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Príhovor predsedu SEM

Jn 19:39-40 
A prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci prišiel k Nemu, a 
priniesol asi sto funtov myrhy zmiešanej s aloe. Potom vzali telo 
Ježišovo a zavinuli ho aj s tými voňavými vecami do plátna, ako je 
u Židov v obyčaji pochovávať.

 Z Božej milosti sme v SEMe prežili ďalší skvelý rok. Zorganizovali sme množstvo podu-
jatí, na ktorých bolo mnoho mladých ľudí. Verím, že na každom podujatí, ktoré tu je spome-
nuté, zaznelo Božie slovo a prehováralo do ľudských sŕdc. Toto je totiž hlavný zmysel a cieľ 
našej organizácie. Skrze Božie slovo priniesť zvesť o Pánovi Ježišovi, Jeho zachraňujúcej milosti 
mladým ľuďom v dnešnej dobe. A ono to je niekedy ťažké. Povedať v škole spolužiakom alebo 
v práci kolegom pár slov o Ježišovi chce poriadnu dávku odvahy. Nebudem trápny? Neprídem 
o uznanie, o dobré meno, ktoré už mám vybudované? Nebudem za blázna? Hovoriť o Ježišovi 
v sekulárnom prostredí?

 Hovoriť o Ježišovi nie je trápne. Priniesť Božie slovo spolužiakom alebo kolegom, je 
možno trochu neprirodzené, no v žiadnom prípade to nie je čudné. Čudné je, že dnes ľudia 
objímajú stromy, nosia na rukách červené šnúrky a kupujú si rôzne kamene a amulety, ktoré 
ich majú ochrániť. Myslíte, že v porovnaní s týmto, je zvesť o Ježišovi trápna? Vôbec nie. Je pre 
dnešného človeka potrebná ako soľ. 
 
 Nikodém, o ktorom v evanjeliu Jána čítame až na troch miestach, prešiel riadnu cestu, 
kým sa verejne priznal k Ježišovi. Bol vážený farizej. Medzi ľuďmi mal vybudované meno. Nebol 
obyčajným človekom. Patril k elite národa. Aj preto jeho prvé stretnutie s Ježišom sa odohralo 
v noci a v strachu. Bál sa, čo ľudia v jeho okolí povedia na to, že sa rozpráva s Ježišom. Napriek 
tomu, že vo svojom živote prežíval strach, dovolil, aby Ježišovo slovo premieňalo jeho srdce. A 
ono urobilo takú zmenu v jeho živote, že pri Ježišovej smrti Nikodém nemá najmenší problém 
priznať sa verejne k Ježišovi. Prichádza na miesto, kde zomierajú zločinci, prináša drahú masť, 
aby pred zrakmi mnohých ľudí, pochoval Ježiša, ktorého ľudia v jeho postavení, považovali 
buď za blázna alebo za zločinca. Priznanie sa k Ježišovi. Čo to urobilo s jeho povesťou a jeho 
menom? 

 Mojou túžbou je, aby akcie, podujatia, programy, aktivity tu opísané, priniesli mladým 
ľuďom Božie slovo, ktoré bude meniť ich srdcia a naplní ich odvahou byť vernými nasledovník-
mi Pána Ježiša.

Pane Ježišu, požehnaj svojmu dielu, podľa svojej vôle!
 
Vladimír Maťaš, Veľký Slavkov, január 2017
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1 Spoločenstvo evanjelickej mládeže
 Spoločenstvo evanjelickej mládeže je celoslovenské kresťanské mládežnícke občianske 
združenie, ktorého cieľom je viesť mladých ľudí k poznaniu Boha, porozumeniu Jeho právd, 
k osobnému rozhodnutiu pre každodenný život s Ním v dôvere a odovzdanosti a zapojenie sa 
do života miestneho cirkevného zboru. Tieto ciele napĺňame rôznymi spôsobmi: cez mnohé 
podujatia najpestrejšími kreatívnymi formami, cez voľnočasové aktivity, skupinky, šport, hud-
bu a iné programy.

1.1 Orgány SEM

Valné zhromaždenie SEM

 Valné zhromaždenie SEM (VZ SEM) je najvyšším orgánom Spoločenstva evanjelickej 
mládeže. Tvoria ho vedúci, resp. delegáti miestnych zdužení SEM, predsedovia jednotlivých 
centier SEM, predsedníctvo SEM, predseda a podpredseda SEM. Úlohou VZ SEM je voliť 
zástupcov SEM do jednotlivých orgánov, hodnotiť a schvaľovať Výročnú správu, rozpočet a 
program SEM. Rozhoduje o všetkých dôležitých veciach týkajúcich sa SEM a schádza sa podľa 
potreby, minimálne raz ročne. 

Predsedníctvo SEM

 Je výkonným orgánom SEM a tvorí ho predseda SEM, podpredseda SEM a zvolení 
členovia, ktorých na 4 roky volí VZ SEM. Predsedníctvo SEM sa schádza minimálne raz za 3 
mesiace. Jeho úlohou je riadiť činnosť SEM počas celého roka a rozhodovať o všetkých veci-
ach medzi zasadnutiami VZ SEM, ktoré nepatria výlučne do kompetencie VZ SEM. Aktuálnymi 
členmi sú: 
• Vladimír Maťaš /predseda SEM/
• Miroslav Mudrák /podpredseda SEM/
• Jozef Grexa
• Ján Grexa
• Milan Bruncko ml.
• Jozef Šimek
• Dávid Gurka
• Ján Vahalec

Rada starších

 Rada starších je dozorný a poradný orgán SEM a pomáha riešiť duchovné otázky a 
problémy mladých ľudí v súlade so základnými kresťanskými princípmi. Radu starších volí VZ 
SEM na obdobie 4 rokov. Aktuálnymi členmi sú: 
• Milan Bruncko st.
• Michal Findra
• Stanislav Gurka
• Vojtech Bočák
• Ján Vecan 
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Kontrolný výbor

 Kontrolný výbor pozostáva minimálne z 3 členov, ktorí sa stretávajú minimálne raz 
za rok. Ich úlohou je kontrolovať hospodárenie všetkých organizačných a výkonných zložiek 
SEM podľa platných predpisov. Aktuálnymi členmi sú: 
• Matúš Stáňa /predseda kontrolného výboru/
• Ondrej Török
• Tomáš Svitek

Centrála SEM

 Je výkonným orgánom predsedníctva SEM, ktorého činnosť riadi tajomník SEM spolu 
s ostatnými zamestnancami. V roku 2016 sme mali nasledovné pozície: 
• Tajomník SEM – Mgr. Veronika Prídavková /administratíva, fundraising, komunikácia 
 s partnermi v rámci SR/
• Ekonomická agenda – Ing. Erika Paľová
• Účtovná agenda – Jaroslav Fašánok
• Vzdelávacie a školiace programy – Ing. Ján Vecan, Miško v tom už veľmi nefiguruje
• Komunikácia s vedením ECAV, dištriktov a seniorátov – Mgr. Vladimír Maťaš
• Komunikácia so zahraničnými partnermi + projekt Helping Hand - Mgr. Miroslav   
 Mudrák
• Semfest – PhDr. Jozef Šimek
• Predaj kresťanskej literatúry a hudby – Viera Sedláková

1.2 Štatutárni zástupcovia SEM

Predseda SEM – Mgr. Vladimír Maťaš

 Práci s mládežou sa venuje od 14 rokov. Začínal v MZ SEM Sabinov. Po skončení štúdií 
na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v roku 2000 bol ordinovaný za farára. Pôsobil ako 

kaplán v cirkevnom zbore Háj. V rokoch 2002 – 2007 pôsobil ako biskupský 
tajomník pre mládež ako zamestnanec Generálneho biskupského úradu a 
zároveň ako tajomník SEM. Od roku 2007 pracoval v Stredisku evanjelickej 
diakonie – Dom na polceste vo Veľkom Slavkove. V súčasnosti pôsobí ako  
riaditeľ Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra – MEMC 
Ichthys vo Veľkom Slavkove. Má manželku a dvoch synov. 

Podpredseda SEM – Mgr. Miroslav Mudrák

  Býva v Púchove, kde pracuje ako učiteľ a spolu so svojou manželkou majú 
dve dcérky. Vyštudoval Žilinskú univerzitu a od svojich 14. rokov sa venuje 
práci s mládežou. Najskôr ako dobrovoľník spolupracoval pri rôznych aktivi-
tách v cirkevnom zbore v Púchove, neskôr vstúpil do práce 
v Oblastnom centre SEM Púchov ako jeho vedúci. Okrem zodpovednosti 
za OC SEM Púchov má na starosti aj projekt Helping Hand a komunikáciu 
so zahraničnými partnermi. 
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1.3 Miestne združenia SEM

 Miestne združenia SEM (MZ SEM) sú základnou organizačnou jednotkou SEM. Sú 
tvorené skupinou členov SEM zapísaných do zoznamu MZ SEM, ktorá má najmenej 5 členov. 
Základom ich fungovania je pravidelné stretávanie a rôzne aktivity: voľnočasové, kultúrne a 
misijno-športové. Z programových aktivít sú pre miestne združenia charakteristické najmä 
pravidelné stretávania, a to jednak stretávania mládeží, ale tiež stretávania skupiniek. Po-
pri nich sa organizujú ďalšie voľnočasové aktivity, napr. nacvičovanie hudobných skupín, di-
vadielok, športové aktivity a iné. 
V SEM bolo v roku 2016 oficiálne zapísaných 139 miestnych združení s celkovým počtom 4863 
členov. 

1.4 Oblastné centrá SEM

 Oblastné centrá SEM (OC SEM) vznikajú na základe rozhodnutia Predsedníctva SEM 
a ich hlavnou úlohou je duchovná starostlivosť a zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie 
vedúcich spolupracovníkov v danej oblasti. Úzko spolupracujú s Centrálou SEM na delego-
vaných zodpovednostiach, ako sú: výchova vedúcich, organizovanie stretnutí oblastného 
významu, organizačno-hospodárske záležitosti danej oblasti a zabezpečujú zber údajov z MZ 
SEM pre Centrálu SEM. OC SEM spolupracuje pri oblastnej práci s mládežou rovnako aj 
so seniorátmi ECAV a dištriktuálnymi koordinátormi ECAV. 
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2 Aktivity SEM v roku 2016
 SEM svoje aktivity a činnosť rozvíja na troch úrovniach: regionálne, celoslovensky 
(národne) a medzinárodne.

2.1 Regionálne aktivity v roku 2016

 Regionálne aktivity SEM sú organizované v rámci 6 oblastí, v ktorých máme buď priamo 
Oblastné centrum SEM, alebo pracovníka SEM. Ide o 4 OC SEM (Bratislava, Púchov, Liptov-
Orava, Košice) a dve seniorátne centrá (Myjava, Tatry). Práca v jednotlivých oblastiach má 
rozdielny charakter, prispôsobený špecifickým potrebám mládeže v danom regióne. 

2.1.1 Oblastné centrum SEM Bratislava

Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Bratislava v roku 2016
 Za všetkou prácou v oblasti stojí vždy jasný cieľ – podporovať a rozvíjať miestnu prácu 
s mládežou hlavne v  cirkevných zboroch ECAV, ale aj v skupinkách po domoch, alebo v školách. 
Aj v tomto roku sme sa snažili rôznymi spôsobmi podporovať pracovníkov slúžiť v miestnych 
cirkevných zboroch ECAV. Táto práca je náročná a na mnohých miestach chýba Pánom Bohom 
povolaný služobník. Preto sa aj naďalej modlíme podľa príkazu Pána Ježiša, aby vyslal pracov-
níkov na svoju žatvu.
Avšak o podporu miestnej práce sa snažíme aj prakticky – hľadaním a motivovaním konkrét-
nych ľudí, v ktorých nám dáva Pán Boh rozoznať Jeho potenciál pre takúto službu. Veríme, že 
aj v tejto oblasti sme sa v uplynulom roku posunuli ďalej.

Pracovníci v OC SEM Bratislava v roku 2016

 V roku 2016 pracovali v OC SEM Bratislava na plný úväzok už traja pracovníci – okrem 
koordinátora Jozefa Grexu pokračovala v práci aj tento rok Lucia Gallayová a začal aj Šimon 
Barok z Modry. Veľmi sa tešíme, že Pán Boh si povoláva svojich služobníkov aj takýmto 
spôsobom a naša práca sa môže pomaly rozrastať. 

Jozef Grexa – je koordinátorom práce v OC SEM Bratislava na plný úväzok už 
vyše 6 rokov. Sníva o tom, ako sa proroctvo z Ezechiela 47 stáva realitou medzi 
mladými v bratislavskom senioráte ECAV a túži byť Božím nástrojom pre rast 
stromčekov okolo neho. 

Lucia Gallayová – v prvej polovici roka pracovala v rámci absolventskej praxe, 
v druhej už ako zamestnanec SEM-u v rámci projektu ÚPSVaR. Jej zodpovednosťou 
sú hlavne návštevy konfirmačných stretnutí, dorastov a mládeží v cirkevných 
zboroch ECAV pod Karpatmi, skupinky s dievčatami, dievčenské kluby, stretnutia 
a tiež pomoc s ďalšími podujatiami, ktoré organizujeme.
 
Šimon Barok – nastúpil na absolventskú prax v SEM-e od septembra. Jeho 
zodpovednosťou je práca s mládežou v cirkevnom zbore ECAV Modra, pomoc 
v príprave a organizovaní seniorálnych podujatí, mládežnícka kapela a adminis-
tratíva spojená s dokumentáciou našej práce. 
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Dobrovoľníci
 Veľmi pozitívne hodnotíme fakt, že sa nám dlhodobo darí budovať širší tím spolupra-
covníkov. Aj v tomto roku sme investovali do toho, aby tento tím rástol a pevnel. Postupne 

investujeme aj do ďalších – mladších spolupracovníkov – 
dobrovoľníkov. Sme Pánu Bohu vďační, že v službe mladým 
v rámci INSIDE dnes môže stáť mnoho dobrovoľníkov – 
mládežníckych a dorastových pracovníkov. Je skvelé vidieť, 
že Pán Boh je verný a že aj dnes si povoláva pracovníkov 
na svoju žatvu. Ich ochotné srdcia sú odrazom Božej lásky a 
dobroty. Len On môže dať toľko vzácnych bratov a sestier. 

