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Príhovor predsedu SEM 
 
Rok 2018 je za nami, a my môžeme už len zbilancovať všetko to, čo sme mohli počas neho prežiť. 
A nebolo toho málo. Táto výročná správa za rok 2018 je súhrnom toho, čo sme ako SEM 
v uplynulom roku zrealizovali. Je to množstvo aktivít a podujatí, ktorých prvoradým cieľom bolo 
viesť mladých ľudí k poznaniu Boha a k ich osobnému rozhodnutiu pre každodenný život s Ním. Čo 
sme robili, kde, s kým, o tom všetkom sa môžete dočítať práve v tejto správe.  
  
Na úvod sa chcem hlavne poďakovať nášmu nebeskému Otcovi, za milosť a požehnanie, ktoré sme 
počas roku 2018 mohli prijať. Jeho prítomnosť sme mohli vidieť v mnohých oblastiach od 
praktických, finančných, organizačných, ale hlavne v tej duchovnej, keď sme mohli vidieť mladých 
ľudí dotknutých jeho láskou a milosťou.  
 
Uvedomujem si ale aj to, že to množstvo aktivít a podujatí, by bez pomoci našich spolupracovníkov 
nebolo možné zrealizovať. Preto poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek formou 
podieľali na našich aktivitách, či už ako pomocníci, dobrovoľníci, alebo ako prispievatelia na našu 
činnosť a podujatia.  
 
Za to všetko chceme Bohu ďakovať a chváliť Ho, pričom verím, že aj rok 2019 prinesie do života 
mladých cez SEM veľké požehnanie.  
 
„Dobrorečte Hospodinovi, Jeho anjeli, i silní hrdinovia, plniac Jeho príkazy a poslúchajúc hlas Jeho 
slova! Dobrorečte Hospodinovi, všetky Jeho voje, vy, čo Mu slúžite, plniac Jeho vôľu! Dobrorečte 
Hospodinovi všetky Jeho diela, na všetkých miestach Jeho panovania! Dobroreč, duša moja, 
Hospodinovi!“   Žalmy 103:20-22   
 
 
 
          Jozef Šimek, Dolný Kubín, január 2019 
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1. O nás  - 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.  
V roku 2018 sa uskutočnili dve VZ SEM, 17. marca 2018 a 17. novembra 2018. 
 
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.  Členmi predsedníctva do 17. novembra 2018 boli:  

 Vladimír Maťaš /predseda SEM/ 
 Miroslav Mudrák /podpredseda SEM/ 
 Jozef Grexa 
 Ján Grexa 
 Milan Bruncko ml. 
 Jozef Šimek 
 Dávid Gurka 
 Ján Vahalec 

 
V roku 2018 uplynulo 4 ročné obdobie výkonnému orgánu SEM – predsedníctvu. Valné 
zhromaždenie SEM dňa 17. novembra 2018 na návrh svojich členov schválilo nové vedenie SEM, 
ktoré tvoria: 
 

 Jozef Šimek/ predseda SEM/ 
 Dávid Gurka /podpredseda SEM/ 
 Miroslav Mudrák  
 Ján Malovec 
 Michal Kovár 
 Martin Sochor 
 Jozef Grexa 
 Tomáš Sklárš 
 Milan Bruncko ml. 
 Ján Vahalec 
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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 

 
V roku 2018 uplynulo 4 ročné obdobie kontrolnému výboru SEM. Valné zhromaždenie SEM dňa 17. 
nvembra 2018 na návrh svojich členov schválilo členov Kontrolného výboru SEM, ktoré tvoria: 

 Matúš Stáňa /predseda kontrolného výboru/ 
 Tomáš Svitek 
 Marta Melicherčíková 

 
Centrála SEM 
 
Je výkonným orgánom predsedníctva SEM, ktorého činnosť riadi tajomník SEM spolu s ostatnými 
zamestnancami.  

V roku 2018 sme mali nasledovné pozície:  
 Tajomník SEM – Mgr. Veronika Prídavková /administratíva, fundraising, komunikácia 

s partnermi v rámci SR / do 17.6.2018 
 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 – Mgr. Miroslav Mudrák 
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1.2. Štatutárni zástupcovia SEM 
 
Predseda SEM – Mgr. Vladimír Maťaš  (do 17.novembra 2018) 

 
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 (do 17.novembra 2018) 

 
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.  
 
Predseda SEM – PhDr. Jozef Šimek  (od 17.novembra 2018) 

 
Absolvoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave a rigorózne doktorandské štúdium v 
Ružomberku v oblasti sociálnej práce. Je dlhoročný pracovník s mládežou v Dolnom Kubíne, 
v oblastnom centre SEM Orava-Liptov a taktiež pôsobil ako tajomník SEM. Spolu s manželkou 
Olinkou vychovávajú 3 deti, bývajú v Dolnom Kubíne. Medzi jeho koníčky patrí lyžovanie, 
rybárčenie a hra na gitaru.  
 
Podpredseda SEM – Dávid Gurka (od 17.novembra 2018) 
 
Spolu so svojou manželkou žije vo Veľkom Slavkove. Popri vysokoškolskom štúdiu pracuje v 
Stredisku Evanjelickej Diakonie vo Veľkom Slavkove a ako dobrovoľník v Spoločenstve evanjelickej 
mládeže. Jeho domovským spoločenstvom je spoločenstvo kresťanov vo Vojňanoch, a okrem 
priamej služby na tomto mieste a v jeho okolí sa pravidelne podieľa na organizácii rôznych 
regionálnych a celoslovenských "SEMáckych" akcií. Verí, že Ježiš Kristus je jedinou cestou, jedinou 
pravdou a jediným skutočným životom. 
 
 

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 2018 oficiálne zapísaných 119 miestnych združení s celkovým počtom 4463 
členov.  
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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.  
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2. Aktivity SEM v roku 2018 
 
SEM svoje aktivity a činnosť rozvíja v niekoľkých úrovniach:  

 celoslovensky (národne) 
 regionálne,  
 miestne, 
 medzinárodne. 

 

2.1. Regionálne aktivity v roku 2018 
 
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 
Už dlhšiu dobu sa riadime víziou Prinášať skutočný život v Ježišovi Kristovi do cirkevných zborov v 
Bratislavskom senioráte. Túto víziu realizujeme medzi dorastencami vo veku od 12 do 18 rokov, 
ktorú tak pracovne rozdeľujeme na 2 skupiny- mladší a starší dorast. 
 
Služba nášho oblastného centra spočíva najmä v týchto nasledujúcich rozmeroch: 

 Organizovanie regionálnych podujatí. Tieto podujatia slúžia 
ako servis pre jednotlivé spoločenstvá, nakoľko hlavne menšie 
kolektívy nemajú personálnu kapacitu pre organizovanie 
podujatí podobných rozmerov a na podobnej úrovni. Zároveň 
nám pomáhajú rozširovať sieť vzťahov, identifikovať 
potenciálnych dobrovoľníkov a pracovať na ich aktivizácii. V 
jednoduchosti je však misia kľúčovým zmyslom a cieľom 
týchto aktivít. Preto sa snažíme, aby na každej zaznelo 
evanjelium s jasnou výzvou nasledovať Ježiša. 

 Návštevy lokálnych spoločenstiev. Tento rozmer služby je realizovaný cez návštevy farárov v 
ich cirkevných zboroch, konfirmačných príprav a realizácii oblastných klubov. Cieľom je 
mapovanie situácie a potrieb zborov pre následné určenie stratégie pre regionálnu službu; 
povzbudenie existujúcich dorastencov do systematického 
začlenenia do cirkevných zborov a rozbehnutia nových 
dorastových stretnutí; a v neposlednom rade jednoduché 
prinesenie zvesti evanjelia vo forme zrozumiteľnej mladej 
generácii. 

 Učeníctvo. Veríme, že našou úlohou je nie len zvestovať 
evanjelium, rozbiehať nové projekty a začleňovať ľudí do 
zborov, ale aj dotiahnuť veľké poverenie od Pána Ježiša do 
konca- vychovávať učeníkov, ktorí budú schopní činiť 
učeníkmi ďalších. Nebudovať len základňu poslucháčov, ale 
činiteľov Slova. Lídrov, ktorí budú vo všetkej pokore pokračovať v tom, čo robíme my. Alebo 
čomkoľvek inom, k čomu ich Duch Svätý povedie. Toto všetko sa nedá robiť masovo, ale cez 
učenícke vzťahy v malých skupinkách, ku ktorým sa snažíme viesť a vystrojovať existujúcich 
pracovníkov, ale aj potenciálnych nových túžiacich dorastencov. 
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Pracovníci v oblastnom centre 
Služba je postavená na ochote tímu dobrovoľníkov- bežne na akcie 
oslovujeme skupinu 30-50 služobníkov, prioritne tých, ktorí slúžia 
našej cieľovej kategórii priamo v cirkevných zboroch. Nakoľko 
práca s mladými ľuďmi je v mnohom o vzťahoch, tak dáva takýto 
model zmysel. Seniorát, na území ktorého pôsobíme je totiž 
rozlohou dosť veľký a teda je praktickejšie slúžiť tým, s ktorými 
vieme byť aj v osobnom kontakte.  
 
V oblastnom centre sme si v uplynulom roku prešli transformáciou, keď hlavnú zodpovednosť za 
OC prebrali Tomáš Sklárš (od novembra 2018 na plný úväzok) a Michal Resutík. V prvom polroku 
bol ešte na čiastočný úväzok pracovníkom Jožko Grexa, ktorý sa z vedúcej pozície posunul do tej 
dobrovoľníckej, kedy stále pomáha svojimi skúsenosťami v službe ako takej, ale aj s vedením práce 
v OC. 
 

Zhodnotenie zrealizovaných podujatí 

Súhrnný prehľad uskutočnených podujatí so základnými informáciami sa nachádza v tabuľke1. 
Tabuľka 1. Podujatia v roku 2018 

Názov Začiatok  Koniec Účasť Miesto konania 

Vizio Víkend 26.01. 28.01. 19 Iľanovo 

Víkend 1 31.03. 02.04. 80 Častá-Píla 

Víkend 2 07.04. 09.04. 82 Častá-Píla 

Víkend 3 12.05. 14.05. 32 Častá-Píla 

Games 2018 23.06. 23.06. 205 Senec 

Tábor 2018 12.08. 19.08. 106 Dechtice 

Potáborové stretnutie s 
rodičmi 

01.09. 11.06. 67 Senec 

Víkend 4 14.09. 16.09. 33 Častá-Píla 

Víkend 5 19.10. 21.10. 62 Častá-Píla 

Víkend 6 26.10. 28.10. 42 Častá-Píla 

Klub 09.11. 09.11. 25 Horné Zelenice 

Klub 11.11. 11.11. 21 Modra-Kráľová 

Klub 7.12. 7.12. 16 Sládkovičovo 

 

Stručný opis zrealizovaných podujatí 
 Vizio-Víkend. Ide o tradičné januárové podujatie zamerané na budovanie tímového ducha 

medzi dobrovoľníkmi slúžiacimi v rámci aktivít oblastného centra, vzájomné zdieľanie sa so 
svojimi životmi, modlitby, chvály a trochu plánovania.  

