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Slovo na úvod
„ Božia cesta je dokonalá; reč Hospodinova je osvedčená; On je ští-

tom každému, kto sa k Nemu utieka.“ 
Ž 18,31 

Pán Boh je naším štítom, naším útočišťom, naším hradom a ska-
lou, našou posilou a požehnaním. Každý deň je toho viditeľným 
svedectvom, no výnimočne je toho svedectvom prežitý rok 2016. 
Bol to rok vďaky a oslavy za Božie dobrodenia na poli diakonickej 
činnosti. Hospodin dal vzrast a doslova z ničoho vyrástlo (a neustále 
rastie), veríme, že Jeho zmysluplné dielo. Jeho vedenie a milosť nás 
sprevádzali počas 25-tich rokov úsilia o budovanie a zveľaďovanie 
poslania, ktoré sme prijali v službe aktívnej lásky a pomoci núdz-
nym. Vďaka patrí v prvom rade Pánu Bohu, ale aj všetkým, ktorí 
s ochotou a láskou stáli alebo stoja v tejto službe.

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v súčasnosti predsta-
vuje organizáciu, ktorá sa z dôvodu svojej veľkosti a rozsahu svo-
jich činností podieľa, aj keď niekedy iba nepriamo, na živote jed-
notlivca v našej spoločnosti. Udalosti vo svete, na Slovensku, ale aj 
v Evanjelickej cirkvi ECAV na Slovensku, ktorá je naším zriaďovate-
ľom, viac či menej, priamo alebo nepriamo ovplyvňujú našu činnosť 
a smerovanie. V roku 2016 sme ako spoločnosť boli konfrontovaní 
s opakujúcimi sa teroristickými útokmi v Európe, tzv. „brexitom“, ale 
aj voľbou nového amerického prezidenta. Ani komplexné riešenie 
utečeneckej krízy, ktorá Európu zasiahla ešte v roku 2015, ak máme 
byť voči sebe úprimní, nijak výrazne nepostúpilo.

V roku 2016 uplynulo 25 rokov novodobej histórie Evanjelic-
kej diakonie ECAV na Slovensku, počas ktorých sme našou prácou 
pomáhali, alebo sme boli nápomocní pri riešení životných ťažkostí 
ľudí, ktorí sa na nás so žiadosťou o pomoc obrátili. Nebolo to vždy 
jednoduché a nešlo to vždy podľa našich predstáv. Počas tohto 
obdobia sa nám podarilo vybudovať súčasnú sieť Stredísk evan-
jelickej diakonie (viď. mapa na strane č. 13), v ktorej poskytujeme 
takmer celé portfólio sociálnych služieb v zmysle príslušných záko-
nov SR. Svoje miesto sme si postupne vybudovali aj v oblastiach 
ako je humanitárna a rozvojová pomoc, vzdelávanie alebo dobro-
voľníctvo.

Naše 25. výročie sme si pripomenuli počas roku 2016 niekoľkými 
akciami a aktivitami. Z nich považujem za potrebné v tejto správe 
spomenúť dve udalosti, ktorými sme chceli prezentovať Evanje-
lickú diakoniu ECAV na Slovensku čo najširšej verejnosti a poďako-
vať ľuďom, ktorí nám pomáhali pri budovaní tohto Božieho diela. 
17. októbra 2016 sme v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo 
Zvolene udeľovali Strieborný odznak ED. Ten sa udeľuje jednému 
zamestnancovi za každé Stredisko evanjelickej diakonie. Ocene-
ných bolo 16 zamestnancov. 30. novembra 2016 sa vo Veľkom 
evanjelickom kostole v Bratislave konal Slávnostný benefičný kon-
cert. Súčasťou programu bolo aj udelenie Zlatého odznaku ED, 
ktorý sme odovzdali jednej sestre a dvom bratom za ich významný 
prínos pre rozvoj Evanjelickej diakonie.

JUDr. Ing. Ján Gasper, 
MBA, LL.M

poverený vedením ED 
ECAV na Slovensku
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 Okrem samotnej Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, si v roku 2016 pripomenuli svoje výro-
čia aj niektoré Strediská evanjelickej diakonie. V Trnave a Sučanoch sa konali slávnostné služby Božie 
pri príležitosti 10. výročia založenia a v Kšinnej, Horných Salibách a Košeci to bolo pripomenutie si 
20 rokov ich praktickej služby viery. 

Štatistické údaje o ED ECAV

1/. Personálna oblasť
Personálne zloženie ÚED v priebehu roka 2016 z finančných aj z osobných dôvodov zaznamenalo 

už niekoľkoročný stagnujúci stav, t.j. ÚED má 7 zamestnancov, 2 dohody a 2 v externej forme.
Na konci r. 2016 zamestnávala ED ECAV spolu 324 zamestnancov, z toho na plný úväzok 232, 7 na 

polovičný úväzok, 13 skrátený pracovný pomer, 31 na dohodu, 3 na základe živnosti, 10 pracovníčok 
na MD, vypomáhalo cca 28 dobrovoľníkov. 

V Strediskách evanjelickej diakonie boli za rok 2016 poskytnuté sociálne služby celkom 781 klien-
tom, z toho bolo 625 klientov na základe zákonov 448/2008 Z. z. a 305/2005 Z. z. a 156 klientov na 
základe inej formy. 

2/. Diakonická činnosť v rámci siete stredísk ED ECAV
Sieť stredísk ED ECAV pozostáva z Ústredia (ÚED) a 21 stredísk (SED). ÚED pomáhalo strediskám 

konzultačnou a poradenskou činnosťou, vzdelávaním, propagáciou i publikačnou činnosťou, v odô-
vodnených prípadoch aj finančne. Tieto aktivity zabezpečovalo vo vlastných priestoroch, ako aj počas 
návštev v cirkevných zboroch, v rámci konferencií a seminárov ED ECAV, prostredníctvom elektronic-
kých médií, vlastného časopisu Diakonia.sk a publikácií ED. 

V sieti 21 SED sú poskytované sociálne služby pre deti, pre mladých dospelých a pre seniorov, pri-
čom sú to služby s celoročnou pobytovou formou, ambulantnou formou a terénnou formou.

Okrem činnosti zameranej na pomoc vlastným strediskám, ÚED podporovalo aj niektoré diako-
nické aktivity, ako aj poradenské a konzultačné služby zborovým diakoniám a cirkevným zborom 
ECAV. 

3/. Ostatná činnosť Evanjelickej diakonie ECAV
ED ECAV okrem činnosti vo vnútri ECAV pracuje a spolupracuje aj v rámci sociálnych a treťosektoro-

vých aktivít, napr. s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb, SOCIO – Fórum, Platformou mimo-
vládnych rozvojových organizácií, Fórumom kresťanských inštitúcií a s ďalšími organizáciami. 

Okrem toho sa ED ECAV v rámci medzinárodných partnerstiev zúčastňuje činností v Eurodiaconii, 
hlavne v jej platforme V4 (Čechy, Slovensko, Poľsko, Maďarsko), Trojpartnerstve ev. cirkvi (Württem-
bersko, EKM a Slovensko) a v členstve EFSC – Európskej federácie pre deti ulice. 

 

Záver 

Aj v tomto roku sa nám opäť podarilo rozšíriť naše služby a otvoriť novú prevádzku denného 
stacionára v Chmeľove s kapacitou 30 klientov. Sme presvedčení, že tento dlhodobý trend udržateľ-
ného rastu si zachováme aj naďalej.

Pri príležitosti 25. výročia by som chcel zaželať Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku veľa Božieho 
vedenia a milosti, aby sa jej darilo aj naďalej, tak ako tomu bolo doteraz, úspešne realizovať praktickú 
stránku viery pri riešení každodenných problémov ľudí, ktorí sú na našu službu odkázaní. 

JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M
poverený vedením ED ECAV na Slovensku
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Referát ekonom. - tech. a právneho zabezpečenia

Poslanie referátu
Zabezpečovanie chodu Ústredia a ED ECAV ako celku; v ekonomickej, technickej 

a právnej oblasti.

Príjmy ED ECAV v roku 2016 boli 415.424 € a výdaje 438.936 €. 
Suma 240.202 € predstavovala náklady na zabezpečenie prevádzky 
ED ECAV (z toho odpisy 25.388 €) a 198.734 € bolo vynaložených na 
projektovú a programovú činnosť ED ECAV. 

Na príjmovej stránke sa výrazne podieľali Zahraničné projekty 
a dary 63,5 tis. €, Dary a sponzoring 61,7 tis. €, 2% dane 8,5 tis. € 
a iné príjmy 30 tis. €, tvorené predovšetkým splácaním pôžičiek, 
ktoré ústredie ED poskytlo na rozvoj Stredísk evanjelickej diakonie. 