Podujatia v OC SEM Bratislava v roku 2016

 V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad podujatí konaných v roku 2016 v OC SEM 
Bratislava. Sú to podujatia v rámci projektu INSIDE aj mimo neho. Uvedený počet zúčastnených 
na jednotlivých podujatiach nemusí byť vždy presný – vychádza z prezenčných listín z podu-
jatí, do ktorých sa nie vždy všetci zapísali.

Stručný popis podujatí v OC SEM Bratislava v roku 2016

INSIDE Tím Víkend
Termín: 29.1.–1.2.2016
Miesto: Iľanovo
Popis: Víkendové stretnutie spolupracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí slúžia v našom sen-
ioráte, s cieľom hľadať Božiu vôľu a teda smerovanie a víziu pre INSIDE do ďalšieho roka. 
Povzbudení aj knihou Nebeský muž sme prostredníctvom modlitieb, pôstu a chvál vyvyšovali 
Pána Boha a bojovali o vieru, ktorá prinesie nielen Božiu prítomnosť ale aj ozajstnú Božiu moc 
do všetkého, o čo budeme v službe, ale aj osobných životoch bojovať. Počas víkendu sme sa 
tiež zdieľali, žehnali si navzájom, slúžili chválami aj slovom v kostole. 



11

INSIDE Tím Víkend         INSIDE Víkend 1

INSIDE Víkendy
Popis: Aj tento rok sme investovali čas do prípravy víkendových stretnutí teenagerov, kde 
sme mohli prostredníctvom konkrétnej témy, ale aj prostredníctvom svedectiev, osobných 
rozhovorov a vzťahov svedčiť o Božej milosti a láske nášho nebeského Otca. Víkendy sú skvelá 
príležitosť motivovať dorastencov k osobnému vzťahu s Bohom, či spoznávať a objavovať to, 
kým je Boh a kým sa v Ňom stávajú oni. Počas víkendoviek budujeme s dorastencami hlbšie 
vzťahy, vedieme ich a modlíme sa spolu s nimi. Tiež bojujeme za Božiu prítomnosť v často 
naozaj ťažkých životných situáciách, ktoré žijú a hľadáme, čo hovorí Pán Boh na konkrétne 
situácie v ich životoch. 

INSIDE Víkend 1 | INSIDE Víkend 2 : “Viac, ako si myslíš“ (pre mladší dorast)
Termín: 8.-10.4.2016 | 15.-17.4.2016
Miesto: Častá-Píla, Stredisko Prameň
Popis: Na týchto víkendoch sme hovorili o tom, že Pán Ježiš je omnoho viac, než to, čo si 
myslíme – než akýkoľvek obraz o ňom, ktorý sme nadobudli počas konfirmačnej prípravy, či 
svojho života. Prostredníctvom príbehov z Marka 5 o Jairovej dcére a žene chorej na krvotok 
sme skúmali, do akého vzťahu nás Pán Ježiš volá. Stačí nám len strkať sa okolo Neho? Stačí 
nám len dotyk rúcha, ktorý nás zachráni? Alebo chceme niečo viac a chceme poznávať pravú 
hĺbku vzťahu syna a dcéry?! 

INSIDE Víkend 3 : “Tajomstvo zeleného stromu“ (pre starší dorast)
Termín: 20.-22.5.2016
Miesto: Častá-Píla, Stredisko Prameň
Popis: Jednoducho a jasne, tajomstvo zeleného stromu je živá voda. A živou vodou je Pán 
Ježiš. Ak túžime rodiť ovocie, strom musí byť zásobený živou vodou. Hovorili sme o koreňoch, 
teda o tom, vďaka čomu strom žije – v živote kresťana je to živý osobný vzťah s Pánom Bo-
hom. Kmeň je tým, na čom strom stojí – teda praktické veci do každodenného života – mod-
litba, čítanie Biblie, spoločenstvo. A hovorili sme tiež o korune, ktorá prináša ovocie. 
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Víkend modlitieb a pôstu
Termín: 16-18.9.2016
Miesto: Častá-Píla, Stredisko Prameň
Popis: Víkend zameraný na modlitby, pôst a Božie Slovo. 
Cez víkend sme sa modlili za rôzne oblasti našich životov, ale 
tiež vytvorili priestor pre otvorené rozhovory a prehlbovanie 
vzťahov. Počas víkendu sme sa venovali biblickým témam: 1. 
Moc diabla v živote kresťana, 2. Ja – živá obeť pre Ježiša, 3. 
Duch proroka Eliáša, 4. Hlad po Bohu.

INSIDE Víkend 4 : “Kto je TO?“ (pre dorast)
Termín: 20-23.10.2016
Miesto: Častá-Píla, Stredisko Prameň
Popis: Na základe príbehu z Mareka 2, 1-12 sme hovori-
li o tom, kým je Pán Ježiš. Pán Ježiš je Ten, ktorého hľadali 
davy; Ten, pre ktorého sa oplatí preboriť strechu; Ten, ktorý 
odpúšťa; Ten, ktorý má moc; Ten, ktorý mení život. Nad to 
všetko však stále vystupovala tá najdôležitejšia otázka, ktorá 
má moc zmeniť osobný a konkrétny život -  kým je Pán Ježiš pre 
teba?To koľko ľudí prišlo na víkend (spalo sa aj v spacákoch, 
lebo sme prekročili kapacitu ubytovacích možností), bolo 
živým dôkazom, že aj dnes je Pán Ježiš tým, koho hľadajú 
davy, a aké dôležité je vedieť a stále objavovať  KTO JE.

Trojdňovka pre lýceistov
Termín: 28-30.9.2016
Miesto: Častá-Píla, Stredisko Prameň
Popis: Podujatie organizované cielene pre študentov prvého ročníka evanjelického lýcea v 
Bratislave. Podujatie bolo zamerané na budovanie vzťahov medzi spolužiakmi v triedach, ale 
tiež na nadviazanie kontaktu s mladými kresťanmi. Cieľom bolo tiež priniesť účastníkom jasnú 
a zrozumiteľnú zvesť evanjelia Ježiša Krista. Podujatie bolo veľmi úspešné. Podarilo sa nám 
stmeliť študentov z jednotlivých tried a tiež nadviazať mnoho kontaktov so staršími kresťanmi 
zo školy. Podujatie vytvorilo výborný základ pre ďalšiu prácu medzi študentmi.

INSIDE Games 2016: “(ne)hrajúci kapitán“
Termín: 25.6.2016
Miesto: Modra
Popis: Bol to síce už šiesty ročník INSIDE games, ale tým, že sme boli na novom mieste, 
celkom iný. Táto akcia je celodenným športovým turnajom, do ktorého sa zapájajú nielen 
mládeže a dorasty, ale súťažné tímy zostavujú aj viaceré školy. Vďaka Pánu Bohu môže teda 
znieť pravda o Jeho milosti a evanjelium aj medzi ľudí, ktorí sa v kresťanskom prostredí vôbec 
nepohybujú. Pán Ježiš nie je nehrajúci kapitán, ale v našich najväčších bojoch a zápasoch, 
prichádza do centra a utišuje búrky. Rovnako je to aj s bojom proti hriechu, kde prevzal inici-
atívu za nás a vyhral tak najťažší zápas v našom živote. Vybojoval nám slobodu. 
 Rovnako však môžeme svedčiť svojimi postojmi aj správaním. Práve pri športe, kde 
kvôli ambíciám je obrovský priestor na osočovanie, nadávanie, podceňovanie, túžime niesť 
lásku Pána Ježiša, ktorá je oveľa väčšia než by boli naše prirodzené reakcie. 

INSIDE Víkend 4

Trojdňovka pre lýceistov

Víkend modlitieb a pôstu
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INSIDE Tábor 2015: “Život na skale“
Termín: 14-21.8.2016
Miesto: Dechtice, Súkromná škola v prírode Planinka
Popis: Ak by sme mali zhrnúť tábor len jedným slovom, bolo by to slovo RODINA. Pán Boh dal 
z milosti pretekať svoju lásku a mohli sme tak tvoriť pravé spoločenstvo starších a mladších 
súrodencov. Máme veľkú radosť z viacerých rastúcich súrodencov, ktorých Pán Boh zavolal 
do súrodeneckej lásky k rovesníkom (alebo mladším) spolutáborníkom aj počas tohto tábora. 
Viacerí z nich tak mohli zažívať aké je to vzácne, keď vidíš ako Pán Boh koná prostredníctvom 
teba.
 Prostredníctvom rôznych rozhovorov sme vnímali, v akých ťažkých pozíciách žijú 
vo svojich rodinách, vzťahoch, školách. Hovorili sme o Pavlovi a živote na skale, ktorou je Pán 
Ježiš a jedine On. Na Pavlovom živote sme vnímali konkrétne výzvy, ktoré boli v konečnom 
dôsledku nielen jednotlivými témami dňa, ale najmä výzvami na modlitebný boj. Veľmi silný 
bol (okrem iných momentov) najmä posledný program, keď Pán Boh v milosti vybojoval v do-
rastencoch túžbu svedčiť si navzájom a zdieľať sa o svojich bojoch a životoch pred ostatnými 
účastníkmi. Pre nás starších to bol veľmi silný dôkaz o tom, ako v nich Pán Boh koná. Boli sme 
dojatí Jeho milosťou.

INSIDE Kluby
Popis:  Stále veríme, že má zmysel podporovať lokálnu prácu v zboroch aj formou klubov – 
jednodňových poobedných stretnutí. Aj v tomto roku sme ich zorganizovali niekoľko. Keďže 
na kluby prichádzajú kolektívy dorastov z viacerých miest, možno tak prehlbovať vzťahy medzi 
jednotlivými dorastencami aj služobníkmi. Zažiť spoločenstvo spájané Pánom Ježišom je tiež 
motivačný faktor pre mestá, v ktorých lokálna práca ešte rozbehnutá nie je. Kluby sú aj skve-
lou možnosťou prichádzať priamo za dorastencami, stretávať ich v menších skupinách, a tak 
ich môžeme bližšie spoznávať a venovať sa im. Cieľom tiež bolo zapojiť a motivovať ďalších 
spolupracovníkov a dávať im osobný príklad v službe ľuďom okolo nás.

INSIDE Klub 1-3
Termín: 6.2 | 20.3 | 26.3.
Miesto: Svätý Jur | Veľký Grob | Šamorín
Popis: Na klube vo Svätom Jure „Tma v srdci?“ sme hovorili 
o tom, aké ľahké je milovať tmu, lebo hriech je veľmi lákavý. 
No aj cez túto tmu Pán Ježiš ako svetlo môže preniknúť a 
meniť naše vnútro. Na kluboch vo Veľkom Grobe a Šamoríne 
„Silný hrdina“ sme hovorili o odvahe a poslušnosti voči Pánu 
Bohu. Povzbudzovali sme zúčastnených nebáť sa a svojimi 
dobrými skutkami ovplyvňovať svoje okolie.

Dievčenský klub 1-2
Termín: 12.3. | 13.3.
Miesto: Senec | Horné Zelenice
Popis: Dievčenské kluby sú špeciálnou formou klubov, kde 
sa stretávajú len dievčatá. Hovorili sme o tom, že je dôležité 
mať svoju hodnotu ukotvenú v Pánu Bohu, lebo tento svet 
na nás vytvára prostredníctvom klamstiev rôzne tlaky. Je 
teda veľmi dôležité nielen poznať pravdu ale aj na nej stáť.

INSIDE Klub 1-3
Dievčenský klub 1-2
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Zhodnotenie práce v OC SEM Bratislava za rok 2016

 „Keby som bol neveriaci, poviem asi toľkoto: INSIDE je dobrý projekt, pretože sa snaží 
mladým ľuďom vštepiť dobré morálne hodnoty v tomto svete stupňujúceho sa morálneho 
chaosu. Ide im príkladom v slušnom správaní, úcte k rodičom, spoločenskej angažovanosti, 
učí ich ako majú vyzerať láskyplné medziľudské i partnerské vzťahy, ako by mala vyzerať kval-
itná rodina, ktorá je dobrým základom každej spoločnosti. Vedie ich ku kolektívnemu duchu, 
spolupráci, ľudskosti, kreativite, empatii, nezištnej službe blížnym, pozitívnemu prístupu 
k životu, radosti. Ukazuje im cestu, ako žiť kvalitný život na zemi. Už toto všetko je veľa, ale 
INSIDE prináša ešte viac. Viem to, lebo som človek, ktorý verí. INSIDE mladých ľudí vedie 
ku Kristovi, v ktorom sa ukrýva nový a večný život. A to je hodnota, ktorá nezanikne, lebo Ježiš 
Kristus je vzkriesenie i život. Kto verí v Neho bude žiť, aj keby umrel.“

Mgr. Martin Kováč, pracovník s mládežou
bývalý vedúci OC SEM Bratislava

 Cieľom činnosti zostáva aj naďalej prinášať život v Ježišovi Kristovi medzi mladých ľudí 
v cirkevných zboroch Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. Tento cieľ sme opäť napĺňali 
cez mnohé osobné aj hromadné stretnutia, podujatia zamerané na evanjelizáciu aj rast, ne-
formálne vzdelávanie pracovníkov, modlitebné a vizionárske stretnutia a prípravné stretnutia 
užšieho aj širšieho tímu pracovníkov a dobrovoľníkov.
Podstatný ukazovateľ pre hodnotenie našej práce je otázka, či táto práca prináša ovocie. Ovo-
cie v zmysle každodenného života viery tých, ktorých sa nám počas roka podarilo viac, alebo 
menej ovplyvniť. Dokázali sme inšpirovať, usmerniť, povzbudiť alebo nadchnúť mladých ľudí 
v živote viery v Boha tak, aby ich každodenný život vo vzťahu s Pánom Ježišom Kristom prinášal 
iným lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť? 
Je to ťažké zhodnotiť, a zároveň to od nás závisí len minimálne, pretože to je Božie dielo. Avšak 
napriek tomu môžeme vidieť, že Pán Boh si nás používa ako svoje nástroje a pri mnohých 
ľuďom je toto ovocie viditeľné a citeľné. A z toho máme radosť, to považujeme za úspech! 

Plán aktivít  v OC SEM Bratislava na rok 2017

 V nasledujúcom zozname sú vopred naplánované termíny hlavných INSIDE podujatí. 
Pomedzi to chceme uskutočniť viacero INSIDE Klubov a aj iných menších stretnutí, ktorých 
termíny ešte nie sú určené.