 
 Víkend 1 + Víkend 2. Na úteku. Prvé dva víkendy pre mladší dorast sa niesli v duchu príbehu 

o márnotratnom synovi. Na základe tohto podobenstva sme sa snažili odovzdať jednoduchú 
správu- Aj ty sa môžeš vrátiť do hĺbky vzťahu s Otcom, ak sa za Ním vydáš, On ťa bude vyzerať a 
bude utekať smerom k tebe. 
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 Víkend 3. Byť blízko nestačí. Dôvodom výberu tejto témy bol fakt, že sa nám na víkendovku 

prihlásili najmä ľudia, ktorí už dlho počúvajú o Pánovi Ježišovi- pravidelne sa zúčastňujú na 
táboroch, víkendovkách či dorastoch. Našou túžbou však bolo na rôznych príbehov zo starej a aj 
novej zmluvy poukázať na to, že len byť blízko Pánu Bohu nestačí. Ani Judášovi to nestačilo. 
Chýbalo mu začať Pána Ježiša skutočne nekompromisne nasledovať. 

 
 Games. Triumf. Games sú naším najväčším misjno-evanjelizačným podujatím, ktoré sa snažíme 

zameriavať na ľudí z mimo-cirkevného prostredia. Ich nízkoprahový rozmer umocňuje ich 
zameranie- ide o športový deň, do ktorého priebehu sú pridané krátke vstupy pre svedectvá, 
piesne či jednoduchú zvesť slova. Ako už názov napovedá, tento rok sme sa rozprávali 
o ultimátnom víťazstve, ktoré nám vydobyl Pán Ježiš keď vstal z mŕtvych a porazil smrť. 

 
 Tábor. Biblengers. Na tábore, 8-dňovom pobytovom podujatí 

organizovanom v Planinke pri Dechticiach, ktorý bol tento rok 
mimoriadne plný, sme sa rozhodli hovoriť o super hrdinoch. 
Hrdinoch viery. Na príbehoch rôznych biblických postáv sme sa 
snažili odkomunikovať pravdy, ktoré sme vnímali ako kľúčové 
pre mladú generáciu. Tábor je veľmi špecifická udalosť 
v našom kontexte, pretože ide o čas, kedy sa vôbec 
nerozdeľujeme na mladší a starší dorast, ale spolu tvoríme jednu rodinu, v ktorej sa starší neraz 
ochotne starajú o mladších a tým napomáhajú v tvorbe atmosféry prijatia a lásky. 

 
 Potáborové stretnutie s rodičmi. Ako už názov napovedá, ide o čas, kedy sa chceme viac 

skontaktovať aj s rodičmi našich dorastencov. Cieľom je, aby nás mohli spoznať, videli, komu 
zverujú svoje deti a aby sa s nami mohli porozprávať, prípadne spoznávať sa aj medzi sebou 
a tým prehĺbiť putá na akési cirkevné prostredie. Okrem fotiek a videí z tábora tu zaznievajú 
svedectvá a krátke slovo s pozvaním pre rodičov, aby aj oni nasledovali Pána Ježiša spolu so 
svojimi deťmi. 

 
 Víkend 4. Víkend modlitieb a pôstu. Ide o septembrovú 

víkendovku, ktorá je zameraná na zrelších dorastencov 
a služobníkov v našej oblasti. Ide o čas, kedy sa spolu zdieľame 
o svojich zápasoch v službe a spoločne sa modlíme za cirkevné 
zbory v našej oblasti. Tento rok nám došiel slovom poslúžiť 
Daniel Harčar a hovoril o učeníctve po vzore Pána Ježiša.  

 
 Víkend 5 + Víkend 6. Nastúp si! Naše posledné dve víkendovky pre mladší dorast v roku 2018 

sa niesli v starozmluvnej téme príbehu o potope a jej paralele s Kristovým spasiteľským dielom. 
Pozvanie pre dorastencov bolo jasné. Neostávaj bez Ježiša, inak sa čoskoro utopíš. Radšej si 
nastúp pod dáždnik Jeho milosti. 

 
 Kluby. Ide o jednodňové podujatia priamo na pôde cirkevných zborov. Našou snahou je skrze 

ne priniesť evanjelium a pokúsiť sa rozbehnúť nové veci v oblastiach, kde pravidelné 
stretávanie nefunguje alebo pokrivkáva. Tento rok sme zorganizoval tri takéto kluby na jeseň. 
Na prvých dvoch kluboch bolo evanjelium zvestované na príbehu o Zacheovi, na treťom klube 
na príbehu o boháčovi a Lazarovi. 
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Všeobecné zhodnotenie aktuálneho stavu práce 
Rok 2018 nám priniesol množstvo dôvodov na radosť a vďačnosť. Máme možnosť byť svedkami 
viacerých zmenených životov, rastúceho počtu služobníkov, ktorí 
sa zároveň omladzujú, novovznikajúce/rastúce spoločenstvá. Sme 
vďační za spoluprácu s viacerými cirkevnými zbormi a farármi, na 
ktorých môžeme badať skutočný úprimný záujem o službu 
mladým aj cez projekt INSIDE. 

Výzvy, ktorým musíme čeliť, však stále existujú. Už dlhodobo tu je 
výzva v začleňovaní dorastencov do cirkevných zborov- aby sa 
stali ich dlhodobou súčasťou a neprežili v zbore len isté dorastové 
obdobie. Potreba budovania medzigeneračných vzťahov tu jednoducho je, no v tejto oblasti 
rozhodne potrebujeme pomoc a aktivitu práve na strane zboru, ktorý by mal byť prijímajúcim. 
Zároveň tu je výzva skrytá v tom, že nie každý zbor ma fungujúce spoločenstvo pre dorast a teda 
viacerí dorastenci sa môžu cítiť roztratene a počas bežných týždňov bez spoločenstva. Preto by sme 
radi pomohli vzniku nových lokálnych spoločenstiev. Lebo lokálne zbory sú nádejou pre svet. 
A potrebujú zachytávať aj mladých ľudí. Pokiaľ nezachytia tých, vymrú. 

Vo všeobecnosti však vidíme rast. Rast aj do šírky, čo sa týka množstva zasiahnutých ľudí, 
u mnohých dlhšie začlenených zas rast do hĺbky, keď dospievajú a preberajú nové zodpovednosti- 
napríklad na posledných víkendovkách mali jedno zo slov dievčatá do 16 rokov. Aj takto prakticky 
sa snažíme vytvoriť im priestor na to, aby mohli rásť, rozvíjať sa a slúžiť. 

LINKY: 
Webstránka projektu: https://inside.sem.sk/ 

Instagram projektu: https://www.instagram.com/inside_projekt/ 

Facebook skupina projektu s albumami z jednotlivých akcií: 
https://www.facebook.com/groups/128360077233101/ 
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2.1.2. OBLASTNÉ CENTRUM SEM PÚCHOV 

Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Púchov 
Oblastné centrum Púchov nadviazalo v roku 2018 na svoju činnosť z predchádzajúcich rokov. Ciele 
na rok 2018 boli štyri, resp. päť: 

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, Semfest 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 Púchov 
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 50 ľudí.    
 
Miroslav Mudrák  – vedúci OC, referent HH 
Iveta Hudecová  – administratíva, vedúca konfivíkendovky 
Eva Kadlečíková  – stretnutia mládeže v Považskom senioráte 
Anna Kihm   – EDS dobrovoľník, Nemecko / Lüneburg (január - júl) 
Leonie Baisch   – EDS dobrovoľník, Nemecko / Pfullingen (január – júl) 
Alina Adamova  – EDS dobrovoľník, Bielorusko / Vitebsk (september – november) 
Caroline Walter,  – EDS dobrovoľník, Nemecko / Berlín (september – december) 
Ondrej Török   – vedúci skupiny Royal Rangers 
Simona Chreňová  – vedúca konfivíkendovky 
Simona Jungová  – Klub E, administratíva  
Kristína Pobežalová  – plagáty 
Nikoleta Galová  – vedúca anglického tábora pre deti 
Beáta Bednáriková  –vedúca anglického tábora pre tínedžerov 
Pavel Bednárik  – podpora miestnej práce v Záriečí 
Daniel Zemanovič  – misijný projekt Helping Hand 
 
 

Súhrn podujatí OC v roku 2018 
V rámci oblastného centra sa v roku 2018 organizovali pravidelné (napr. Kluby E, Royal Rangers, 
Klubovňa Púchov, tábory), ale aj jednorazové aktivity (lyžovačka, splav, Younify). V nasledujúcej 
tabuľke uvádzame aktivity v regióne 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). 
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PÚCHOV 
Názov podujatia Termín Účasť 0-14 15-

19 
20-25 26-30 31+ 

Stretnutie mládeže považského 
seniorátu „Muž na Božiu slávu“ 

20. 01.2018 15 0 5 5 3 2 

E klub „Povolaný“ 27. 01. 2018 40 3 15 10 8 4 
Lyžovačka OC SEM Púchov 01. -04. 2.2018 

 

28 5 11 1 2 9 
E klub „O viere, nasledovaní 
a fanatizme“  

24. 2. 2018 43 3 16 15 4 5 

Misijná víkendovka 21.-23.4. 2017       
E klub „Ako rozoznám Božiu 
vôľu od svojej?“ 

31. 3. 2018 47 2 20 16 6 3 

Konfirmačná víkendovka POS 
a TUS 

27.-29.4.2018 70 46 12 5 3 4 

E klub „Ako prišli lastovičky 
domov?“  

28.04.2018 70 14 8 4 2 42 

Konfivíkendovka TUS / POS 18.-20.5. 2018 67 48 4 3 3 9 
E klub „O láske“  26. 5. 2018 35 4 11 13 4 3 
Stretnutie mládeže pov. sen. 
„Všetko je mi dovolené, ale...“ 

26.5.2018 40 11 12 10 5 2 

E klub „Život v radosti“  23.6.2018 22 4 9 4 2 3 
Teen-Age-English-Bible Camp 15.-19.7.2018 41 18 16 3 0 4 
English-Bible Camp  16.-20.7.2018 101 60 8 13 10 10 
E klub „Rozlúčka s Annou 
a Leonie“ 

21.7.2018 31 5 11 10 3 2 

Splav OC Púchov 
 

01.09.2018 24 6 9 3 3 3 

E klub „Spokojnosť“  29.9.2018 33 1 13 9 4 6 
SEM na Younify 2018 11.-14.10.2018 23 0 8 4 3 8 
E klub „Zodpovednosť 
kresťana“  

27.10.2018 36 5 15 8 6 2 

Stretnutie mládeže pov. sen. 
„Buď IN(ý)“ 

24.11.2018 70 25 25 7 8 5 

E klub „Vlažný“ 01.12.2018 29 2 11 9 5 2 
E klub „Čas na...“  29.12.2018 32 1 12 10 4 5 

 

Stručný opis zrealizovaných podujatí 
 Klub E – Stretnutia mládeží v okolí Púchova 

Termíny stretnutí a témy: 
27. 01. 2018E klub  – „Povolaný“ – Ján Blcháč 
24. 02. 2018E klub – „O viere, nasledovaní a fanatizme“ –  
Mikuláš Lipták  
31. 03. 2018 E klub – „Ako rozpoznám Božiu vôľu od 
svojej?“ – Miroslav Eštok  
28. 04. 2018 E klub – „Ako prišli lastovičky domov?“  
26. 05. 2018 E klub – „O láske“ – Jozef a Maruška Grexovci 
23. 06. 2018 E klub – „Život v radosti“ – Oľga Šimeková  
21. 07.2018 E klub – „Rozlúčka s Annou a Leonie“  
29. 09. 2018 E klub – „Spokojnosť“ – Pavel Bednárik 
27. 10. 2018 E klub – „Zodpovednosť kresťana“ – Jozef Grexa  
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12. 2018 E klub – „Vlažný“ – Jozef Šimek 
29.12.2018 E klub – „Čas na...“ – Marek Hrivňák  
Klub E sme tento rok zorganizovali 11 krát. Témy boli vyberané mládežníkmi 
bodkaa 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 začali pravidelne fungovať v roku 2015, t.j. toto 
bol 4. rok ich pravidelnej organizácie. V tomto roku sa 
konali opäť 3 krát. Cieľom je prepojiť jednotlivé mládeže 
a zbory a vzájomne sa povzbudzovať. Minulý rok sme 
rozmýšľali, či pokračovať v ich organizovaní, ale stúpajúca 
tendencia tento rok ukázala, že dávajú zmysel. 
 
