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Príhovor predsedu SEM
Iz 44:24
Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, a ten ktorý ťa formoval od života matky: Ja, Hospodin,
činím všetko, nebesá odvíjam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem.
V poslednom období žijem tým, že Boh, v ktorého verím, je Boh činu. Je to Boh, ktorý koná,
ktorý pracuje a je aktívny. Túto Jeho vlastnosť možno vidieť v celej Biblii. Či ide o stvorenie sveta
a človeka, či ide o naplnenie zasľúbenia Abrahámovi, že z neho vznikne národ, či o záchranu
židovského národa z otroctva, alebo naplnenie proroctiev o príchode Mesiáša, vždy je prítomná
Božia aktivita. Príchodom Ježiša na tento svet, táto aktivita neprestáva, ale rozvíja sa ďalej.
Rozmnoženie, zveľadenie, rozšírenie, zväčšenie – toto je to, čo Boha teší. To preto, že Boh má rád
aktivitu a nie pasivitu. Svedčia o tom dejiny, svedčí o tom príroda a svedectvom o tom sme aj my
ľudia. Pretože sme Bohom stvorení, aktivitu máme v sebe. A to je dobré.
Výročná správa je dokument, ktorý podáva svedectvo o tom, čo všetko sa posledný rok
udialo a vykonalo. Aké aktivity a projekty sme zorganizovali, čo nové vzniklo a aký to malo význam
a zmysel. Osobne sa teším z toho, že práca a činnosť SEMu má stále zmysel. Venovať sa mladým
ľuďom, zvestovať im zvesť o Božej láske, viesť ich ku konkrétnemu a reálnemu životu s Bohom,
povzbudzovať ich v tom, aby v živote boli čestní a spravodliví – to je tá najlepšia aktivita, ktorú
tomuto svetu vieme a môžeme dať. Táto správa je svedectvom o takejto aktivite. Pevne verím, že je
to aktivita a činnosť, ktorou robíme radosť nášmu Bohu a sme tak dobrými vyslancami
a svedectvom o jeho aktivite na tejto zemi. Aktivite, ktorá sa inak volá aj láska.
Vladimír Maťaš, Veľký Slavkov, marec 2018
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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, hudbu 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 veciach 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
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
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Centrála SEM
Je výkonným orgánom predsedníctva SEM, ktorého činnosť riadi tajomník SEM spolu
s ostatnými zamestnancami.
V roku 2017 sme mali nasledovné pozície:
 Tajomník SEM – Mgr. Veronika Prídavková /administratíva, fundraising, komunikácia
s partnermi v rámci SR/
 Dotácie a projekty – Mgr. Jana Lukáčová
 Ekonomická agenda – Ing. Erika Paľová
 Účtovná agenda – Jaroslav Fašánok
 Vzdelávacie a školiace programy – Ing. Ján Vecan
 Komunikácia s vedením ECAV, dištriktov a seniorátov – Mgr. Vladimír Maťaš
 Komunikácia so zahraničnými partnermi + projekt Helping Hand - Mgr. Miroslav
Mudrák
 Semfest – Dávid Gurka

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 aktivitách 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.

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. Popri nich sa organizujú ďalšie
voľnočasové aktivity, napr. nacvičovanie hudobných skupín, divadielok, športové aktivity a iné.
V SEM bolo v roku 2017 oficiálne zapísaných 141 miestnych združení s celkovým počtom
4808 členov.

6

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 delegovaných
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.

2 Aktivity SEM v roku 2017
SEM svoje aktivity a činnosť rozvíja na troch úrovniach: regionálne, celoslovensky
(národne) a medzinárodne.

2.1 Regionálne aktivity v roku 2017
Regionálne aktivity SEM sú organizované v rámci 6 oblastí, v ktorých máme buď priamo
Oblastné centrum SEM, alebo pracovníka SEM. Ide o 5 OC SEM (Bratislava, Púchov, Liptov-Orava,
Tatry a Košice) a jedno seniorátne centrum (Myjava). 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 2017
Víziou práce oblastného centra je už niekoľko rokov prinášať skutočný život v Ježišovi
Kristovi medzi mladých ľudí v cirkevných zboroch BAS ECAV aj mimo nich. Prakticky je našim
cieľom dlhodobo budovať a udržiavať sieť vzťahov, v ktorých môžeme do života mladých ľudí
prinášať morálne aj duchovné hodnoty. Snažíme sa prinášať nádej a východiská v ťažkých
životných situáciách, budovať hlboké priateľstvá a systematicky viesť k osobnostnému aj
duchovnému rastu. Motivujeme a inšpirujeme mladých ľudí k zásadnému a pozitívnemu vplyvu na
svoje blízke aj širšie okolie.
Našou stratégiou je:
- organizovať regionálne podujatia, vďaka ktorým môžeme získavať stále nové kontakty
a nadväzovať vzťahy, ale aj budovať tímy a vzdelávať, následne cez mnohé stretnutia
- sa dlhodobo osobne venovať ľuďom s túžbou duchovne rásť a ľudí, v ktorých rozpoznáme
potenciál a túžbu
- vychovávať a vzdelávať tak, aby sa mohli venovať ďalším.
Pracovníci v OC SEM Bratislava v roku 2017
Hlavné ťažisko práce stojí na tíme dobrovoľníkov, ktorý sa za mnoho rokov činnosti
rozrástol na takmer 40 ľudí. Tento široký tím sú ľudia, ktorí pomáhajú s organizovaním
regionálnych podujatí a lokálne sa venujú ďalším ľuďom. Smerovanie a víziu činnosti udáva úzky
tím 5-7 ľudí, ktorý systematicky vyhodnocuje zrealizované aktivity a plánuje ďalšie. V úzkom tíme
tiež pravidelne znovu a znovu hľadáme vhodné formy a spôsoby práce.
Na plný úväzok v uplynulom roku v OC pracovali Jožko Grexa (do semptembra), Lucia
Gallayová (do septembra) a Šimon Barok (do apríla). V pozícií vedúceho oblastného centra
postupne prechádzame zmenou, v roku 2018 postupne túto pozíciu prevezme Tomáš Sklárš.
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Podujatia v OC SEM Bratislava v roku 2017
Súhrnný prehľad uskutočnených podujatí so základnými informáciami sa nachádza v tabuľke 1.
Tabuľka 1. Podujatia v roku 2017
Názov

Začiatok

Koniec

Účasť

Miesto konania

Stromčeky 1

07.01.

07.01.

28

Bratislava

Stromčeky 2

04.02.

04.02.

24

Senec

Stromčeky 3

04.03.

04.03.

25

Dúbravka

Klub 1

19.03.

19.03.

22

Veľký Grob

Klub 2

25.03.

25.03.

10

Pezinok

Klub 3

26.03.

26.03.

13

Dunajská Lužná

Víkend 1

31.03.

02.04.

72

Píla

Víkend 2

07.04.

09.04.

80

Píla

Víkend 3

12.05.

14.05.

46

Častá-Píla

Stromčeky 4

13.05.

13.05.

19

Častá-Píla

Stromčeky 5

03.06.

03.06.

26

Senec

Víkend táborového tímu

09.06.

11.06.

13

Iľanovo

Games 2017

24.06.

24.06.

235

Senec

Tábor 2017

13.08.

20.08.

90

Dechtice

Víkend modlitieb a pôstu

14.09.

16.09.

24

Častá-Píla

Stromčeky 6

07.10.

07.10.

21

Senec

Jedine On (Klub 4)

15.10.

15.10.

25

Modra-Kráľová

Víkend 4

27.10.

29.10.

55

Píla

Víkend 5

03.11.

05.11.

57

Píla

Stromčeky 7

10.12.

10.12.