Vo výdavkovej časti boli najväčšími položkami aktivity smerujúce 
k SED - cez podporu formou investícií, príspevkov a pôžičiek, spolu 
141,3 tis. €. Druhou významnou oblasťou z pohľadu výdajov bola 
činnosť referátov ústredia vo výške 27,1 tis. €.

 

Príjmy ED ECAV na Slovensku
    

v celých € v %

1. Prevádzková dotácia MK SR  208.657,- 50,2
2. Zahraničné projekty a dary   63.499,- 15,3
3. Milodary a dary  64.619,- 15,5
4. Ofery CZ  3.544,-  0,9
5. Projekty a granty  23.150,-   5,6
6. Vlastná činnosť ED ECAV  13.437,-  3,2
7. 2% z dane v roku 2016   8.544,-  2,1
8. Iné, úroky, splátky pôžičiek  29.973,-  7,2

  PRÍJMY SPOLU 415.423,- 100,0

Výdaje ED ECAV na Slovensku
Výdaje ED ECAV na Slovensku na zabezpečenie prevádzky

1. Požitky duchovných   0,-  0,0
2. Odvody do fondov - duchovní  0,-  0,0
3. Platy zamestnancov  53.568,-  12,2
4. Odvody do fondov - zamestnanci  21.008,-  4,8
5. Nákupy  15.445,-  3,5
6. Služby  116.972,-  26,6
7. Ostatné náklady  33.209,-  7,6
8. Výdavky na projekt. a program. činnosť ED ECAV na Slovensku   198 734,-  45,3

Výdaje ED ECAV na Slovensku na projektovú a programovú činnosť

1. Investície  133.102,- 30,3
2. Pomoc strediskám - príspevky   3.195,-  0,7
3. Pomoc strediskám - pôžičky   5.000,-  1,1
4. Činnosť referátov ÚED  27.112,-  6,2
5. Projekty a grantová činnosť - zahraničné a tuzemské  1.581,-  0,4
6. Propagácia ED ECAV - 25 výročie 11.790,-   2,7
7. Propagácia ED ECAV, časopis Diakonia.sk a iné  3.997,-   0,9
8. 2% z dane prijaté v roku 2015  12.957,-  3,0
9. Náklady na zabezpečenie prevádzky ED ECAV na Slovensku  240.202,- 54,7

 VÝDAJE SPOLU  438.936,-  100,0

JUDr. Ing. Ján Gasper, 
MBA, LL.M
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ED využíva na poskytovanie informácií o cieľoch svojej 
práce a aktivitách všetky dostupné typy médií, najmä časo-
pis Diakonia.sk. Ďalej to bol EPST, Ev. východ, Bulletin CZ Ba, 
FKI. Prostredníctvom médií sa snažíme pravidelne informo-
vať širokú verejnosť o našej činnosti. Rok 2016 bol v mediál-
nej činnosti kľúčový, nakoľko sme organizovali viacero pod-
ujatí spojených s 25. výročím ED. 

Pravidelne sme informovali tieto médiá: TASR, SITA, RTVS, Pravda, 
Slovenka; kultúrno-spoločenský mesačník Bratislavy: In_ba; prin-
tové a elektronické verzie denníkov a týždenníkov, internetovú 
stránku spoločnosti ChangeNet, ktorá sa špecializuje na Tretí sektor.

ÚED privítalo zástupcov Diakonie Württenberg s riaditeľom 
Dieterom Kaufmanom, zástupkyňu Diakonie Württemberg Birgit 
Susanne Dinzinger, zástupcov Maďarskej a Rumunskej Evanjelic-
kej diakonie, Martina Vyšňu z odboru migrácie a integrácie MV SR.

Partnerská spolupráca naďalej pokračovala aj s EBF UK, cir-
kevnými zbormi ECAV a evanjelickými školami.

Referát bol nápomocný, resp. priamo organizoval aj me-
diálne kampane. Z realizovaných kampaní boli najvýznamnej-
šie: Jubilejné oslavy SED Trnava, Sučany, Kšinná, Horné Saliby, 
Košeca, Slávnostné vyhodnotenie najlepších zamestnancov 
SED, Slávnostný koncert k 25.výročiu ED, Projekt SED Kšinná cez 
Program Dobré srdce, Tieňová hra – moderné predstavenie pašií 
komlóšskej mládeže, Nedeľa diakonie, Letné aktivity, SemFest, 
Slovensko-srbský letný biblický tábor, Sociálna burza v Jelšave, 
Deň boja proti chudobe, TESCO – Potravinová zbierka, ED pod-
porila Zbierku Hodina deťom, Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok, Pomoc ľuďom bez prístrešia v zariadení Resoty. 

Generálny duchovný plk. Marian Bodolló pri 10. výročí 
Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR 
ocenil dlhoročnú spoluprácu s Evanjelickou diakoniou. 
Pamätnú medailu prevzal Ján Gasper, poverený vedením 
Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

V rámci fundraisingovej činnosti sa ED zaradila aj medzi 
úspešných prijímateľov 2 % z dane z príjmov daňovníka.

Referát sa zameral v rozsahu svojej pôsobnosti aj na prácu 
s darcami, prípravu a distribúciu propagačných a publikačných 
materiálov ED. Aktívne sa zúčastňoval na odborných seminároch, 
školeniach a tlačových konferenciách na Slovensku i v zahraničí.

Referát PR a Fundraising 

PhDr. 
Janka Gasperová

Poslanie referátu
Cieľavedomé šírenie informácií o ED ECAV v kresťanskej i občianskej verejnosti. 

Napomáhať k nadväzovaniu a udržiavaniu pozitívnych vzťahov s donormi. 
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Poslanie referátu
Prostredníctvom rôznorodých humanitárnych aktivít, rozvojovej spolupráce, progra-

mov a projektov prispievať k riešeniu aktuálnych problémov na Slovensku a v zahraničí. 

Referát osobitnej pomoci

V programe Pomoc jednotlivcom, sme poskytli finančné 
a materiálne príspevky ľuďom, ktorí sa ocitli v mimoriadnych 
životných situáciách. V rámci Banky kompenzačných pomô-
cok, referát poskytol kompenzačné a zdravotnícke pomôcky. 
Vďaka patrí nemeckým partnerom, ktorí nám aj v roku 2016 
darovali ďalšie kompenzačné pomôcky.

Zapojili sme sa do Potravinovej zbierky TESCO a vyzbie-
raný tovar darovali ľuďom v núdzi. V spolupráci s migračným 
oddelením MV SR sme zabezpečili ubytovanie v Bratislave 
pre relokovanú emigrantku z Iraku s dvojročným synom.

Ako riadny člen Platformy MVRO, sme sa zúčastňovali na pravi-
delných členských schôdzach; participovali sme na Rozvojovom 
festivale (Ne)udržateľná party v BA, BB a KE, kde bola zviditeľnená 
činnosť ED; zúčastnili sme sa humanitárnej konferencie Working 
diffrently to End Need, ktorú zorganizovala Platforma dobrovoľníc-
kych centier a organizácií spolu s organizáciou VOICE.

V rámci projektu Stärkung der Katastrophenhilfe der ECAV in 
der Slowakei boli vytvorené tri humanitárne stanice a výcvik. Pri 
záplavách v Komárne sme zapožičali protipovodňovú techniku, 
s ktorou disponujeme vďaka minuloročnej podpore z DKH. 

Začiatkom roka sme navštívili a priniesli humanitárnu 
pomoc do utečeneckého tábora v meste Dobova v Slovin-
sku. Mali sme možnosť nielen monitorovať krízovú situáciu, 
ale sa aj aktívne podieľať na registračnom procese emig-
rantov. Z iniciatívy MV SR koncom roka bola poskytnutá pre 
Sýriu humanitárna pomoc, na ktorej participovala okrem MV 
SR, Magna Deti v núdzi, MZVaEZ SR, SŠHR a ED. Prispelo sa 
zdravotníckym materiálom, ktorý bol distribuovaný do via-
cero sýrskych nemocníc blízko mesta Aleppo.

Diakonie Katastrophenhilfe zorganizovala v rámci medzi-
národného projektu ďalší Network meeting vo Viedni. Úlohou 
stretnutia bolo vytvorenie spoločného dokumentu Emer-
gency Preparedness Response Plan – čo posilní vzájomnú 
spoluprácu a zefektívni pomoc pri záplavách. Pokračovali 
sme aj v spolupráci v rámci Trojpartnerstva.

Už tradične sme organizovali projekt Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok, pripravili vianočné darčeky spolu s niekto-
rými CZ ECAV. Na Ukrajinu sme balíčky distribuovali za pomoci 
ÚEPS v OS SR a OZ SR. Darčekmi sme potešili aj deti v Chorvátsku.

Mgr. Anna – Mária 
Benková, PhD.
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Poslanie referátu
Zabezpečovať poradenský servis a pomoc pri riešení problémov Stredísk ED ECAV 

a pripravovať projekty sociálnych, zdravotníckych a školských služieb.

