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ČO SA UDIALO

	 V	piatok	6.	januára	2017	sme	všetci	18-ti	účastníci	výletu	nasadli	do	troch	áut	a	vy-
dali	sa	na	niekoľkohodinovú	cestu	smer	Nemecko	-	Stuttgart.	Po	príchode	nás	privítali	domá-
ci	zo	zboru	v	meste	Freiberg	am	Neckar,	kde	sme	boli	ubytovaní	v	zborových	priestoroch.	
	 V	 sobotu	 ráno	 sme	 sa	 presunuli	 S-bahnom	 do	 centra	 Stuttgartu,	 kde	 sme	
sa	 stretli	 s	 Monou	 a	 Lenou	 (ktoré	 boli	 na	 EDS	 v	 OC	 SEM	 Púchov)	 a	 s	 Benym	 a	 Chri-
som	 (ktorí	 boli	 na	 EDS	 v	 OC	 SEM	 Liptov-Orava).	 Absolvovali	 sme	 prehliadku	 mes-
ta,	 obed,	 návštevu	 interaktívneho	 múza	 Bibliorama	 a	 potom	 sme	 sa	 vydali	 na	 výlet	
na	 neďaleký	 kopec	 Trümmerberg	 nad	 Stuttgartom,	 ktorý	 je	 prírodnou	 vojnovou	 pa-
miatkou.	 Večer	 sme	 mali	 spoločenstvo	 s	 ľuďmi	 zo	 zboru,	 v	 ktorom	 sme	 strávili	 2	 noci.
	 V	nedeľu	ráno	sme	sa	vybrali	do	haly	Messe	Stuttgart,	kde	sa	konal	veľtrh	svetových	mi-
sijných	organizácií	(JUMIKO	-	Jugendkonferenz	für	Weltmission).	V	rámci	veľtrhu	sme	pomáhali	
v	stánku	našej	partnerskej	organizácie	EJW	(pripravili	sme	ochutnávku	tradičných	sloven-
ských	produktov	-	korbáčiky,	horalky,	kofola...)	a	mohli	sme	sa	zúčastniť	aj	niekoľkých	seminárov.	
Tu	sme	stretli	aj	Anniku,	ďalšiu	z	bývalých	dobrovoľníkov	EDS	(bola	v	OC	SEM	Liptov-Orava).	
Vďaka	naším	tlmočníčkam	-	Danke	a	Janke	-	sme	mali	semináre	prekladané	do	slovenčiny.	
Jeden	zo	seminárov	mal	aj	Mirko	Mudrák	na	tému:	Stretni	sa	s	Bohom	a	používaj	svoje	ruky.
	 Po	 skončení	 oficiálneho	 programu	 sme	 nasadli	 opäť	 do	 našich	 áut	 a	 vydali	 sa	
na	 cestu	 domov.	 Tento	 víkend	 bol	 vzácnym	 časom,	 kedy	 sme	 mohli	 opäť	 stretnúť	 nielen	
našich	priateľov	v	Nemecku,	ale	sa	aj	vzájomne	vi													ac	spoznávať	s	účastníkmi	zájazdu.	
Viac	o	našej	zahraničnej	spolupráci	sa	dozviete	tu:	
http://sem.sk/o-nas/zahranicna-spolupraca/

JUMIKO a stretnutie s bývalými  EDS dobrovoľníkmi 
(6.-8.1.2017)

http://sem.sk/o-nas/zahranicna-spolupraca/


	 „Viac	ako	posledný“	bola	téma	Stretnutia	vedúcich	mládeží,	ktoré	sa	uskutočnilo	10.-12.	
februára	2017	vo	Veľkom	Slavkove.	Stretli	sa	na	ňom	skúsení	ale	aj	začínajúci	vedúci	mládeží	
a	dorastov	z	celého	Slovenska.	Spoločne	sme	študovali	vlastnosti	správneho	vedúceho	mládeže	
a	najmä	to,	čo	znamená	byť	nasledovníkom	Ježiša	Krista.	Slovom	nám	poslúžili	Mirko	Mudrák,	
Janko	Blcháč	a	semináre	viedli	Vladko	Maťaš,	Jožko	Grexa,	Stanko	Gurka	a	Viktoria	Korchins-
kaya.	Okrem	Božieho	slova,	chvál,	modlitieb,	hier	a		aktivít	sme	mohli	zažívať	aj	spoločenstvo	plné	
radosti,	smiechu	a	vďaky	za	Kristovu	milosť.	Mnohých	z	nás	sa	čas	strávený	na	víkendovke	naozaj	
hlboko	dotkol	a	mohli	sme	sa	vrátiť	povzbudení	do	svojich	cirkevných	zborov	a	do	svojich	mládeží.		