7.1.2017     Stromčeky
4.2.2017     Stromčeky
4.3.2017     Stromčeky
31.3.-2.4.2017    Víkend 1 (konfirmandi, mladší dorast), Stromčeky
7.-9.4.2017    Víkend 2 (konfirmandi, mladší dorast)
12.-14.5.2017  Víkend 3 (starší dorast) + Stromčeky
3.6.2017   Stromčeky
24.6.2017   Games – športový deň
13.-20.8.2017  Tábor
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2.9.2017   ZRPŠ (Potáborové stretnutie pre rodičov aj dorastencov) 
    + Stromčeky
15.-17.9.2017  Víkend modlitieb a pôstu
7.10.2017   Stromčeky
19.-22.10.2017    Víkend 4 (konfirmandi a dorast vo veku 12-16 rokov)
3.-5.11.2017    Víkend 5 (konfirmandi a dorast vo veku 12-16 rokov) 
    + Stromčeky
2.12.2017     Stromčeky – záverečné stretnutie

INSIDE Stromčeky – počas nasledujúceho roka chceme zorganizovať 8-10 stretnutí zamer-
aných na vzdelávanie a duchovný a osobnostný rast užšej skupiny dorastencov s cieľom rásť 
v poznávaní Pána Ježiša v službe ľuďom okolo nás.

2.1.2 Oblastné centrum Púchov

Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Púchov v roku 2016

 Oblastné centrum Púchov nadviazalo v roku 2016 na svoju činnosť z predchádzajúcich 
rokov. Cieľov na rok 2016 bolo niekoľko:  
a) pokračovať v aktivitách, ktoré vedúcim a mládežníkom dávajú zmysel a majú záujem 
 sa ich zúčastňovať v TUS a POS,
b) robiť misijné aktivity na školách a počas víkendov, 
c) povzbudiť a pomôcť tam, kde to je potrebné (či pre jednotlivcov alebo spoločenstvá 
 v TUS,  POS a MYS), 
d) snažiť sa prepojiť vedúcich, mládeže a dorasty v regióne,  
e) zastrešiť projekt Helping Hand a zahraničnú spoluprácu. 

 Tieto ciele sme sa snažili robiť s dôrazom na Božie Slovo a misijné poverenie Pána 
Ježiša. Popri tom sme sa snažili reagovať na potreby jednotlivcov a spoločenstiev, ktoré sme 
vnímali.    

Pracovníci v OC SEM Púchov v roku 2016

 Tento rok sa na chode OC SEM Púchov podieľali a jednotlivé aktivity zastrešovali na-
sledovní ľudia. Okrem nich však v rámci jednotlivých aktivít bolo aktívne zapojených okolo 60 
ľudí.   

OC Púchov



16

Miroslav Mudrák – vedúci OC, referent HH
Iveta Hudecová – pracovníčka OC, administratíva

Eva Kadlečíková –  stretnutia mládeže v Považskom senioráte
Kristína Liashchova – EDS dobrovoľníčka, Bielorusko (január – júl)

Katrin Pfeiffer – EDS dobrovoľníčka, Nemecko (september – december)
Nils Kihm – EDS dobrovoľník, Nemecko (september – december)

Viktoria Korchynskaya – EDS dobrovoľníčka, Bielorusko (september – december)
Jakob Ellis – dobrovoľník EDS (júl – december)

Jakub Török – vedúci projektu IGNORE!
Ondrej Török –  vedúci skupiny Royal Rangers
Simona Chreňová – vedúca konfivíkendovky

Simona Jungová – vedúca stretávania sa v klubovni
Kristína Pobežalová –  vedúca stretávania sa v klubovni

Nikoleta Galová – vedúca anglického tábora pre deti
Beáta Bednáriková –  vedúca anglického tábora pre tínedžerov

Pavol Bednárik – administratíva
Jozef Karas – HH výjazdy

Podujatia v OC SEM Púchov v roku 2016

 V rámci OC SEM Púchov sa v roku 2016 organizovalo mnoho pravidelných (napr. Royal 
Rangers, Klubovňa Púchov) aj jednorazových aktivít. V nasledujúcej tabuľke uvádzame aktiv-
ity v jednotlivých regiónoch (Púchov). Uvedené počty účastníkov sú zaznamenané na základe 
prezenčných listín z podujatí, do ktorých sa nie vždy všetci zapísali (niektoré počty sú teda len 
orientačné).



17

Stručný popis podujatí v OC SEM Púchov v roku 2016

Klub E – Stretnutia mládeží v okolí Púchova    
Termíny stretnutí a témy: 
30.01.2016 Klub E – „Synovia Boží“ – Jozef Šimek 
27.02.2016 Klub E – „Ty si náš vodca“ – Jamie Andrews
26.03.2016 Klub E – „Božia dostatočnosť“ – Michal Kovár
30.04.2016 Klub E – „O večnom zatratení a nebeskom
   kráľovstve“ – Marián Grega
04.06.2016 Klub E – „Nebezpečenstvo povier“ – Peter Fabok
25.06.2016 Klub E – „Láska Boha v utrpení“ – Danica Fojtíková
30.07.2016 Klub E – „Misia“ – Craig 
01.10.2016 Klub E – „Prečo sa mám modliť“ – Marek Hrivňák
29.10.2016 Klub E – „Duch Svätý“ – Miroslav Eštok
26.11.2016 Klub E – „Boh vs. hriech“ – Ondrej Török
Popis: Klub E sme tento rok zorganizovali 10-krát. Témy 
boli vyberané mládežníkmi a dorastencami. Pri organizo-
vaní bola snaha, aby jeden klub bol programovo viac ori-
entovaný 
na mládež a druhý na dorast. Stretnutia sa konali v zboro-
vom dome ECAV Púchov, pričom jedno bolo na Lazoch a 
jedno v Zbore. 

Seniorátne stretnutie mládeží a dorastov 
v považskom senioráte 
Termíny stretnutí a témy: 
12. 03.2016 SSM - Viera činná skrze lásku (Dušan Vaňko), 
Beckov
22.10.2016 SSM – Prečo sa mám modliť? (Marek Hrivňák), 
Trenčianske Stankovce 
Popis: V roku 2015 začali pravidelne fungovať tieto stret-
nutia. V tomto roku sa konali 2 krát. Cieľom je prepojiť jed-
notlivé mládeže a zbory a vzájomne sa povzbudzovať. 

Konfivíkendovky
Termíny víkendov:  
15.-17.04.2016 Konfivíkendovka TUS a POS 
27.-29.05.2016 Konfivíkendovka TUS
Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov
Popis: Víkendové stretnutie pre konfirmandov a ich farárov/farárky. Cieľom je, aby kon-
firmandi počuli evanjelium a aby sa spoznali s inými konfirmandmi z vedľajších cirkevných 
zborov ECAV. 
 Tento typ akcie sa páči aj konfirmandom aj farárom/farárkam, o čom svedčí veľký záu-
jem z ich strany. Program je riešený zážitkovo a témy sú biblické príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli 
nasledovať Krista, pričom tieto témy sú doplnené osobnými svedectvami mladých ľudí 
vo veku konfirmandov. 

Klub E

Konfivíkendovky
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Misijné víkendovky
Termíny víkendov a miesto:
18.-20.30.2016 víkendovka pre 5.-7.roč. ZŠ, Zubák
11.-13.11.2016 víkendovka pre 5.-8.roč. ZŠ, Lazy 
p.Makytou
Popis: Víkendové stretnutie pre žiakov a žiačky zo základ-
ných škôl v Púchove. Cieľom stretnutia je, aby žiaci počuli 
evanjelium a boli postavení pred výzvu, či chcú nasledovať 
Krista alebo nie. 

Anglický biblický tábor 
Termín: 11.-15.07.2016
Miesto: ZŠ Gorazdova Púchov 
Popis: Tento tábor sme už šiesty rok organizova-
li v spolupráci s East European Mission Network a 
Evanjelizačným strediskom na Slovensku. Aj tento rok bol 
tábor dobre navštívený. Druhý rok sme mali sekciu pre 
tínedžerov. Nakoľko nebolo dostatok amerických lektorov, 
„tínedžerská časť“ prebehla dennou formou, čo bola nová 
skúsenosť pre všetky strany. Bolo to však dobré. 

“Stredy v klubovni“ a skauting Royal Rangers 
Intenzita: 1 x týždenne 
Miesto: Púchov, Záriečie
Popis: Obidve stretnutia majú za cieľ ponúknuť priestor pre dorastencov na stretnutie 
cez týždeň, kam môžu prísť, stráviť čas s priateľmi a počuť Božie slovo. Sú to stretnutia, kde 
je niekedy 5 a niekedy 15 dorastencov – veľmi záleží od toho, či sú prázdniny alebo nie. Táto 
forma nie je náhradou dorastov, je to misijný nástroj na podporenie pravidelnej práce miest-
nych dorastov.   

Špecifické projekty v OC SEM Púchov v roku 2016

EDS – Európska dobrovoľnícka služba
Miesto: OC Púchov
Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák
Popis: V OC SEM Púchov prebieha v súčasnosti už 5. ročník EDS, v rámci ktorej hosťujeme 
v Púchove 3 + 1 dobrovoľníkov (3 + 1 preto, lebo Katrin, Nils a Viktoria sú financovaní zo zdro-
jov EDS, Jake je financovaný v rámci EEMN a SEM). O  ich aktivitách si môžete prečítať na ich 
blogoch v rámci blogu OC SEM Púchov.

Ročník 2015/2016: 
Kristína Liashchova slúžila počas svojho dobrovoľníckeho roka v rámci OC 
SEM Púchov, ale bola zapojená aj do organizácie celoslovenských projektov. 
V rámci svojich možností sa snažila navštíviť čo najviac oblastí Slovenska, kde 
mohla slúžiť, čerpať nové nápady ale aj prezentovať obraz toho, ako vyzerá 
život kresťanov a služba v Bielorusku. Kristínka sa v súčasnosti vracia späť do 
rodného Bieloruska, kde spolu so svojim manželom Tomášom budú žiť a slúžiť 

v regióne Vitebsk.

Misijné víkendovky

Anglický biblický tábor
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Aktuálni dobrovoľníci – ročník 2016/2017
Katrin Pfeiffer má 18 rokov a pochádza z nemeckého mesta Guettersloh. 
Doma pomáha 
pri miestnej YMCe, kde pracovala s deťmi a konfirmandmi. Momentálne býva 
spolu s ostanými dobrovoľníkmi v Lazoch pod Makytou, kde je aj najviac ak-
tívna v cirkevnom zbore. Katrin miluje nákupy v second handoch. 

Nils M. Kihm má 19 rokov a pochádza z Lueneburgu, čo je pár kilometrov od 
Hamburgu 
v Nemecku. V Nemecku pracoval so skautmi Royal Rangers a v tejto službe 
pokračuje aj tu 
na Slovensku v rámci ECAV Záriečie. Nils rád číta knihy, chodí po horách a hrá 
volejbal.   

Viktoria Korchinskaya má 28 rokov a pochádza z Bieloruska z mesta Brest. 
Pred príchodom na Slovensko pracovala ako psychologička na škole a lektorka 
v škole pre prácu s mládežou 
v rámci YMCA Brest. Hovorí po rusky, bielorusky, poľsky a anglicky. Rada číta 
knihy. 

Jacob Elis má 19 rokov a pochádza z mestečka Quilcene, v štáte Wash-
ington, USA. Doma pomáhal v chlapčenských skautských táboroch a je tiež 
dobrovoľným hasičom. Jacob je najviac aktívny v Púchove a vyučuje na školách 
angličtinu. Jacob rád chytá ryby, šoféruje, zbiera hríby a najmä slúži tam, kde 
ho Boh povoláva. 

 Tento rok sme druhýkrát vyslali EDS dobrovoľníkov do Nemecka a Českej republiky. Sú 
nimi Evka, Danica a Janka. O nich ako aj o ich práci si tiež môžete viac prečítať na ich blogoch, 
ktoré nájdete na stránkach OC SEM Púchov. 

Zhodnotenie práce v OC SEM Púchov za rok 2016

 V tomto roku sme reagovali na potreby jednotlivcov a spoločenstiev návštevami či ak-
ciami. Sme vďační, že sú ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť, často sami ponúknu svoje „služby“, 
bez ktorých by nebolo možné realizovať akcie a aktivity. Zažili sme aj napriek našej hriešnosti 
a nedokonalosti, že Pán Boh je verný a požehnáva snahu a úsilie nás hriešnych ľudí.  

Plán aktivít  v OC SEM Púchov na rok 2017
21.01.2017   Seniorátne stretnutie POS
28.01.2017   Stretnutie priateľov OC SEM Púchov
28.01.2017   Klub E
02.-05.02.2017  Lyžovačka OC SEM Púchov
25.02.2017    Klub E
10.-12.03.2017  Konfivíkendovka MYS
25.03.2017   Klub E
31.03.-02.04.2017 Konfivíkendovka TUS/POS
13.-18.04.2017  Lueneburg trip 
29.04.2017   Klub E 
05.-07.05.2017  Konfivíkendovka TUS/POS

Evka, Danica a Janka
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20.05.2017  Seniorátne stretnutie  
   POS
27.05.2017  Klub E
24.06. 2017  Klub E
17.-21.07.2017 Anglický biblický tábor
29.07.2017  Klub E
07.-16.08.2017 Love the difference (Ger 
   many)

26.08.2017  Klub E
01.09.2017  Splav OC SEM Púchov
30.09.2017  Klub E
21.10.2017   Seniorátne stretnutie  
   POS
28.10.2017   Klub E
25.11.2017   Klub E

2.1.3 Oblastné centrum Liptov-Orava

Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Liptov-Orava v roku 2016

 Oblastné centrum Liptov-Orava nadviazalo v roku 2016 na svoju činnosť z predchádza-
júcich rokov. Cieľom bolo, podobne ako v SEM celkovo, niesť mladým ľuďom zvesť o Trojjedi-
nom Bohu a evanjelium o možnosti osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Väčšina práce v oblasti 
Oravy sa sústreďuje okolo klubu Garáž, ktorý je jednak misijným poľom a jednak priestorom 
pre organizáciu regionálnych aktivít. V oblasti Liptova sa práca s mládežou sústreďuje v dvoch 
oblastiach – okolie Liptovského Mikuláša a okolie Liptovského Hrádku. 