PhDr. Szilvia 
Buzalová

Referát služieb

Referát sociálnych služieb v roku 2016 kládol dôraz na 
odbornú prípravu pre zvyšovanie kvality poskytovaných slu-
žieb, vzdelávanie zamestnancov a metodické vedenie Stre-
dísk Evanjelickej diakonie (SED). 

Pre riaditeľov a vyšší odborný manažment sme organi-
zovali niekoľko pracovných stretnutí, v rámci ktorých sme 
pripravovali aj odborné vzdelávanie. K naplneniu legislatív-
nych požiadaviek zákona 448/2008 o sociálnych službách 
(SS) sme zorganizovali pre zamestnancov SED akreditovaný 
vzdelávací kurz – Inštruktora sociálnej rehabilitácie.

Od 1.10.2016 nastali legislatívne zmeny v hygienických 
štandardoch pre ambulantné formy sociálnych služieb, na 
ktoré bolo treba promptne reagovať a riešiť zákonom dané 
požiadavky, pri ktorých sme úzko spolupracovali s jednotli-
vými Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

V roku 2016 sme rozbehli poskytovanie sociálnych služieb 
v Dennom stacionári Skalica ako aj prevádzku SED Sazdice. 
Následne bolo založené SED Skalica a prebehla registrácia 
poskytovateľa sociálnych služieb na Trnavskom samospráv-
nom kraji. V súlade s komunitným plánom obce Chme-
ľov ako i Národnými prioritami SR bol vypracovaný projekt 
na poskytovanie sociálnych služieb so všetkými náležitos-
ťami, ktoré ukladá §62 až §67 zákona 448/2008 o SS na roz-
šírenie poskytovania sociálnych služieb v SED Sazdiciach 
o prevádzku Denného Stacionára v Chmeľove s kapacitou
 30. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sme celý rok 
veľmi úzko spolupracovali s odborom sociálnych vecí Nit-
rianskeho samosprávneho kraja. 

Poskytli sme organizačné poradenstvo v oblasti sprevádz-
kovania sociálnych služieb. Taktiež sme poskytovali základné 
sociálne poradenstvo rodinám i jednotlivcom a pomoc pri 
umiestnení do zariadenia sociálnych služieb. 

Spoločne so strediskami ED sme prezentovali našu prácu 
a výrobky našich klientov na V. evanjelických cirkevných 
dňoch v Békéšskej Čabe a na X. stretnutí kresťanov v Buda-
pešti. 

Pokračovali sme v projekte „Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok“ v Chorvátskom Iloku, pričom sme obdarovali 
100 detí zo sociálne slabších rodín.
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PhDr. Daniela 
Majerčáková, PhD.

Referát vzdelávania

Rozmanitosť aktivít referátu bola zameraná na niekoľko 
špecifických tém, ktoré rezonovali nielen v medzinárodných 
platformách, ale aj v našom diakonickom prostredí Sloven-
ska. V rámci medzinárodných platforiem, referát najvýznam-
nejšie spolupracoval a podieľal sa na aktivitách v rámci 
Eurodiaconie a jej viacerých pracovných skupín, SIPCC - Dus-
seldorf, CCME - Brusel.

Ako členská organizácia Eurodiaconie sme sa zúčastnili 
viacerých aktivít. Jednou z nich je Annual General Meeting, 
ktorý sa konal v Utrechte. V rámci AGM sme sa spolupodie-
ľali na vytvorení dokumentu AGM Deklarácie: Pohostinnosť 
v čase krízy, ako aj hlasovania nových členov Správnej rady 
Eurodiaconie a stretnutia platformy V4+. Ďalšou aktivi-
tou bolo zapojenie do série webinárov, ktoré prebiehali po 
dobu dvoch mesiacov na témy európskeho významu, ako 
napr. iniciatíva voči dlhodobej nezamestnanosti, Európsky 
pilier sociálnych práv, kľúčové výzvy pre „sociálnu“ Európu 
dneška. V novembri sme participovali na stretnutí pracov-
nej skupiny Marginalisation and exclusion network Eurodia-
conie. Cieľom stretnutia bolo uľahčenie výmeny postupov 
a overených príkladov dobrej praxe, najmä v oblasti posky-
tovania služieb migrantom, utečencom a žiadateľom o azyl. 
Pracovnú skupinu tvoria zástupcovia z takmer každej člen-
skej krajiny Eurodiaconie. V rámci SIPCC sme sa zúčast-
nili konferencie & AGM v Gente, naďalej sme zapojení do 
výskumnej pracovnej skupiny. 

Na úvod slovenského predsedníctva v Rade Európy sme 
sa spolu so zástupcami Diakonie Reformovanej cirkvi stret-
li v Bruseli so zástupcami Eurodiaconie, výkonným tajomní-
kom CCME, viacerými členmi stáleho zastúpenia v Europar-
lamente, ako aj so zástupcami viacerých spolupracujúcich 
organizácií na celoeurópskej úrovni.

V priebehu roka sme aktívne rozvíjali aj medzinárodné 
projektové aktivity. Spolu s partnermi z celkovo 12 diako-
nických zariadení z 10 krajín EU sme vypracovali žiadosť 
o grant z fondov EU a názvom Resettle, relocate – integrate! 
V skratke „RE RE INT“ v rámci výzvy AMIF-2016-AG-INTE. Dru-
hým podaným projektom je HOME - Hosting Migrant chil-
dren in Europe. 

Poslanie referátu 
Pripravovať a zabezpečovať vzdelávacie aktivity zamestnancov a spolupracovníkov 

ED ECAV na Slovensku.
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Mgr. Katarína 
Šoltésová, PhD.

Referát zborovej diakonie za rok 2016 naďalej oslovoval, 
motivoval a vzdelával cirkevné zbory a všetkých záujem-
cov v oblasti diakonickej činnosti, najmä v oblasti Zborovej 
diakonie. Tento rok boli navštívené senioráty: Novohradský, 
Myjavský, Gemerský, Dunajsko-nitriansky, Turčiansky. Nav-
štívené boli CZ: Lučenec, Kalinovo, Senné, Bukovec, Krajné, 
Senica, Slavošovce, Rožňava, Rožňavské Bystré, Nesvady, 
Levice, Želiezovce, Hontianska Vrbica, Vrútky, Martin. Rozvi-
nuli sme hlbšiu spoluprácu aj s Evanjelickými školami, kon-
krétne Evanjelické lýceum v Bratislave, Evanjelická spojená 
škola v Prešove, Evanjelická spojená škola v Martine, Evan-
jelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave. V budúcnosti 
máme záujem pokračovať v tejto hodnotnej spolupráci 
a zároveň rozšíriť ju aj do kvality aj do kvantity. 

Aktívne sme sa zúčastňovali stretnutí Platformy mimo-
vládnych rozvojových organizácií, zúčastnili sme sa Nedele 
diakonie v Kalinove, celoslovenského festivalu evanjelickej 
mládeže SEMFEST, celoslovenskej zbierky „Hodina deťom“, 
Konferencie dobrovoľníkov Platformy dobrovoľníckych cen-
tier a organizácií, Trhu dobrovoľníctva, Rozvojového dňa 
Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, TESCO - 
Potravinová zbierka pre ľudí v sociálnej núdzi.

ZbD každoročne pripravuje podklady pre CZ na celocir-
kevnú zbierku Nedeľa diakonie. V roku 2016 bola zbierka 
použitá na pripomenutie si 25. výročia ED ECAV na Sloven-
sku a odprezentovanie jej práce pred širokou verejnosťou 
(Keď Boh buduje: Židom 3,4). 

Pokračovali sme v zahraničnej spolupráci s Interdiac-om, 
s Eurodiaconiou, zúčastnili sme sa Výročného zasadnutia 
partnerov Eurodiaconie v Holandsku v Utrechte, prehĺbili 
sme spoluprácu s nemeckými partnermi Diakonie Mittel-
deutschland, účasť na Impulstag-u v Gere v Nemecku. V prí-
pade potreby, bola zo strany referátu poskytnutá preklada-
teľská činnosť do/z anglického jazyka. 

Referát zborovej diakonie

Poslanie referátu 
Napomáhať pri vytváraní Zborovej diakonie (ďalej ZbD) v každom CZ ECAV a poraden-

stvom napomáhať k rozvoju diakonických aktivít v cirkevných zboroch.
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Referát každoročne ponúka možnosť mladým ľuďom do 
30 rokov zúčastniť sa interkultúrneho výmenného dobro-
voľníckeho pobytu v Nemecku v diakonických zariadeniach 
v oblasti Thüringen. V roku 2016 sa tohto pobytu zúčastnili 
3 mladí záujemcovia. Dve slovenské dobrovoľníčky praco-
vali v chránenej dielni s mentálne postihnutými klientmi a v 
kreatívnom obchodíku v Mühlhausene a jeden dobrovoľník 
pracoval v Mládežníckom centre v Allmenhausene. 