23

Bratislava

Stručný popis podujatí v OC SEM Bratislava v roku 2017
Stromčeky
Popis: Podarilo sa nám usporiadať 7 z pôvodne plánovaných
desiatich stretnutí, ktoré nazývame INSIDE Stromčeky. Sú to
stretnutia zamerané na osobnostný aj duchovný rast
jednotlivcov s dôrazom na dlhodobý mentoring (resp. učeníctvo)
našich mladších bratov a sestier. Systematicky sme sa venovali
14-tim dorastencom s cieľom povzbudzovať ich v živote viery
a podporovať v ich miestnej službe ďalším ľuďom v ich
cirkevnom zbore, resp. v prostredí, v ktorom žijú. Zároveň sa popri týchto stretnutiach stretávali aj
ďalší služobníci z našich zborov, vzájomne sa povzbudzovali, zdieľali ohľadne ich osobných životov
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aj služby medzi mladými, modlili sa za seba navzájom a spoločne plánovali a pripravovali ďalšie
stretnutia.
Kluby
Popis: Uskutočnili sme mnohé návštevy dorastov, mládeží a konfirmačných príprav v cirkevných
zboroch BAS a usporiadali mnohé aj menšie stretnutia. Usporiadali sme aj INSIDE Kluby –
stretnutia pre dorast a mládež z viacerých cirkevných zborov v danom okolí. Jeden z klubov
s názvom „Jedine ON“ sme zorganizovali v rámci mládežníckeho programu počas seniorátneho dňa
15. októbra 2017 v Modre-Kráľovej.
Víkend 1 | Víkend 2 : “Vidieť INAK“ (pre mladší dorast)
Termíny a miesto:
31.3.-02.04.2017 Víkend 1 (Píla)
07.-09.04.2017 Víkend 2 (Píla)
Popis: Pokúsili sme sa vidieť „INAK“ seba a Pána Boha, totiž vo viere, a to na pozadí príbehu o
kanaánskej žene, ktorá prišla k Pánovi Ježišovi s prosbou o uzdravenie svojej dcéry, no Pán Ježiš ju
najprv odmietol (Mt 15, 21 − 28). V pozadí témy víkendovky bola Lutherova teológia kríža zvolená
vzhľadom na jubilejný rok reformácie a vhodne korešpondovala s pôstnym obdobím liturgického
roka. Z Božej milosti sme mohli prežiť požehnané chvíle pri stretnutí so slovom Božím počas
výkladu biblického textu, pri duchovných zamysleniach, piesňach a modlitbách, ale aj pri športe a
hrách.
Obe víkendovky boli zavŕšené nedeľnými službami Božími: mládežníckymi službami Božími v
chráme v Modre-Kráľovej 2. apríla a pašiovými službami Božími s prislúžením sviatosti Krstu
svätého vo Svätom Jure 9. apríla.
A prečo sme vlastne pozerali INAK? Pretože náš pohľad vychádza z vyznania:

Iné Nemám Ako Kríž. Práve pod Kristovým krížom získavame ten „iný“ pohľad.
Víkend 3 : “Znova živý“ (pre starší dorast)
Termín: 12.-14.05.2017
Miesto: Častá-Píla
Popis: Na pozadí príbehu o vzkriesení Lazara sme sa
zamerali na naše životy a otázku, či ich žijeme naozaj
v plnosti ukrytej v Pánovi Ježišovi. Veľa sme sa
rozprávali a s mnohými dorastencami zdieľali ich
životné boje. Bol to tiež priestor pre mnohé príhovorné
modlitby a rozjímanie nad Božím slovom.
9

Games 2017 : “Jeden za všetkých“
Termín: 24.06.2017
Miesto: Senec
Popis: Siedmy ročník športovej olympiády sa uskutočnil znovu
na novom mieste – tento krát v priestoroch Strednej odbornej
školy v Senci. Okrem klasických športových turnajov sme sa
snažili pripraviť aj priestor pre oddych, rozhovory
a nadväzovanie nových kontaktov medzi ľuďmi. Opäť zneli svedectvá o živote s Pánom Ježišom
Kristom a evanjelium o zachraňujúcej Božej milosti.
Tábor 2017 : “Neobyčajná cesta“
Termín: 13.-20.08.2017
Miesto: Dechtice
Popis: Počas tábora sme sa spolu vydali na cestu,
neobyčajnú cestu. Dobrodružnú cestu spolu s aspoštolom
Petrom, ktorý si toho s Pánom Ježišom zažil naozaj dosť. Na
viacerých situáciách z jeho života sme sa učili správnym
postojom a reakciám pri stretnutiach s prekážkami
a ťažkosťami, ale aj radosťami a požehnaním, ktoré nám Pán
Boh dáva. Na tábore sme mali každý deň aj hranú scénku na
motívy knihy „Cesta pútnika“ od Johna Bunyana. Na tábore sa zúčastnili dorastenci zo 16
cirkevných zborov seniorátu.
ZRPŠ - Potáborové stretnutie pre rodičov aj dorastencov
Popis: Ako už je zvykom (už po piatykrát) sme sa 2 týždne po tábore stretli s rodičmi dorastencov,
ktorí boli na tábore a spoločne si pripomenuli to, čo sme zažili. Je to výborný priestor prehĺbiť
vzťahy aj s rodičmi, ale aj pre spätnú väzbu od rodičov, ktorí nám často hovoria, že na svojich
deťoch vidia ako ich Božie slovo formuje a spoločenstvo s ďalšími kresťanmi napĺňa. Chvála Pánu
Bohu za to aj za toto požehnané stretnutie.
Víkend modlitieb a pôstu
Termín: 14.-16.09.2017
Miesto: Častá-Píla
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. Na tejto
víkendovke sme mali aj vzácneho hosťa – seniora turčianskeho seniorátu ECAV – Mariána Kaňucha.
Víkend 4 | Víkend 5 : “Tajomstvo ukrytého pokladu“ (pre
dorast)
Termíny a miesto:
27.-29.10.2017 Víkend 4 (Píla)
03.-05.11.2017 Víkend 5 (Píla)
Popis: Na základe podobenstva o poklade a perle z Matúša
13,44-46 sme nechali svoje srdcia premieňať dotykom tej
bezhraničnej lásky nášho nebeského Otca, pre ktorého je
každý jeden vzácny ako perla. Avšak tiež sme objavovali ten
ukrytý poklad, ktorým je Božie kráľovstvo a život s Pánom Ježišom, pre ktorý sa oplatí naozaj
stratiť úplne všetko. Jesenné víkendovky boli po prvýkrát dve a hodnotíme to veľmi pozitívne. Na
oboch sa zúčastnilo približne 50 ľudí, čo je práve vhodný počet ľudí pre túto formu práce.
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Zhodnotenie práce v OC SEM Bratislava za rok 2017
Na jednej strane sa tešíme, že práca s mládežou v našom senioráte funguje, tím
spolupracovníkov a služobníkov v našich cirkevných zboroch sa rozširuje a cez organizované
podujatia sa nám darí oslovovať stále ďalších dorastencov. Sme vďační Pánu Bohu za všetko
požehnanie a vedenie Jeho Duchom. Tešíme sa, že si vzbudil aj ďalších pracovníkov, ktorí môžu od
ďalšieho roku prebrať zodpovednosť za prácu s mládežou v našom senioráte.
Na druhej strane musíme znovu konštatovať, že mladí ľudia si iba ťažko nachádzajú miesto
resp. duchovný domov vo svojich cirkevných zbororch. V cirkevných zboroch, kde funguje
stretávanie dorastu, alebo mládeže, aspoň niektorí nájdu svoje miesto tam. Avšak naďalej vidíme
veľkú potrebu v hľadaní nových spôsobov a prístupov ku práci s mladými ľuďmi a ku ich
integrovaniu do cirkevných zborov. Je nevyhnutné hľadať
priestor pre naväzovanie
medzigeneračných vzťahov, pre bratsko-sesterské rozhovory, zdieľanie svojich životov, spoločné
modlitby a nesenie vzájomných bremien. Mladí ľudia výrazne potrebujú vzory, starších bratov a
sestry, ktorí ich v domácich zboroch potiahnu, prijmú ich k sebe a budú sa v učeníckych vzťahoch
starať o ich duchovný rast.
Veľmi pozitívne však hodnotíme iniciatívu mnohých mladých vo svojich rodinách,
v partiách, v prostredí stredných alebo vysokých škôl – snahu vytvárať priestor pre rozhovor,
priateľstvo, snahu prinášať svetlo a nádej do ťažkých situácií. Vidíme tiež viacerých starších
dobrovoľníkov (od cca 17-18 rokov) v snahe venovať sa mladším, rozbiehať nové stretnutia alebo
skupinky.
Plán aktivít v OC SEM Bratislava na rok 2018
06.-08.04.2018
13.-15.04.2018
04.-06.05.2018
23.06.2018
12.-19.08.2018
14.-16.09.2018
19.-21.10.2018
26.-28.10.2018