Pracovníci v OC SEM Liptov-Orava v roku 2016

 Zodpovednosť za prácu v rámci oblastného centra Liptov-Orava niesli nasledujúci pra-
covníci a dobrovoľníci: 

Veronika Prídavková (tajomník SEM, pracovník v OC)
Veronika pracuje na plný úväzok v centrále SEM ako tajomník, podieľa sa 
na celoslovenských projektoch a popri tom pracuje v OC, predovšetkým v 
regióne Oravy. Snaží sa o prepájanie práce jednotlivých miestnych združení 
v oblasti a o podporu práce a podanie pomocnej ruky v jednotlivých cirk-
evných zboroch ECAV.  

Janka Lukáčová (komunikácia s ministerstvom, projekty, pracov-
ník v OC)
Janka najskôr pomáhala v SEM-e ako dobrovoľníčka, neskôr nastúpila na 
dobrovoľnícku činnosť cez Úrad práce SR a od júna roku 2016 pracuje už 
ako zamestnanec SEM (rovnako vďaka projektu podpory zamestnanosti). 
Jej hlavné zameranie je komunikácia s Ministerstvom školstva, databáza 
VIVANT a projekty, v rámci ktorých je možné rozvíjať činnosť SEM-u ďalej. 
Okrem toho pracuje v OC, predovšetkým v regióne Oravy a dolného Lip-
tova. 

Janka Diežková (absolventská prax)
Janka bola v regióne Orava na absolventskej praxi počas mesiacov decem-
ber 2015 – máj 2016 a bola výraznou pomocou najmä pri administratíve 

spojenej s databázou VIVANT a pri organizovaní podujatí v klube Garáž aj mimo neho. 
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Roman Klein (klub Garáž, pracovník v OC)
Roman pracuje ako vedúci klubu Garáž a rieši projekty práce s mladými 
v OC. Snaží sa o vyváženosť medzi službou mladým v klube, ktorá im nev-
nucuje evanjelium, osobnou i programovou misiou a budovaním zdravého 
spoločenstva. Má 1 ženu,  2 deti a 3 záľuby : mladí, informatika, hudba.

Peter Soukup (pracovník v OC, lektor DVK, koordinátor M2M)
Peter slúži v regióne Liptov. Prepája prácu v už existujúcich spoločenstvách 
a spolu s tímom spolupracovníkov zápasí o vznik nových spoločenstiev 
v “neobsadených” oblastiach. Stratégia je jednoduchá. Modliť sa za konk-
rétne mestá a dedinky a prosiť, aby Pán poslal do týchto oblastí “svojich” 
ľudí. A keď pošle, začína fáza kontaktovania a hľadania ľudí pokoja.

Matúš Stáňa (pracovník v OC)
Jeho kroky ho doviedli postupne k službe v domácom zbore, na mládeži 
a k SEM. V rámci SEM je koordinátorom práce najmä v oblasti Liptova. Je 
veľmi veľa vecí, ktoré rád robí. Má rád šport (plávanie, squash, futbal). 
Veľmi rád učí, rád sa stretáva s ľuďmi a miluje čítanie. Fascinuje ho najmä 
Biblia a jej skúmanie. 

Martin Sochor (IT technik, pracovník v OC)
Sochi žije, študuje a pracuje v Liptovskom Mikuláši. V miestnom cirk-
evnom zbore ECAV tiež aktívne pracuje s mládežou. V SEM robí všetko, čo 
sa počítačov týka, od správy webu, cez administráciu e-mailových stránok 
až po riešenie rozličných problémov, ktoré v oblasti IT niekedy „náhodne“ 
vzniknú :). Pravidelne tiež pomáha pri organizácii celoslovenských podu-
jatí.

Jozef Šimek (pracovník v OC)
Jožko pracoval ako tajomník SEM a tiež ako riaditeľ Semfestu. V súčasnosti 
kvôli iným pracovným povinnostiam občasne vypomáha v OC SEM Liptov-
Orava. Je výrazným poradným orgánom v mnohých oblastiach práce a 
zastrešuje projekt EDS v Dolnom Kubíne. 

Dobrovoľníci
 Práca v regióne, či už v oblasti Oravy alebo Liptova, by nefungovala tak, ako 
funguje, keby sme nemali veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorí s otvoreným srdcom prichádza-
jú slúžiť na Božiu vinicu. Sme vďační za to, že Pán Boh si ich povoláva a oni môžu byť odrazom 
Jeho lásky medzi mladými ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu.  

Podujatia v OC SEM Liptov-Orava v roku 2016

 V rámci oblastného centra sa v roku 2016 organizovalo mnoho pravidelných aj jed-
norázových aktivít. V nasledujúcej tabuľke uvádzame aktivity v jednotlivých regiónoch (Orava 
a Liptov). Uvedené počty účastníkov sú zaznamenané na základe prezenčných listín z podu-
jatí, do ktorých sa nie vždy všetci zapísali (niektoré počty sú teda len orientačné).
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Stručný popis podujatí v OC SEM Liptov-Orava v roku 2016

SOM – Stretnutia oravských mládeží
Termíny stretnutí a témy: 
29.01.2016 SOM mládež – „Buď vôľa Tvoja“ – Janko Blcháč
30.01.2016  SOM dorast – „Ak ty si OK, aj ja som OK“ – Lenka Zvarová
19.02.2016 SOM mládež – „Ako byť Ježišovým svedkom?“ – Kristínka Liashchova
20.02.2016 SOM dorast – „Každý to robí“ – Jožko Grexa
18.03.2016 SOM mládež – „Ako žiť vo svete a nebyť zo sveta“ – Peťo Bruncko
19.03.2016 SOM dorast – „Boh áno, cirkev nie“ – Dávid Spodniak
22.04.2016 SOM mládež – „Viera sa hláskuje R-I-Z-I-K-O“ – Mirko Mudrák
23.04.2016 SOM dorast – „Vymývanie mozgov“ – Dávid Gurka
27.05.2016 SOM mládež – „40 dní na púšti“ - Vladko Maťaš
28.05.2016 SOM dorast – „Biblia na polici“ - Beny a Chris
21.10.2016 SOM – „Koľkokrát ešte“ - Lenka Zvarová
25.11.2016 SOM – „(Na)sleduješ?“ - Mirko Mudrák
16.12.2016 SOM – „Na lavici obžalovaných“ - Duško Valko 

OC LO - SOM
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Popis: Pravidelné stretávanie oravských mládeží sa začalo už v roku 2013, kedy vyplynulo 
z túžby miestnych zborov viacej spolupracovať a vzájomne sa viac spoznať. Tento cieľ zachová-
vame dodnes. Stretnutia pre dorast a konfirmandov sú zároveň prínosom pre bratov farárov 
a sestry farárky v miestnych zboroch ECAV, pretože môžu prísť so „svojimi“ deťmi a mládežou 
a zažiť spoločný večer, ktorý pre nich pripravil niekto iný. 
 V kalendárnom roku 2015/2016 sme sa stretávali na dvoch stretnutiach (osobitne 
s mládežou a s dorastom). Stretnutia pre mládež sa konali v piatok vždy na inom mieste, tzn. 
v jednotlivých cirkevných zboroch. 
 V kalendárnom roku 2016/2017 sme na základne situácie v regióne začali pripravovať 
už iba jedno stretnutie SOM, a to pre dorast. Nakoľko to jednotlivým cirkevným zborom viac 
vyhovovalo, stretnutia sa konali v piatok v klube Garáž. 

Babince
Termíny stretnutí a témy:
16.-17.01.2016 Babinec – „Pýcha a predsudky“ – Olinka Šimeková
02.-03.04.2016 Babinec – „V zajatí emócií“ – Janka Diežková
21.-22.05.2016 Babinec – „(Ne)buď ako Penelope“ – Zuzka Čerenská
03.-04.12.2016 Babinec – „Hnev“ – Ivka Jančučková
Miesto: klub Garáž (Dolný Kubín)
Popis: Nocovačky dievčat, ktorých cieľom bolo vytvoriť pre dievčatá priestor, kde môžu 
byť otvorené, hovoriť o problémoch, ktoré ich trápia a mať spoločný čas plný „dievčenskej“ 
zábavy. Prichádzali tak nielen dievčatá z okolitých zborov, ale aj tie, čo chodia do klubu Garáž 
alebo sa dozvedeli o akcii z plagátov vyvesených po meste.
 V rámci stretnutí sme spoločne vyrábali šperky,  ozdobné fľaše či prívesky na kľúče a 
popri ručnej práci sme sa mohli vzájomne zdieľať. Pripravili sme si spoločnú večeru (palacinky, 
toasty, pizzu) a hovorili o témach, ktoré sú vo svete dievčat aktuálne. V rámci niektorých stret-
nutí sme si pozreli zaujímavý „dievčenský“ film, ktorý sa spájal s témou, a po skončení filmu 
sme zdieľali svoje dojmy a pokračovali v otvorenej diskusii. Ráno sme spoločne raňajkovali, 
upratali klub a išli na Služby Božie. 

Chlapince
Termíny stretnutí a témy:
16.01.2016 Chlapinec – „Nenahraditeľní“ – Roman Klein
02.04.2016 Chlapinec – „Bojovník“ – Samuel Javornický
21.05.2016 Chlapinec – „Srdce muža“ – Roman Klein
03.12.2016 Chlapinec – „Dobrý tréning“ – Jozef Trnkócy
Popis: Chlapinec vždy kopíroval dátum Babinca, ale prebiehal na farách okolitých cirkevných 
zborov. Témy boli špeciálne pre chlapcov, s tým, že nezaznela priamo evanjelizácia, ale pozreli 
sme si krátke filmy, vypočuli svedectvá, robili hlavne fyzické súťažné aktivity a jedli viac mäsa 
než sladkosti. Hostia boli aj starší chlapi, ale zároveň sme sa snažili mladých mužov povzbudiť 
a samých zapojiť ako tvorcov programu. Sme vďační, že prišli mnohí chlapci, ktorí chodia 
do klubu, aj tí problémoví, aj nepraktizujúci kresťania a rôznym spôsobom sa ich to dotklo. 

Chlapince

Babince
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Online Cup: „Jeden tréner, jeden tím“
Termín: 11.06.2016
Miesto: Oravská Poruba
Popis: Online Cup je športová akcia určená predovšetkým pre cirkevné zbory ECAV z Oravy a 
Liptova. Je zároveň misijnou akciou, pretože na ňu prichádza aj mnoho mladých ľudí „zvonka“ 
a sme veľmi radi, že sme mohli s nimi prežiť požehnaný deň, počuť Božie slovo a zašportovať 
si. 
 Hrali sa tri rôzne športy: futbal, volejbal, vybíjaná. Ako nesúťažnú aktivitu sme mali 
bodyzorbing. Počas dňa sme počuli slovo na tému „Jeden tréner, jeden tím“, ktorú si pripravil 
Matúš Stáňa, mali sme chvály a takisto aj nejaké spoločné aktivity počas hlavného programu.

Jarný camp: „Hry o život“
Termín: 26.-29.02.2016
Miesto: Račkova dolina
Popis: Cieľom jarného campu bolo priniesť zvesť o živom 
Bohu mladým na Liptove. Pred samotným campom prebie-
hala pozývacia „tour“ na školách na Liptove, kde sme prin-
iesli svoje príbehy a povzbudzovali ľudí do bláznovstva viery. 

Spoločné dorasty (Liptovský Hrádok a okolie)
Termíny stretnutí, miesta a témy:
25.03.2016 - Liptovský Hrádok - „Každodenný život“ (50 
účastníkov)
13.05.2016 - Liptovský Hrádok – „Nový život“ (60 účastníkov)
7.10.2016 - Liptovský Hrádok – „Modlitba“ (60 účastníkov)
11.11.2016 – Pribylina – „Búrka na mori“ (110 účastníkov)
Popis: Potreba stretávania sa na spoločných dorastoch vznikla po jarnom campe vo februári 
2016. Na tomto campe sme boli svedkami toho, ako mnoho mladých ľudí z celého Lipto-
va odovzdalo život Ježišovi Kristovi. Chceme s nimi kráčať ďalej v ich životnom rozhodnutí, 
povzbudzovať ich vo viere a ukazovať živého Krista aj ich kamarátom a spolužiakom. 

Stanovačka OC Liptov: „Nádych“
Termín: 18.-21.08.2016
Miesto: Jamník
Popis: Cieľom stanovačky bolo vytvoriť priestor pre ešte intenzívnejšie spoznávanie Boha 
a prepájanie vzťahov medzi mladými. Hlavnou víziou celého pobytu bolo: osobne spoznať 
Boha, zanechať zážitok, podporiť následnú prácu. 

JK Games016: „Pripoj sa!“
Termín: 17.09.2016
Miesto: Liptovský Mikuláš
Popis: Cieľom podujatia bolo povzbudiť mladých ľudí z regiónu Liptova a Oravy k životu 
s Pánom Bohom. Priniesť im radosť zo spoločenstva a ukázať, že byť veriacim človekom nez-
namená žiť ukrytý pred celým svetom, ale byť svetlom pre svet okolo, lebo tento svet to 
potrebuje. Podujatie začalo úvodným spoločným programom s hlavnou témou „Pripoj sa!“, 
ktorú mal Peťo Soukup. Po vysvetlení pravidiel jednotlivých športov sa hráči rozišli na jednot-
livé ihriská, kde prebiehali turnaje vo futbale, floorbale, volejbale a vybíjanej. Vyhodnotenie a 
ocenenie víťazov prebehlo opäť v rámci spoločného programu. Pre účastníkov bol pripravený 
obed a občerstvenie.

Jarný camp: „Hry o život“

Stanovačka OC Liptov: „Nádych“
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Špecifické projekty v OC SEM Liptov-Orava v roku 2016

 V rámci OC Liptov-Orava fungujú dva dlhodobejšie špecifické projekty a jeden sezónny 
– počas letných prázdnin. Jedným z dlhodobých projektov je misijný klub Garáž, druhým pro-
jektom je európska dobrovoľnícka služba (EDS), v rámci ktorej hosťujeme v Dolnom Kubíne 
dvoch dobrovoľníkov. Sezónnym projektom v tomto roku bolo tzv. GospelPárty.