Referát je sprostredkovateľom aj ročných pobytov v slo-
venských i nemeckých diakonických zariadeniach. Dobro-
voľnícky rok v Nemecku bol tento rok poskytnutý dvom dob-
rovoľníkom. Dobrovoľnícky rok na Slovensku strávili dvaja 
nemeckí mladí ľudia: Luise Sanno v Bratislave a Albrecht 
Simang vo Vrbovciach, s ktorými sme sa koncom augusta 
rozlúčili. Vystriedali ich 4 mladí nemeckí študenti: Emma Rei-
chel, ktorá prišla na rok do Bratislavy v spolupráci so SED Bra-
tislava, s Evanjelickým lýceom na Vranovskej a s Evanjelic-
kou bohosloveckou fakultou UK. Paula Born prišla na rok do 
Martina v spolupráci s Evanjelickou školou a Jakob Seifert 
a Lukas Burkhardt prišli na rok do CZ Vrbovce. Sme veľmi 
radi a vďační, že sme mohli naše partnerstvo rozšíriť o Evan-
jelickú spojenú školu v Martine.

Tešíme sa z tejto úspešnej spolupráce s nemeckými part-
nermi, ktorá funguje už 20 rokov.

Aj tento rok sme sa zúčastnili spolu s dobrovoľníkmi celo-
slovenskej zbierky v rámci projektu „Hodina deťom“. Veríme, 
že aj takáto činnosť ma význam a že vyzbierané peniaze 
pôjdu pre dobrú vec. Zúčastnili sme sa aj Potravinovej 
zbierky Tesco, do ktorej sa ED ECAV zapojila už po druhý krát. 

Dobrovoľníctvo je stále viac v centre záujmu. Je to plno-
hodnotná činnosť, ktorá je na jednej strane prospešná pre 
širokú verejnosť, na druhej strane vo veľkej miere každého 
dobrovoľníka pozitívne ovplyvňuje a posúva. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa do dobrovoľníckej činnosti zapojili.

Referát medzinárodnej sociálnej práce mladých ľudí 

Mgr. Katarína 
Šoltésová, PhD.

Poslanie referátu
Pripravovať a zabezpečovať mladým ľuďom možnosť vzdelávacieho a interkultúrneho 

výmenného pobytu za účelom: zdokonaliť jazykové znalosti, spoznať kultúru, politiku 
a sociálnu starostlivosť inej krajiny; vzdelávať sa v sociálnej oblasti; vykonávať prax v sociál-
nej oblasti a pod.



13

St
re

di
sk

á 
Ev

an
je

lic
ke

j d
ia

ko
ni

e 
EC

AV
 n

a 
Sl

ov
en

sk
u

Sk
al
ic
a



14

Deti a mládež
SED Banská Bystrica – Domov detí – Profesionálne rodiny
SED Evanjelická spojená škola internátna Červenica
SED Púchov – Detské opatrovateľské centrum
SED Svetlo – Pomoc pre deti zo sociálne slabých rodín
SED Veľký Slavkov – Dom na polceste – útulok pre mladých dospelých

Seniori
SED Bratislava –Zariadenie pre seniorov/Denný stacionár
SED Hontianske Moravce - Zariadenie pre seniorov
SED Horné Saliby – Zariadenie pre seniorov
SED Komárno - Denný stacionár/Terénna opatrovateľská služba
SED Košeca – Zariadenie pre seniorov/Zariadenie opatrovateľskej služby 
SED Kšinná – Zariadenie pre seniorov/Špecializované zariadenie
SED Sazdice – Denný stacionár/Terénna opatrovateľská služba
SED Skalica – Denný stacionár
SED Slatina nad Bebravou – Denný stacionár
SED Sučany – Zariadenie pre seniorov/Domov sociálnych služieb/Špecializované zariadenie
SED Trnava – Zariadenie pre seniorov/Domov sociálnych služieb/Denný stacionár/Chránená dielňa
SED Veličná - Banka kompenzačných pomôcok/ Terénna opatrovateľská služba
SED Vranov nad Topľou - Domov sociálnych služieb s denným pobytom/Denný stacionár
SED Babiná
SED Horná Mičiná 
SED Považská Bystrica

Ubytovanie a školiace aktivity
AGAPÉ Svätý Jur – Ubytovacie a školiace stredisko 
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SED Banská Bystrica

SED Banská Bystrica Domov detí je detský domov, 
v ktorom sa dočasne poskytuje starostlivosť deťom 
a mladým dospelým, ktorí boli vyňatí zo svojej biolo-
gickej rodiny.

V našom Domove detí sa snažíme čo najviac priblí-
žiť rodinnému prostrediu, všetky deti umiestňujeme 
v profesionálnych rodinách. Profesionálny rodič je 
zamestnanec Domova detí a zabezpečuje starostlivosť 
o deti vo svojom domácom prostredí 24 hodín denne. 
Deti vedieme ku kresťanským hodnotám a pracujeme 
s nimi na základe individuálneho plánu rozvoja osob-
nosti. Rodinám a deťom zabezpečujeme komplexnú 
odbornú pomoc a starostlivosť, za účelom zvyšovania 
profesionality práce uskutočňujeme program superví-
zie. V záujme skvalitnenia práce sme vypracovali vzde-
lávací plán pre profesionálnych rodičov. Vzdelávanie 
bolo zabezpečené externými odborníkmi – psycho-
lógmi a špeciálnym pedagógom a muzikoterapeutom 
s cieľom prehĺbenia kompetencií, vedomostí a zruč-
ností profesionálneho rodiča potrebných pre kvalitné 
poskytovanie starostlivosti deťom.

V priebehu uplynulého roka sme poskytovali starost-
livosť spolu 41 deťom a mladým dospelým vo veku od 
0 – 22 rokov v 16 profesionálnych rodinách.

Počas roka sme prijali 4 klientov vo veku od 0 – 6 
mesiacov. Ukončili sme poskytovanie starostlivosti 
2 klientom, z toho 1 klient bol zverený do pestúnskej 
starostlivosti a 1 klient sa osamostatnil. Zamestnali sme 
1 profesionálneho rodiča. Deti podporujeme v oblasti 
vzdelávania, podporujeme ich v zmysluplnom trá-
vení voľného času, v športových aktivitách a v rozvoji 
ich talentu. Poskytujeme starostlivosť klientom, ktorí si 
vyžadujú osobitnú a zvýšenú starostlivosť z dôvodu ich 
zdravotného stavu.

Počas prázdnin sa naši klienti zúčastnili letných a 
zimných táborov, rekreačných a liečebných poby-
tov, pobytov pri mori. Pre rodiny a deti sme organizo-
vali rekreačný pobyt a vzdelávanie v Hronci, Deň detí 
v Safari parku, Mikuláš v Safari parku a Posedenie pri 
vianočnom stromčeku. 

Mgr. Ľuboslava Reištetterová
riaditeľka Domova detí

 

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Banská Bystrica 
Horná 34
974 01 Banská Bystrica

Telefón: 048/ 415 30 55
Mobil: +421 918 828 541
E-mail: domovdeti@mail.t-com.sk
www.domovdeti.sk
IBAN: SK84 0200 0000 0011 4534 9312
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Evanjelická spojená škola internátna Červenica

Evanjelická spojená škola internátna v Červenici 
zabezpečuje starostlivosť o deti a žiakov s hlucho-
slepotou od roku 1992, kedy vznikla prvá špeciálna 
škola na Slovensku pre žiakov s duálnym postihnu-
tím zraku a sluchu. Postupne k základnej škole pribudli 
špeciálna materská škola a praktická škola. V roku 2010 
došlo ku zlúčeniu troch zložiek a vznikla Evanjelická 
spojená škola internátna v Červenici. Súčasťou školy sú 
aj internát a jedáleň. 

Edukačný proces sa realizuje podľa štátnych a škol-
ských vzdelávacích programov. V rámci ďalších aktivít 
sa žiaci zúčastňujú canisterapie, navštevujú divadlo, 
planetárium, Zoo. Pravidelne sa organizujú rôzne spo-
ločenské aktivity – karneval, deň detí, oslavy narode-
nín, Mikulášsky večierok, vianočná besiedka. Duchovný 
život sa realizuje v spolupráci so zborovým farárom 
CZ ECAV v Opinej. Každý deň sa začína ranným stíše-
ním, niekoľkokrát v roku sa zúčastňujeme spoločných 
služieb Božích. V posledný júnový týždeň sa uskutoč-
nila súťaž Prehliadka umeleckých zručností hluchosle-
pých detí 2016. 