20. 01. 2018 Seniorátne stretnutie považského seniorátu – 
„Muž na Božiu slávu“ – Jozef Grexa  
26. 05. 2018 Seniorátne stretnutie považského seniorátu – „Všetko mi je dovolené, ale ...“ – 
Dušan Vaňko  
24. 11. 2018 Seniorátne stretnutie mládeže považského seniorátu – „Buď IN(ý)“ – Ján Grexa  

 
 Konfivíkendovky  

27.04. - 29.04.2018 Konfivíkendovka1 POS/TUS 
18.05. - 20.05. 2018 Konfivíkendovka 2 POS/TUS 

 
Miesto: MEMC Veľký Slavkov 
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.  
 

 Oblastné centrum Myjava  
Po viacerých rokoch podporovania služby v Myjavskom senioráte sa tento rok rozhodli 
zobrať zodpovednosť za túto službu Michal a Iveta Kovárovci a tak na valnom zhromaždení 
SEM v novembri bolo oficiálne schválené vzniknutie OC SEM Myjava.   

 
 Anglický biblický tábor 

15.-19.07.2018Tínedžerský anglický biblický tábor 
16.-20.07.2017 Anglicko-biblický tábor 
Tento tábor sme organizovali ôsmy 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 samostatný tábor pre tínedžerov. Tábor sa konal v Ráztoke. Okrem Američanov 
a Slovákov sa ho zúčastnila aj skupina mladých z Nemecka.  

 
 “Stredy v klubovni“ a skauting Royal Rangers  

Intenzita: 1 x týždenne  
Miesto: Púchov, Záriečie 
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, 



15 
 

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. 
 

 Rôzne aktivity OC SEM Púchov 
 Lyžovačka OC Púchov 

01.-04.02.2018, Kubínska Hoľa / Párnica 
Cieľ: zážitkovou formou zažiť spoločenstvo s ľuďmi a Bohom  
 

 Splav OC Púchov 
1.9.2018,rieka Hron 
Cieľ: zážitkovou formou zažiť spoločenstvo s ľuďmi a Bohom  

 
 SEM na Younify 2018 

11.-14.10.2018, Stuttgart Nemecko 
Cieľ: zúčastniť sa na konferencii Younify a návšteva zboru dobrovoľníčky EDS 

 
 Love the difference  

Bol podaný a schválený projekt Iuventou. Realizácia naplánovaná na leto 2019.  
Cieľ: zážitkovou formou zažiť spoločenstvo s ľuďmi a Bohom 

 

Špecifické projekty v OC Púchov 
(EDS Európska dobrovoľnícka služba ) 
V rámci OC Púchov realizujeme 7.ročník projektu Európskej dobrovoľníckej služby (EDS), v rámci 
ktorej sme od septembra hosťovali v Púchove 2 dobrovoľníčky (Alinu z Bieloruska a Caroline 
z Nemecka).V prvom polroku tu boli Anna a Leonie z Nemecka.  
O ich aktivitách si môžete prečítať na ich blogoch v rámci blogu OC. 
 

Zhodnotenie práce v OC Púchov za rok 2018 
V tomto roku sme reagovali na potreby jednotlivcov, či 
spoločenstiev návštevami, či akciami. Sme vďační, že sú ľudia, 
ktorí sú ochotní pomôcť, častokrát 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. 

 

LINKY: 
https://www.facebook.com/search/str/love+the+difference/keywords_blended_posts?esd=eyJlc2l
kIjoiUzpfSTU4NjM0NDUxMzoxMDE1NjI5NTc3NzI4NDUxNCIsInBzaWQiOnsiNTg2MzQ0NTEzOjEw
MTU2Mjk1Nzc3Mjg0NTE0IjoiVXpwZlNUVTROak0wTkRVeE16b3hNREUxTmpJNU5UYzNOekk0TkR
VeE5BPT0ifSwiY3JjdCI6InRleHQiLCJjc2lkIjoiMDk3NWZlNGZlYWUwMzJkYTljZmExNzg1OWE5NGJk
NWIifQ%3D%3D 
 
http://old.sem.sk/ocsempuchov/europska-dobrovolnicka-sluzba-eds/ 



16 
 

 

2.1.3. OBLASTNÉ CENTRUM SEM LIPTOV-ORAVA 
 

Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Liptov-Orava v roku 2018 
Oblastné centrum Liptov-Orava nadviazalo v roku 2018 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 v Dolnom Kubíne okolo klubu Garáž, ktorý je jednak misijným poľom a jednak 
priestorom pre organizáciu regionálnych aktivít. V oblasti Liptova sa práca s mládežou sústreďuje 
prevažne v okolí Liptovského Mikuláša.  
 

Pracovníci v OC SEM Liptov-Orava v roku 2018 
Zodpovednosť za prácu v rámci oblastného centra Liptov-Orava niesol tím pracovníkov:  

 
Jozef Šimek – predseda SEM, pracovník v OC, 
Janka Lukáčová - tajomník SEM, celoslovenské projekty, pracovník v OC, EDS, projekty, 
Roman Klein - klub Garáž, 
Patrik Mudroň – klub Garáž, 
Martin Sochor - IT technik, pracovník v OC 
Matúš Stáňa - pracovník v OC. 

 

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 2018 
V rámci oblastného centra sa v roku 2018 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 Účas
ť 

0-14 15-
19 

20-25 26-30 31
+ 

Babinec – Nový začiatok 14-15.01.2018 15 1 6 5 2 1 
Chlapinec- idem si svoje 14.01.2018 13 3 5 2 2 1 
Januárové SOM: zlyhanie 19.01.2018 40 2 19 13 5 1 

Februárové SOM: Skutočný priateľ 16.02.2018 34 6 13 9 4 2 
Babinec: V Jeho očiach  10.-11.03.2018 14 2 4 5 1 2 
Chlapinec: Sila zodpovednosti  10.03.2018 16 1 10 1 3 1 
Marcové SOM: Najlepší tréner  23.03.2018 30 8 11 8 2 1 
Aprílové SOM: Kurz prvej pomoci  27.04.2018 74 11 36 15 5 7 
SOM: Pretvárka  01.06.2018 34 18 3 9 3 1 
Beh mladých pre cieľ 27.06.2018 35 17 15 0 1 2 
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Online Cup 16.06.2018 95 6 51 19 6 13 
Chlapinec: Výzvy  1.09.2018 16 4 5 2 2 1 
Babinec: Dve sestry v nás  1.-2.09.2018 15 2 9 2 2 0 
JK Games18 15.09.2018 108 17 56 24 8 2 
Uvítacia párty pre Malin a Luisu 06.10.2018 21 4 7 6 3 1 
SOM: Vďačný   19.10.2018 43 22 9 6 3 2 
Exit Tour tréning  26.10.2018 23 4 10 2 3 4 
Chlapinec: Sex a vzťahy  10.11.2018 16 4 6 3 2 1 
Babinec: Sale 10.-11.11.2018 9 0 6 1 2 0 
SOM: Domov  30.11.2018 39 15 10 6 6 2 
Vianočné SOM: Kto? 14.12.2018 41 19 11 6 3 2 

 

Stručný popis podujatí v OC SEM Liptov-Orava v roku 2018 
SOM – Stretnutia oravských mládeží 
Termíny stretnutí a témy:  
19.01.2018 SOM  „Zlyhanie“  Dávid Bázlik  
16.02.2018 SOM „Skutočný priateľ“  Filip Kriško  
23.03.2018 SOM „Najlepší  tréner“  Oľga Šimeková  
27.04.2018 SOM „Kurz prvej pomoci“ Edo Jančuška  
01.06.2018 SOM „Pretvárka“ Zuzka Čerenská  
19.10.2018 SOM „Vďačný“  Jozef Šimek  
30.11.2018 SOM „Domov“  Jany Šimočko  
14.12.2018 SOM „Kto?“  Marián Grega  
 
 Popis: Pravidelné stretávanie oravských mládeží (dorastov) 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 2018 sme sa stretávali na spoločnom SOMe zameranom najmä na konfirmandov a 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.  
Link na fotogalérie:  
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2039644296281241&type=3 
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2057141821198155&type=3 
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2071573213088349&type=3 
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2105435293035474&type=3 
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2219547621624240&type=3 
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2246570438921958&type=3 
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2253916178187384&type=3 
 
 
Babince 
Termíny stretnutí a témy: 
14.-15.1.2018  Babinec  „Nový začiatok“ Jana Lukáčová 
10.-11.3.2018  Babinec  „V Jeho očiach“ Ilonka Bázliková  
01.-02.9.2018  Babinec  „Dve sestry v nás“ Jana Lukáčová  
10.-11.11.2018 Babinec „Sale“ Lenka Zvarová  
 
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. 



18 
 

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 ( quiz, zoznamovacie hry, vyrábali sme si pleťové 
masky, skladali origami...), 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 
spoločne 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.  
Link na fotogalérie:   
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2039650096280661&type=3 
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2069406049971732&type=3 
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2192665134312489&type=3 
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2231863103726025&type=3 
 
Chlapince 
Termíny stretnutí a témy: 
14.01.2018 Chlapinec „Idem si svoje“  Gabčo Blcháč  
10.03.2018 Chlapinec  „Sila zodpovednosti“ Janko Bruncko  
01.09.2018 Chlapinec „Výzvy“ Patrik Šoch  
10.11.2018 Chlapinec „Sex a vzťahy“  Samuel Javornický  
 
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 kresťanskí muži, ktorí sa snažili povzbudiť mladých mužov 
a chlapcov k aktívnemu a zodpovednému životu. Sme vďační, že prišli mnohí chlapci, ktorí chodia 
do klubu, aj tí problémoví, aj nepraktizujúci kresťania a rôznym spôsobom sa ich to dotklo.  
 