Klub Garáž – misijný klub pre mládež
Miesto: Dolný Kubín 
Zodpovedný pracovník: Roman Klein 
Cieľ: Klub Garáž je misijný projekt, ktorý slúži trom skupinám – mladým v meste a okolí 
voľnočasovými aktivitami, dobrovoľníkom v osobnom raste a kresťanom v budovaní 
spoločenstva a osobnej misie. 
 Charakter práce: Vedúci má na starosti tím dobrovoľníkov, ktorý umožňuje praktické 
fungovanie klubu hlavne cez víkendy ako nealkoholický bar s možnosťou zahrať sa hry a pod. 
Spolu s radou zakladateľov dobrovoľníci pripravujú program špeciálnych aktivít.
 Klub mieša dva oddelené svety – a chce svojou činnosťou pomôcť zbúrať bariéry 
na oboch stranách. Svetu kresťanov pomôcť vyjsť zo svojej „bubliny“ a naučiť sa prijímať 
s láskou iných aj s rozdielnymi názormi či spôsobom života; a svetu tých ostatných zasa pomôcť 
učiť sa chápať bez predsudkov o čom v skutočnosti kresťanstvo je. Klub spolupracuje s rôzny-
mi mestskými organizáciami a ponúka tiež svoje priestory v nevyužitých časoch 
pre rôzne súkromné uzavreté aktivity.
 Všetko je za dobrovoľný príspevok, a aj samotný nájom, financovanie zamestnanca a 
vybavenia funguje na dobrovoľnom darcovstve. Časť financií máme cez projekt pre mesto DK. 
Aktivity: V priebehu roka 2016 sme v klube pripravili takmer 60 aktivít pre verejnosť a cca 20 
väčších kresťanských stretnutí (okrem skupiniek). 
 Verejné aktivity sú v týchto oblastiach – 1. bezpečný voľný čas, 2. rozvoj talentov, 3. 
hodnotné témy. Témy vychádzajú z hodnôt evanjelia a pripravujú ich väčšinou kresťania. Tieto 
sú propagované širokej verejnosti. 
 Aktivity kresťanského spoločenstva ako skupinky, stretnutia mládeží/dorastu, či 
Nedeľné Slovo sú propagované v našich kruhoch a formou osobných pozvánok. V roku 2016 
sa podarilo začať pravidelnú skupinku chlapcov v Garáži. Pustili sme sa aj do oblasti pohy-
bových aktivít (tanečné workshopy), začali sme LAN párty (PC hry), hudobné workshopy 
s výnimkou mála víkendov klub fungoval celoročne, aj v lete. 

OC LO - Garáž 1 OC LO - Garáž 2
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Niektoré pravidelné aktivity: 
Nedeľné Slovo v Garáži:
Termíny a témy stretnutí: 
04.01.2016 – „Zasnúbení“ – Juraj Kohút
06.03.2016 – „Kresťanskí utečenci“ – Samuel Javornický
15.05.2016 – „Rozdielnosť“ (plán s mužom a ženou) – Peter Podlesný
30.10.2016 – „Re:formácia“ (historická a moja) Roman Klein
11.12.2016 – „Kto (budu)je cirkev?“ – Roman Klein
Popis: Nedeľné slovo je projekt, ktorý iniciovali mládežníci, ale miesto si našla aj stredná gen-
erácia. Venujeme sa biblickým témam, ktoré sú vhodné pre všetkých súčasných kresťanov, 
zároveň sme otvorení pre nových ľudí (napríklad návštevníci Garáže). Témy mávali predtým 
skôr hostia, ale tento rok slúžili viac domáci kresťania z regiónu. Na každom Slove zaznelo 
svedectvo, čím sme sa povzbudzovali a trénovali základnú prax kresťana. 

Mladé Rodiny v Garáži
Termíny a témy stretnutí:
24.04.2016 – „Ako prežiť detstvo svojich detí?“ – Oľga Šimeková
29.05.2016 – „Mladé rodiny a svokrovci“ – Dávid Bázlik
12.06.2016 – Deň rodiny (na námestí)
25.12.2016 - Retro mládež
Popis: Táto nová iniciatíva roku 2016 reaguje na neutíchajúci trend mládežníkov vo vyletení 
z hniezda a zakladaní rodín. Chceme aby zvládli výzvy ďalšej životnej etapy, nestratili vzájom-
ný kontakt a naďalej tvorili spoločenstvo. Garáž klub sa premenil čiastočne na detskú herňu 
počas tém pre snúbencov či mladých rodičov, stretli sa starí retro mládežníci a vyšli sme aj 
na námestie pomáhať tvoriť deň rodiny so SEMáckymi atrakciami.  Zodpovední R. Klein, R. 
Stanček

GospelPárty
Miesto: Dolný Kubín 
Zodpovedný pracovník: Roman Klein, Jozef Šimek
Cieľ: GospelPárty bol projekt sérií večerov, ktoré okrem koncertov prinášajú na Hviezdosla-
vovo námestie ďalšie aktivity pre mladých (súťaže či workshopy – odznaky, žonglovanie), a tak 
ukazuje, že evanjelium má význam aj pre moderného mladého človeka. 
Popis: Projekt sa vyvinul od napísania po realizáciu prakticky v malý mestský Gospelový festi-
val. Pomáhali dobrovoľníci z okolitých cirkevných zborov, kresťanských spoločenstiev, mužskej 
skupinky a  dobrovoľníci klubu Garáž. Mohli sme tak byť spolu svedectvom pre svet. Projekt 
slúžil aj ako pozvánka na ďalšie aktivity SEMu, špeciálne do klubu Garáž. 
 Tento projekt sme mohli uskutočniť vďaka výraznej (najmä) finančnej podpore mesta 
Dolný Kubín.

Termíny koncertov: 
12.08.2016 – kapela: Hero
19.08.2016 – kapely: The Loved, Ignore!

09.09.2016 – kapely: Limitless, Willsons
23.09.2016 – kapela: Lámačské chvály

Mladé Rodiny 1

Mladé Rodiny 2
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EDS – Európska dobrovoľnícka služba
Miesto: Dolný Kubín
Zodpovedný pracovník: Roman Klein, Janka Lukáčová, Jozef Šimek
Popis: V súčasnosti prebieha v OC Liptov-Orava už štvrtý ročník EDS. Každoročne nám ten-
to projekt prináša nielen nadobúdanie vzťahov s aktuálnymi dobrovoľníkmi (ktoré potom 
pretrvávajú aj ďalej), ale aj množstvo nových skúseností a nových pohľadov na našu prácu. 
Dobrovoľníci prinášajú do regiónu vlastné názory a vlastné skúsenosti, často prinášajú nápady 
na nové projekty.  
Ročník 2015/2016: 
Christof Bäsler a Benjamin Helsen
Chlapci počas svojho dobrovoľníckeho roka pomáhali 
prevažne v klube Garáž. Mali na starosti nákupy, propagáciu 
po meste, niektoré podujatia. Okrem toho učili na miestnych 
školách nemčinu a pomáhali pri celoslovenských akciách ako 
Semfest, konferencia SEM, konfivíkendovky a iné. 

Aktuálni dobrovoľníci – ročník 2016/2017
Florian Gloger – má 18 rokov a pochádza z mesta Darm-
stadt v Nemecku. Pred príchodom na Slovensko pomáhal 
s mládežníckou prácou. Momentálne býva v Dolnom Kubíne 
a pôsobí v rámci OC Orava-Liptov. Pracuje v klube Garáž, 
vyučuje nemčinu a tiež pomáha s prácou v regióne. Florian 
má veľmi rád šport najmä tenis, volejbal a beh.

Adrian Keinath – má 18 rokov a pochádza z mesta Weingarten v Nemecku. Doma sa zapájal 
do miestnej práce s mládežou. Momentálne býva v Dolnom Kubíne, kde pôsobí v rámci OC 
Orava-Liptov. Pomáha v klube Garáž, vyučuje nemčinu a zapája so do práce v regióne. Adrian 
má veľmi rád šport a rýchlosť.
 Chlapci zaznamenávajú svoje zážitky zo Slovenska vo svojom blogu, ktorý nájdete tu: 
ejw-weltdienst-freiwillige.de

Zhodnotenie práce v OC SEM Liptov-Orava za rok 2016

 V tomto roku sme si omnoho výraznejšie uvedomovali skutočnosť, že žatvy je síce mno-
ho, ale pracovníkov málo. Sme vďační za všetkých ochotných pracovníkov a dobrovoľníkov, kto-
rí dali do služby v regióne kopec svojho času, zápalu a obrovský kus srdca. Pán Boh požehnával 
jednotlivé pretrvávajúce projekty, ukazoval nám potreby, ktoré sú v regióne aktuálne a aj 
cesty ich naplnenia. 

Chris a Ben

Florian a Adrian

GospelPárty
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Plán podujatí v OC SEM Liptov-Orava na rok 2017

05.01.2017  Evanjelici na ľade
14.01.2017   Babinec/Chlapinec
20.01.2017  SOM
28.01.2017  Mládežnícky ples
17.02.2017  SOM 
11.03.2017  Babinec/Chlapinec
24.03.2017  SOM
28.04.2017  SOM
06.05.2017  Babinec/Chlapinec

26.05.2017   SOM
03.06.2017  Online Cup
02.09.2017  Babinec/Chlapinec
16.09.2017  JK Games
20.10.2017  SOM
04.11.2017  Babinec/Chlapinec
24.11.2017  SOM
15.12.2017  SOM

 Okrem týchto známych termínov, plánujeme ešte ďalšie akcie, ktorých termíny sa ešte 
pripravujú – jarný a letný camp na Liptove (oblasť Liptovského Hrádku a okolie), druhý ročník 
GospelPárty, Nedeľné Slovo v Garáži, Stretnutia rodín a iné. 

2.1.4 Oblastné centrum Košice

Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Košice v roku 2016

 Oblastné centrum Košice pracuje pri centrále SEM-u. Cieľom jeho aktivít je vytvoriť 
priestor pre komunikáciu a ďalšie zapojenie ľudí, ktorí sa nepodieľajú na aktivitách miest-
nych spoločenstiev. V roku 2016 OC SEM Košice pokračovalo v práci najmä v oblasti nízkopra-
hových aktivít. Je to príležitostná služba najmä v prázdninovom období. Ide o voľnočasovú ak-
tivitu, ktorej zmysel je v preventívnom vplyve na mládež a teanegerov v spolupráci s rodičmi 
mládežnikov. Na týchto stretnutiach sú spolu aktívni kresťania a ľudia, ktorí hľadajú a chcú 
spoznávať naše hodnoty a smerovanie. Ťažisko týchto nízkoprahových  projektov je HOKEJ 
SEM KE a CYKLO 2016. Okrem toho sa snažíme o individuálnu prácu s konkrétnymi ľuďmi 
mimo týchto projektov. 

Pracovníci v OC SEM Košice v roku 2016

Zodpovednosť za prácu v rámci oblastného centra  niesli nasledujúci pracovníci a dobrovoľníci: 

Ján Vecan (lektor SEM, pracovník v OC)
Pracuje v SEM-e od roku 1992. V súčasnosti je lektor projektu DVK a organizuje 
a koordinuje nízkoprahové aktivity v OC SEM Košice. Okrem toho pripravuje 
rôzne semináre a prednášky podľa potrieb SEM-u.

Pavol Badiar ( dobrovoľník) – je to zanietený cyklista a odrastený SEMák, 
pomáha najmä pri organizovaní CYKLA – vyberá trasy a pomáha pri celej organ-
izácii a príprave tejto aktivity.
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Podujatia v OC SEM Košice v roku 2016

 V rámci oblastného centra sa v roku 2016 organizovali tieto pravidelné aj jednorazové 
aktivity. 

Stručný popis podujatí v OC SEM Košice v roku 2016 

Hokej SEM KE
Termín: sezónne
Miesto: Košice
Popis: Hokej SEM KE je sezónna aktivita, ktorá začína v októbri a končí v máji. A potom ďalšie 
stretnutia sú od októbra do konca decembra. Pravidelne sa opakuje 1 x týždenne v sobotu 
večer. Na stretnutiach býva 22 hráčov, rôznych vekových kategórii.  Stretnutia sú neformálne 
a slúžia na budovanie vzťahov, osobný rozvoj a prekonávanie prekážok. 

CYKLO 2016
Termín: 23.-29.07.2016
Miesto: Liptov
Popis: Ide už o 17. ročník putovného tábora po Slovensku. Cieľom je zmysluplné využitie 
voľného času mládeže, spoznávanie sa, spoznávanie prírody a prekonávanie samých seba. 
Týmto spôsobom spoznávame samých seba takých, aký sme v krajných situáciách, ako si 
vieme navzájom pomáhať a v praxi realizovať kresťanskú lásku. Team sa skladá so skúsených 
cyklistov, ale aj začiatočníkov vo veku od 14 rokov do 52 rokov. Okrem spoznávania krás Slov-
enska sme mohli zažiť dobrodružstvo a adrenalín, pri ktorom si každý účastník skúsil, ako to 
je s jeho silami a aj pevnou vôľou. Vďaka Božej milosti sme nemali žiadne úrazy a aj iné malé 
nehody sa nám vyhýbali.
 Po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich ročníkov môžeme povedať, že vidno 
pokrok a obľubu týchto typov výletov – puťákov. 
Program podujatia: Každý deň bolo hlavným program prejsť vytýčenú trasu. 
23.07. trasa 1: Košice – presun Košice - T. Štrba – vlak – auto - bicykle - Šuňava- Č. Váh- Jakubo-
vany 
24.07. trasa 2: Jakubovany - Jánska dolina - Malužiná - Jakubovany 
25.07. trasa 3: Jakubovany - Malatiná - Huty - Kľačany - Jakubovany 
26.07. trasa 4: Jakubovany - Račkova dolina - Jakubovany 
27.07. trasa 5: Jakubovany - Podbanské - Tichá dolina - Kôprova dolina - Jakubovany 
28.07. trasa 6: Jakubovany - Vavrišovo - Pribilina - Račkova dolina - Jakubovany 
29.07. trasa 7: Jakubovany - Žiarska chata - Smrečiny - auto presun KE

Hokej SEM KE CYKLO 2016
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Špecifické projekty v OC SEM Košice v roku 2016
 
 Sú to najmä lektorské aktivity a návštevy mládeží. V tomto roku sme si zobrali na starosť 
rozbeh mládeži v zbore Košice Terasa. Od 25. januára tam prebiehajú pravidelné stretnutia, 
ktorých sa zúčastňuje v priemere 12 ľudí. 
Prikladáme stručný prehľad niektorých podujatí a aktivít, ktoré sme organizovali alebo sme 
na ne vyslali našich pracovníkov na poradenstvo či inú špeciálnu úlohu. 