	 V	 rámci	 stretnutia	 vedúcich	 mládeží	 sa	 v	 sobotu	 popoludní	 konalo	 Valné	
zhromaždenie	 SEM,	 na	 ktorom	 sa	 stretli	 zástupcovia	 z	 viac	 ako	 dvadsiatich	 miestnych	
združení	 SEM.	 Vedúci	 za	 jednotlivé	 projekty	 a	 vedúci	 oblastných	 centier	 SEM	 na	 ňom	
prezentovali	 svoju	 činnosť	 v	 minulom	 roku.	 Valné	 zhromaždenie	 schválilo	 predloženú	
výročnú	 a	 finančnú	 správu	 za	 rok	 2016.	 Okrem	 iného	 sme	 diskutovali	 tiež	 o	 aktuálnej	
téme,	 ktorou	 je	 zmluva	 o	 spolupráci	 medzi	 SEM	 a	 ECAV.	 Všetkým	 zúčastneným	 zástup-
com	miestnych	 združení	 SEM	 ĎAKUJEME	 za	 ich	 účasť	 a	 podnetné	 príspevky	 do	 diskusie.	

              

Stretnutie vedúcich mládeží (10.-12.2.2017)

Valné zhromaždenie SEM  (11.2.2017)



V	Dolnom	Kubíne	sa	24.-25.	 februára	konal	SEMácky	hokejový	 turnaj	 s	názvom	SEM	Cup.	
Celkovo	bolo	prihlásených	6	hokejových	tímov	z	Košíc,	Štrby,	Popradu,	Šváboviec	a	Gerlachova.	
	 V	piatok	večer	sa	v	klube	Garáž	stretla	už	časť	účastníkov	na	spoločnom	programe,	
v	 	 rámci	 ktorého	mal	 tému	 Jano	 Vecan.	 Ráno	 o	 8:00	 sa	 začalo	 zápasiť	 a	 povzbudzovať,	
popri	 sledovaní	 jednotlivých	 zápasov	 rozprávať	 a	 navzájom	 sa	 viac	 spoznávať.	
Na	 obed	 bol	 výborný	 guláš.	 Turnaj	 trval	 približne	 do	 15:00,	 kedy	 sa	 vy-
hlásili	 výsledky	 a	 odovzdávali	 medaile.	 Víťaz	 turnaja	 vyhral	 putovný	 pohár	
–	 SEM	 Cup,	 o	 ktorý	 budú	 môcť	 budúci	 rok	 účastníci	 turnaja	 opäť	 zabojovať.	

A	toto	sú	tri	najúspešnejšie	tímy:	
	 1.	 Košické	blesky
	 2.	 Tatranské	strely												
	 3.	 BSH

SEM Cup (24.-25.2.2017)

KOŠICKÉ	BLESKY	S	POHÁROM

TATRANSKÉ	STRELY

BSH

VŠETKY	TÍMY	SPOLU



ČO PRIPRAVUJEME  - POZÝVAME VÁS

Konfivíkendovky 2017 
	 Aj	 v	 roku	 2017	 pokračujeme	 v	 organizovaní	 obľúbených	 konfivíkendoviek	 (víkend-
ové	stretnutia	konfirmandov	z	 jedného	či	 viacerých	seniorátov).	Väčšina	z	nich	bude	opäť		
v	MEMC	Ichthys	vo	Veľkom	Slavkove	(okrem	víkendoviek	v	rámci	projektu	INSIDE).	Pre	konfir-
mandov	pripravujeme	Biblické	témy,	nové	hry,	športy,	zamyslenia	a	ďalšie	spoločné	aktivity.	