Online Cup: „Odhodlaný zvíťaziť“ 
Termín: 16.06.2018 
Miesto: Veličná 
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. Počas dňa sme počuli slovo na tému „Odhodlaný 
zvíťaziť“, ktorou poslúžil Jožko Grexa.  
Link: https://www.facebook.com/OnlinecupVelicna/ 
 
 
JK Games018:  „Predĺženie nečakaj, nebude!“ 
Termín: 15.09.2018 
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 „Predĺženie nečakaj, nebude!“. Rečníkom bol brat farár Michal Belanji, 
ktorý veľmi názorným spôsobom poukázal na rozdiel medzi nasledovníkmi Ježiša Krista a len 
kresťanskými fanúšikmi.  
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Po úvodnom programe, vysvetlení pravidiel a spoločnej fotke nasledovalo športové zápolenie vo 
volejbale, vybíjanej, florballe a futbale. Program skončil vyhodnotením najlepších tímov 
a spoločným záverom programu.  
Link:https://www.facebook.com/JKgames-134658769942963/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARCbW7XVe26d87EnYbc0n-
2svT0R9ExgOqczw9btmF0ZN8RpcfQ5OPLAXyTUYNimt2iEl0rlQs1u9B3U 
 
Dievčenské skupinky 
Miesto: Ružomberok, Dolný Kubín 
Popis:  V rámci nášho OC v minulom roku fungovali dve dievčenské skupinky, a to v rámci 
Ružomberka a Dolného Kubína. Cieľom týchto skupiniek bolo štúdium Božieho slova, zdieľanie, ale 
aj praktické aplikovanie nadobudnutých vedomostí do služby. V prvej polovici roka sme na oboch 
skupinkách študovali  evanjeliá. Od septembra sa stretáva už len skupinka v Ružomberku, ktorá 
študuje list Korintským.  
 
 

EDS – Európska dobrovoľnícka služba 
Miesto: Dolný Kubín 
Zodpovedný pracovník: Janka Lukáčová, Jozef Šimek 
Popis: V súčasnosti prebieha v OC Liptov-Orava už šiesty 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 2017/2018: 
Jennifer Haag 
Jenny pochádza z mesta Mundelsheim pri Stuttgarte. V rámci OC SEM Liptov-Orava pomáhala s 
regionálnou prácou v dorastoch a mládežiach, pomáha v klube Garáž v Dolnom Kubíne, bola 
zodpovedná za stretnutia SOM, pomáhala s Babincami, grafickou prácou  a zúčastňovala sa tiež 
viacerých celoslovenských projektov.  
 
Ročník 2018/2019: 
Malin Denker a Luisa Pflaum  
Dievčatá pochádzajú z oblasti Stuttgartu a Kolína. V rámci OC SEM Liptov- Orava pomáhajú 
s prípravou SOMov, Babincov, zúčastňujú sa dorastov a mládeží, kde chodia poslúžiť hrami či iným 
programom. Zároveň pomáhajú v klube Garáž, a v miestnych školách, kde pomáhajú 
s konverzáciami v nemčine a angličtine. Okrem toho pomáhajú pri chode kancelárie a prinášajú živý 
a kreatívny pohľad na službu.  
 
Zhodnotenie práce v OC SEM Liptov-Orava za rok 2018 
 
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.  
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KLUB GARÁŽ  
 

Klub Garáž slúžil verejnosti celý rok 2018 so špeciálnym 
zreteľom na mladú generáciu Dolného Kubína a okolia. 
Akékoľvek aj legálne návykové látky sú zakázané. 
Namiesto toho rozvíjame talenty, témy a bezpečnú 
a neurážlivú zábavu. Plní rolu dobrej alternatívy pre 
mladých v meste , ktorá nie je poznačená snahou 
o predaj, či zisk, a rozvíja všetky ich dobré nápady, čím 
pôsobí preventívne aj voči závislostiam a násiliu. Už len 
skúsenosť že je niečo také možné, zanecháva stopu na mladých životoch, a keď sa niektorí 
návštevníci pridajú k dobrovoľníkom, tak je pozitívny vplyv klubu ešte väčší. 

Dosah klubu je od žiakov veku ZŠ, cez najpočetnejších stredoškolákov, až po vysokoškolákov, 
pracujúcich. Tešíme sa že klub si obľúbili aj deti do 15 rokov a radi využívajú voľnočasové 
„atrakcie“ klubu hlavne v poobede a večer do 20.00, kedy ich 
posielame domov ku svojej rodine. Klub bol počas roka otvorený 
min. 3x v týždni pre širokú verejnosť, hlavne mladých. Slúžil aj 
mimo plánovaných aktivít na podporu stretávania mládeže 
v dobrom prostredí, kedy si napríklad pozreli filmy, ktoré si sami 
vybrali, alebo urobili stretnutie svojej záujmovej skupiny, či 
jednoducho ukázali spolužiakom či kamarátom že existuje 
priestor, kde sa môžu zahrať a občerstviť bez alkoholu, cigariet a nutnosti vyhadzovať peniaze na 
závislosti. Jeden večer otvorenia klubu navštívi približne 20-60 návštevníkov (najväčší vplyv má 
počasie) a špeciálne aktivity od 5 ľudí pri špecifickom workshope po cca 100 mladých na tanečnej 
súťaži, ktorú sme pokusne presunuli do väčších priestorov. V priestoroch klubu sa stretávajú aj iné 
skupiny, ktorým priestor slúži pre ich vlastné špecifické komunitné potreby – mamičky s deťmi, 
dôchodcovia, rodičia, pracovné porady neziskových organizácií, rôznych spolupracujúcich 
projektov pod. 

 

V našich aktivitách v roku 2018 sme využili aj zahraničných 
dobrovoľníkov z rôznych organizácií a tak sme vytvorili 
medzinárodné konverzačné štvrtky. Títo mladí z Ruska, Nemecka, 
Grécka a Španielska svojou činnosťou klubu pomáhajú aj 
rozširovať povedomie pestrosti kultúr a vzájomného obohatenia. 
V neformálnej atmosfére bolo umožnené voľne konverzovať 
návštevníkom klubu rôznych vekových skupín anglicky, nemecky, 
rusky, španielsky, čo motivovalo aj tých mladých, ktorí 
nepovažovali doteraz jazykovú zdatnosť za dôležitú.  Za úspech považujeme aj to že jedna 
návštevníčka španielskych konverzácií vďaka dobrovoľníkom navštívila prvýkrát Španielsko. 

Vďaka dobrovoľníkom a kontaktom spolupráce sme sa venovali aj projektom, ktoré boli mimo 
klubu a zároveň sme propagovali jeho činnosť. Ako príklad poslúži Jarmok, Deň rodiny, súťaž 
DanceBattle.  
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Dobrovoľníctvo v Garáži 

V priebehu roka sme našli nových dobrovoľníkov, ktorí sú 
väčšinou z tých, ktorí už klub navštevovali. Dochádza ku 
generačnej obnove, keďže starší odchádzajú na školy mimo DK 
a mladší dorastajú do veku 15 rokov, odkedy sa môžu stať 
dobrovoľníkmi. Dobrovoľníctvo v klube je stále znakom prestíže 
a motivuje ich zapojiť sa do spolutvorby toho, čím klub je. Mladým 
takto pomáhame v osobnostnom raste a rozvoji.  Vo fungovaní 
klubu bolo zapojených celkovo cca 13 aktívnych dobrovoľníkov, ktorí sa venujú hlavne 
prevádzkovaniu klubu v pravidelnom čase, ale aj príprave akcií. Máme tiež množstvo hostí 
a príležitostne zapojených, ktorí zabezpečovali obsah tém a náročnejších aktivít. Tí sú buď 
„odrastení“ dobrovoľníci, alebo známi niekoho z 80 dobrovoľníkov, ktorí už klubu pomáhali za 5 
rokov jeho existencie. Keďže takmer každý deň sa niečo v Garáži deje, bolo odpracovaných 
dobrovoľnícky viac než 2500 hodín ročne. Okrem verejných aktivít sa konajú aj stretnutia malých 
skupín, súkromné akcie, porady, upratovacie brigády a pod.  

Pestrá služba klubu by sa dala rozdeliť do troch oblastí – 1. bezpečný voľný čas bez návykových 
látok a činností, 2: podpora a rozvoj talentov a 3: hodnotné témy. 

Bezpečný voľný čas 

Vďaka vybaveniu klubu voľnočasovými atrakciami aj 
organizovaním aktivít sme pomáhali mladým pochopiť, že sa 
nemusia nudiť a že klub je jednoducho ich priestor. V rámci 
prípravy aktivít sme sa snažili zapojiť čo najviac mladých tak, aby 
z účastníkov a konzumentov sa stali tí, ktorí sú producentmi a tak 
ukázali ďalším smer, ako by sa mohli rozvíjať. Mladí si zvykajú, že 
si aktívny voľný čas organizujú v klube sami a volajú aj kamarátov. 
Časť návštevníkov je aj z horšieho sociálneho rodinného prostredia. Vidíme, že pokiaľ chodia do 
klubu, sú motivovaní strániť sa návykových látok a prakticky môžu zažiť to, že je reálne možné žiť 
inak a že existuje aj niečo iné ako ulica a konflikty doma. Vnímame aj pozitívny vplyv skrz snahu 
návštevníkov nepoužívať vulgarizmy, hoci sú na nezvyknutí. Špecifickú službu chlapcom 
a dievčatám sme realizovali cez párty Babinec v Garáži, počas ktorej mali chlapci svoju paralelnú 
párty na inom mieste.  Povzbudivé bolo počuť dobrovoľníka hovoriť na oslave 5. rokov Garáže ako 
zažil prijatie medzi dobrovoľníkmi a naučil sa slúžiť iným.  

Rozvoj talentov 

V tejto oblasti sme pracovali zorganizovali pravidelné workshopy 
pre šikovné ruky, výstavu fotografií zameranú na ekológiu.   
Mladým neprestajne ponúkame staršie podarované nástroje aj 
priestor pre cvičenie. V rámci pohybovo-umeleckej oblasti sme 
zorganizovali workshopy a súťaž (hiphop) ktorá má stále úspech.  

Hodnotné témy 

Pokračovali sme v cestopisoch, na ktoré chodí rada aj stredná generácia. Určitým rozšírením tejto 
témy sú aj prezentácie v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Povzbudzujeme tým mladých, aby 
zbierali skúsenosti v zahraničí, ktoré môžu potom zužitkovať doma. Okrem oblasti ekológie sme 
mali aj prednášku o zdravom životnom štýle.  



22 
 

Spolupráca 

Klub Garáž funguje aj vďaka podpore mesta Dolný Kubín aj ďalších subjektov či osôb a 
podporovateľov. Existuje  vďaka tým, ktorí vidia tento spôsob ako  pozitívny rozvoj kultúry, 
zmysluplného využitia voľného času a rozvoja mladých ľudí. Okrem finančnej podpory sú 
prospešné aj ďalšie formy podpory – brigádnické, propagačné alebo dary vybavenia. Pre školy sme 
organizovali prednášky a lekcie najmä na témy sociálnych sietí, návykových látok, partnerských 
vzťahov a pomoc pri výučbe jazykov (nemecký a anglický). Niektoré triedy prišli na hodiny aj do 
Garáže. V spolupráci s OZ TC Kompas sme pomohli s preventívnym programom na školách 
ExitTour.  