INSIDE Víkend 1 (mladší dorast)
INSIDE Víkend 2 (mladší dorast)
INSIDE Víkend 3 (starší dorast)
INSIDE Games
INSIDE Tábor
INSIDE Víkend 4 (modlitby a pôst)
INSIDE Víkend 5 (mladší dorast)
INSIDE Víkend 6 (mladší dorast)

2.1.2 Oblastné centrum SEM Púchov
Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Púchov v roku 2017
Oblastné centrum Púchov nadviazalo v roku 2017 na svoju činnosť z predchádzajúcich
rokov. Cieľov na rok 2017 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.
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Pracovníci v OC SEM Púchov v roku 2017
Tento rok sa na chode OC SEM Púchov podieľali a jednotlivé aktivity zastrešovali nasledovní ľudia.
Popritom však v rámci jednotlivých aktivít bolo aktívne zapojených okolo 60 ľudí.
Miroslav Mudrák – vedúci OC, referent HH,
Iveta Hudecová – administratíva,
Eva Kadlečíková – stretnutia mládeže v Považskom senioráte,
Katrin Pfeiffer – EDS dobrovoľníčka, Nemecko (január – júl),
Nils Kihm – EDS dobrovoľník, Nemecko (január – júl),
Viktoria Korchynskaya – EDS dobrovoľníčka, Bielorusko (január – júl),
Jakob Ellis – dobrovoľník EDS (január – júl),
Anna Kihm – EDS dobrovoľník, Nemecko (september – december),
Leonie Baisch – EDS dobrovoľník, Nemecko (september – december),
Ondrej Török – vedúci skupiny Royal Rangers,
Simona Chreňová – vedúca konfivíkendovky,
Simona Jungová – Klub E, Exit tour,
Kristína Pobežalová – administratíva,
Nikoleta Galová – vedúca anglického tábora pre deti,
Beáta Bednáriková – vedúca anglického tábora pre tínedžerov.
Podujatia v OC SEM Púchov v roku 2017
V rámci oblastného centra sa v roku 2017 organizovalo mnoho pravidelných (napr. Kluby E,
Royal Rangers, Klubovňa Púchov), ale aj jednorazových aktivít. V nasledujúcej tabuľke uvádzame
aktivity 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).
Názov podujatia
Stretnutie mládeže považského
seniorátu
Stretnutie priateľov OC Púchov
Klub E “Snívanie s Kristom“
Lyžovačka OC SEM Púchov
Klub E "Ako Boh môže zmeniť myslenie
človeka"
Misijná víkendovka
Klub E "Listy zborom."
Konfivíkendovka 1 POS/TUS
Misijná víkendovka
Klub E –„Ty ma nasleduj!“
Konfivíkendovka 2 POSTUS
Klub E -Božie konanie skrze nás.
Klub E - "Kto mňa vyzná pred ľuďmi."
Tíndedžerský anglický biblický tábor
Anglicko-biblický tábor
Klub E – Rozlúčka s EDS
„A zrazu boli tu“
Seniorátny dorastový tábor
Love the difference, Nemecko
Splav OC Púchov
E-Klub - (Ne)obyčajný služobník
Exittour školenie
EXIT tour
Stretnutie mládeže považského

Termín
28. 01.2017

Účasť
40

0-14
8

15-19
14

20-25
3

26-30
6

31+
9

28. 01. 2017
28. 1. 2017
2. -5. 2.2017
25. 2. 2017

43
39
34
60

0
0
2
1

11
10
11
16

9
12
7
27

8
10
3
9

15
6
11
7

21.-23.4. 2017
25. 3. 2017
31.3.-2.4. 2017
21.-23.4.2017
29. 4. 2017
5.-7. 5. 2017
27. 5. 2017
24. 6. 2017
16.-21.7.2017
17.-21.7.2017
29. 7. 2017

39
67
108
39
49
67
27
38
50
99
43

24
2
58
24
0
31
1
1
14
73
5

6
31
34
6
16
22
9
15
21
9
20

4
15
6
4
19
8
6
13
6
8
10

3
10
2
3
9
3
6
5
3
2
6

2
9
8
2
5
3
5
4
6
7
2

1.-5.8.2017
6.-17.8.2017
01.09.2017
30. 9. 2017
30. 09.2017
09.-13.10.2017
21. 10. 2017

9

0

3

0

3

3

28
42
18
30
28

2
2
0
5
5

16
15
5
14
15

2
11
8
6
3

2
8
2
2
2

6
5
3
3
3

12

seniorátu - Jedine Kristus
E-klub - "O milosti"
Učíme sa jazdiť
Misijná víkendovka
ExitTour 2
E-Klub -"Prišiel som, videl som... a čo
teraz?"
E-klub-„Na lavici obžalovaných“