Prostredníctvom neinvestičného fondu TICHO v TME 
detí v Červenici sa zapájame do rôznych projektových 
výziev, čím sa snažíme skvalitniť podmienky edukač-
ného procesu v škole a pri realizácii voľno-časových 
aktivít žiakov školy. Od začiatku roka 2016 sme sa zapo-
jili do projektu Dobromat.sk, kde vďaka tomuto portálu 
nám môžu darcovia venovať určité percento z nákupu 
realizovaného v rôznych internetových obchodoch. 

Škola o svojich aktivitách pravidelne informuje na 
vlastnej www stránke, ako aj v rôznych cirkevných 
časopisoch a na cirkevných stránkach. V novembri 
2016, v rámci osláv 500. výročia reformácie, prezento-
vala škola svoju činnosť na slávnostnom podujatí „Oslo-
bodení Božou milosťou“ v Košiciach. 

Ďakujeme Pánu Bohu za všetko, čo sme od Neho 
z Jeho milosti mohli prijať a prosíme ho o Jeho požeh-
nanie do ďalších rokov.

 PaedDr. Miloš Kollár, PhD.
riaditeľ školy

Evanjelická spojená škola 
internátna
082 07 Červenica 114

Telefón: 051/ 779 02 15
E-mail: essi.cervenica@gmail.com
www.eszscervenica.sk
IBAN: SK86 0200 0000 0033 7584 8853
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SED Púchov

SED Detské opatrovateľské centrum V. Roya svoju 
prevádzku začalo 3. októbra 2005.

Hlavnou činnosťou Detského opatrovateľského cen-
tra je poskytovanie starostlivosti o deti od 1 do 3 rokov. 
Našim hlavným cieľom je vytvorenie príjemného, 
rodinného prostredia pre deti navštevujúce naše jas-
ličky. K deťom pristupujeme individuálne, s prihliada-
ním na ich fyzické potreby, zvyklosti, zdravie a činnosti, 
ktoré sú prirodzené ich veku. 

V rámci výchovných aktivít sa zameriavame na 
telesnú, hudobnú, pracovnú a výtvarnú výchovu. 
S deťmi sa hráme, spievame, tvoríme a popri hre ich 
učíme podieľať sa na každodennom živote. Pred jed-
lom sa učíme zložiť ručičky a spoločne poďakovať. 

V súčasnosti máme obsadenú maximálnu kapa-
citu zariadenia. Takýto stav pretrváva z dlhodobého 
hľadiska. Počas roka 2016 boli služby nášho strediska 
poskytnuté pre 23 detí. 

V priebehu roka 2016 došlo v našom zariadení ku 
niekoľkým zmenám. Od 1. marca 2016 sa stala novou 
riaditeľkou zariadenia Ing. Lenka Mokričková, ktorá 
dlhodobo pracovala v zariadení ako dobrovoľníčka od 
jeho založenia.

Počas letných mesiacov prebehla čiastočná úprava 
v zariadení, maľovanie priestorov, nákup hračiek, 
obnova vybavenia potrebného pre deti, škole-
nia zamestnancov a pod. Do zariadenia sme prijali 
2 nových zamestnancov a rozšírili spolupráce pre skva-
litnenie poskytovania našich služieb. 

V októbri sme sa vo Zvolene zúčastnili slávnostného 
odovzdávania strieborného odznaku za zásluhy, ktorý 
si s našou veľkou vďakou zaslúžila pani farárka Mgr. 
Lenka Rišiaňová. Aj touto cestou jej veľmi ďakujem za 
pomoc a úprimný záujem o naše jasličky. 

V blízkej budúcnosti stredisko čaká úprava bezba-
riérového prístupu. Ďalšou snahou do budúcnosti je 
aj naďalej poskytovanie čo najkvalitnejších služieb. 
Veríme, že naša práca bude kvalitnou, úprimnou služ-
bou a požehnaním.

Ing. Lenka Mokričková
správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Púchov
Royova 4
02 001 Púchov

Mobil: +421 911 867 276
E-mail: lenka.mokrickova@gmail.com
IBAN: SK52 0900 0000 0003 6273 5514
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SED SVETLO

SED SVETLO v roku 2016 pôsobilo svojou dobrovoľ-
níckou aktivitou. 

Letné tábory prebiehali počas letných prázdnin. 
27 ročníka letného biblického tábora v Červenici sa 
zúčastnilo 54 detí vo veku 3 – 12 rokov. Program zabez-
pečilo 15 dobrovoľníkov prevažne z Cirkevného zboru 
ECAV Opiná. Tohtoročný tábor niesol názov Výstup na 
vrchol. Zorganizovaný bol aj biblický tábor zameraný 
pre mladých ľudí dorasteneckého veku a mládeže. Pri 
organizovaní letných táborov je snaha poskytnúť pobyt 
v biblickom tábore aj deťom zo sociálne slabších rodín, 
deťom z detských domovov či z neúplných rodín. 

Počas letných prázdnin boli zorganizované letné 
tábory v spolupráci s občianskym združením Remidia 
z reformovanej cirkvi a tiež letný tábor v Červenici zor-
ganizoval cirkevný zbor Obišovce.

Návštevná služba starších a nemocných prebiehala 
počas celého roka prostredníctvom dobrovoľných 
sestier. Poslúžili duchovnou opaterou, ale aj opatrova-
teľskou starostlivosťou.

Dôležitým zámerom SED Svetlo je spolupráca so 
školou v Červenici pre deti s viacnásobným postih-
nutím. Spoločne je pripravovaný projekt rehabilitácie 
a projekt konferencie na tému hluchoslepota, ktorá je 
plánovaná v októbri roku 2017.

V závere vyslovujeme vďaku najmä Pánu Bohu za 
pomoc pri realizovaní aktivít SED Svetlo, ďakujeme 
dobrovoľníkom, spolupracovníkom a darcom, ktorí 
pomohli pre napredovanie diakonickej práce SED 
Svetlo. 

Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
správca SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Červenica
082 07 Červenica 114

Telefón: 055/ 699 04 88
E-mail: radoslav.grega@gmail.com
www.ecavopina.sk
IBAN: SK91 0900 0000 0000 8212 9720
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SED Veľký Slavkov

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Veľký Slavkov
Tatranská 71
059 91 Veľký Slavkov

Mobil: +421 903 630 953
E-mail: info@domnapolceste.sk
www.domnapolceste.sk
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0199 3196

SED Dom na polceste poskytuje psycho-sociálnu 
starostlivosť mladým dospelým po odchode z det-
ského domova už 15 rokov. Prichádzajú k nám predo-
všetkým odchovanci detských domovov, ktorí nemajú 
možnosť zaradiť sa do normálneho života, nakoľko 
sú sociálne a emocionálne veľmi nezrelí, častokrát 
v pásme miernej mentálnej retardácie. V roku 2016 sme 
prijali dosť veľké percento psychicky postihnutých mla-
dých dospelých, ktorých nikto nikde nechce. Našimi 
klientmi sú tiež rôzni mladí dospelí muži z ulice, po 
liečbe na rôzne závislosti, po odchode z výkonu trestu.

V roku 2016 sme v našom zariadení poskytovali 
soc. službu spolu 51 klientom. Konkrétne sme 15 
z nich prijali ako nových, 12 klientov odišlo prevažne 
za prácou, alebo do samostatného života. V prenaja-
tých bytoch v Poprade a vo Veľkom Slavkove, kde sa 
o seba klienti už úplne sami starajú bývalo v tomto roku 
10 klientov. Z celkového počtu všetkých klientov sú 
10 zamestnaní v bežných prevádzkach v Poprade 
a okolí a v našom zariadení zamestnávame 3. Jeden náš 
klient je študentom.

Naše zariadenie je špecifické tým, že neposkytujeme 
iba prístrešie, stravu a sociálne poradenstvo, ale naším 
cieľom je, aby sa čo najväčší počet klientov mohol 
uplatniť v bežnom živote. Snažíme sa u nich vypesto-
vať pracovné návyky a s týmto zámerom už 10 rokov 
funguje stavebná činnosť. 

V rámci tejto prevádzky sme v roku 2016 poskytli 
možnosť tréningu pracovných zručností 18 našim 
klientom. Niekoľko, asi 8 chlapcov sa počas roka spo-
radicky vystriedalo pri lesných prácach. Poľnohos-
podárska farma vykonávala činnosť, kde je začlene-
ných spontánne 4 – 5 klientov nárazovo, za rok sa tam 
vystriedalo spolu 8 klientov. 

Duchovnú starostlivosť sme sa snažili počas roka 
meniť k lepšiemu, ale výsledky sa dostavili až koncom 
roka, kedy sme konečne našli silu a poslušnosť voči
Hospodinu, postaviť tento aspekt života človeka na 
úroveň, ktorá viere v živého Boha patrí.