Vidíme, že podporou Garáže je umožnený širší spoločenský úžitok nielen u generácii mladých ale aj 
v strednej generácii. Rodičia, ktorí sa dozvedia o klube, ho vždy vnímajú pozitívne. Veríme, že našou 
činnosťou pozdvihujeme život v Dolnom Kubíne na vyššiu úroveň a sme vďační za každú formu 
podpory či zapojenia.  Garáž naďalej predstavuje „startup“ priestor pre nápady, ktoré mladí môžu 
realizovať a tak prispieť k rozvoju seba, mesta aj regiónu. 

Zodpovední pracovníci a dobrovoľníci v roku 2018  

Roman Klein, Patrik Mudroň, Janka Lukáčová, Tatiana Jančová, Samuel Javornický, Roman Zaťko, 
Dávid Ahmadzada, Matej Ondrejka, Matúš Šimek, Janka Diežková, Ivana Javornická, Sabina Lauková, 
Janka Bušová,. 
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2.1.4. OBLASTNÉ CENTRUM SEM TATRY 
 

Všeobecná charakteristika práce v OC Tatry 
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 celoslovenské aktivity SEM, 
tak zastrešuje aj región Tatier, ktorý kopíruje oblasť Tatranského seniorátu ECAV, do ktorého patrí 
17 zborov. Každý rok sa nám podarí zorganizovať dve až tri akcie, ktorých zameranie je osloviť 
evanjeliom mladých ľudí a hovoriť im o láske Pána Ježiša k ľuďom.  
 
Pracovníci v OC Tatry 
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 miestnych združení a to najmä (Štrba, Batizovce, Gerlachov, Slovenská 
Ves, Veľký Slavkov). 
 
Súhrn podujatí OC Tatry v roku 2018 
V rámci oblastného centra sa v roku 2018 organizovali nasledovné aktivity uvedené v tabuľke 
nižšie. Počty účastníkov sú zaznamenané na základe prezenčných listín z podujatí, do ktorých sa nie 
vždy všetci zapísali (niektoré počty sú teda len orientačné). 
 

Tatry 
Názov podujatia Termín Účasť 0-14 15-

19 
20-25 26-30 31+ 

Konfivíkendovka TAS 20. – 22. 04. 2018 64 50 8 2 0 4 
Pracovné víkendovky mar., sept., okt. 40 0 6 9 15 10 
Dorastový klub piatky 14 10 2 0 0 2 
Mužské skupinky (cca. 15 
stretnutí do roka) 

utorky 6 0 0 1 1 4 

Ženské skupinky (cca. 7 
stretnutí do roka) 

štvrtky 5 0 0 1 2 2 

Dorastovo-detský tábor 16. - 20.07. 2018 36 26 4 2 0 4 
 
Stručný popis podujatí v roku 2018 
 
Konfivíkendovka TAS 2018 
Termín: 20. – 22. 04. 2018 
Cca 50 konfirmandov 
Zbory: Švábovce, Poprad, Iliašovce, Spišská Belá, Batizovce, 
Mengusovce a Kežmarok.  
Téma: Stretnutia s Ježišom. Na základe stretnutí biblických postáv 
(Zacheus, žena Samaritánka, bohatý mládenec) s Pánom Ježišom 
sme konfirmandov viedli k tomu, aby sa vo svojom živote nebáli 
žiť s Ježišom  a rozhodli sa pre Neho.  
Program: Začínali sme v piatok podvečer a končili sme v nedeľu 
pred obedom. Počas konfivíkendovky si decká vypočuli 4 hlavné 
témy, zúčastnili sa 5 súťažných hier, v rámci nich bolo aj 
spoznávanie okolia, výlet do Tatier, či pobyt v miestom 
aquaparku. 
Dobrovoľníci: ani táto udalosť by sa nezaobišla bez 
dobrovoľníkov, ktorí pripravovali najmä športové aktivity, jednotlivé zložky hlavného programu 
a zabezpečovali dozor v počte 12 ľudí 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Z_IGuBqaThs 



24 
 

 
 
Pracovné víkendovky 
Termín: 13.-15. apríl, 28.-30. september,  16.-28. október 
Popis: Zúčastnili sa ich mladí ľudia z CZ ECAV Záriečie a Lazy pod 
Makytou v celkovom počte 40 ľudí. Počas týchto troch pracovných 
víkendov zažili účastníci kresťanské spoločenstvo pri manuálnej 
práci. Práce, ktoré popri zažitom spoločenstve vykonali boli: 
nivelácia podláh pri dostavbe zadnej časti MEMC Ichthys, 
zavedenie elektriny do altánku, vyrovnanie chodníkov v areáli 
MEMC Ichthys, umývanie okien a čistenie vnútorných priestorov, 
ukladanie podláh v novovytvorených izbách, pílenie stromov, 
údržba areálu a iná pomoc pri stavbe v novej časti MEMC Ichthys. 
Celkový počet 40 ľudí 
 
 
Dorastový klub 
Termíny stretnutí: každý piatok 
Témy: Hrdinovia Starej Zmluvy 
Popis:  
Stretávanie dorastu vo Veľkom Slavkove vzniklo s cieľom 
poskytnúť bezpečný priestor najmä pre mladých z dediny 
prežívajúcich svoj život na ulici bez cieľa. Dorast sa stretáva 
pravidelne takmer každý piatok v priestoroch súkromného domu 
alebo v priestoroch MEMC. Najprv sa zvykli stretávať na kluboch 
len chlapci v počte približne 6 kusov, no postupne sa táto maličká 
skupinka rozrástla a pribudli aj dievčatá.  V rámci dorastového 
klubu je podniknutých aj zopár výletov do okolia, zoo či drobné športové akcie – lyžovačka, 
korčuľovanie, hokej či futbal. 
 
Ženské a mužské skupinky 
Termín: štvrtok, utorok (podľa možností občasne) 
Popis: Vytvoriť priestor pre mladších a starších dospelých mužov a ženy, kde sa môžu navzájom 
zdieľať, modliť sa a študovať si Bibliu. Priestor, kde môžu riešiť svoje radostné i ťažké situácie, 
niečo ako podporná skupina. 
 
Dorastovo-detský tábor 
Termín: 16.- 20.07.2018 
Miesto: Liptovská Teplička 
Popis: Počas letných prázdnin sme pripravili tábor pre deti 
a dorast v príjemnom prostredí Liptovskej Tepličky. Tábora sa 
zúčastnili deti z okolia Vojňan, Slovenskej Vsi, Veľkého Slavkova 
v počte cca 30 kusov. Spoločný čas bol vyplnený spoločným 
programom, zamysleniami, skupinkami, štúdiom Biblie, ale aj 
množstvom športových a tvorivých aktivít.  
Tábor sa uskutočnil v spolupráci s Domom na polceste vo Veľkom 
Slavkove 
 
 
Plán podujatí na rok 2019 
01.03.-03.03.2019  Konfivíkendovka 
21.06.-22.06.2019 Poď Von! – Olympiáda 
13.12. – 15.12.2019 Biblické víkendové štúdium 
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Špecifické projekty v oblasti / v OC 
Ako sme uviedli na začiatku, činnosť SEM v oblasti Tatier je sústredená hlavne okolo MEMC Ichthys 
vo Veľkom Slavkove a z veľkej časti ju zabezpečuje tím pracovníkov a dobrovoľníkov MEMC 
Ichthys. Týmto spôsobom tím MEMC pomohol aj pri zabezpečení niektorých celoslovenských 
aktivít SEM a to:  

- zabezpečenie mládežníckeho festivalu SEMFEST v Lenke pri Tornali v rozsahu 500 
pracovných hodín 

- zabezpečenie školiaceho programu DVK v rozsahu 250 
hodín 

 
Špecifickým projektom v rámci práce MEMC Ichthys je ponuka 
dobrovoľníckej služby/pobytu, pre mladých ľudí. Táto forma 
ponúka mladému človeku nielen praktické zručnosti pre svoj život, 
ale aj možnosť duchovne podrásť. V roku 2018 pôsobili v MEMC 
Ichthys ako dobrovoľnící: 

 Kristína Liashchova (Kuzielová) z Bieloruska (máj až december) 
 Alina Ellwanger z Nemecka (2 týždne v máji) 
 Katarína Studeničová (3 týždne v júni) 
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2.1.5. OBLASTNÉ CENTRUM SEM KOŠICE 
 

Všeobecná charakteristika práce v OC Košice 

Oblastné centrum Košice pracuje pri centrále SEMu. Cieľom týchto aktivít je vytvoriť priestor pre 
komunikáciu a ďalšie zapojenie ľudí, ktorí sa nepodieľajú na aktivitách miestnych spoločenstiev. 
V roku 2018  pokračovalo v práci najme nízkoprahových aktivitách. Je to príležitostná služba najmä 
v prázdninovom období, kde sa jedná o voľnočasovú aktivitu, pri ktorej je zmysel 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. Ťažiskom 
týchto nízkoprahových projektov je HOKEJ SEM KE. Okrem toho je tu ešte individuálna práca 
s konkrétnymi ľuďmi mimo týchto projektov.  

Pracovníci v OC Košice 
 
Zodpovednosť za prácu v rámci oblastného centra  niesli nasledujúci 
pracovníci a dobrovoľníci:  
 
Ján Vecan (lektor SEM, pracovník v OC), pracuje v SEMe od roku 
1992. V súčasnosti je lektor projektu DVK a okrem toho pracuje pri 
nizkoprahových aktivitách OC Košice. Okrem toho pripravuje rôzne 
semináre a prednášky podľa potrieb SEMu. 
Peter Bajdich – dobrovoľník,  zodpovedný za akcie a tábory 
mládež Terasa 
Jana Bajdichová – dobrovoľník,  zodpovedná za akcie a tábory 
mládež Terasa 
 
LINK 
http://sem.sk/oblastne-centra/kosice/ 
 

Súhrn podujatí v roku 2018 
V rámci oblastného centra sa v roku 2017 organizovali tieto pravidelné aj jednorazové aktivity.  

16 x HOKEJ SEM KE Košice Január 2018 Máj  2018 22 
ľudí 

12 x HOKEJ SEM KE Košice Október 2018 December 2018 22 
ľudí 

1x SEM CUP – Turnaj Dolný Kubín Február 2018 17.-18.marec 2018 25 
ľudí 

 

Stručný popis podujatí v roku 2018  

Hokej SEM KE – je to sezónna aktivita, ktorá začína v októbri a končí 
v máji. Potom ďalšie stretnutia sú od októbra do konca decembra. 
Pravidelne sa opakuje 1 x týždenne v sobotu večer. Na stretnutiach 
je 22 hráčov rôznych vekových kategórií.  Stretnutia sú neformálne 
a slúžia na budovanie vzťahov, osobného rozvoja a prekonávanie  
prekážok. 
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Špecifické projekty v OC Košice – sú to najme lektorské aktivity a návštevy mládeží. V tomto roku 
sme si zobrali na starosť rozbeh dorastu v zbore Košice Terasa.  
 