28. 10. 2017
30. 10. 2017
1.-3. 12. 2017
9.-10.11. 2017
25. 11. 2017

65
10
48
15
50

7
2
23
1
4

20
7
19
9
22

23
0
1
2
11

11
0
2
2
6

4
1
3
1
7

23.12.2017

36

1

15

10

4

6

Stručný popis podujatí v OC SEM Púchov v roku 2017
Klub E – Stretnutia mládeží v okolí Púchova
Termíny stretnutí a témy:
28.01.2017 Klub E - „Snívanie s Kristom“ - Lucia Gallayová
25.02.2017 Klub E - „Ako Boh môže zmeniť myslenie človeka“- Olinka Šimeková
25.03.2017 Klub E - „Listy zborom.“ - Ján Ochodnícký
29.04.2017 Klub E - „Ty ma nasleduj!“ - Jozef Grexa
27.05.2017 Klub E - „Božie konanie skrze nás.“ - MarekHrivňák
24.06.2017 Klub E - „Kto mňa vyzná pred ľuďmi“ - Jakub Torok
29.07.2017 E -klub - „E-klub -Rolúčka s dobrovoľníkmi“ - NilsKihm
30.09.2017 E-klub - „- (Ne)obyčajný služobník“ - Eva Janotová
28.10.2017 E-klub - „O milosti“ - Ján Vecan
25.11.2017 E-klub - „Prišiel som, videl som... a čo teraz?“ - Slavomír Slávik
23.12.2017 E-klub - „Na lavici obžalovaných“ - Dušan Valko
Popis: Klub E sme tento rok zorganizovali 11-krát. Témy boli vyberané
mládežníkmi a dorastencami.. Stretnutia sa väčšinou konali v zborovom dome
ECAV Púchov. Témy, ktoré odzneli, prezentovali rôzni rečníci z rôznych častí a zborov Slovenska.
Seniorátne stretnutie mládeží a dorastov v považskom senioráte
Termíny stretnutí a témy:
28. 01.2017 – Prečo máme čítať Bibliu? , Adamovské Kochanovce
27.05.2017 – Nebuď Vlažný, Adamovské Kochanovce
21. 10. 2017 – Jedine Kristus, Bánovce nad Bebravou
Popis: Tieto stretnutia začali pravidelne fungovať v roku 2015, t.j. toto
bol 3 rok ich organizácie. V tomto roku sa konali 3-krát. Cieľom je
prepojiť mládeže a zbory a vzájomne sa povzbudzovať. Rozmýšľame, či v nich pokračovať, nakoľko
účasť na nich je veľmi kolísavá a cirkevné zbory akoby nie vždy mali záujem sa zúčastniť.
Konfivíkendovky
Termíny víkendov:
31.3-2.04.2017 Konfivíkendovka 1 POS/TUS
05. -07.05. 2017 Konfivíkendovka 2 POS/TUS
Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov
Popis: Víkendové stretnutie pre konfirmandov a ich farárov/farárky. Cieľom je, aby konfirmandi
počuli evanjelium a aby sa spoznali s inými konfirmandmi z vedľajších cirkevných zborov.
Tento typ akcie sa páči aj konfirmandom aj farárom/farárkam, o čom svedčí aj veľký záujem.
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.
Misijné víkendovky
Termíny víkendov a miesto:
21.-23.04. 2017 Misijná víkendovka, Lazy pod Makytou, pre 5.-8.roč. ZŠ
01.-03.12.2017 Misijná víkendovka, Lazy pod Makytou, pre 5.-8.roč. ZŠ
Popis: Víkendové stretnutie pre žiakov a žiačky zo základných škôl
v Púchove. Cieľom stretnutia je, aby žiaci počuli evanjelium a boli
postavení pred výzvu, či chcú nasledovať Krista alebo nie.
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Anglický biblický tábor
Termíny:
16.-21. 07. 2017 Tínedžerský anglický biblický tábor
17.-21. 07. 2017 Anglicko-biblický tábor
Popis: Tento tábor sme organizovali siedmy rok v spolupráci
s East European Mission Network, Evanjelizačným strediskom na
Slovensku, ZŠ Komenského v Púchove a CZ ECAV Púchov. Aj tento
rok bol tábor dobre navštívený.
Tento rok sme mali opäť samostatnú sekciu pre „tínedžerov“ –
formou samostatného tábora. Tábor sa konal v Pružine pri Púchove a okrem Američinaov
a Slovákov sa ho zúčastnila skupina Royal Rangers z Nemecka.
“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 miestnych dorastov.
Stretnutie priateľov OC Púchov
Termín: 28. 01.2017
Miesto: Púchov
Cieľ: Prezentácia práce oblastného centra a poďakovanie podporovateľom OC SEM Púchov.
Lyžovačka OC SEM Púchov
Termín: 02.-05.02.2017
Miesto: Kubínska Hoľa / Párnica
Cieľ: Zážitkovou formou mať spoločenstvo s ľuďmi a Bohom.
Splav OC Púchov
Termín: 1.9.2017
Miesto: rieka Orava
Cieľ: Zážitkovou formou mať spoločenstvo s ľuďmi a Bohom.
Love the difference
Termín: 06.-17.08.2017
Nemecko:
Cieľ: Zážitkovou formou mať spoločenstvo s ľuďmi zo Slovenska
ale aj s ďalších dvoch krajín (Nemecko a Island) a s Pánom Bohom.
EXIT tour
Termíny:
30.09.2017 Exittour školenie
09.-13.10.2017 Exit tour
09.-10.11.2017 ExitTour 2
Cieľ: Prevenčný program na školách s následnou zvesťou evanjelia v rámci mimoškolskej činnosti.
Špecifické projekty v OC SEM Púchov v roku 2017
EDS – Európska dobrovoľnícka služba
Miesto: OC SEM Púchov
Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák
Popis: V rámci OC SEM Púchov realizujeme 6. ročník projektu Európskej dobrovoľníckej služby
(EDS), v rámci ktorej hosťujeme v Púchove 2 dobrovoľníčky (Annu a Leonie z Nemecka). V prvom
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polroku tu boli Katrin, Nils a Viktoria (financovaní zo zdrojov EDS) a Jake (financovaný v rámci
EEMN a SEM).
O ich aktivitách si môžete prečítať na ich blogoch v rámci blogu OC SEM Púchov.
Zhodnotenie práce v OC SEM Púchov za rok 2017
V tomto roku sme reagovali na potreby jednotlivcov a spoločenstiev návštevami, či akciami.
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 2018
27.01.2018
27.01.2018
01.-04.02.2018
24.02.2018
31.03.2018
27.-29.04.2018
28.04.2018
18.-20.05.2018
26.05.2018
23.06.2018
16.-20.07.2018
28.07.2018
01.09.2018
22.09.2018
29.09.2018
11.-14.10.2018
27.10.2018
24.11.2018
29.12.2018

Porada vedúcich mládeží
Klub E
Lyžovačka OC SEM Púchov
Klub E
Klub E
Konfivíkendovka TUS / POS
Klub E
Konfivíkendovka TUS / POS
Klub E
Klub E
Anglický biblický tábor
Klub E- Rozlúčka s dobrovoľníčkami
Splav OC SEM Púchov
Olympiáda OC SEM Púchov
Klub E
Po stopách Jána Husa
Klub E
Klub E
Klub E

2.1.3 Oblastné centrum SEM Liptov-Orava
Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Liptov-Orava v roku 2017
Oblastné centrum Liptov-Orava nadviazalo v roku 2017 na svoju činnosť
z predchádzajúcich rokov. Cieľom bolo, podobne ako v SEM celkovo, niesť mladým ľuďom zvesť
o Trojjedinom 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 2017
Zodpovednosť za prácu v rámci oblastného centra Liptov-Orava niesol tím pracovníkov:
Veronika Prídavková - tajomník SEM, celoslovenské projekty, pracovník v OC,
Janka Lukáčová - komunikácia s ministerstvom, projekty, pracovník v OC, EDS,
Dominika Herichová - grafika (absolventská prax),
Roman Klein - klub Garáž,
Peter Soukup - pracovník v OC, lektor DVK,
Matúš Stáňa - pracovník v OC,
Martin Sochor - IT technik, pracovník v OC,
Jozef Šimek - pracovník v OC.
15

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 prichádzajú 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 2017
V rámci oblastného centra sa v roku 2017 organizovalo mnoho pravidelných aj
jednorázových aktivít. V nasledujúcej tabuľke uvádzame aktivity v jednotlivých regiónoch (Orava
a Liptov). Uvedené počty účastníkov sú zaznamenané na základe prezenčných listín z podujatí, do
ktorých sa nie vždy všetci zapísali (niektoré počty sú teda len orientačné).
Názov podujatia

Termín

Účasť

0-14

15-19

20-25

26-30

31
+

Evanjelici na ľade
Retro Babinec
Chlapinec „Superhrdinovia medzi
nami“
SOM: „Vyrušiť nebo"
SOM: „Pusti sa“
Víkendovka ECAV DK – Hľadáš?
Jarný Camp – History Maker
Babinec: „Planéta pocitov“
Chlapinec: „Naháňanie zážitkov“
Chlapčenský výlet
SOM: „ Povolaný“
Babinec „Sama“
Chlapinec „(Ne)skutočný“
SOM „Prameň života“
SOM „Nezávislý“
Online Cup
Stanovačka OC Liptov
Chlapinec „Zlyhanie“
Babinec „Summer afterparty“
JK Games017
SOM „Vyvolený“
Babinec „Wellness“
Chlapinec „Total workout“
Zimná chata
SOM „Pokánie“
SOM „Rozbaľ si svoj dar“
Evanjelici na ľade

05.01.2017
14.-15.01.2017
14.01.2017

52
20
8

10
4
1

17
11
4

8
2
0

7
2
2

10
1
1

20.01.2017
17.02.2017
24.-27.02.2017
24.-27.02.2017
11.-12.03.2017
11.03.2017
17.-19.03.2017
24.03.2017
22.-23.04.2017
22.04.2017
28.04.2017
26.05.2017
17.06.2017
17.-20.08.2017
02.09.2017
02.09.2017
16.09.2017
20.10.2017
04.-05.11.2017
04.11.2017
17.-19.11.2017
24.11.2017
28.12.2017
30.12.2017