Mgr. Stanislav Gurka
riaditeľ
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SED Bratislava

SED Bratislava začalo svoju činnosť 2. apríla 2013 ako 
Domov sociálnych služieb pre ľudí v seniorskom veku 
s vysokým stupňom odkázanosti. Od 1. januára 2015, 
v rámci zavedenia novely Zákona o sociálnych služ-
bách sme sa preregistrovali na Zariadenie pre seniorov.

SED Bratislava zabezpečuje služby svojim 38 klien-
tom a to cez 24 hodinovú starostlivosť o ich zdravie, 
telesnú pohodu až po duchovnú a duševnú podporu. 
Naším hlavným cieľom je zabezpečiť dôstojný život 
v bezpečnom prostredí ľuďom v starobe, aby tak mohli 
aj na sklonku života cítiť Božiu starostlivosť a lásku. 

Našich klientov pravidelne navštevuje doktor - geria-
ter, ktorý v spolupráci s našou hlavnou sestrou zabezpe-
čuje lekársky a ošetrovateľský dohľad, všetky potrebné 
zdravotné pomôcky, lieky. Tím opatrovateľov sa stará 
o hygienu, fyzické pohodlie a potreby našich klientov. 
Veľmi žiadanou službou v našom zariadení je individu-
álna aj skupinová fyzioterapia. Poskytujeme masáže, 
pedikúru, manikúru, služby kaderníčky. 

V našom zariadení máme mnohé príležitosti k duchov-
nej službe. Aj v tomto roku sme veľmi vďační za bratov 
farárov Borisa Mišinu, Martina Šefranku, Petra Mozolu, 
Jána Hroboňa, ktorí sa pravidelne striedajú a každý štvr-
tok o 10.00 hodine slúžia v našej kaplnke Služby Božie
a taktiež navštevujú našich klientov na izbách a slúžia im 
aj individuálne. Každé ráno máme v našom zariadení bib-
lické zamyslenia a utorky už pravidelne patria sestrám zo 
zborovej diakonie z CZ Legionárska, ktoré okrem stíšenia 
navštevujú našich klientov na izbách a duchovne sa im 
venujú. Sme presvedčení, že táto duchovná služba je u 
nás kľúčová, pretože si uvedomujeme naliehavú potrebu 
našich klientov mať vysporiadaný vzťah s Pánom Bohom.

V rámci aktivizácie klientov ponúkame rôzne terapie 
vhodné pre seniorov ako muzikoterapiu, arterapiu, bib-
lioterapiu, reminiscenčnú terapiu, tréningy pamäte a 
podobne. Ďalej pre klientov počas roka pripravujeme 
rôzne spoločenské a kultúrne podujatia. Navštívili nás 
deti z Evanjelickej škôlky, žiaci z Evanjelického lýcea, 
priatelia z Detskej Misie, hudobný spevokol z CZ Legi-
onárska. V roku 2016 sme usporiadali špeciálnu uda-
losť pre našich klientov a ich rodinných príslušníkov, 
keď sme v našich priestoroch, privítali amatérske diva-
dlo J.U.R.T.A s rozprávkou pre deti a dospelých. Taktiež 
sme sa tešili veľmi milej akcii – výletu bratislavským vlá-
čikom po Starom Meste, ktorého sa zúčastnili naozaj 
takmer všetci klienti a niektorí rodinní príslušníci.

Prosíme Vás, aby ste sa za nás aj naďalej modlili. Nech 
je Pán Boh oslávený v tejto službe!

PhDr. Beata Dobová 
riaditeľka 

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Bratislava
Partizánska 2
811 03 Bratislava

Mobil: +421 907 830 684
E-mail: dobova@sedba.sk
IBAN: SK37 7500 0000 0040 1673 5915
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SED Hontianske Moravce

SED Hontianske Moravce začalo svoju činnosť v roku 
2003 s poskytovaním sociálnych služieb, kde seniori 
trávia jeseň svojho života. SED sa od svojho začiatku 
zameriava na cieľovú skupinu seniorov. Kapacita zaria-
denia predstavuje 34 miest.

Prioritou strediska bolo poskytovať kvalitné odborné 
činnosti zamerané najmä na základné sociálne pora-
denstvo, na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby, ošetrovateľskú a opatrovateľskú starost-
livosť. Neoddeliteľnou súčasťou práce personálu bola 
starostlivosť o zdravie klientov. Práca v tejto oblasti 
nadväzovala na viacročnú spoluprácu s obvodným 
lekárom, dostupnými zdravotníckymi zariadeniami 
a odbornými lekármi. 

Neodmysliteľnou súčasťou sociálnej práce bolo 
organizovanie aktivít, ktoré sa prispôsobovali záuj-
mom samotných seniorov. V minulom roku bolo prija-
tých viac klientov, ktorí sú imobilní a preto sme všetky 
činnosti prispôsobovali ich zdravotnému stavu a uplat-
ňovali sme individuálnu prácu s jednotlivcami. Napriek 
tomu sa nám podarilo zorgnizovať výlet do Svätého 
Antona, ktorý mal u všetkých zúčastnených veľký 
úspech.

Neodmysliteľnou súčasťou sociálnej práce s klientmi 
bola spolupráca s bratom kaplánom Jánom Tóthom, 
ktorý uskutočnil návštevy u ležiacich klientov a poslú-
žil Božím slovom aj seniorom, ktorí sa nemohli zúčast-
niť na službách Božích v chráme Božom, alebo priamo 
v zariadení. Pre katolíckych veriacich bolo umožnené 
jedenkrát v mesiaci zúčastniť sa katolíckej omše.

O 40 klientov, ktorým sa počas roka poskytli 
sociálne služby sa staralo 17 zamestnancov. Priemerný 
vek ku koncu roka bol 84 rokov. K 31. decembru 2016 bolo 
v SED H. Moravce ubytovaných 32 klientov.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek 
pričinili o plynulý chod nášho zariadenia a veríme, že 
Božia pomoc bude naše kroky sprevádzať aj v budúc-
nosti. 

 
Mgr. Jana Brunauerová

 riaditeľka 

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Hontianske Moravce
Kostolná 292/ 28
962 71 Hontianske Moravce

Telefón: 045/ 558 39 99
Mobil: +421 902 294 388
E-mail: riaditelka@
sedhontianskemoravce.sk
www.sedhontianskemoravce.sk
IBAN: SK63 0900 0000 0004 0025 6662 
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SED Horné Saliby

SED Horné Saliby začalo svoju činnosť v roku 1996. 
V tomto roku sme oslávili 20. výročie vzniku.

V zariadení je 20 lôžok a klienti môžu bývať v jedno- 
a dvojlôžkových izbách, kde je im poskytnutá so-
ciálna služba v zmysle Zákona o sociálnych službách 
č. 448/2008 Z.z. § 35. Klientelu tvoria klienti po dovŕšení 
dôchodkového veku s najvyšším stupňom odkázanosti 
na pomoc inej fyzickej osoby. Personál zariadenia pra-
cuje na vysokej úrovni s dôrazom na citlivý a láskavý 
prístup ku klientom. Dôležitou súčasťou poskytova-
ných služieb je aj duchovná starostlivosť o klientov, ale 
aj zamestnancov zariadenia. Pri rôznych príležitostiach 
sa konajú slávnostné služby Božie a Večera Pánova.

Zdravotná starostlivosť klientov je zabezpečená 
obvodnou lekárkou. Na odborné vyšetrenia chodia 
klienti s doprovodom. Na požiadanie klientov zabezpe-
čujeme aj kadernícke služby, pedikúru a masáže tela. 
V rámci integrácie klientov spolupracujeme so základ-
nými školami v Horných Salibách, materskými školami, 
s OcÚ v Horných Salibách, Maticou Slovenskou, miest-
nym CZ, ZpS Dolné Saliby a Domovom sociálnych slu-
žieb pre starších občanov Samaritán v Galante. Neza-
búdame ani na okrúhle výročia, ktorých sa naši klienti 
dožívajú. Pre skvalitnenie sociálnych služieb a spokoj-
nosť klientov sme v záhrade vytvorili zelené zátišia 
osadením lavičiek a chodníkov. Takto sa môžu seniori 
v objatí zelene nerušene porozprávať so svojimi príbuz-
nými. Tu nachádzajú pohodu a kľud. V budove zariade-
nia je na terase prerobený bezbariérový prístup, ktorý 
privítali všetci klienti, nielen imobilní.

Pre lepšie plnenie nášho poslania pracovníci zariade-
nia sa celoročne zúčastňujú rôznych školení a seminá-
rov. Poskytujeme spoločné stravovanie pre dôchodcov 
z obce Horné Saliby a tiež zabezpečujeme prepravnú 
službu pre klientov nášho zariadenia.

Naším cieľom zostáva naďalej poskytovať pokojnú 
starobu klientom, motivovať ich k zmysluplnému preží-
vaniu svojho času a dať im najavo, že sú stále potrební 
a užitoční. 