Zhodnotenie práce v OC SEM Košice za rok 2016

 Aktivity najmä nízkoprahové sú stálou súčasťou nášho OC. V budúcnosti by sme 
radi pracovali aj s mládežami v okolí Košíc a Prešova. Je potrebné nájsť spolupracovníkov 
– dobrovoľníkov, ktorí by pomohli práve v spolupráci v regióne východ, a tak by sa mohli 
rozbehnúť aj nové aktivity potrebné pre duchovný rozvoj mládeže v tejto oblasti.

Za všetko patrí vďaka Bohu, SOLI DEO GLORIA.

Plán podujatí v OC SEM Košice na rok 2017

január 2017 – apríl (máj) 2017 HOKEJ SEM KE (pravidelne v sobotu večer)
21.-28.07.2017   CYKLO 2017
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2.1.5 Oblasť Myjava

Všeobecná charakteristika práce v oblasti Myjava v roku 2016

 Práca s mladými ľuďmi v oblasti Myjava je zastrešená najmä projektom iSKejp412. Rok 
2016 bol v poradí už siedmy rok, kedy iSKejp412 v Myjavskom senioráte ECAV koná svoju 
službu. 
 Cieľom bolo i počas tohto roka zvestovať Dobrú správu o záchrane v Ježišovi Kristovi. 
Povzbudzovať vo viere a vychovávať učeníkov Pána Ježiša Krista, mladých ľudí, ktorí by sa 
mohli aktívne zapojiť do služby Bohu vo svojich domácich zboroch. 
 
Pracovníci v oblasti Myjava v roku 2016

 Prípravný tím tvorilo 19 pravidelných a  príležitostných dobrovoľníkov – mladých ľudí 
zo zborov myjavského seniorátu ECAV (Bukovec, Brezová pod Bradlom, Myjava, Sobotište, 
Turá Lúka, Krajné (väčšina)). Tím sa počas roku stretol 4-krát. V septembri sme sa zúčastnili 
víkendového stretnutia tímu, na ktorom sme hodnotili našu prácu, plánovali ďalšiu a budovali 
vzájomné vzťahy.

Michal Kovár (pracovník v oblasti Myjava)
V roku 2016 sa člen tímu Michal Kovár stal pracovníkom Spoločenstva evan-
jelickej mládeže. Malo by to prispieť k zefektívneniu, skvalitneniu a užšiemu 
prepojeniu služby iSKejp412 a SEM.

Podujatia v oblasti Myjava v roku 2016

 Počas siedmych rokov sa misijná služba iSKejp412 vyprofilovala do dvoch hlavných 
oblastí. Misia smerom do „vnútra“ - tejto oblasti chceme zasiahnuť mladých ľudí, ktorí 
majú alebo niekedy mali kontakt s cirkvou. Misia smerom „von“ - tu chceme zasiahnuť ľudí, 
ktorí nemajú a nikdy nemali s cirkvou žiadny kontakt. Misia smerom do „vnútra“ a smerom 
„von“ sa nedá od seba úplne oddeliť, a preto jednotlivé podujatia organizované v týchto oblas-
tiach navštevujú ľudia z oboch prostredí – z cirkevného i mimocirkevného. V oboch oblastiach 
misijnej služby úzko spolupracujeme so zbormi Myjavského seniorátu ECAV (ďalej MYS) a 
Spoločenstvom evanjelickej mládeže (ďalej SEM). 
 Misia smerom do „vnútra“ v sebe zahŕňa: Kluby iSKejp412 (stretávanie dorastu 
a mládeže MYS), Misijný deň, Mládežnícke Služby Božie a iSKejp412 on tour (práca s kat-
echuménmi a konfirmandmi v MYS).
 Misia smerom „von“ zahŕňa hlavne dve podujatia: iSKejp412 games (športová olym-
piáda pre mladých) a iSKejp412 pod hradom (večer slova a hudby pre rôzne vekové skupiny).
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Stručný popis podujatí v oblasti Myjava v roku 2016 

Klub iSKejp 412
Termíny, miesta a témy stretnutí:
13.02.2016 – Myjava – „ON a ONA po piatich rokoch“ – manželia 
Grexovci
24.09.2016 – Hlboké – „Späť do školy, s Ježišom“ – manželia 
Korňanovci
26.11.2016 – Brezová pod Bradlom – „Rozhovor s Bohom“ – Marek Hrivňák
Popis: Cieľom klubov je povzbudiť mladých ľudí, ponúknuť im východisko a pomoc v Ježišovi 
Kristovi pri každodenných školských a iných povinnostiach. Súčasťou programov jednotlivých 
klubov bývajú aktivity, zaujímavé video, chvály (v tomto roku zahrali kapely: iSKejp412 Band a 
ELEOS), modlitby a výklad z Božieho Slova na danú tému. 

Misijný deň: „Utrpenie“
Termín: 22.10.2016
Miesto: Priepastné
Popis: V rámci klubu iSKejp412 organizujeme i Misijný deň, je to niečo ako väčšie stretnutie 
dorastu a mládeže. Cieľom podujatia bolo povzbudiť sa vo viere v Pána Ježiša Krista a prostred-
níctvom témy ponúknuť účastníkom východiská, ktoré sú nápomocné pri prežívaní utrpenia. 
 Misijný deň okrem hlavnej témy obsahuje i semináre. Zvyknú sa ho zúčastňovať i iné 
vekové skupiny. V budúcnosti by sme preto chceli tomu faktu prispôsobiť program na Misi-
jnom dni.
 Témou Misijného dňa, bolo „Utrpenie“, o ktorom nám prišiel porozprávať brat senior 
Ján Jančo. Seminár s názvom „Ako sa vyrovnať s utrpením“ viedla jeho manželka a seminár 
„Utrpenie v živote kresťana“ viedla pracovníčka Evanjelickej diakonie Katarína Šoltésová. Vy-
stúpili hudobné skupiny CHILLI a Hmla.

Mládežnícke Služby Božie
Termín: 17.12.2016
Miesto: Častkov
Popis: Rok 2016 sme uzavreli Mládežníckymi službami Božími, ktoré pripravujeme ako 
súčasť klubu iSKejp412. Stretli sme sa 17. decembra v Častkove. Služby viedla sestra farárka 
Sedláčková a brat farár Štefek, hrala hudobná skupina iSKejp412 band.

Myjava klub 2
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iSKejp412 on tour (práca s katechuménmi a konfirmandmi)
Popis: „iSKejp412 on tour“, tak sme nazvali projekt, v rámci ktorého chceme putovať 
po MYS a postupne navštíviť všetky cirkevné zbory, v ktorých prebieha vyučovanie katechumé-
nov a konfirmandov. Skrze pripravený evanjelizačno-misijný program (hry, spev..) ich chceme 
povzbudiť k nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Bližšie sa s nimi zoznámiť a pozvať ich na stretnu-
tia, ktoré organizujeme v rámci MYS.
 V roku 2016 sme sa stretli s katechuménmi a konfirmandami z cirkevných zborov ECAV 
Myjava a Turá Lúka.

Konfivíkendovka MYS
Termín: 01.-03.04.2016
Miesto: Veľký Slavkov
Popis: Cieľom podujatia bolo zrealizovanie víkendového pobytu pre jednu vekovú kategóriu 
– konfirmandov a katehuménov z viacerých cirkevných zborov myjavského seniorátu ECAV. 
Súčasťou programu boli zaujímavé aktivity, impulzy z Božieho slova na zamyslenie sa a sve-
dectvá mladých ľudí vo vekovej kategórii blízkej účastníkom. 
 Na tomto víkendovom stretnutí katechuménov a konfirmandov sa stretlo 80 ľudí z 8 
cirkevných zborov MYS.

After kofi meeting
Termín: 29.04.2016
Miesto: Brezová pod Bradlom
Popis: S 27 katechuménmi a konfirmandmi z konfivíkendovky sme sa stretli v Brezovej 
pod Bradlom, kde sme si  pripomenuli zážitky z Tatier a vypočuli svedectvo Andreja, ktorý 
uveril v Pána Ježiša Krista.
 Cieľom bolo prehĺbenie nadobudnutých vzťahov, vzájomné upevnenie sa vo viere 
v Pána Ježiša Krista a povzbudenie mladých ľudí k pravidelnému stretávaniu sa. 

iSKejp412 games
Termín: 21.05.2016
Miesto: Holíč
Popis: Cieľom podujatia bolo vytvoriť prostredníctvom športového turnaja priestor pre spoz-
nanie sa mladých ľudí z regiónu a tiež im prirodzeným spôsobom hovoriť o Pánovi Ježišovi 
Kristovi. 
 Na iSKejp412 games sa v Holíči stretlo 70 športovcov, ktorí súťažili vo futbale, florbale, 
streetbale a 5boji. Biblickou témou, ktorá je súčasťou hier nám poslúžil brat Daniel Harčár. 
Zahrala hudobná skupina iSKejp412 band.

Myjava klub Konfivíkendovka MYS iSKejp412 games
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iSkejp412 pod hradom
Termín: 04.07.2016
Miesto: Podbranč
Popis: Pod zrúcaninou hradu Branč, v areáli kultúrneho domu v Podzámku sa na iSKejp412 
pod hradom stretlo 66 ľudí. Spoločne sme mohli premýšľať nad textami piesní, ktoré oslavo-
vali a hovorili o živote s Pánom Bohom. Zvesťou Slova slúžil brat Pavol Kačkoš, hrali hudobné 
skupiny:   L+ Band a Joel.
 Cieľom stretnutia bolo poukázať na jedinú Pravdu, ktorou je Pán Ježiš Kristus, spoločne 
sa stretnúť s ľuďmi z regiónu a nadviazať vzájomné priateľstvá. 

Spolu na kolenách
Popis: V rámci prípravného tímu vznikla potreba stretávať sa i mimo prípravných porád, mať 
priestor, kde by sme sa nevenovali príprave stretnutí. Preto sme sa začali stretávať na stret-
nutiach s názvom „Spolu na kolenách“, kde sa spoločne modlíme, čítame Bibliu a vzájomne sa 
povzbudzujeme vo viere. V roku 2016 sme sa stretli  4-krát.

Zhodnotenie práce v oblasti Myjava za rok 2016

 V roku 2016 sa stretlo na podujatiach iSKejp412 okolo 662 prevažne mladých ľudí 
z myjavského seniorátu ECAV. Ďakujeme seniorálnemu presbyterstvu Myjavského seniorátu, 
Spoločenstvu evanjelickej mládeže a všetkým Vám, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate 
v prípravách a organizácií misijne evanjelizačných podujatí pre mladých ľudí v oblasti Myjavs-
kého seniorátu. 
 Naša vďaka patrí hlavne Pánu Bohu, ktorý v nás svojim Duchom vzbudzuje túžbu 
pripravovať spomínané podujatia a prostredníctvom nich zvestovať Dobrú správu o záchrane 
v Ježišovi Kristovi.

Plán podujatí v oblasti Myjava na rok 2017

18.02.2017  Klub iSKejp412
10.-12.03.2017 Konfivíkend MYS
20.05.2017  Klub iSKejp412
25.06.2017  iSKejp412 k 500. Výročiu Reformácie v rámci osláv MYS
30.09.2017  iSKejp412 games
21.10.2017  Klub iSKejp412
16.02.2017  Mládežnícke Služby Božie
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2.1.6 Oblasť Tatry

Všeobecná charakteristika práce v oblasti Tatry v roku 2016

 Mládežnícka práca SEM v oblasti Tatier je sústredená hlavne okolo MEMC Ichthys 
vo Veľkom Slavkove. Toto centrum, v ktorom sa už niekoľko rokov konajú mnohé celosloven-
ské aktivity SEM, tak zastrešuje aj región Tatier, ktorý kopíruje oblasť Tatranského seniorátu 
ECAV, do ktorého patrí 17 zborov. Hoci v posledných piatich rokoch došlo v našej oblasti k útl-
mu regionálnych aktivít, každý rok sa nám podarí zorganizovať aspoň dve až tri akcie, ktorých 
zameranie je osloviť evanjeliom mladých ľudí a hovoriť im o láske Pána Ježiša k ľuďom. 

Pracovníci v oblasti Tatry v roku 2016

 Oblastné centrum Tatry nemá v súčasnej dobe žiadneho stáleho pracovníka, ktorý 
by koordinoval a viedol činnosť OC. Jednotlivé aktivity, ktoré sú v rámci OC organizované, 
zabezpečujú dobrovoľníci z jednotlivých mládeží (Štrba, Batizovce, Gerlachov, Slovenská Ves, 
Veľký Slavkov).

Podujatia v oblasti Tatry v roku 2016

V roku 2016 sme v oblasti Tatier zorganizovali tieto podujatia:

Stručný popis podujatí v roku 2016

Seniorátna spoločná mládež
Termín: 02.01.2016 
Miesto: Veľký Slavkov
Popis: Koncept spoločných mládeží slúži hlavne na to, aby sa mladí z jednotlivých mládeži 
regiónu aspoň raz za čas stretli na jednom mieste, navzájom sa spoznávali a zdieľali spolu 
svoje radosti a starosti. Každé stretnutie je postavené na nejakej téme, ktorá je zaujímavá, 
aktuálna a motivujúca. V roku 2016 sa nám podarilo zorganizovať jedno také stretnutie, a to 
hneď na začiatku roka. Chceli sme využiť jednak časť prázdnin ale aj prítomnosť manželov 
Pongenových na Slovensku. Stretnutie bolo rozdelené na dve časti. Prvú časť tvoril „výstup“ 
na Hrebienok a sánkovačka, druhá časť patrila Zuzke a Sentimu Pongenovcom, aby rozprávali 
o svojom niekoľkoročnom živote a službe v Afrike. 