51
50
20
89
22
88
9
35
12
9
49
36
173
41
13
20
152
44
20
9
36
40
28
67

13
2
0
35
5
37
0
3
4
0
3
2
26
11
1
0
10
17
2
0
16
13
2
18

22
31
16
35
10
25
7
19
4
5
25
15
86
20
6
11
83
11
13
5
12
13
12
18

10
11
1
10
5
18
1
7
1
3
12
12
40
8
4
6
36
9
2
3
6
8
9
10

3
3
3
4
2
5
1
3
2
0
7
5
11
0
2
3
19
5
2
0
1
4
4
5

3
3
0
5
0
3
0
3
1
1
2
2
10
2
0
0
4
2
1
1
1
2
1
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Stručný popis podujatí v OC SEM Liptov-Orava v roku 2017
SOM – Stretnutia oravských mládeží
Termíny stretnutí a témy:
20.1.2017 SOM - „Vyrušiť nebo“ - Peter Soukup
17.2.2017 SOM - „Pusti sa“ - Jožko Grexa
24.3.2017 SOM - „Povolaný“ - Janko Blcháč
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28.4.2017 SOM - „Prameň života“ - Ľubo Gazdík
26.5.2017 SOM - „(Ne)závislý“ - Edo Jančuška
20.10.2017 SOM - „Vyvolený“ - Jožko Šimek
24.11.2017 SOM - „Pokánie“ - Janko Blcháč
15.12.2017 SOM - „Rozbaľ si svoj dar“ - Vladko Maťaš
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 zachovávame
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 roku 2017 sme sa po dohode v regióne stretávali na jednom spoločnom SOM
zameranom najmä na dorast. Jednotlivé stretnutia sa konali vždy v piatok o 18:00 v klube Garáž
v Dolnom Kubíne. Tieto stretnutia sa mohli uskutočňovať aj vďaka výraznej pomoci ochotných
dobrovoľníkov z viacerých mládeží a dorastov v rámci nášho oblastného centra, ale aj mimo neho.
V uplynulom roku sme sa tiež rozhodli prenechať veľkú časť zodpovednosti za tieto stretnutia EDS
dobrovoľníkom, ktorí chceli týmto spôsobom slúžiť mladým v celom regióne.
Babince
Termíny stretnutí a témy:
14.-15.01.2017 Babinec – „Retro Babinec“ – Monika Maťašová
11.-12.03.2017 Babinec – „Planéta Pocitov“ – Viktoria Korchinskaya
22.-23.04.2017 Babinec – „ Sama“ – Olinka Šimeková
02.-03.09.2017 Babinec – „Summer afterparty“ - Lenka Zvarová
04.-05.11.2017 Babinec – „Wellness“ – Olinka Šimeková
Miesto : klub Garáž, ECAV fara Dolný Kubín.
Popis: Stretnutia 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.
Počas stretnutí sme mali rôzne tematické aktivity (kvíz, zoznamovacie hry, vyrábali sme si
pleťové masky, lakovali nechty...), uvarili sme si spoločnú večeru, rozprávali sa o problémoch, ktoré
trápia dievčatá a mladé ženy, hľadali odpovede v Biblii, skúmali našu osobnosť, zdieľali sa, pozerali
tematické filmy a taktiež tancovali na Just Dance. Ráno po spoločných raňajkách a uprataní sme sa
zúčastnili Služieb Božích. Vďaka tomuto projektu sme mohli hovoriť evanjelium aj dievčatám,
ktoré nepochádzajú z kresťanského prostredia, mohli sme hovoriť o tom, čo si nesieme v hĺbke
našich sŕdc a taktiež nadviazať nové vzácne priateľstvá.
Chlapince
Termíny stretnutí a témy:
14.01.2017 Chlapinec – Superhrdinovia medzi nami – Roman Klein
11.03.2017 Chlapinec – Naháňanie zážitkov – Ľubomír Gazdík
22.04.2017 Chlapinec – (Ne)skutočný muž – Samuel Javornický
02.09.2017 Chlapinec – Zlyhanie – Ján Bruncko
04.11.2017 Chlapinec – Total workout – Marek Žaškovský a Roman Klein
Miesto : klub Garáž, ECAV fara Dolný Kubín.
Popis: Chlapinec vždy kopíroval dátum Babinca, ale prebiehal striedavo na
ECAV fare v Dolnom Kubíne a Garáži. 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.
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Online Cup: „Vlastné pravidlá hry“
Termín: 17.06.2017
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 „Vlastné pravidlá hry“, ktorou poslúžil Ján Vecan.
Jarný camp: „History maker“
Termín: 24.-27.02.2017
Miesto: Račkova dolina
Popis: Cieľom jarného campu je poukázať mladej generácii na
Toho, ktorý zmenil dejiny každému, kto mal odvahu sa nechať
konfrontovať. Pred samotným campom prebiehala pozývacia
„tour“ na školách na Liptove, kam sme priniesli svoje príbehy a
povzbudzovali ľudí, aby začali vážne premýšľať nad svojimi životmi.
Chlapčenský víkend
Termín: 17.-19.3.2017
Miesto: Lazy pod Makytou
Popis: víkend určený na budovanie charakteru muža
Spoločné dorasty (Liptovský Hrádok a okolie)
Termíny stretnutí, miesta a témy:
03.03.2017 - Liptovský Hrádok - „Afterparty history maker“ (60 účastníkov)
21.05.2017 - Hybe – „Kurt Westman - svedectvo“ (70 účastníkov)
23.6.2017- Liptovský Hrádok- „Chrámová opona“ (70 účastníkov)
27.10.2017 - Dovalovo – „Zreformuj sa“ (70 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 Liptova 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
Termín: 17.-20.08.2017
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 a podporiť následnú prácu.
JK Games017: „Viac ako divák!“
Termín: 16.09.2017
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 neznamená žiť
ukrytý pred celým svetom, ale byť svetlom pre svet okolo, lebo tento svet to potrebuje. Podujatie
začalo úvodným spoločným programom s hlavnou témou „Viac ako divák“. Rečníkom bol Janko
Blcháč z Liptovského Mikuláša, ktorý veľmi názorným spôsobom poukázal na rozdiel medzi
nasledovníkmi Ježiša Krista a len kresťanskými fanúšikmi.
Po úvodnom programe, vysvetlení pravidiel a spoločnej fotke nasledovalo športové
zápolenie vo volejbale, vybíjanej, floorbale a futbale. Program skončil vyhodnotením najlepších
tímov a spoločným záverom programu.
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Špecifické projekty v OC SEM Liptov-Orava v roku 2017
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 projektom je
európska dobrovoľnícka služba (EDS), v rámci ktorej sme v prvej polovici roka 2017 hosťovali
dvoch dobrovoľníkov a od septembra jednu dobrovoľníčku z Nemecka. Sezónnym projektom
v tomto roku bolo tzv. Gospel Párty.
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 rôznymi 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 v rámci mesta Dolný Kubín. V
poslednom roku sa jedna dobrovoľníčka stala súčasťou miestneho spoločenstva. Zároveň sme
získali dobrovoľníkov, ktorí väčšína nie sú praktizujúci kresťania, a preto hľadáme posily v službe
tejto skupine mladých.
Niektoré pravidelné aktivity:
Nedeľné Slovo v Garáži:
Termíny a témy stretnutí:
02.04.2017 „Pôst“ – Zuzka Brdiarová
25.06.2017 „Význam svedectva v dnešnej dobe“ – Samuel Javornický
24.09.2017 „Tešíš sa na druhý Pánov príchod?“ – Samuel Javornický
15.10.2017 „Biblické úvahy o duši a večnosti“ – Jozef Trnkócy
10.12.2017 „Kresťan a pokora voči Bohu“ – Rastislav Stanček
Popis: Nedeľné slovo je projekt, ktorý iniciovali mládežníci, ale miesto si našla aj stredná generácia.
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.
GospelPárty
Miesto: Dolný Kubín
Zodpovedný pracovník: Roman Klein, Jozef Šimek
Cieľ: GospelPárty bol projekt sérií večerov, ktoré okrem
koncertov prinášajú na Hviezdoslavovo 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 festival.
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.
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Tento projekt sme mohli uskutočniť vďaka výraznej (najmä) finančnej podpore mesta
Dolný Kubín.
Termíny koncertov:
28.07.2017 - Kapela F6
18.08.2017 - Sheva
23.09.2017 - James Evans
EDS – Európska dobrovoľnícka služba
Miesto: Dolný Kubín
Zodpovedný pracovník: Janka Lukáčová, Roman Klein,Jozef Šimek
Popis: V súčasnosti prebieha v OC Liptov-Orava už piaty ročník EDS. Každoročne nám tento 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 2016/2017:
Adrian Keinath a Florian Gloger
Chlapci sa počas svojho dobrovoľníckeho roka veľmi aktívne zapájali do regionálnych podujatí
(SOM, Chlapince, dorasty), celoslovenských podujatí (konfivíkendovky, Stretnutia vedúcich mládeží,
Semfest) a taktiež zastrešili niekoľko projektov v rámci klubu Garáž (konverzačné večery, športové
tréningy, nemecké raňajky...). Okrem toho sa ukázali ako mimoriadne kreatívni učitelia nemčiny
a angličtiny, ktorí pomáhali na viacerých školách v Dolnom Kubíne a dokonca aj v Ružomberku.
Špeciálnym projektom, za ktorým chlapci stáli, bol Garážový beh, ktorý podporilo niekoľko
miestnych škôl.
Aktuálna dobrovoľníčka – ročník 2017/2018
Jennifer Haag
Jenny pochádza z mesta Mundelsheim pri Stuttgarte. V rámci OC SEM Liptov-Orava pomáha s
regionálnou prácou v dorastoch a mládežiach, pomáha v klube Garáž v Dolnom Kubíne, je
zodpovedná za stretnutia SOM, pomáha s Babincami a zúčastňuje sa tiež viacerých celoslovenských
projektov. Má rada hudbu, fotenie a zvieratá.
Zhodnotenie práce v OC SEM Liptov-Orava za rok 2017
V tomto roku sme si omnoho výraznejšie uvedomovali skutočnosť, že žatvy je síce mnoho,
ale pracovníkov málo. Sme vďační za všetkých ochotných pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí 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.
Plán podujatí v OC SEM Liptov-Orava na rok 2018
13.01.2018
29.01.2018
03.02.2018
16.02.2018
10.03.2018
23.03.2018
27.04.2018
25.05.2018
02.06.2018
09.06.2018
01.09.2018
15.09.2018
21.10.2018
10.11.2018
23.11.2018
14.12.2018