 

Jarný výlet – mládež KE Terasa Istebné 24.2.-28.2.2018 Akí sme ? 

Víkendovka Lazy Veľký Slavkov 4.1.-6.1.2018  

OPEN BOOK  Prešov EKG 22.11.2018 Kresťan v komunizme 

Dorast KE Terasa Košice 1.6.-2.6.2018 prespávačka 

Mládežnícky výlet Terasa Jasenova7 28.7.12.8.2018 Moje obdarovanie 

Víkendovka ml. a dorastu KE 
Terasa 

Batizovce 26-28.10.2018 Moje istoty 

Mládežnícky vedúci Veľký Slavkov 17.3.2018 Seminár – ako vydržať  
 

Zhodnotenie práce v OC Košice za rok 2018 
Aktivity najmä níkoprahové sú stálou súčasťou nášho OC. V budúcnosti by sme radi pracovali najmä 
aj s mládežami v okolí KE a PO. 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 regióne východ. 
 
 
LINKY: 
https://www.facebook.com/groups/128120790578303/ 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4422DgtIflj7lqZEbY9fXcvFOgpAslt6v_9bxr6TyUpSj
2g/viewform?c=0&w=1&fbclid=IwAR2txuMuIWLLKca4TNjP-dGFl-
r8LNkbyHgxyQAKTCDIJO2n8PacbVmY9V4 
 
https://www.facebook.com/groups/1850617825165935/ 
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2.1.6. OBLASŤ MYJAVA 
 

Všeobecná charakteristika práce v oblasti Myjava 
V roku 2018 sme v oblasti Myjava nadviazali na prácu z predchádzajúcich rokov. Našim hlavným 
zámerom je zrozumiteľným spôsobom prinášať Dobrú správu, teda možnosť 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 
Zodpovednosť za prácu v rámci oblasti Myjava niesli nasledujúci dobrovoľníci:  
 
Michal Kovár (predseda oblasti Myjava) 
Michal je zodpovedný za chod celej oblasti, koordinuje činnosť všetkých dobrovoľníkov. Má 
povinnosť prehodnotiť všetky záležitosti týkajúce sa fungovania oblasti. Jeho úlohou je tiež 
komunikácia s verejnosťou, prípadne médiami, pokiaľ týmto nepoverí jedného zo svojich 
zástupcov. 
 
Ján Sadloň (podpredseda oblasti Myjava) 
Katarína Novomestská (podpredseda oblasti Myjava) 
Martina Hargašová (tajomník oblasti Myjava) 
Janko, Katka a Maťa sú zástupcami a pravou rukou riaditeľa, ich úlohou je v prípade neprítomnosti 
alebo práceneschopnosti riaditeľa chopiť sa jeho povinností a plnohodnotne ho zastúpiť, tiež majú 
povinnosť spolu s riaditeľom prehodnotiť všetky záležitosti týkajúce sa fungovania oblasti Myjava. 
 
Patrícia Sadloňová (pokladník oblasti Myjava) 
Andrea Jankovýchová (pokladník oblasti Myjava) 
Paťa s Aďou sú zodpovedné za hospodárenie s prostriedkami, ktorými oblasť Myjava disponuje, ich 
úlohou je tiež uhradiť účinkujúcim cestovné náklady, prípadne honoráre, vybavujú tiež víkendové 
stretnutia a tábory po hmotnej stránke (ubytovanie, strava, cestovné, iné výdavky...), o svojich 
rozhodnutiach sú povinné informovať riaditeľa a jeho zástupcov. 
 
Ján Šeďo (technický referent oblasti Myjava) 
Janko je zodpovedný za techniku využívanú v rámci oblasti Myjava. Jeho úlohou je tiež dohodnúť 
všetky technické požiadavky s účinkujúcou kapelou. O svojich rozhodnutiach je povinný 
informovať riaditeľa a  jeho zástupcov. 

Súhrn podujatí v roku 2018 
V rámci oblasti Myjava sme v roku 2018 organizovali štyri 
pravidelné a dve jednorazové aktivity. 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.  
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Oblasť MYJAVA 
Názov podujatia Termín Účasť 0-14 15-19 20-25 26-30 31+ 
Klub iSKejp412 – Vytrvalosť 20. 1. 2018 51 14 17 7 2 11 
Veľkonočný klub iSKejp412 17. 3. 2018 61 20 17 2 2 20 
KONFIvíkendovka018 23.- 25.3. 

2018 
76 37 25 3 2 9 

iSKejp412 – Extrémna premena 19. 5. 2018 - - - - - - 
iSKejp412 pod hradom 23. 6. 2018 98 30 25 4 4 35 
Jesenný klub iSKejp412  27.10. 2018 55 25 8 6 0 16 
Vianočný iSKejp412 15.12. 2018 73 21 16 9 2 25 

 
 

Stručný popis podujatí v roku 2018 
 
Klub iSKejp412 – Stretnutia dorastu a mládeži z oblasti Myjava 
 
Termíny stretnutí a témy:  
20. 1. 2018 Klub iSKejp412 – Vytrvalosť 
17. 3. 2018Veľkonočný klub iSKejp412  
19. 5. 2018 iSKejp412 – Extrémna premena 
27. 10. 2018Jesenný klub iSKejp412 
15. 12 .2018 Vianočný  klub iSKejp412 
  
Pravidelné stretnutia Klubu iSKejp412 sa začali v novembri 2009. Rok 2018 bol teda už v poradí 10. 
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. 
 
Jednorazové podujatie 
 
Klub iSKejp 412 postupne rozšíril ponuku pre stretávania sa 
mladých ľudí, a k pravidelnému stretávaniu mládeží na klube pridal 
jednorazové 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. 
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KONFIvíkendovka018 
Termín: 23.- 25. 3. 2018 
Miesto: MEMC ICHTHYS (Veľký Slavkov) 
Popis: Víkendové stretnutie pre dorastencov sa uskutočnilo vo 
Veľkom Slavkove. Zúčastnilo sa ho 62 dorastencov. Piatok a v 
sobotu bol program rozdelený do jednotlivých blokov, v rámci 
ktorých boli pre dorastencov pripravené rôzne súťaže, zamyslenia 
na biblické témy, svedectvá, či spev duchovných piesní. Počas 
prestávok si dorastenci mohli zahrať stolný tenis alebo futbal. V 
sobotu program podľa vlastného výberu obohatil výlet na Hrebienok alebo návšteva aquaparku v 
Poprade. Vyhodnotenie súťaží prebehlo v sobotu večer. Bodkou za Konfivíkendovkou boli nedeľné 
mládežnícke služby Božie. 
 
 
iSKejp412 pod hradom 
Termín: 23. 6. 2018 
Miesto: Podbranč časť Podzámok 
Popis: Hlavným zámerom podujatia je vekové prepojenie generácií 
a ich vzájomné povzbudenie sa vo viere v Pána Ježiša Krista. Ďalším 
zámerom je vytvoriť priestor, kde  budú môcť i neveriaci ľudia 
počuť Evanjelium a zažiť spoločenstvo. V rámci podujatia vystúpili 
hudobné kapely ELEOS (Krajné) a  ADONAI (ČR). Zamyslenie na 
biblickú tému mal Martin Lichý z Bratislavy. Pre deti bol k 
dispozícii skákací hrad. Na záver podujatia bola pre všetkých 
pripravená opekačka. 
 

LINKY: 
 
20. 1. 2018 Klub iSKejp412 – Vytrvalosť 
https://www.facebook.com/pg/iSKejp412/photos/?tab=album&album_id=1931319620231316 
 
17. 3. 2018 Veľkonočný klub iSKejp412 
https://www.facebook.com/pg/iSKejp412/photos/?tab=album&album_id=1990749070955037 
 
19. 5. 2018 iSKejp412 – Extrémna premena 
https://www.facebook.com/pg/iSKejp412/photos/?tab=album&album_id=2420744781288795 
 
27. 10. 2018Jesenný klub iSKejp412 
https://www.facebook.com/pg/iSKejp412/photos/?tab=album&album_id=2319002624796345 
 
15. 12 .2018 Vianočný  klub iSKejp412 
https://www.facebook.com/pg/iSKejp412/photos/?tab=album&album_id=2382244551805485 
 
23.- 25. 3. 2018 KONFIvíkendovka018 
https://www.facebook.com/pg/iSKejp412/photos/?tab=album&album_id=2001891186507492 
 
23. 6. 2018 iSKejp412 pod hradom 
https://www.facebook.com/pg/iSKejp412/photos/?tab=album&album_id=2157875347575741 
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Zhodnotenie práce v oblasti Myjava 
Dobrú Správu sme šírili medzi mladými ľuďmi v oblasti Myjava i v roku 2018. Vytvorili sme 
priestor pre ich stretávanie sa hlavne prostredníctvom pravidelných stretnutí na kluboch 
iSKejp412 a taktiež na jednorázových podujatiach.  
 
Podujatie športového charakteru iSKejp412 games sa nám pre nedostatočný záujem účastníkov 
nepodarilo zorganizovať ani v tomto roku. Rozhodli sme sa preto toto podujatie v roku 2019 
neorganizovať. 
 
Náš predpoklad zo záveru roka 2017 sa naplnil. Stabilizovanie počtu tímu dobrovoľníkov 
napomohlo k tomu, že postupne počas roka 2018 preberali väčšiu zodpovednosť mladší 
dobrovoľníci. Zodpovednosti zvládli výborne a veríme, že sú pripravení postupne prevziať ešte 
väčšiu zodpovednosť a prispieť tak k väčšiemu skvalitneniu práce s mládežou v oblasti. Na konci 
roku 2018 sa predsedom oblasti stal Michal Kovár. 
 
Vďaka patrí hlavne Pánu Bohu, bez ktorého by sme nemohli pripraviť ani jedno podujatie. Počas 
roku 2018 sme mohli vidieť prejavy Jeho priazne v podobe vydarených podujatí. Ďakujeme i 
predsedníctvu Myjavského seniorátu ECAV, farárom a farárkam z cirkevných zborov ako i všetkým 
podporovateľom práci s mládežou v oblasti Myjava.  
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2.2. Celoslovenské aktivity v roku 2018 
 

2.2.1. SEMFEST 2018 
 

Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák, Ján Malovec  

Termín: 5.-8.7.2018 

Miesto: Lenka (pri Tornali) 

Téma: The One  

 Téma SF 2018 bola „The ONE“. Touto témou sme chceli poukázať na Pána 
Boha ako Boha, ktorý je jediný a zvrchovaný, ktorý všetko stvoril, a ktorý 
má všetko vo svojich rukách. Účastníkov – kresťanov sme vyzvali k tomu, 
aby v ich živote vládol Pán Boh a aby boli aktívni a zapojení vo svojich 
spoločenstvách a cirkevných zboroch. Účastníkov – nekresťanov sme 
pozvali do života s Pánom Bohom skrze Ježiša Krista. 

Hlavným rečníkom na programoch bol Czeslaw Bassara z Poľska.  

V nedeľu nám poslúžil Jaroslav Petro z Obišoviec.        