Seniorátna spoločná mládež
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Konfideň
Termín: 23.04.2016 
Miesto: Štrba
Popis: Konfideň je akcia určené pre dorast (vek 12 – 14) rokov. Organizujeme ho každý rok a 
hlavným cieľom tejto akcie je osloviť dorastencov zvesťou o milujúcej láske Pána Ježiša. 
V roku 2016 sa toto podujatie konalo v Štrbe. Dopoludňajší program tvorila akčná hra s náz-
vom Hľadanie pokladu. Popoludňajší program sa konal v kostole, kde okrem piesní a scénky 
zaznelo aj osobné svedectvo a pozvanie do života s Pánom Ježišom, ktoré mal Eduard Gurka. 

Poď Von!
Termín: 25.06.2016 
Miesto: Veľký Slavkov
Popis: Táto akcia s akčným názvom je klasickou olympiádou a meraním športových síl jed-
notlivých družstiev vo futbale a volejbale. Zároveň je to veľmi dobrá príležitosť ako osloviť 
mladých ľudí, ktorí bežne nechodia na mládež či dorast. Okrem športu sa totiž vždy nájde 
čas aj na spoločný program s piesňami a slovom. Poď Von! v roku 2016 sme zorganizovali ako 
jednodňovú akciu, na ktorej sa zúčastnilo približne 70 mladých ľudí. 

Plán podujatí na rok 2017
V roku 2017, ak Pán Boh dá, by sme chceli pokračovať v spoločnom stretávaní mládeži. Rovna-
ko by sme sa radi stretli pri športe. Okrem týchto pravidelných akcií, by sme v budúcom roku 
radi zorganizovali aj Konfivíkendovku pre celý Tatranský seniorát.

Poď Von!
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2.2 Celoslovenské aktivity v roku 2016

2.2.1 Semfest 2016

Termín: 07.-10.07.2016
Miesto: Necpaly
Téma: Všetko alebo nič
Zodpovedný pracovník: Jozef Šimek, Dávid Gurka, Ján Malovec
Všeobecná charakteristika projektu: 
 Tohtoročný Semfest bol už 9. ročníkom letného open-air festivalu, ktorý SEM organi-
zuje za výraznej pomoci dobrovoľníkov a cirkevného zboru ECAV, v ktorom sa festival koná. 
Tento rok to bola opäť obec Necpaly pri Martine, ktorá ponúka nádherný komplex situovaný 
priamo v dedine s kostolom a úžasnou záhradou. 
 Cieľom festivalu je niesť zvesť o Ježišovi Kristovi mladým ľuďom z celého Slovenska. 
V rámci festivalu je možné realizovať to viacerými formami: počas hlavných programov s nos-
nými témami festivalu, počas seminárov, prostredníctvom svedectiev a životných príbehov, 
počas koncertov či osobným svedectvom pri vzájomných rozhovoroch.
 Cieľovou skupinou festivalu sú predovšetkým mladí ľudia vo veku od 13 do 25 rokov. 
Zúčastňujú sa ho však aj starší ľudia, mladé rodiny s deťmi a obyvatelia okolitých obcí. 
 Veríme, že aj tento ročník festivalu bol požehnaním nielen pre samotných návštevníkov, 
ale aj pre obec a cirkevný zbor ECAV. 
Bližšia špecifikácia projektu: 
Téma – témy: Téma festivalu bola „Všetko alebo nič“. Spoločne sme sa zamýšľali nad tým, 
aká je podstata, realita a následky nášho hriechu. Premýšľali sme o tom, kto je Boh a či sme 
naozaj Kristovi učeníci. Patrí mu naozaj všetko, čo máme? On sa vzdal všetkého čo mal. 
 Toto uvažovanie bolo rozdelené do 4 tém: 
• Čo ťa zNIČí? – Stanislav Gurka
• Kto vlastní VŠETKO? – Slavomír Slávik
• Ako môžeš získať VŠETKO? – Stanislav Gurka
• Daj Mu VŠETKO alebo NIČ! – Marián Kaňuch
Program: Na Semfeste 2016 zaznelo tiež mnoho životných príbehov, v rámci ktorých boli 
prezentované praktické skúsenosti starších i mladších kresťanov zo života s Pánom Bohom, 
ale aj seminárov na rozličné zaujímavé témy. 
 Myšlienku festivalu silno podporovala výzdoba v areáli s podnetnými kresbami a ak-
tivitami. Okrem hlavných programov a seminárov mali účastníci k dispozícii aj ďalšie miesta 
so zaujímavým programom: RELAXstan, kde mohli oddychovať a viesť rozhovory v príjemnom 
prostredí či pozrieť si zaujímavý film; PUBstan so živou hudbou, spoločenskými hrami a chut-
ným občerstvením; DETSKÝ stan s programom, ktorý prebiehal počas celého dňa; ŠPORTOVÉ 
ATRAKCIE ako vodný futbal, ľudský kicker, skákací hrad pre deti, steck’em, biliard, stolný tenis 
a futbal...
 Navyše pre účastníkov nonstop fungoval poradenský a modlitebný stan, kde mohli 
nájsť ľudí, korí by sa s nimi modlili a rozprávali o ich problémoch. 
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Dobrovoľníctvo: Samotný Semfest začínal až 7. júla (štvrtok) o 19:30, ale jeho prípravy 
prebiehali už od piatka 1. júla. Približne 105 dobrovoľníkov z celého Slovenska prišlo na celých 
11 dní, aby pomohli s prípravami festivalu, ale aj jeho priebehom, či upratovaním po jeho 
skončení. Bez týchto ľudí by Semfest nemohol byť. 
 Prvé 3 dni sa konala dobrovoľnícka víkendovka, kde mali dobrovoľníci čas sa navzájom 
spoznávať, hrať športy a zažiť mnoho ďalších aktivít, ale hlavne bol pre nich pripravený ducho-
vný program, počas ktorého sme ako jedno veľké spoločenstvo chválili Pána Boha a počúvali 
Jeho Slovo. Tento čas bol pre nás veľmi vzácny a práve tam sme naberali sily na nasledujúce 
dni.

2.2.2 Konferencia SEM 2016

Termín: 17.-20.11.2016
Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov
Téma: Meč Ducha
Zodpovedný pracovník: Dávid Gurka, Ján Malovec, Ján Vahalec
Všeobecná charakteristika projektu: 
 V novembri 2016 sa už tradične vo Veľkom Slavkove konala ďalšia konferencia 
Spoločenstva evanjelickej mládeže, ktorá mala niekoľko cieľov: 
- Duchovný rast jednotlivcov – vzdelávanie vyučovanie biblických princípov a kresťanských 
hodnôt.
- Budovanie miestnych mládežníckych tímov, utužovanie vzájomnej spolupráce, motivo-
vanie a inšpirovanie do ďalšej práce. 
- Vzájomné nadviazanie kontaktov medzi jednotlivými mládežníckymi tímami a tiež 
prezentácia možností zapojenia sa do celoslovenských projektov. 
- Spoločenstvo kresťanov z celého Slovenska, spoločný modlitebný zápas za mladých 
ľudí okolo nás. 
Bližšia špecifikácia projektu: 
Téma – témy: Téma konferencie bola „Meč Ducha“. Spoločne sme teda hovorili a premýšľali 
o Božom Písme a Jeho úlohe v našich životoch. Naše uvažovanie bolo rozdelené do piatich 
tém:
• Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú – Jozef Grexa
• Chlieb náš každodenný – Stanislav Kocka
• A On, to Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami – Stanislav Kocka
• Meč Ducha – Michal Findra
• Buďte činiteľmi Slova a nie poslucháčmi – Vladimír Maťaš
Program: Na jednotlivých spoločných programoch (doobeda a večer) sme sa cez aktivity, 
zamyslenia, čítané texty, piesne a hovorené slovo spoločne venovali danej téme. Hrali nám 
kapely: SK29, Hmla a KSEM.
 Počas piatkového poobedia prebiehali semináre na rozličné témy, v sobotu poobede 
bolo Valné zhromaždenie SEM a tí, ktorí sa ho nezúčastnili mali voľný program. Po večernom 
programe v piatok sme pozerali film a v sobotu mali diskusiu. 
 Špecialitou tejto konferencie boli malé skupinky, v rámci ktorých sa ľudia mohli viac 
spoznať, zdieľať sa a otvorene hovoriť svoje myšlienky a otázky k jednotlivým témam. 
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2.2.3 DVK (Dokonalí v Kristu)

Termín: celoročný projekt
Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov
Zameranie: vzdelávanie mládežníckych pracovníkov
Zodpovedný pracovník: Ján Vecan, Anna Galová, Janka Kovalčíková, Peter Soukup, Vladimír 
Maťaš, Mária Lisiková
Charakteristika projektu: 
 DVK je kontinuálnym pokračovaním predchádzajúcich vzdelávacích programov, zamer-
aných na pomoc najmä vedúcim mládeži a mládežníckych skupiniek. Základom je rozvoj 
v niekoľkých oblastiach – duchovný osobný rast vo vzťahu s Bohom, rast v poznaní základných 
zásad kresťanskej viery – systematická teológia, poznávanie písma a učeníctvo a následne 
praktické zručnosti a aplikovanie v reálnom kresťanskom živote, cez skupinky, osobnú evan-
jelizáciu a aktivity v rámci spoločenstva. 
 Účastníci, ktorí sú z celého Slovenska, sa stretávajú 1x mesačne na víkendovke, kde 
sa prednášajú biblické témy, témy z oblasti psychológie a cez rôzne aktivity prebieha proces 
vzdelávania. Jeden ročník ma 7 takýchto stretnutí. Na týchto víkendovkách si môžu účastníci 
odskúšať a zažiť to, čo preberáme.  
 Súčasťou kurzu je pracovná cesta, v rámci ktorej navštevujeme oblasti mimo SR, kde 
môžeme pozorovať rôzne aspekty práce s mládežou (napr. H2O - Ostredok, Poľsko; M.I.S.E. 
- Sliezska evanjelická cirkev atď.), čo môže byť pre účastníkov jednak inšpiráciou, ale aj 
možnosťou získavania nových poznatkov a vzťahov. Zmyslom je učiť účastníkov aj komunikáciu 
v tíme. 
 Na celom projekte sa okrem lektorov a hostí zúčastňuje ďalších cca. 10 dobrovoľníkov, 
ktorí zabezpečujú osobný mentoring pre študentov 1 x týždenne. Mentor je priamo z by-
dliska, kde študent býva alebo študuje. Je to človek, ktorý má dobrý vzťah k mladým a takouto 
formou s nami spolupracuje (väčšinou je to absolvent DVK alebo lektor DVK). Na záverečnom 
stretnutí mentor hodnotí a zdieľa priebeh DVK,  čím získavame aj spätnú väzbu. Ich práca má 
obrovský význam, aby sa preberané témy cez spoločné zdieľanie dostávali do životov a praxe 
študentov DVK. 
 Vzdelávací program končí prezentáciou záverečných prác všetkých študentov, ktoré 
odrážajú ich vnútorný posun počas štúdia DVK.
 V tomto roku sme ukončili ročník 2015/2016 (DVK-S), ktoré bolo špeciálne tým, že sa 
ho zúčastnili absolventi predchádzajúcich ročníkov (2010-2014). Od septembra sme rozbehli 
nový ročník DVK 2016/2017.
 V priebehu septembra až novembra sa pripravovala akreditácia DVK – zaradenie 
do systému neformálneho vzdelávania. Tento proces plánujeme dokončiť do mája 2017.

DVK (Dokonalí v Kristu) 1, 2, 3
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2.2.4 Man to man

Termín: celoročný projekt
Miesto: rôzne
Zameranie: vzdelávanie mladých mužov
Zodpovedný pracovník: Peter Soukup, Ján Vahalec, Ján Malovec, Dávid Gurka, Eduard 
Gurka
Charakteristika projektu: 
 Man to man je dobrodružno-vzdelávací program pre dospievajúcich mužov, ktorí túžia 
po tom, aby sa z nich stali muži podľa Božieho srdca. Účastníci programu sa v priebehu jed-
ného študijného roka stretnú 8-krát.  
 Názov „Man to man“ vyjadruje cieľ programu a spôsob jeho dosahovania. Mladší muži 
sa učia od starších mužov, ako to je napísané v Božom Slove. Mladší muži majú možnosť 
nahliadnuť do životov starších mužov a vidieť ich životné kroky a rozhodnutia a potom aj 
výsledky ich rozhodnutí. 
 Súčasťou stretnutí je štúdium Božieho Slova, zamýšľanie sa nad životnými otázkami a 
diskusie o veciach, ktoré sú aktuálne pre účastníkov v ich životnom období. Zároveň na stret-
nutiach nesmie chýbať spoločná práca, šport, zábava a tiež učenie sa nových zručností. 
 V študijnom roku 2015/2016, ktorý bol štartovacím rokom, sa pravidelne stretávalo 7 
mužov. V roku 2016/2017 sa stretáva 16 mužov z celého Slovenska. 
 Tento a aj predošlý ročník možno hodnotiť ako veľmi vzácny a skvelý čas v spoločenstve 
mužov z celého Slovenska. Ten čas sebavzdelávania a vzájomného formovania je naozaj 
potrebný. 

2.2.5 Konfivíkendovky

Termín: v závislosti od seniorátu
Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov
Zameranie: konfirmandi
Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák, Janka Lukáčová, Veronika Prídavková, Jozef 
Grexa
Charakteristika projektu: 
 Konfivíkendovky sú špeciálne víkendové stretnutia pre jednu vekovú kategóriu – kon-
firmandov (12-14 roční), na ktoré sú pozývaní spoločne so svojimi bratmi farármi/sestrami 
farárkami. 
 Cieľom je, aby konfirmandi počuli evanjelium a aby sa spoznali s inými konfirmandmi 
z vedľajších cirkevných zborov ECAV. Na jednotlivých konfivíkendovkách zazneli témy, počas 
ktorých bolo jednoduchou ale zaujímavou formou predstavených niekoľko príbehov z Biblie, 
v ktorých sa konkrétni ľudia stretli s Ježišom a rozhodli sa Ho nasledovať (colník Matúš, žena 
hriešnica, Zacheus, lotor na kríži, Jairova dcéra...). 
 Program je riešený zážitkovo, aby účastníkov zaujal, ale priniesol im aj podnety 
na uvažovanie. Zaznievajú tiež osobné svedectvá mladých ľudí vo veku konfirmandov. Sumár 
za rok 2016: V tomto kalendárnom roku sme usporiadali osem konfivíkedoviek. Niektoré 
v rámci fungujúcich oblastných centier, niektoré v seniorátoch ECAV, ktoré prejavili záujem. 
Zároveň počas roka prebiehajú konfirmačné víkendovky v Bratislavskom senioráte 
– pod projektom INSIDE. 