Babinec/Chlapinec
SOM
Mládežnícky ples
SOM
Babinec/Chlapinec
SOM
SOM
SOM
Babinec/Chlapinec
Online Cup
Babinec/Chlapinec
JK Games
SOM
Babinec/Chlapinec
SOM
SOM
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2.1.4 Oblastné centrum SEM Tatry
Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Tatry v roku 2017
Mládežnícka práca SEM v oblastnom centre SEM Tatry je sústredená hlavne okolo MEMC
Ichthys vo Veľkom Slavkove. Toto centrum, v ktorom sa už niekoľko rokov konajú mnohé
celoslovenské 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 útlmu 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 OC SEM Tatry v roku 2017
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).
Stručný popis podujatí v OC SEM Tatry v roku 2017
Poď Von!
Termín: 23.-24.06.2017
Miesto: Veľký Slavkov
Popis: Táto akcia s akčným názvom je klasickou olympiádou
a meraním športových síl jednotlivých 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 2017
sme zorganizovali ako dvojdňovú akciu, na ktorej sa zúčastnilo približne 70 mladých ľudí.
Plán podujatí v OC SEM Tatry na rok 2018
V roku 2018, ak Pán Boh dá, by sme chceli pokračovať v organizovaní spoločných mladeží
a konfirmačných stretnutí, ktoré sa nám v minulom roku zorganizovať nepodarilo. Okrem toho
máme v roku 2018 v pláne usporiadať Konfirmačnú víkendovku pre Tatranský seniorát (v termíne
20.-22.04.2018).
2.1.5 Oblastné centrum SEM Košice
Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Košice v roku 2017
Oblastné centrum Košice pracuje pri centrále SEM. Cieľom jeho aktivít je vytvoriť priestor
pre komunikáciu a ďalšie zapojenie ľudí, ktorí sa nepodieľajú na aktivitách miestnych
spoločenstiev. V roku 2017 OC SEM Košice pokračovalo v práci najmä v oblasti nízkoprahových
aktivít. Je to príležitostná služba najmä v prázdninovom období. Ide o voľnočasovú aktivitu, 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 2017. Okrem
toho sa snažíme o individuálnu prácu s konkrétnymi ľuďmi mimo týchto projektov.
Pracovníci v OC SEM Košice v roku 2017
Zodpovednosť za prácu v rámci oblastného centra niesli nasledujúci pracovníci a dobrovoľníci:
Ján Vecan - lektor DVK, pracovník v OC,
Pavol Badiar – dobrovoľník, CYKLO.
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Podujatia v OC SEM Košice v roku 2017
V rámci oblastného centra sa v roku 2017 organizovali tieto pravidelné aj jednorazové
aktivity.
Názov podujatia
Miesto
Termín
Účasť
21 x HOKEJ SEM KE
Košice
Január 2017
Máj 2017
22
13 x HOKEJ SEM KE
Košice
Október 2017
December 2017
22
CYKLO
Liptov
21.07.2017
28.07.2017
11
Stručný popis podujatí v OC SEM Košice v roku 2017
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 2017
Termín: 21.-28.07.2017
Miesto: Orava
Popis: Ide už o 19. 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 Slovenska 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.
21.7 Košice – presun Košice - Ružomberok – vlak – auto – Trasa 1: RK - Dolný Kubin,
22.7. trasa 2: Dolný Kubín – Kubínska Hoľa - Oravsky Podzámok – Dolný Kubín,
23.7. trasa 3: Dolný Kubín - Malatiná – Oravský Podzámok – Dolný Kubín,
24.7. návšteva Oravského hradu - odpočinkový deň,
25.7. trasa 4: Dolný Kubín – Jasenová – Oravská Poruba – Dolný Kubín,
26.7. trasa 5: Dolný Kubín – Kubínska Hoľa – Revištia – Dolný Kubín,
27.7. trasa 6: Dolný Kubín – Lúčky – Kalameny – Dolný Kubín,
28.7. presun autom do Košíc.
Zhodnotenie práce v OC SEM Košice za rok 2017
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.
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Plán podujatí v OC SEM Košice na rok 2018
január 2018 – apríl (máj) 2018
október 2018 – december 2018
20.-27.07.2018

HOKEJ SEM KE (pravidelne v sobotu večer)
HOKEJ SEM KE (pravidelne v sobotu večer)
CYKLO 2018

2.1.6 Oblasť Myjava
Všeobecná charakteristika práce v oblasti Myjava v roku 2017
V oblasti Myjava sme i v roku 2017 pokračovali v nastavenom trende z predchádzajúcich
rokov. Našim hlavným zámerom je zrozumiteľným spôsobom prinášať zvesť Evanjelia, teda
možnosti záchrany pre večný život skrze vieru v Pána Ježiša Krista mladým ľuďom. Robíme tak
pomocou stretávaní sa na pravidelných podujatiach Klubu iSKejp412 a počas stretávaní sa na
jednorázových podujatiach v oblasti Myjavského seniorátu ECAV.
Pracovníci v oblasti Myjava v roku 2017
Zodpovednosť za prácu v rámci oblasti Myjava niesli nasledujúci dobrovoľníci:
Katarína Novomestská - predseda oblasti Myjava,
Ján Sadloň - podpredseda oblasti Myjava,
Michal Kovár - podpredseda oblasti Myjava,
Martina Hargašová - tajomník oblasti Myjava,
Patrícia Sadloňová - pokladník oblasti Myjava,
Andrea Jankovýchová - pokladník oblasti Myjava,
Ján Šeďo - technický referent oblasti Myjava.
Podujatia v oblasti Myjava v roku 2017
V rámci oblasti Myjava sa v roku 2017 organizovalo mnoho pravidelných aj jednorázových aktivít.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame všetky aktivity. Uvedené počty účastníkov sú zaznamenané na
základe prezenčných listín z podujatí. Počty účinkujúcich nie sú uvedené pri všetkých podujatiach,
nakoľko na niektorých podujatiach sme prezenčné listiny nemali.
Oblasť MYJAVA
Názov podujatia
Klub iSKejp 412 – Vo vzťahu
KONFIVÍKENDOVKA2017
Klub iSKejp412 - Spoločenstvo
Klub iSKejp412 na oslavách
500. výročia reformácie
Klub iSKejp412
Klub iSKejp412 - Spoznaj
Pravdu
Vianočný klub iSKejp412
Stolnotenisový turnaj
iSKejp412