Kedy	sa	uskutočnia?	
10.-12.3.	2017	Myjavský	seniorát	

31.3.-2.4.	2017	Turčiansky	a	Považský	seniorát	
31.3.-2.4.	2017	Konfirmačná	víkendovka	INSIDE
7.-9.	4.	2017	Hontiansky	a	Novohradský	seniorát	

7.-9.	4.	2017	Konfirmačná	víkendovka	INSIDE
19.-21.5.2017	Zvolenský	a	Rimavský	seniorát	
5.-7.5.2017	Turčiansky	a	Považský	seniorát										

SEMFEST 2017 
Registrácie	na	SEMFEST	boli	spustené!!!	Informácie	aj	registračné	formuláre	nájdete	na	we-
bovej	stránke:	www.semfest.sk	

Staň	sa	Semfest	DOBROVOĽNÍKOM:
Tento	rok	oslávi	Semfest	už	10-te	narodeniny	a	my	 ťa	pozývame	prežiť	ho	 trochu	 inak.	Čo	
tak	 prísť	 a	 zažiť	 zákulisie	 a	 prípravy	 Semfestu	 počas	 nezabudnuteľných	 11	 dní?	 	 Určite	
neváhaj	 a	 staň	 sa	 Semfest	 dobrovoľníkom	 (zaregistruj	 sa	 cez	 registračný	 formulár	
pre	dobrovoľníkov	na	webovej	stránke	festivalu).
Ak	 ešte	 váhaš	 prečítaj	 si	 krátky	 rozhovor	 s	 niekoľkými	 našimi	 dobrovoľníkmi.

www.semfest.sk


Čo	ti	dala	dobrovoľnícka	služba	na	Semfeste? 

„Veľmi	 sa	 mi	 páčila	 hĺbka	 Semfestu	 a	 to,	 že	 som	 mohol	 vidieť,	 aký	 vymodlený	 čas	 to	
je.	 Semfest	 mi	 tiež	 dal	 zakúsiť	 čerstvé	 slovo	 Božie,	 a	 to	 bolo	 super.	 A	 okrem	 toho?	
Spoznávanie	 sa	 s	 mnohými	 skvelými	 bratmi	 a	 sestrami	 a	 veľké	 množstvo	 rozhovorov.“
- Andrej Zaťko, Pribylina -

„Pre	 mňa	 osobne	 bolo	 veľmi	 prínosné	 stretnúť	 úplne	 nových	 ľudí,	 vidieť	 do	 ich	
vzťahov	 na	 mládežiach	 a	 v	 zboroch.	 Zároveň	 som	 sa	 naučila	 zoznamovať	 sa	
s	 ľuďmi,	 ktorých	 som	 nikdy	 predtým	 nevidela,	 byť	 viac	 flexibilná,	 	 všestranná	
a	 pomáhať	 tam,	 kde	 treba	 moju	 pomoc.	 Neuveriteľné	 bolo	 vidieť	 ako	 nás	
spája	 Božia	 láska,	 ako	 sa	 môžeme	 rozprávať	 a	 vzájomne	 obohacovať.“
- Katka Badiarová, Košice -

„Na	Semfeste	sa	mi	asi	najviac	páčila	 tá	 rodinná	atmosféra.	Určite	 to	poznáte	 -	 každý	sa	
s	každým	pozná	a	všetci	si	vieme	vzájomne	pomôcť.	Druhá,	ešte	dôležitejšia,	vec	je,	že	som	
mohol	mať	 požehnaný	 čas	 s	 Bohom,	 počas	 ktorého	ma	mohol	 učiť	 a	 ukazovať	mi	mnohé	
veci.	 Som	 rád,	 že	 som	 bol	 na	 Semfeste	 ako	 dobrovoľník,	 a	 neváham	 ísť	 aj	 ďalšie	 roky.	
- Michal Chripko, Batizovce -

Čo	pre	teba	znamená	byť	dobrovoľníčkou	na	Semfeste?

Pre	 mňa	 osobne	 byť	 dobrovoľníkom	 na	 Semfeste	 znamená	 slúžiť	 a	 byť	 nápomoc-
ná	 dobrej	 veci.	 Vždy	 som	 chcela	 pomáhať	 a	 slúžiť	 a	 práve	 toto	 bol	 pre	 mňa	 prvý	 krok	
k	 službe.	 Dobrovoľníctvo	 pre	 mňa	 znamená	 službu,	 poslanie,	 radosť	 a	 zmysel	 zároveň.“	
- Karin Makovská, Vojňany -  



Prečo	by	si	odporúčala	dobrovoľnícku	službu	na	Semfeste	
2017? 