Man to man 1, 2
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Sumár termínov: 
• 01.-03.04.2016 Konfivíkendovka MYS,
• 08.-10.04.2016 Konfivíkendovka HOS a NOS,
• 08.-10.04.2016 INSIDE víkend 1 pre mladší dorast,
• 15.-17.04.2016 Konfivíkendovka TUS a POS,
• 15.-17.04.2016 INSIDE víkend 2 pre mladší dorast,
• 06.-08.05.2016 Konfivíkendovka ZVS a RIS,
• 27.-29.05.2016 Konfivíkendovka TUS,
• 29.09.-01.10.2016 Konfivíkendovka KES a ŠZS.

2.2.6 Stretnutia vedúcich mládeží

Termíny: 22.-24.01.2016/14.-16.10.2016
Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov
Zameranie: vedúci mládeží a dorastov
Zodpovedný pracovník: Janka Lukáčová, Veronika Prídavková
Charakteristika projektu: 
 Stretnutia vedúcich mládeží  vznikli začiatkom  roka 2016, ako odpoveď na potrebu 
formovať generáciu pracovníkov s mládežou na Slovensku a podávať im pomocnú ruku.  
V SEM si dlhodobo uvedomujeme, že stáť verne v službe a hlásať evanjelium mladej generácii 
nie je vždy jednoduché. Často to znamená obetovať voľný čas, energiu, pohodlie… a to všetko 
práve popri vlastnej rodine, škole, práci. A práve preto je dôležité, aby aj tí, ktorí takto slúžia, 
nezabúdali rásť vo vzťahu s Pánom Bohom, aby vedeli pevne stáť na Božom Slove, skúmali 
svoje túžby a ciele a tiež nachádzali nové nápady pre prácu s mládežou. 
 To sa stalo aj našim cieľom pri organizovaní jednotlivých stretnutí – byť predovšetkým 
zdrojom Božieho povzbudenia a zásobárňou nápadov, ako s mladými ľuďmi pracovať kreatívne 
a ako im zvesť o Božej láske a milosti podať čo najzrozumiteľnejšie, spôsobom, ktorý im je 
blízky. Zároveň tieto stretnutia poskytujú priestor na nadviazanie nových kontaktov medzi 
jednotlivými spoločenstvami a tiež výmenu skúseností  medzi mladšou a skúsenejšou generá-
ciou pracovníkov s mládežou.
 V roku 2016 sa uskutočnili 2 stretnutia vedúcich mládeží: 
• 22.-24.01.2016 – téma: „Jedni druhých bremená znášajte“
• 14.-16.10.2016 – téma: „...a vykupujte čas!“

2.2.7 Stretnutia fulltimerov

 V roku 2016 sa nám podarilo usporadúvať pravidelné stretnutia pracovníkov SEM, takz-
vané „Stretnutia fulltimerov“. Na týchto stretnutiach sa stretávali jednak pracovníci, ktorí 
pracujú v SEM na plný úväzok, pracovníci v rámci projektov podpory zamestnanosti Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo ďalší úzki spolupracovníci. 
 Cieľom a náplňou stretnutí bolo na jednej strane preberanie interných pracovných 
záležitostí, na druhej strane (a to predovšetkým) zdieľanie záležitostí z osobného i pracov-
ného života. Tieto stretnutia tak neboli len pracovnými poradami, ale mohli sme na nich zažiť 
spoločenstvo s bratmi a sestrami spolupracovníkmi. 
 



42

 V roku 2016 sa nám takto podarilo stretnúť 8-krát, v mesačných intervaloch, okrem 
mesiacov júl, august, september – kedy sme všetci fungovali v letnom (táborovo-výletovom) 
režime – a mesiaca november, kedy sme sa stretli na Konferencii SEM. 
 Stretávali sme sa na rozličných miestach, vždy podľa predchádzajúceho dohovoru: 
v MEMC Ichthys Veľký Slavkov, v klube Garáž v Dolnom Kubíne, v Púchove či v Brezovej 
pod Bradlom.

2.2.8 kníhkupectvo Brána

Miesto: Košice
Zodpovedný pracovník: Viera Sedláková
Charakteristika projektu: 
 Cieľom projektu Kníhkupectvo Brána je prinášať mladým ľuďom hodnotnú literatúru, 
hudobnú tvorbu kresťanských kapiel, inšpirujúce filmy a rôzne dekorácie (drevené obrazy, 
samolepky, magnetky, plagáty, náramky, prívesky...). 
 Obsah literatúry je zameraný na Bibliu, výklady, zamyslenia, biografie, svedectvá, 
pomôcky k štúdiu Biblie, knihy pre duchovný rast kresťanov, psychologické a výchovné knihy, 
literatúru pre pracovníkov s deťmi a mládežou, beletriu, poéziu a knihy pre deti. 
 Kníhkupectvo sa nachádza v priestoroch centrály SEM v Košiciach. Plní tak aj čiastkový 
cieľ, a to prinášať hodnotnú literatúru, hudbu a filmy záujemcom z Košíc a okolia. Kníhku-
pectvo Brána však funguje hlavne ako mobilné kníhkupectvo na kresťanských konferenciách, 
festivaloch a iných kresťanských stretnutiach pre mládež. 

2.2.9 Helping Hand

Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák
Charakteristika projektu: 
 Misijný projekt Helping Hand funguje od roku 2009. Prešiel rôznymi vývojovými 
štádiami, ktorého súčasťou boli rôzne menšie podprojekty. Základná myšlienka projektu – 
zvestovanie evanjelia – však bola vždy zachovaná. Forma a spôsob sa menili podľa situácie a 
obecenstva. 
 V roku 2016 Helping Hand pomohol rôznymi spôsobmi na akciách veľkých i malých, 
taktiež na Slovensku ako aj v Nemecku, Bielorusku, Poľsku, Čechách i Srbsku. Nakoľko ľudia a 
spoločenstvá, ktoré nás volajú na akciu, už rozumejú myšlienke, že na akcii musí odznieť Božie 
slovo, nie je už potrebné s nimi až tak veľa komunikovať o tejto programovej zložke. 

Sumár akcií:

kníhkupectvo Brána

Heleping Hand
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O projekte Helping-Hand z pohľadu iných: 

 „Helping Hand nám pomohol pri organizácii našich akcií, ako napr. 
zborový deň. Ponúkol nám športové a zábavné vyžitie pre deti, dorast i 
mládež, ktorých to pritiahlo a zabavilo. A o to nám šlo, aby sme sa vedeli 
zísť všetky generácie na jednom mieste a bavili sa spolu, trávili spolu čas, 
spoznávali sa navzájom a zároveň nášho Pána. V tomto nám HH doteraz 
pomohol a sme za to vďační.“     
Marcel Ištváň (zborový farár CZ ECAV Tornaľa)

 „Helping Hand mi pomohol prakticky zrealizovať niektoré veci spôsobom, 
akým by som to bez neho nedokázal. Vďaka HH môžu byť niektoré z našich 
podujatí zaujímavejšie, pútavejšie a atraktívnejšie. Zároveň sa teším, že cez 
HH môžem prijímať podporu a pomoc od ľudí, ktorí sú v našej oblasti hos-
tia - vždy prinesú niečo iné, svoje, niečo viac.“
Jožko Grexa (vedúci OC SEM Bratislava)

 „Helping hand je skutočne pomocná ruka v našich cirkevných zboroch. 
Naše cirkevné zbory nie sú vybavené týmito zaujímavými atrakciami, ktoré 
deti priťahujú. Sme radi , že vás máme a odporúčame vašu pomoc aj iným. 
To, čo robíte nám pomáha predovšetkým pri zvestovaní Božieho slova. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami.“
Andrea Lukačovská (CZ ECAV Sládkovičovo, konseniorka BAS) 

 „Doba sa stále posúva. Kde pred 20-timi rokmi stačilo si ísť s mladými 
zahrať futbal a následne im hovoriť evanjelium, dnes tieto veci už neza-
berajú. Mladí sú oveľa viac vnímaví a pre cirkev vyrástla omnoho lákavejšia 
ponuka rôznych iných alternatív. Takže som veľmi rád, že za roky spolu-
práce môžem povedať, že všetky nafukovacie atrakcie slúžia ako magnet 
pre deti, ktoré ak neprídu kvôli Bohu, prídu sa zahrať. Následne sa s nimi 
dá nenásilne rozprávať o evanjeliu. Vytvárajú sa väzby medzi ľuďmi, na 
prostredie cirkevného areálu a to všetko postupne zrie k tomu, aby sa ľudia 
dostávali na jednej strane k Bohu, na druhej strane ďalej vo viere. Spolu-
prácu teda vnímam veľmi pozitívne a teším sa na ďalšie akcie do budúc-
nosti.“
Martin Riecky (zborový farár CZ ECAV Levice) 

 „Helping Hand nám pomohol spojiť v jedno poobedie všetky vekové kat-
egórie na spoločnú akciu. Niektorí športovali, niektorí sledovali, povzbud-
zovali, rozprávali sa, ale dôležité je, že sme boli všetci spolu. Vďaka projektu 
Helping Hand prišli rodičia s deťmi, ktoré inak neprídu. Spája to dospelých, 
deti aj starších.
Katarína Zaťková (zborová farárka CZ ECAV Pliešovce)
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 „Výjazdové akcie nám 2x pomohli pri rozbiehaní nových spoločenstiev, 
kedy sme pre konfirmandov pripravili program na celé popoludnie, a tak 
sme sa s nimi mohli viac spoznať, zahrať a oni mohli počuť Božie slovo, sve-
dectvo a zamyslenie od niekoho nového. Inokedy nám výjazdová skupinka 
pomohla osviežiť naše každotýždenné stretnutie mládeže. Mali sme iný 
program, robili sme rôzne aktivity...
 Čo sa týka nafukovacích atrakcií, tak hrad bol veľmi príťažlivý pre deti, 
ktoré boli na biblickom tábore. A vodný futbal, ktorý sme mali na zborovom 

dni, bol pre mnohých mladých lákadlom, kvôli ktorému na túto akciu prišli, a tak tam mohli 
okrem športovania aj počúvať Božie Slovo a zaujímavé zamyslenie.“
Eva Kadlečíková (MZ SEM Adamovské Kochanovce) 

 „Mojou úlohou bolo v rámci Helping Handu nielen chodiť na rôzne stret-
nutia a akcie s vodným futbalom, ľudským kickerom či skákacím hradom, 
kde bola moja pomoc skôr fyzická práca, no hlavný význam som videla 
v misijných výjazdoch, ktoré sme v rámci Helping Handu mohli uskutočňovať. 
Boli to výjazdy do rôznych zborov, ktoré potrebovali pomôcť, potrebovali 
zmenu alebo len stretnúť sa aj s ľuďmi z iného spoločenstva, aby mohli 
vidieť, že existujú mnohí iní ľudia, ktorí sa rozhodli ísť s Pánom Ježišom.
 Obe tieto činnosti ma mnohému naučili. Počas HH, kedy sme chodili 

s nafukovacími atrakciami, som sa mohla veľa učiť o fungovaní a nefungovaní komunikácie 
s ľuďmi v zboroch, o veciach, ktoré sú v každom zbore a spoločenstve iné. A na výjazdoch som 
mohla nadobudnúť hlbšie vzťahy s ľuďmi, ktorí sa tiež podieľali na tejto službe. Mohli sme sa 
spoznať s novými ľuďmi a najmä priblížiť im Pána Boha. Myslím, že táto pomoc ma naučila 
myslieť inak, že nie je všade tak, ako v našom spoločenstve a tiež som si mohla uvedomiť, že 
nie sme sami a každému sa zíde pomocná ruka.
 Som rada, že sa môžem zúčastňovať na takýchto akciách a aspoň svojim málom 
pomôcť. Verím, že budem môcť byť aj naďalej menená skrze túto službu. Zo skúsenosti len 
hodnotím a môžem povedať, že obe tieto služby majú veľký význam nie len pre mňa ale na-
jmä v tom najdôležitejšom, v zvestovaní a budovaní vzťahov s Pánom Bohom a tiež medzi 
ľuďmi v spoločenstvách.“
Simona Jungová (koordinátroka misijných výjazdov HH Púchov) 
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2.3 Medzinárodné aktivity

Zahraničná spolupráca 
Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák, Vladimír Maťaš, Dávid Gurka, Pavol Garaj 
Všeobecná charakteristika projektu:
 Tento rok sme v rámci zahraničnej spolupráce uskutočnili 7 pracovných ciest. Dve boli 
do Bieloruska, štyri do Nemecka a jedna do Srbska. Cieľmi týchto ciest bolo rozvíjať partner-
stvá a misijne pôsobiť na danej akcii. 
 S nemeckým Durínskom a Württenbergom máme dlhoročné partnerstvo v rámci troj-
partnerstva našich evanjelických cirkví, a preto sa už tradične máme možnosť zúčastňovať 
niektorých ich aktivít. 
 Partnerstvo s Bieloruskom je len niekoľkoročné, ale skrze dobrovoľníčku Kristínu, ktorá 
bola aktívna v OC SEM Púchov, sa toto partnerstvo prehĺbilo. SEM bude od 1. februára 2017 
vysielajúcou organizáciou pre Kristínu a jej manžela Tomáša, ktorí sa rozhodli ísť a misijne 
pôsobiť v bieloruskom meste Vitebsk. 

 Misijná cesta do Srbska sa konala tento rok po tretíkrát. Existuje túžba v srdciach 
mladých ľudí na Slovensku zvestovať evanjelium aj slovenským bratom a sestrám v Srbsku. 
Modlíme sa však, aby táto snaha našla aj odozvu na srbskej strane. 
 V rámci medzinárodnej spolupráce sa v OC SEM Púchov každé leto organizuje anglický 
biblický tábor. Výsledkom tejto spolupráce s EEMN a EVS je aj ročný pobyt mladého americk-
ého dobrovoľníka na Slovensku. 

Zahraničné cesty

Zahraničná spolupráca 
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3 Finančná správa za rok 2016         
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