Termín

Účasť

0-14

15-19 20-25

26-30

31+

18. 2. 2017
10.-12.3. 2017
22. 4. 2017
25. 6. 2017

81
80
47
-

26
13
1
-

22
50
35
-

15
5
5
-

9
2
1
-

9
10
5
-

21.10. 2017
25.11. 2017

96
-

33
-

22
-

12
-

3
-

26
-

16.12. 2017
29.12. 2017

68
20

18
-

11
-

8
-

2
-

29
-

Stručný popis podujatí v oblasti Myjava v roku 2017
Klub iSKejp412 – Stretnutia dorastu a mládeži z oblasti Myjava
Termíny stretnutí a témy:
18.02.2017 Klub iSKejp412 – Vo vzťahu
22.04.2017 Klub iSKejp412 – Spoločenstvo
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21.10.2017 Klub iSKejp412
25.11.2017 Klub iSKejp412 – Spoznaj Pravdu
16.12.2017 Vianočný klub iSKejp412
Popis: Pravidelné stretnutia Klubu iSKejp412 sa začali v novembri 2009. Rok
2017 bol teda už v poradí 9 rokom. Vzniku Klubu iSKejp412 predchádzala
potreba pravidelného stretávania sa všetkých fungujúcich mládeží v oblasti
Myjava. V tom čase v oblasti Myjava fungovalo málo mládeží, na ktorých sa
stretávalo veľmi málo ľudí. Zámerom Klubu iSKejp412 bolo vytvoriť priestor pre
pravidelné stretávanie sa fungujúcich mládeží v rámci oblasti Myjava. Počas
existencie klubu sa zámer nezmenil. Zväčšil sa však počet mládeží a aj počet ich návštevníkov.
Hlavným zámerom pravidelných podujatí je zvesť o dobrej správe a to nádeji večného
života skrze vieru v Pána Ježiša Krista.
Jednorázové podujatie: Klub iSKejp 412 postupne rozšíril ponuku pre stretávania sa mladých ľudí,
a k pravidelnému stretávaniu mládeží na klube pridal jednorázové podujatia. Zámerom
jednorázových podujatí je vzájomné prehĺbenie vzťahov návštevníkov klubov a vytvorenie
priestoru, kde môžu pozvať svojich kamarátov, potencionálnych návštevníkov klubov, ktorí na
kluby z rôznych dôvodov nechodia.
Hlavným zámerom jednorázových podujatí je zvesť o dobrej správe a to nádeji večného
života skrze vieru v Pána Ježiša Krista.
Klub iSKejp412 na oslavách 500. výročia reformácie
Termín: 25.06.2017
Miesto: Myjava (priestor pri kostole ECAV)
Popis: V rámci koncertu pre mládež a strednú generáciu vystúpili
kapely L + Band a Miťo Bodnár & Friends. Prácu s mládežou v MYS
predstavil Mgr. Michal Kovár a prednáškou na tému „Nádherný
Záchranca“ obohatil toto podujatie riaditeľ Evanjelizačného strediska
Mgr. Ing. Slavomír Slávik.
Konfivíkendovka 2017
Termín: 10.- 12.03.2017
Miesto: MEMC ICHTHYS (Veľký Slavkov)
Popis: Víkendové stretnutie pre dorastencov sa uskutočnilo vo
Veľkom Slavkove. Zúčastnilo sa ho do 80 dorastencov.
V dopoludňajších i popoludňajších hodinách spoločne uvažovali nad
rozličnými biblickými témami, modlili sa či spievali duchovné
piesne. Popritom mali možnosť medzi sebou súťažiť alebo
zašportovať si. V sobotu mohli ísť na túru na Hrebienok, alebo navštíviť Aquapark - Aquacity
Poprad. V nedeľu sa zúčastnili mládežníckych služieb Božích.
Stolnotenisový turnaj iSKejp412
Termín: 29.12.2017
Miesto: Bukovec (Dom kultúry)
Popis: V závere kalendárneho roku sa stretlo 20 mládežníkov z 3
cirkevných zborov v kultúrnom dome na Bukovci, kde si zmerali svoje
sily v Stolnotenisovom turnaji. Víťazom tohto podujatia bol Patrik
Allina z Brezovej pod Bradlom.
Zhodnotenie práce v oblasti Myjava za rok 2017
V roku 2017 nám bolo dané pokračovať v šírení dobrej zvesti medzi mladými ľuďmi v
oblasti Myjava. Robili sme tak cez pravidelné stretnutia na kluboch iSKejp412, ku ktorým sa pridali
jednorázové podujatia.
Uplynulí rok sa nám pre nedostatočný záujem účastníkov nepodarilo zorganizovať
iSKejp412 games, podujatie športového zamerania. Pokúsime sa o to v roku 2018.
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Rok 2017 bol rokom, kedy sa stala predsedom oblasti Katarína Novomestská a stabilizoval
sa počet dobrovoľníkov. Môže to prispieť ku skvalitneniu pripravovaných podujatí.
Vďaka patrí hlavne Pánu Bohu, bez ktorého by sme nemohli pripraviť ani jedno podujatie. I
počas roku 2017 sme mohli vidieť prejavy Jeho priazne v podobe vydarených podujatí. Ďakujeme
predsedníctvu Myjavského seniorátu ECAV, farárom a farárkam z cirkevných zborov ako i všetkým
podporovateľom práci s mládežou v oblasti Myjava.
Plán podujatí v oblasti Myjava na rok 2018
21.01.2018
17.03.2018
23.-25.03.2018
19.05.2018
23.06.2018
22.09.2018
20.10.2018
17.11.2018
15.12.2018
28.12.2018

Klub iSKejp412
Veľkonočný klub iSKejp412 s VP
Konfivíkendovka 2018
Klub iSKejp412
iSKejp412 pod hradom
iSKejp412 games
Klub iSKejp412
Klub iSKejp412
Vianočný klub iSKejp412
Stolnotenisový turnaj iSKejp412

2.2 Celoslovenské aktivity v roku 2017
2.2.1 Semfest 2017
Termín: 06.-09.07.2017
Miesto: Necpaly
Téma: Nepremárnený ŽIVOT
Zodpovedný pracovník: Dávid Gurka
Všeobecná charakteristika projektu:
Tohtoročný Semfest bol výročným 10. ročníkom letného open-air festivalu, ktorý SEM
organizuje 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 nosnými
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 „Nepremárnený ŽIVOT“. Spoločne sme sa zamýšľali nad tým, že
život na tejto zemi je príliš krátky na to, aby sme ho len tak premárnili. Mali by sme ho prežiť
naplno. Otázkou bolo, či vieme, ako to dosiahnuť, keď každý z nás môže mať vlastnú predstavu
naplneného a nepremárneného života.
Toto uvažovanie bolo rozdelené do 4 tém:
 Uzdravenie skrúšeného srdca
 Dať zajatému životu prepustenie
 Slepému navrátenie zraku
 Oslobodenie utláčaných
Program: Na Semfeste 2017 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 aktivitami.
25