„Pretože	 Semfest	 je	 miesto,	 na	 ktoré	 sa	 jednoducho	 budeš	 chcieť	 vrátiť.	
Zaručí	 ti,	 že	 nepremrháš	 svoj	 čas	 a	 dá	 ti	 plno	 možností	 na	 duchovný	 rast.	
Spoznáš	 fajn	 ľudí	 a	 nadobudneš	 nových	 priateľov,	 ktorí	 chcú	 žiť	 svoj	 život	 s	 Bo-
hom.	 Hlavne	 si	 však	 užiješ	 službu,	 keďže	 je	 to	 super	 pocit	 slúžiť	 a	 byť	 užitočný.“
- Vaszília Bartošová, Púchov -

„Určite	 preto,	 že	 okrem	 toho,	 že	 spoznáš	 nových	 ľudí,	 spoznávaš	 viac	 Boha	 a	 jeho	 vlast-
nosti.	 	 Ak	mu	chceš	 slúžiť,	môžeš	 to	urobiť	 aj	 prostredníctvom	 toho,	 že	prídeš	na	Semfest	
a	obetuješ	časť	prázdnin.	Práve	služba	Bohu	je	hlavný	dôvod,	prečo	by	si	mal	prísť	na	SF.”	
- Lukáš Mega, Bratislava 



EDS – I.D.E.Š?
 
	 Európska	 dobrovoľnícka	 služba	 (EDS)	 je	 program,	 ktorý	 ponúka	 možnosť	 18	 -	 30	
ročným	 ľuďom	 vycestovať	 do	 zahraničia,	 stať	 sa	 dobrovoľníkom	 a	 realizovať	 sa	 v	 oblasti,	
ktorá	 ich	baví.	 EDS	ponúka	 šancu	 zapojiť	 sa	do	aktivít	 v	 hostiteľských	organizáciách	niek-
torých	 štátov	 Európskej	 únie	 alebo	 iných	 krajín	 sveta	 zapojených	 do	 tohto	 programu.

	 SEM	 je	 jednou	 z	 akreditovaných	 organizácií	 EDS	 na	 Slovensku	 v	 rámci	 pro-
gramu	 Erasmus-plus.	 K	 nám	 na	 Slovensko	 sme	 mali	 možnosť	 hosťovať	 (a	 aj	 tento	 rok	
hosťujeme)	 niekoľko	 zahraničných	 dobrovoľníkov.	 Okrem	 toho	 máme	 možnosť	 vysielať	
dobrovoľníkov,	na	základe	čoho	sme	v	školskom	roku	2014/2015	vyslali	jednu	dobrovoľníčku	
do	 Nemecka	 a	 v	 súčasnosti	 máme	 2	 dobrovoľníčky	 v	 Nemecku	 a	 jednu	 v	 Česku.

	 Aktuálne	sme	zapojení	do	projektov	v	4	krajinách	(Nemecko,	Afrika,	Česká	republika	a	An-
glicko).	Ak	máš	teda	aj	ty	záujem,	ponúkame	ti	možnosť	STAŤ	SA	dobrovoľníkom	v	druhej	krajine.	

	 Všetky	 ďalšie	 informácie	 nájdete	 na	 našej	 stránke:	 http://sem.sk/o-nas/eds/	 alebo	
kontaktujte:		mudrak@sem.sk



DO POZORNOSTI DÁVAME

DVK – DOKONALÍ V KRISTU

	 DVK	je	kurz	pre	mladých	kresťanov,	ktorí	chcú	meniť	svoj	život	a	rásť	v	poznávaní	Pána	Ježiša	
Krista.	Cieľom	je	zmena	v	osobnom	živote	a	povzbudenie	do	reálneho	života	s	Bohom,	vysielanie	
do	misie	(služba	druhým)	a	praktické	skúsenosti	ako	viesť	skupinku,	mládež,	rozhovory	s	ľuďmi...
 
	 Kurz	 prebieha	 formou	 stretnutí	 raz	 za	 mesiac	 (od	 októbra	 do	 mája)	
a	 súčasťou	 každého	 ročníka	 je	 aj	 pracovná	 cesta	 do	 zahraničia.	 Na	 stret-
nutiach	 sa	 preberajú	 témy,	 ktoré	 spadajú	 do	 piatich	 základných	 okruhov:
1.	 základné	pravdy	a	princípy	Božie,
2.	 duchovný	život,
3.	 štúdium	Biblie,
4.	 praktické	zručnosti,	
5.	 učeníctvo.