Nové miesto  

Najväčšou novinkou tohto ročníka bolo nové miesto. Po 6 rokoch v Záriečí a 4. ročníkoch v 
Necpaloch sme zavítali do obce Lenka v CZ Tornaľa. Boli sme veľmi povzbudení otvorenosťou 
obyvateľov Lenky ako aj pohostinnosťou členov cirkevného zboru. Semfest navštívilo cca 800 ľudí.  

Program 

Program bol pestrý. Okrem hlavných doobedňajších a večerných 
programov, počas dňa pozostával z 13 seminárov, 8 biblických 
štúdií, 5 diskusií na spoločenské témy, 16 vstupov 
v medzinárodnom stane na rôzne témy, 8 workshopov. Nechýbal 
ani veľmi dobrý program v detskom stane a k dispozícii bol aj relax 
stan, fitnes stan a modlitebný stan. Na festivale vystúpilo 9 
hudobných kapiel s rôznym hudobným zameraním.   

Dobrovoľníci 

Tento rok na SF slúžilo 111 dobrovoľníkov. Pred samotným 
festivalom sme mali víkendovku pre dobrovoľníkov, kde sme mali 
teambuildingové aktivity. V nedeľu sme navštívili 8 cirkevných 
zborov v okolí, kde sme poslúžili piesňami, príhovormi, 
rozhovormi, aktivitami pre konfirmandov a svedectvami. Od 
pondelka sme stavali a vyzdobovali stany, oplocovali areál, 
pripravovali dekorácie a chystali priestor pre účastníkov festivalu.   
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Niekoľko výrokov od dobrovoľníkov  

 „Páčil sa mi čas v skupinkách a to, keď sme sa mohli rozdeliť v 
nedeľu a ísť poslúžiť do okolitých kostolov. :) ... nie je nič, čo 
hodnotím negatívne.“  
 
„Páčilo sa mi, že sme mohli byť v Lenke. Boli tam milí a usmievaní 
ľudia (aj super pani kuchárka ;) ) a pritom sme mohli spoznať nový 
kúsok Slovenska. Nemyslím si, že cesta tam bola zlá, len viac 
zaujímavá a dobrodružná, tak ako stanovanie (rada spoznávam 
nové miesta, cestujem a stanujem :D ). SEMfest bol super aj vďaka ľuďom, ktorí za nim stáli.“ 
 
„Veľmi sa mi páčil ten čas - bol taký pohotový a voľný - veľa skvelých ľudí.“ 
 
„Len nech ďalej kráčame s Ježišom, to žehnám všetkým nám :)“  
 Niekoľko výrokov od účastníkov 
„Veľmi sa mi páčilo.“  
 
„Veľmi dobrý kresťansky festival. Dobrá organizácia, požehnaný čas medzi bratmi a sestrami.“ 
 
„Mám veľmi rada rodinnú atmosféru tohto festivalu, dobre strávený čas a rečníci, cez ktorých Pán 
Ježiš prehovára!“ 
 
„Keďže som sa s mojou rodinkou SEMFESTU zúčastnila prvýkrát všetko bolo pre nás, že wau, 
úžasne odvedená práca dobrovoľníkov, a všetkých zainteresovaných. Deti sa cítili príjemne, páčil sa 
im detský stan a vaky v relax stane :-).“   
 
„Bolo to super a už sa teším o rok.“  
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2.2.2. DVK (DOKONALÍ V KRISTU) 
 

Zodpovedný pracovník: Ján Vecan, Anna Galová, Janka Kovalčíková, Peter Soukup, Vladimír 
Maťaš, Zuzana Ivanecká, Michal Findra, Monika Maťašová, Ján Malovec 
 
Termín: celoročný projekt 
 
Miesto: MEMC ICHTHYS - Veľký Slavkov 
 
Téma: Vzdelávanie mládežníckych pracovníkov 
 
Všeobecná charakteristika projektu:  

Hlavné smery aktivít SEMu sú evanjelizačná práca a výchova spolupracovníkov – dobrovoľníkov  
a vzdelávania mládežníckych vedúcich. Jedným z nosných aktivít v tomto smere v roku 2018 boli  
DVK  –   (ukončenie z roku 2017) a začatie nového ročníka 2018/2019 

Bližšia špecifikácia projektu:  

Je kontinuálnym pokračovaním predchádzajúcich vzdelávacích 
programov, zameraných na pomoc najmä vedúcim mládeží 
a mládežníckych skupiniek, aby sa zdokonaľovali v oblastiach 
osobného duchovného rastu, poznávania Biblie a zručnosti pri 
organizovaní aktivít mládeže a táborov. Základom je rozvoj v troch 
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 
sú z celého Slovenska sa stretávajú sa 1x mesačne na víkendovke, kde sa prednášajú biblické témy, 
témy z oblasti psychológie a cez rôzne aktivity a prebieha proces vzdelávania.  

Jeden ročník ma 7 stretnutí. Na víkendovkách si môžu účastníci odskúšať a zažiť to, čo preberáme.  
V rámci programov je osobný mentoring, minimálne raz týždenne sa stretnúť s účastníkmi u nich 
domácom prostredí,  kde riešime zadania, ktoré sú súčasťou programu kurzu. Súčasťou kurzu je 
pracovná cesta, kde ideme navštívime prácu s mládežou v nejakej oblasti mimo SR (napr. Ostredok 
H2O, Poľsko, M.I.S.E. Sliezska evanjelická cirkev, misia Guetli v CH, ELIM Písek atď.), aby sme sa 
inšpirovali, ale aj získali nové poznatky a vzťahy. Zmyslom je učiť účastníkov aj komunikácii v tíme. 
Na záver vypracujú Záverečnú prácu, ktorá odráža ich vnútorný posun počas štúdia v DVK. 

Personálne zabezpečenie 

 Celý program je zabezpečený tímom dobrovoľníkov, ktorí 
pripravujú jednotlivé stretnutia a témy (Anna Galová,  Michal 
Findra, Peter Soukup, Vladimír Maťaš, Stano Gurka, Janka 
Kovalčiková, Zuzana Ivanecká  a ďalší hostia – Slavomír Slávik, 
Mikuláš Lipták, Ondrej Kolárovský...a ďalší...    

Na celom projekte sa zúčastňuje ďalší cca 10 dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú osobný mentoring 
pre študentov 1x týždenne. Mentor je priamo z bydliska, kde študent býva alebo študuje, a je to 
človek ktorý má dobrý vzťah k mladým a takouto formou s nami spolupracuje (väčšinou je to 
absolvent DVK alebo lektor DVK).  
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Na záverečnom stretnutí mentor hodnotí a zdieľa priebeh DVK a takto máme  spätnú väzbu. Ich 
práca má obrovský význam, aby sa preberané témy cez spoločné zdieľanie dostávali do životov 
a praxe študentov DVK.  

Štatistika stretnutí:  

DVK –  2017/18 Veľký Slavkov 5.1.2018 7.1.2018 22 ľudí 

 Batizovce 2..2..2018 4.2.2018 23 ľudí 

 Gerlachov 3.3.2018 5.3.2018 22 ľudí 

Pracovná cesta Guetli CH 5.4.2018 8.4.2018 22 ľudí 

 Veľký Slavkov 4.5.2018 6.5.2018 34 ľudí 

DVK – 2018/19 Veľký Slavkov 12.10.2018 14.10.2018 22 ľudí 

 Veľký Slavkov 9.11.2018 11.11.2018 25 ľudí 

 Veľký Slavkov 7.12.2018 9.12.2018 27 ľudí 
 

Tím DVK -  2017/2018 Veľký Slavkov 17.1.2018 5 ľudí 

 Veľký Slavkov  12.2.2018 8 ľudí 

 Veľký Slavkov 16.4.2018 6 ľudí 

 Veľký Slavkov 13.6.2018 6 ľudí 

Tím DVK - 2016/2017 Veľký Slavkov 18.9.2018 10ľudia 

 Veľký Slavkov 22.10.2018  6 ľudí 

 Veľký Slavkov 21.11.2018 5 ľudia 

 Veľký Slavkov 10.12.2018 5 ľudia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINKY: 
https://www.facebook.com/search/top/?q=dvk%202017%2F2018&epa=SEARCH_BOX 
 
http://old.sem.sk/projekty/dvk2/ 
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2.2.3. KONFIVÍKENDOVKY 
 

Termíny: v závislosti od seniorátu 
Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov / Stredisko Prameň Častá 
Zameranie: konfirmandi 
Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák, Janka Lukáčová, Michal Kovár, 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 (Žena samaritánka, slepec 
Bartimaios...).  
 
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 2018: 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 – podprojektom 
INSIDE.  
 
Sumár termínov:  
23.-25.03.2018 Konfivíkendovka MYS 
06.-08.04.2018 Konfivíkendovka HOS 
06.-08.04.2018 INSIDE víkend pre mladší dorast 
13.-15.04.2018 INSIDE víkend pre mladší dorast 
20.-22.04.2018 Konfivíkendovka TAS 
27.-29.04.2018 Konfivíkendovka TUS/POS 
11.-13.05.2018 Konfivíkendovka ZVS 
18.-20.05.2018 Konfivíkendovka TUS/POS 
19.-21.10.2018 INSIDE víkendovka pre mladší dorast  
26.-28.10.2018 INSIDE víkendovka pre mladší dorast 
 

2.2.4. STRETNUTIA VEDÚCICH MLÁDEŽÍ 
 

Termín: 16.-18. 03.2018 
Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov 
Zameranie: vedúci mládeží a dorastov 
Zodpovedný pracovník: Janka Lukáčová, Veronika Prídavková 
 
Charakteristika projektu:  
 
Stretnutia vedúcich mládeží  vznikli, ako odpoveď na potrebu 
formovať generáciu pracovníkov s mládežou na Slovensku.  V SEM si 
dlhodobo uvedomujeme, že stáť 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.  
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To sa stalo aj našim cieľom pri organizovaní jednotlivých stretnutí 
– byť predovšetkým zdrojom Božieho povzbudenia a zásobárňou 
nápadov, ako s mladými ľuďmi pracovať kreatívne. 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 2018 sa uskutočnilo jedno stretnutie s témou „Má to vôbec 
zmysel?“ . Hlavným rečníkom bol Lukáš Sztefek z Českej republiky.  

 

2.2.5. KONFERENCIA SEM 
 

Termín: 15. – 18. 11. 2018 
Miesto: Veľký Slavkov 
Téma: Staráš sa? O koho a ako? – konferencia o učeníctve 
Zodpovedný pracovník: Vladko Maťaš 
 
Všeobecná charakteristika projektu:  
Konferencia SEM je akcia, ktorá sa organizuje na pravidelnej báze – raz ročne za výraznej pomoci 
dobrovoľníkov z celého Slovenska. Za posledných pár rokov sa konala v MEMC Ichthys vo Veľkom 
Slavkove; ani tohto roku tomu nebolo inak. Drobná zmena, ktorou táto konferencia prišla, bol 
cielene limitovaný počet účastníkov pozvaných na spomínanú udalosť. Dôvodom bolo zabezpečiť 
kvalitnejší program, osobnejší prístup a komornejšiu atmosféru. Domnievame sa, že tento druhotný 
cieľ bol splnený. 
Hlavným cieľom konferencie je povzbudzovať mladých ľudí z celého Slovenska do živého vzťahu 
s Bohom, hlbšieho a intenzívneho života založeného na kresťanských hodnotách, čo môže byť 
v konečnom dôsledku prínosom nie len pre jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť. V rámci 
konferencie je možné zúčastniť sa študijných skupiniek, hlavných programov s nosnými témami, 
seminárov či večerných diskusií na témy, ktoré prináša moderná doba.  
 