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 chutným
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.
Novinkou na tohtoročnom Semfeste bol MEDZINÁRODNÝ STAN, v ktorom zaznelo
množstvo seminárov a životných príbehov od zahraničných hostí, ktorých sme pozvali v rámci
našich zahraničných partnerstiev (Nemecko, Bielorusko, USA, Česká republika a Ukrajina).
Dobrovoľníctvo: Samotný Semfest začínal až 6. júla (štvrtok) o 19:30, ale jeho prípravy prebiehali
už od piatka 30. júna. Približne 150 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 duchovný
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 DVK (Dokonalí v Kristu)
Termín: celoročný projekt
Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov
Zameranie: vzdelávanie mládežníckych pracovníkov
Zodpovedný pracovník: Ján Vecan, Anna Galová, Michal
Findra, Janka Kovalčíková, Peter Soukup, Vladimír Maťaš,
Monika Maťašová, Mária Lisiková, Ján Malovec.
Charakteristika projektu:
DVK je kontinuálnym pokračovaním predchádzajúcich vzdelávacích programov,
zameraných 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 evanjelizáciu
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 bydliska, 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.
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2.2.3 Konfivíkendovky
Termín: v závislosti od seniorátu
Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov / Stredisko Prameň Častá
Zameranie: konfirmandi
Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák, Janka Lukáčová,
Veronika Prídavková, Jozef Grexa
Charakteristika projektu: Konfivíkendovky sú špeciálne
víkendové stretnutia pre jednu vekovú kategóriu – konfirmandov (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 2017: V tomto kalendárnom roku sme usporiadali 10 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.
Sumár termínov:
 10.-12.03.2017 Konfivíkendovka MYS,
 31.03.-02.04.2017 Konfivíkendovka TUS a POS 1,
 31.03.-02.04.2017 INSIDE víkend 1 pre mladší dorast,
 06.-09.04.2017 Konfivíkendovka HOS a NOS,
 07.-09.04.2017 INSIDE víkend 2 pre mladší dorast,
 05.-07.05.2017 Konfivíkendovka TUS a POS 2,
 19.-21.05.2017 Konfivíkendovka ZVS,
 21.-23.09.2017 Konfivíkendovka KES,
 27.-29.10.2017 INSIDE víkend 4 pre mladší dorast,
 03.-05.11.2017 INSIDE víkend 5 pre mladší dorast.
2.2.4 Stretnutia vedúcich mládeží
Termíny: 10.-12.02.2017/16.-19.11.2017
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 a upevňovanie už
existujúcej spolupráce medzi jednotlivými spoločenstvami a tiež výmenu skúseností medzi
mladšou a skúsenejšou generáciou pracovníkov s mládežou.
V roku 2017 sa uskutočnili 2 stretnutia vedúcich mládeží:
 10.-12.02.2017 – téma: „Viac ako posledný“
 16.-19.11.2017 – téma: „Povolaný?“
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2.2.5 Stretnutia fulltimerov
V roku 2017 sa nám podarilo usporadúvať pravidelné stretnutia pracovníkov SEM, takzvané
„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 pracovného
života. Tieto stretnutia tak neboli len pracovnými poradami, ale mohli sme na nich zažiť
spoločenstvo s bratmi a sestrami spolupracovníkmi.
V roku 2017 sa nám takto podarilo stretnúť do leta 6-krát, v mesačných intervaloch, po lete,
kedy sme všetci fungovali v letnom (táborovo-výletovom) režime, sme sa stretávali nepravidelne
podľa aktuálnej potreby.
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 Liptovskom Hrádku.
2.2.6 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. Kníhkupectvo Brána
však funguje hlavne ako mobilné kníhkupectvo na kresťanských konferenciách, festivaloch a iných
kresťanských stretnutiach pre mládež.
2.2.7 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 2017 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.
Súčasťou výjazdov boli aj viacdňové misijné výjazdy do Srbska a Bieloruska. V Srbsku sa
realizovalo 5 jednodňových akcií s nafukovacími atrakciami a v Bielorusku sa pomohol zrealizovať
týždňový tábor pre vedúcich mládeží.
Novinkou v tomto roku bolo, že sme zakúpili nový vodný futbal, nakoľko prvý (malý,
červen) doslúžil pri množstve akcií, na ktorých bol počas svojho fungovania použitý.

Sumár akcií:
Počet akcií
34

Počet km
z Púchova
10 681

Počet zúčastnených
na akcii
10 615
28

Počet km
v rámci SR
7 681

Počet zúčastnených na
akcii bez festivalov
4615

2.3 Medzinárodné aktivity
Zahraničná spolupráca
Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák, Vladimír Maťaš, Simona Chreňová, Nikoleta Galová,
Michal Kovár, Iveta Hudecová
Všeobecná charakteristika projektu:
Tento rok sme v rámci zahraničnej spolupráce uskutočnili 4 pracovné cesty. Jedna do
Bieloruska, dve do Nemecka a jedna do Srbska. Cieľmi týchto ciest bolo rozvíjať partnerstvá
a misijne pôsobiť na danej akcii.
S nemeckým Durínskom a Württenbergom
máme dlhoročné partnerstvo v rámci trojpartnerstva našich evanjelických cirkví, a preto sa
už tradične máme možnosť zúčastňovať niektorých
ich aktivít (Fachkonferenz), pričom na mládežníckej
a misijnej konferencii JUMIKO sme sa zúčastnili
prvýkrát.
Partnerstvo
s Bieloruskom
je
len
niekoľkoročné, ale skrze dobrovoľníčku Kristínu,
ktorá bola aktívna v OC SEM Púchov, sa toto
partnerstvo prehĺbilo. Tento rok bol SEM
vysielajúcou organizáciou pre Kristínu a jej manžela Tomáša, ktorí sa rozhodli ísť a misijne pôsobiť
v bieloruskom meste Vitebsk. Taktiež sa zorganizoval tábor, ktorý organizovala skupina
slovenských dobrovoľníkov v spolupráci s Kristínou a Tomášom.
Misijná cesta do Srbska sa konala tento rok v duchu zvestovania evanjelia slovenským
bratom a sestrám v Srbsku. Modlíme sa však, aby táto snaha našla aj odozvu na srbskej strane.
Nakoľko sa táto aktivita organizuje už viac rokov a je badať stagnáciu, tak sme podnikli kroky na jej
rozvoj. Ak sa na srbskej strane nenájde partner, ktorý bude zdieľať túto myšlienku, tak na ďalší rok
sa táto aktivita z našej strany zastaví.
V rámci medzinárodnej spolupráce sa v OC SEM Púchov každé leto organizuje anglický
biblický tábor. V tomto roku to bol 6 ročník anglického tábora, pričom to bola denná forma pre
menších žiakov na škole a pobytová forma pre tínedžerov na chate. Programovo tieto tábory
zastrešuje skupina američanov z EEMN.
Výsledkom tejto spolupráce s EEMN a EVS bol aj ročný pobyt mladého amerického
dobrovoľníka na Slovensku.
V rámci Semfestu, pri 10-tom výročí organizácie SF, sme pozvali zahraničných partnerov,
aby prezentovali svoje organizácie a svoju prácu v Medzinárodnom stane. Udialo sa tak a semináre
s prednáškami sa tešili záujmu účastníkov Semfestu.
Zahraničné cesty
Názov podujatia
JUMIKO Stuttgart
Konferencia pre pracovníkov
s mládežou Bad Blankenburg,
Durínsko, Nemecko
Misijný výjazd Bielorusko
Misijný výjazd -HelpingHand –
Srbsko

Termín

Účasť

0-14

1519

20-25

26-30

31+

6.-8.12017
11.-14.01.2017

18
4

0
0

2
2

7
1

7
1

2
0

08.-15.08.2017
08.-15.08.2017

7
7

0
0

1
1

2
4

2
2

2
0
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3 Finančná správa za rok 2017
Náklady
Položka
Hrubé mzdy, odvody
Zákonné sociálne poistenie
Materiál
Drobný hmotný majetok
Doprava, prepravné služby
PHM
Spotreba energií
Nákup tovaru
Servisné služby
Cestovné náhrady
Tlač materiálov
Ubytovanie, strava
Služby na základe mandátnych zmlúv
Telefónne poplatky
Internet
Poštovné
Nájomné za priestory, prenájom zariadení
Honoráre za hudobnú produkciu, lektorské služby
Iné služby - účtovné, kopírovacie, poistné, web...
Poskytnuté dary
Odpisy
Vreckové a paušálne výdavky v rámci EDS
Ostatné náklady (poplatky - bankové, notárske, za odpad, ...)
Spolu

Suma
36 476,00
11 413,36
25 490,89
2 791,35
1 536,00
4 012,18
1 485,65
14 307,61
1 706,32
8 641,86
2 624,80
53 521,46
38 625,23
3 237,54
1 279,00
382,57
18 247,00
1 370,00
7 764,11
400,00
1 035,86
11 760,00
3 721,98
251 830,77

Výnosy
Položka
Dotácia MŠVVaŠ SR
Iné dotácie a granty
z toho:
Iuventa
ÚPSVaR
Mesto Púchov
Mesto Dolný Kubín
Účastnícke poplatky
2% dane z príjmov
Dary a príspevky
z toho pre:
od fyzických osôb
od právnickych osôb
- zo Slovenska
- z Nemecka
Predaj tovaru
Iné výnosy (prijaté úroky, refakturácie služieb, ...)
Spolu

Suma
68 204,00
41 868,61
32 497,45
4 654,16
1 000,00
3 717,00
56 197,79
3 644,18
61 742,38
51 571,23
10 171,15
2 610,00
7 561,15
17 298,32
8 528,97
257 484,25
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