	 Do	kurzu	sa	môžu	zapojiť	mladí	 ľudia	vo	veku	od	17	rokov	prostredníctvom	prihlas-
ovacieho	 formulára	 na	 našej	 webovej	 stránke,	 ktorý	 je	 prístupný	 od	 júla	 do	 septembra.	
	 Pre	 viac	 informácií	 môžete	 kontaktovať:	 vecan@sem.sk



„DVK	pre	nás	znamená	príležitosť	ísť	v	hľadaní	Božej	pravdy	hlbšie.	Vzdelávanie	je	zamerané	
na	Pána	Ježiša	a	na	to,	ako	ísť	v	Jeho	šľapajach	tu	na	zemi.	Prakticky	sme	videli	budovanie	
Božieho	kráľovstva	a	ľudia,	s	ktorými	sme	sa	stretávali,	boli	pre	nás	výnimočným	spoločenstvom.“
- Veronika a Janko Malovcovci – 

„Keď	som	mal	17,	spolu	so	svojou	priateľkou,	 teraz	už	manželkou,	som	urobil	 rozhodnutie	
zúčastniť	 sa	 ročného	 víkendového	 vzdelávacieho	 programu	 “Dokonalí	 v	 Kristu“.	 Nakoľko	
som	 bol	 mladým,	 no	 pevne	 rozhodnutým	 kresťanom,	 toto	 rozhodnutie	 zásadne	 ovply-
vnilo	môj	život.	 	Neľutujem.	Bol	 to	skvelý	čas	duchovného	rastu	a	budovania	spoločenstva.	
Systematicky	 sme	 prechádzali	 hlavnými	 oblasťami	 kresťanského	 života,	 taktiež	 to	 bol	
výborný	 priestor	 na	 vytváranie	 nových	 a	 pevných	 priateľstiev,	 ktoré	 trvajú	 dodnes.	
Takže,	ak	premýšľaš,	či	 ísť	do	toho,	určite	 to	odporúčam.	Mal	by	si	však	vedieť,	že	rozhod-
nutie	 chodiť	 na	 DVK	 prináša	 so	 sebou	 aj	 veľkú	 zodpovednosť.	 Neber	 to	 na	 ľahkú	 váhu!“
- Dávid Gurka - 

“Na	základe	prednášok	a	tém,	ktoré	som	počúvala	na	DVK	mi	Boh	odhalil,	že	v	mojom	živote	
je	problém	s	podceňovaním	sa,	ukázal	mi	odkiaľ	to	pramení	a	mohla	som	Ho	do	tých	miest	
pustiť.	Cez	DVK	som	sa	naučila	žiť	každý	deň	s	Kristom,	viac	som	Ho	spoznávala	cez	štúdium	
Biblie	a	na	 životoch	 iných	 ľudí	 som	videla,	 že	 je	naozaj	 reálny	a	 túži	 po	našich	 srdciach...”
- Sima Chreňová -

Účastníci	kurzu	si	hradia	časť	nákladov	sami,	ale	časť	nákladov	(spojená	s	ubytovaní,	stravo-
vaním,	materiálnym	zabezpečením,	lektorstvom	a	pracovnou	cestou	do	zahraničia)	financu-

jeme	z	rozpočtu	SEM-u.

 

AKO HODNOTIA DVK 
BÝVALÍ ŠTUDENTI?



DO POZORNOSTI DÁVAME 
MOŽNOSŤ FINANČNEJ 

PODPORY TOHTO PROGRAMU!

1.	 Poskytnutím	finančnej	podpory	priamo		
	 študentovi	DVK	–	pokiaľ	viete	
	 o	konkrétnom	študentovi,	ktorému	by		 	
	 ste	radi	ponúkli	pomoc.	

2.	 Poskytnutím	finančnej	podpory	(jed-	 	
	 norázovej	alebo	pravidelnej)	
	 pria	mo	SEM-u	dvoma	spôsobmi:		 	



ONLINE	DARCOVSTVO:
cez	našu	webovú	stránku:	www.sem.sk
*	na	pravej	strane	môžete	jednoducho	
kliknúť	na	formu	podpory,	ktorú	si	zvolíte	
a	bude	vás	to	ďalej	navigovať	podľa	formy	

platby,	ktorú	zadáte.	
*	nezabudnite	do	poznámky	uviezť	„DVK“.

PLATBA	NA	DARCOVSKÝ	
ÚČET:

údaje	k	platbe:	
IBAN:	SK71	1100	0000	0029	2989	4217

BIC:	TATRSKBX
Variabilný	symbol:	1022	

(určený	priamo	pre	projekt	DVK)



Kontakt
Centrála	SEM

Spoločenstvo	evanjelickej	mládeže
Zvonárska	23,	040	01

Košice
sem@sem.sk
www.sem.sk

Telefón:	055/622	00	96