Cieľovou skupinou konferencie sú predovšetkým mladí ľudia vo veku od 13 do 25 rokov. 
Zúčastňujú sa ho však aj starší ľudia, mladé rodiny s deťmi. 
 
Veríme, že aj tento ročník konferencie bol požehnaním pre účastníkov, organizačný tím, obec 
a v neposlednom rade cirkevný zbor.  
 

Téma – témy: Téma, ktorej sme sa na konferencii venovali je UČENÍCTVO. Myslíme si totiž, že náš 
osobný vzťah s Pánom Ježišom, nie je pasívna záležitosť. Pán Ježiš nás volá, aby sme činili učeníkov, 
aby sme to, čo od Neho prijímame, odovzdávali ďalej. Najlepší spôsob, ako to robiť, je forma 
učeníctva: osobná starostlivosť o iných ľudí. Z toho dôvodu sme sa bližšie pozreli na to, prečo je 
dôležité STARAŤ SA o iných ľudí, AKO TO máme robiť a ČÍM MÁ BYŤ naše učeníctvo naplnené. 
Pomáhal nám v tom 1. a 2. list Timoteovi, ktoré sme počas konferencie aktívne študovali v malých 
skupinách. 

 
Program: Štúdium bolo podstatnou časťou celej konferencie. Okrem neho, počas spoločných 
programov zazneli aj témy, ktorých cieľom bolo povzbudiť a budovať naše životy. Pripravené boli 
tiež semináre, modlitby a spoločné piesne. Dostatok priestoru a času bolo aj na osobné rozhovory. 
Na záver bolo aj tradičné Valné zhromaždenie SEM, v rámci ktorého  sa volilo nové Predsedníctvo 
SEM. Celý program konferencie je nastavený tak, že biblické štúdium a jednotlivé témy na seba 
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nadväzujú a dopĺňajú sa. Preto účastníci boli pozvaní k účasti na celej konferencii. Konferencia sa 
začala vo štvrtok večer a skončila sa v nedeľu po obede. 
Dobrovoľníctvo: Do prípravy konferencie boli zapojení aj dobrovoľníci z celého Slovenska, hoci 
logicky najviac ich bolo miestnych. Podieľali sa na celkovej príprave a priebehu konferencie – 
výpomoc pri registrácii, pomoc pri tvorbe plagátu a informačných letákov, pomoc pri občerstvení, 
napečenie koláčov do kaviarne, zabezpečenie výzdoby v priestoroch konferencie, zabezpečenie 
kapely pre konferenciu a pod. 
Štatistika:  
Cca 100 účastníkov, 15 dobrovoľníkov, 1 kapelka, ktorá vznikla len pre potreby konferencie 
 
LINK:  
http://konferencia.sem.sk/ 
 

2.2.6. STRETNUTIA FULLTIMEROV 
 
V roku 2018 sa nám podarilo usporiadať „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.  
Stretávali sme sa buď v klube Garáž v Dolnom Kubíne alebo v Púchove. 
 

2.2.7. KNÍHKUPECTVO BRÁNA 
 

Základné informácie: 

Kníhkupectvo Brána sa nachádza v priestoroch centrály SEM 
v Košiciach. Útulný kamenný obchod prináša literatúru, hudbu, film 
a drobnosti záujemcom z Košíc a okolia. Tým vzdialenejším slúži 
náš e-shop www.webareal.sk/knihkupectvobrana, alebo ponuka 
kníh na kresťanských akciách, kde funguje ako mobilné 
kníhkupectvo.  
 
Zodpovedná osoba:  Viera Sedláková. 
 
Charakteristika:  
Cieľom projektu Kníhkupectvo Brána je 
prinášať hodnotnú literatúru mladým ľuďom, 
ale aj ostatným vekovým kategóriám. 
Literatúra je zameraná na priblíženie Boha 
ľuďom, zvestovanie evanjelia Ježiša 
Krista, duchovný rast kresťanov, štúdium 
Biblie. Zákazník tu môže nájsť psychológiu, 
svedectvá, životopisy, študijné materiály, 
zamyslenia, výchovné knihy, beletriu, poéziu, 
knihy pre deti. Taktiež ponúkame kresťanskú 
hudbu a film a množstvo darčekov v podobe magnetiek, obrázkov, pohľadníc, plagátov, hrnčekov, 
obalov na Biblie a iných drobností.  
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Väčšia časť kníh v našom kníhkupectve je po dohode s vydavateľstvami zapožičaná na tzv. 
komisionálny predaj, aby bol výber čo najrozmanitejší. Takto majú mladí prístup k širokej ponuke 
kresťanskej literatúry. Naše kníhkupectvo je však aj čosi viac, je to ústretovosť, schopnosť vypočuť 
si osamelých a porozprávať sa. 
 
Link:  

www.webareal.sk/knihkupectvobrana 

 

2.2.8. HELPING HAND 
 

Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák  
 
Všeobecná 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 2018 Helping Hand pomohol rôznymi spôsobmi na rôznych 
akciách. Tento rok to bola koncentrácia najmä na malých 
zborových akciách aj v odľahlých častiach Slovenska. Nakoľko ľudia a spoločenstvá, ktoré nás 
volajú na akciu, už rozumejú myšlienke, že na akcii musí odznieť Božie slovo, tak už nie je potrebné 
s nimi až tak veľa komunikovať o tejto programovej zložke. V roku 2018 sme s nafukovacími 
atrakciami pomohli približne na 40 akciách. 
 
Súčasťou výjazdov bol aj viacdňové misijné výjazdy do Nemecka a Bieloruska.  
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3. Medzinárodné aktivity 
 
 
Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák, Monika Gurková, Janka Lukáčová, Tomáš a Kristína 
Kuzielovci, Nikoleta Galová, Beáta Bednáriková  
 
Všeobecná charakteristika projektu: 
Tento rok sme v rámci zahraničnej spolupráce uskutočnili 4 
pracovné cesty. Jedna do Bieloruska a tri do Nemecka. Cieľmi týchto 
ciest bolo rozvíjať partnerstvá 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. Tento rok to boli v Durínsku Fachkonferenz v Bad Blankenburg a Jugendfestival v Kloster 
Volkenroda. Vo Württenbergu sme navštívili cirkevný zbor dobrovoľníčky Leonie vo Pfullingene pri 
Stuttgartea zúčastnili sme sa konferencie EJW Younify v Ludwigsburgu. 
 
Partnerstvo s Bieloruskom sa prehĺbilo najmä skrze EDS dobrovoľníčku Kristínu, ktorá bola aktívna 
v OC SEM Púchov. SEM bol spolu s EEMN vysielajúcou organizáciou pre Kristínu a jej manžela 
Tomáša, ktorí sa rozhodli ísť a misijne pôsobiť v bieloruskom meste Vitebsk. Tento rok ich službu 
vo Vitebsku ukončili a začali žiť na Slovensku. V lete zorganizovali tábor – už štvrtý v poradí. 
 
Medzi krajiny, ktoré ležia SEM na srdci patrí aj Srbsko. Viac rokov po sebe sme organizovali letné 
misijné výjazdy do tejto krajiny s Helping Handom. Tento rok sa takáto misijná cesta nekonala. 
Modlíme sa, aby sa v budúcnosti otvorili dvere zvestovania evanjelia slovenským bratom a sestrám 
v tejto krajine. 
 
V rámci medzinárodnej spolupráce sa s EEMN z USAv OC SEM 
Púchov každé leto organizuje anglický biblický tábor. V tomto roku 
to bol 8. ročník anglického tábora, pričom bola denná forma pre 
menších žiakov na škole a pobytová forma pre tínedžerov na chate. 
 
V rámci Semfestu, sme ponúkli program v medzinárodnom stane, 
kde sa zúčastnili naši partneri (alebo ich zástupcovia) z Nemecka, 
Poľska, Bieloruska a Afriky. 
 

Zahraničné cesty 
Názov podujatia Termín Účasť 0-14 15-

19 
20-25 26-30 31+ 

Jugendfestival  
Bad Volkenroda 

22.-24.06.2018 4 0 1 2 1 0 

Konferencia pre pracovníkov 
s mládežou Bad Blankenburg, 
Durínsko, Nemecko 

11. – 14. 1. 
2017 

4 0 2 1 1 0 

Misijný výjazd Bielorusko 12.–22. 07. 
2018 

6 0 0 2 2 2 

SEM na Younify 2018  11.-14.10.2018 23 0 8 4 3 8 
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4. Finančná správa za rok 2018 

 

  
  NÁKLADY   

Položka EUR 
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania 31 583,12 
Zákonné poistenie do poisťovní a príspevok do NÚP 10 965,48 
Odmeny mimo pracovného pomeru 1 300,00 
Energie 1 545,50 
Materiál 9 881,22 
Drobný hmotný majetok  6 585,43 
Pohonné hmoty 2 374,50 
Cestovné náklady 7 501,42 
Doprava, prepravné služby 1 000,00 
Ubytovacie a stravovacie služby 68 287,02 
Ozvučovacie, osvetľovacie, iné technické služby 600,00 
Nájomné za priestory, prenájom zariadení 17 743,00 
Honoráre za hudobnú produkciu, lektorské služby 2 232,00 
Organizačno - zabezpečovacie služby 35 242,34 
Servisné služby 518,53 
Iné služby - účtovné, kopírovacie, poistné, internet, 
web, poštovné ... 9 891,62 

Tlač materiálov 1 046,52 
Telefónne poplatky - mobily, pevná sieť 3 799,18 
Nákup tovaru 11 676,34 
Odpisy 1 017,84 
Ostatné náklady (poplatky - bankové, notárske, za 
odpad,...) 

12 804,06 

SPOLU 237 595,12 
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VÝNOSY   
Položka EUR 

Dotácia MŠVVaŠ SR 82 791,60 
Dotácia - IUVENTA - EDS 23 035,53 
Dotácia - ÚPSVaR Dolný Kubín 5 029,44 
Dotácia - Mesto Púchov 1 000,00 
Dotácia - Mesto Dolný Kubín 2 991,00 
Dotácia - Mesto Liptovský Hrádok 2 000,00 
Zahraničné granty - HFO Nemecko 11 000,00 
Účastnícke poplatky 50 531,61 
2% dane z príjmov 2 027,52 
Dary a príspevky od právnických osôb 1 810,00 
Dary a príspevky od fyzických osôb 36 034,46 
Dary - zahraničie - Nemecko 1 794,70 
Dary - zahraničie - EEMN (USA) 1 029,91 
Príjem z reklamy 1 550,00 
Predaj tovaru 15 074,96 
Ostatné výnosy (prijaté úroky, refakturácie služieb,...) 4 901,50 
SPOLU 242 602,23 
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