Nech nám Pán Boh pomáha v tomto ušľachtilom 
poslaní.

Bc. Alžbeta Kontárová
 riaditeľka

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Horné Saliby   
925 03 Horné Saliby 505

Telefón: 031/ 785 23 42
Mobil: +421 903 219 389
E-mail: sed.horne.saliby@stonline.sk
IBAN: SK87 0900 0000 0000 2409 4304
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SED Komárno

SED Komárno začalo so svojou činnosťou 16. novem-
bra 2007. Klientom Denného stacionára bola v kalendár-
nom roku 2016 poskytovaná služba podľa § 40 zákona 
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Stredisko posky-
tuje služby v počte 10 klientov, ktorí sa pravidelne stretá-
vajú a chodia do nášho strediska veľmi radi.

V činnosti sa sústreďujeme hlavne na pastoračné 
programy, nezabúdame na modlitby, čítania na Každý 
deň. Staráme sa o jemnú motoriku klientov, zacvičíme 
si, pričom sa aj zasmejeme. Navštevujeme spoločne 
rôzne kultúrne programy, ktoré usporadúva mesto, 
chodíme do divadla a nevynecháme žiadnu výstavu. 
Medzi obľúbené aktivity klientov patrí počúvanie 
hudby z ich mladosti, rozprávanie o zvyklostiach z mla-
dosti, ale tiež spoločné vychádzky k Dunaju, ako aj do 
centra mesta. 

Niektorí klienti a zamestnanci SED Komárno sa 
zúčastnili slávnostného vyhodnotenia zamestnancov 
stredísk ED vo Zvolene a koncertu v Bratislave pri prí-
ležitosti 25. výročia Evanjelickej diakonie vo Veľkom 
evanjelickom kostole v Bratislave. Zúčastnili sme sa na 
oslavách Cyrila a Metoda na Branči, letného zájazdu 
Levanduľový festival v maďarskej Tihany a tiež víkendu 
v Békéšskej Čabe na klobásovom festivale. V lete orga-
nizujeme stretnutia na záhrade u niektorého z klien-
tov. Veľmi úspešný bol aj víkendový pobyt v Kováčovej, 
ktorý organizovala naša sestra farárka Jana Kačicová 
Horňáková. Zúčastnilo sa ho 7 našich klientov. 

Našich klientov potešili aj aktivity v predvianočnom 
adventnom čase a to: zapaľovanie prvej adventnej 
sviečky na námestí v Komárne za účasti troch komár-
ňanských cirkví, účasť na predvianočnom koncerte 
združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v našom chráme. Pre účinkujúcich sme ako poďakova-
nie upiekli perníkové darčeky. Nechýbal ani Mikuláš na 
fare, kde hlavne spolupracovali klienti strediska ED a via-
nočné posedenie v spolupráci so strednou generáciou. 

Osem našich klientov a zamestnancov sa zúčast-
nilo už druhýkrát projektu TESCO – Potravinová zbierka 
pre ľudí v sociálnej núdzi, kde sme nazbierali asi 
900 kg potravín ako potravinovú pomoc pre nízko príj-
mové rodiny. Balíčky boli odovzdané Mestu Komárno, 
Obci Iža a iným nemenovaným rodinám. 

  vďakou vyznávame, že je to Pán Boh, ktorý túto 
prácu vedie a požehnáva, učí Nás, aby sme vedeli uká-
zať a prejaviť lásku k svojím blížnym.

Ružena Majerová
správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Komárno
Františkánov 15
945 01 Komárno

Mobil: +421 948 099 398
E-mail: sedkomarno@centrum.sk
IBAN: SK69 7500 0000 0040 0792 4829
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SED Košeca

SED Košeca bolo založené 6. septembra 1996. Dňa 
1. mája 1997 bol položený základný kameň. SED bolo 
posvätené odovzdané do prevádzky 31. októbra 2003. 
V súčasnosti kapacita celého zariadenia predstavuje 
70 miest v 35 jednolôžkových a 18 dvojlôžkových 
izbách so sociálnym zariadením. Služby poskytujeme 
v Zariadení pre seniorov so 40 miestami a v Zariadení 
opatrovateľskej služby s 30 miestami. 

Našim klientom poskytujeme služby v plnom roz-
sahu znenia Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 
Z.z., ktoré tento zákon stanovuje pre Zariadenia pre 
seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby. Okrem 
toho sú klientom poskytované pedikérske, kadernícke, 
masérske a lekárske služby, rehabilitácie, cvičenia. Pra-
videlná pastorálna starostlivosť v evanjelickom duchu, 
ako aj príležitostná rímsko-katolícka je zabezpečovaná 
cez miestny rímsko-katolícky farský úrad. 

Staráme sa aj o rozvoj psycho-motorických zručností 
klientov, a to v priestoroch vytvorených pre tvorivé 
dielne a pracovnú terapiu klientov. Nechýba ani miest-
nosť pre užívateľov internetov, tak pre klientov, ako aj 
pre zamestnancov SED Košeca.

Celkovo sme v roku 2016 poskytovali služby 
116 klientom, z toho 89 ženám, celoročný priemer bol 
70 klientov, teda plné obsadenie. Počas roka nám 36 
klientov zomrelo. 

Priemerný vek našich obyvateľov bol 80,7 roka, prie-
merná úhrada klientov za poskytované služby bola 
475,- €.

V priemere sme zamestnávali 38 zamestnancov na 
plný pracovný úväzok. Z toho 30 žien a 8 mužov. Na 
dohodu sme zamestnávali v priemere 3 pracovníkov. 

Sme vďační Pánu Bohu za všetko doterajšie požeh-
nanie a vedenie. Tiež ďakujeme personálu a všetkým 
ochotným spolupracovníkom, dobrodincom a spon-
zorom i tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o kvalitné služby nášho zariadenia SED Košeca. 

Ing. Marcel Breče 
  riaditeľ

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Košeca
018 64 Košeca 898

Telefón: 042/ 444 15 28
Mobil: +421 918 828 515
E-mail: info@diakoniakoseca.sk
www.diakoniakoseca.sk
IBAN: SK29 0200 0000 0030 2184 5372
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SED Kšinná

SED Kšinná Domov dôchodcov a Domov sociálnych 
služieb začalo svoju činnosť v roku 1996. Stredisko je 
zariadenie rodinného typu s kapacitou 18 klientov 
a slúži širokej verejnosti. Pôvodná novostavba zboro-
vého domu bola veľmi rozsiahla a z finančných dôvo-
dov sa nemohla dokončiť. Po rokovaní CZ Kšinná 
s vedením ED a za finančnej pomoci pani Kláry Med-
veckej sa stavba dokončila.

Ako prvé obyvateľky domova nastúpili na pobyt pani 
Klára Medvecká s mentálne postihnutou dcérou. 

V zariadení boli poskytnuté služby 25 klientom, 
z toho v Zariadení pre seniorov 22 klientom a v Špecia-
lizovanom zariadení 3 klientom, ktorí sú nielen telesne, 
ale aj mentálne postihnutí. Našim klientom poskytu-
jeme sociálne služby podľa Zákona o sociálnych služ-
bách 448/2008 Z.z. . 

Prevádzku zabezpečuje s láskou a pochopením 
13 zamestnancov. Prevádzka v domove je nepretržitá 
s celodennou stravou, opatrovateľskou, zdravotnou, 
duchovnou a kultúrnou starostlivosťou. Zariadenie 
navštevuje praktický lekár. Klientom zabezpečujeme 
potrebné zdravotné pomôcky, lieky, v prípade záujmu 
aj nadštandardné služby: masáže, pedikúru, manikúru, 
kaderníčku.

V rámci duchovnej starostlivosti sa uskutočňujú 
služby Božie, biblické hodiny, pôstne a adventné 
večierne a dopoludňajšie stíšenie v sieni domova. 
Pre klientov, ktorí sa nemôžu zúčastniť služieb Božích 
v kostole, je zabezpečený rozhlasový prenos z kostola 
do domova, a tak si kázne a piesne môžu vypočuť už 
priamo v jedálni.

V rámci sociálnej práce s klientmi boli vytvorené 
individuálne rozvojové plány, ktoré zahŕňajú terapie: 
muzikoterapia, arterapia, biblioterapia, ergoterapia, 
reminiscenčná terapia. Ďalej pre klientov počas roka 
pripravujeme rôzne spoločenské podujatia, vystúpe-
nie detí z MŠ, ZŠ, z detskej besiedky a folklórny súbor 
Bukovina.

V priebehu roka sme vybudovali na nádvorí nový 
altánok pre klientov a vymenili sklobetón na schodišti 
za plastové okná. Našim cieľom bude v ďalšom období 
vylepšenie a skvalitnenie ubytovacích podmienok pre 
klientov a to zateplenie budovy a výmena strešnej kry-
tiny. 

Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho požehnanie a vedenie 
pri tejto náročnej, ale krásnej práci.

 
Ing. Jozef Hadvig

riaditeľ

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Kšinná
956 41 Kšinná 70
 
Telefón: 038/ 760 818 5-86 
Mobil: +421 903 250 245
E-mail: ddksinna@pbi.sk 
IBAN: SK70 6500 0000 0000 2000 7381
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SED Sazdice

SED Sazdice začalo so svojou činnosťou 1. januára 
2014. Hlavnou myšlienkou je poskytovať službu blíž-
nym, osamoteným a trpiacim, ktorí to potrebujú. V roku 
2016 sme poskytli služby pre 16 klientov.

Klientom Denného stacionára bola poskytovaná 
služba podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociál-
nych službách. Rozsah služieb poskytovaných v roku 
2016 bola pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzic-
kej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, 
stravovanie. Zabezpečili sme pracovnú terapiu a záuj-
movú činnosť.

V Dennom stacionári sme poskytovali služby podľa 
plánu činností: čítanie, vychádzky, návštevy múzeí, dis-
kusie, voľná záujmová činnosť. Pri diskusiách boli zvo-
lené praktické a poučné témy, ktoré navrhovali naši 
klienti, napríklad poradenstvo pri dodržiavaní osobnej 
hygieny, ako aj stravovacích návykoch, poradenstvo pri 
vybavovaní úradných záležitostí a rôzne iné praktické 
činnosti a rady. Činnosť nového neverejného posky-
tovateľa sociálnej starostlivosti v našom regióne bola 
publikovaná v regionálnej tlači, časopise Diakonia.sk 
a v online médiách. Duchovnú starostlivosť našim 
klientom prinášali evanjelickí a katolícki farári.

Prvoradou úlohou nášho strediska naďalej zostáva 
získať nových klientov pre Denný stacionár. V pláne 
máme množstvo akcií v spolupráci s inými zariade-
niami na území obce i mimo neho.

Od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 bol pri-
radený ako prevádzka Denného stacionára SED Ska-
lica, počas roka 2016 mali 15 klientov a celkovo poskytli 
sociálne služby 19 klientom. Ďakujeme Pánu Bohu, 
že nám aj v ostatnom roku požehnal, ochraňoval nás 
a podopieral nás v našej službe.

Helena Tuhárska
správkyňa SED 

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Sazdice
935 85 Sazdice 93

Mobil: +421 917 722 802
E-mail: sedsazdice@gmail.com
IBAN: SK48 0200 0000 0032 0972 6658
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SED Skalica

SED Skalica začalo s poskytovaním sociálnej sta-
rostlivosti 1. januára 2016 pod odborným vedením 
SED Sazdice. S myšlienkou poskytovať sociálnu službu 
v Dennom stacionári prišiel zborový farár Peter Švehla, 
nakoľko tento druh sociálnej služby v Skalici a blíz-
kom okolí chýbal. Stredisko Evanjelickej diakonie Ska-
lica poskytovalo služby podľa § 40 zákona č. 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách. Počas roka 2016 sme mali 
15 klientov a celkovo sme poskytli sociálne služby 
19 klientom.

V Dennom stacionári sa okrem starostlivosti a napĺ-
ňaní základných biologických potrieb klientov, staráme 
aj o ich duševné a telesné zdravie. Snažíme sa o takú 
kombináciu aktivít, aby sme klientov komplexne sti-
mulovali a zmysluplne napĺňali ich voľný čas. Denne je 
pre nich nachystaná rôznorodá ergoterapia, a to s ohľa-
dom na ich záujmy, zručnosti a možnosti. Popri tom si 
radi zaspievame, zatancujeme. Obľúbenou aktivitou je 
spoločné pečenie. Pravidelne sú klienti aktivizovaní for-
mou tréningu pamäte či kognitívnej rehabilitácie. Radi 
spoločne spomíname na rôzne udalosti nášho života. 
Spoločne sme strávili rekreačný pobyt v Liptovskom 
Jáne, pravidelne sme navštevovali soľnú jaskyňu. Sna-
žíme sa i o aktivity smerom k širšej skalickej seniorskej 
verejnosti a tým pozitívne prezentovať prácu Evanjelic-
kej diakonie. Pre skalických seniorov sme zorganizovali 
4 turnusy počítačového kurzu, ktorého sa zúčastnilo 20 
seniorov a pomáhalo nám 20 dobrovoľníkov. Prezento-
vali sme sa aj na V. cirkevných dňoch v Bekéšskej Čabe.

Plánom do ďalšieho roka je osamostatnenie sa a roz-
šírenie kapacity zariadenia na 20 klientov. Sme vďační 
Pánu Bohu, že požehnáva službu nášho strediska 
a modlíme sa, aby klienti vždy prežívali spolu s nami 
Božiu lásku, radosť a spokojnosť.

 
Emília Potúčková

správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Skalica
Potočná 17
909 01 Skalica

Mobil: +421 0950 545 348
E-mail: sedskalica@post.sk
IBAN: SK21 7500 0000 0040 2377 2001
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SED Slatina nad Bebravou

SED „Prameň“ Slatina nad Bebravou začalo s posky-
tovaním sociálnej starostlivosti otvorením svojej pre-
vádzky dňa 14. januára 2013. Zariadenie tohto typu 
poskytuje starostlivosť klientom, ktorí potrebujú 
pomoc a dohľad počas dňa v ich prirodzenom sociál-
nom prostredí bez toho, aby museli pretŕhať svoje 
väzby s domovom. 

Klientom Denného stacionára bola v kalendár-
nom roku 2016 poskytovaná služba podľa § 40 zákona 
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zahŕňala 
sociálne poradenstvo, stravovanie a zabezpečovala 
pracovnú terapiu i záujmovú činnosť.

Okrem poskytovanej terapie a záujmovej činnosti, 
ktorá spočívala vo vytváraní drobných predmetov pre 
radosť, bola počas roka zabezpečovaná i duchovná 
služba pre klientov. V prostred týždňa sa klienti SED 
i členovia CZ zúčastňovali biblických hodín so štúdiom 
a výkladom Písma Svätého. Počas adventného a pôst-
neho obdobia sa konali dopoludňajšie služby Božie, pri-
sluhovaná bola i Večera Pánova. Pobyt klientom spes-
trili svojim vystúpením deti miestnej MŠ a ZŠ. Napríklad 
pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším navštívili 
našich klientov deti miestnej ZŠ s MŠ. Potešili ich svojim 
programom a vystúpením.

Potešil nás predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Ing. Jaroslav Baška, ktorý po prvýkrát navštívil naše 
zariadenie a priniesol i svoj osobný finančný dar. Po dis-
kusii a obhliadnutí priestorov vyjadril obdiv nad spoloč-
ným dielom, ktoré sme vybudovali. 

Pri príležitosti Dňa matiek zavítala medzi naše 
klientky starostka obce Alena Vranková, ktorá vyjad-
rila úprimné poďakovanie za to, že naše zariadenie plní 
v obci funkciu sociálneho zaopatrenia a pomoci obča-
nom, čo je v kompetencii miestnej samosprávy.

V novembri sa konala odborná prednáška Mgr. 
Rudolf Kahana na tému SRDCE – zrkadlo života, ktorá 
všetkých zaujala.

Od januára 2017 má SED rozšírené kapacity klientov 
- z doterajších 12 na 15 klientov. 

Sme vďační za túto službu a tešíme sa, že našim 
klientom smieme takouto formou sociálnej pomoci 
zabezpečiť potrebnú starostlivosť v rodinnej atmosfére 
a príbuzným klientov pomôcť riešiť otázku „dohľadu“ 
na ich blízkych. Vďaka Pánu Bohu za Jeho požehnanie. 

Mgr. Martina Tlkancová
správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Slatina nad Bebravou
956 53 Slatina nad Bebravou 53

Telefón: 038/ 766 32 47
Mobil: +421 918 828 137
E-mail: tlkancová.m@gmail.com
IBAN: SK30 6500 0000 0000 2053 0543
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SED Sučany

SED Sučany poskytuje sociálne služby od roku 2006. 
Stredisko ED poskytovalo počas roka sociálne služby 
78 klientom. 

Z toho v Zariadení pre seniorov 33, v Špeciali-
zovanom zariadení 35, v Domove sociálnych slu-
žieb 3, Samoplatitelia 7. Starostlivosť zabezpečovalo 
37 zamestnancov.

V priestoroch zariadenia sa nachádzajú ambulancie 
odborných lekárov – pediater, stomatológ, diabetoĺog 
a praktický lekár. Na základe zmluvy o nájme nebyto-
vých priestorov sme prenajímali priestory aj lekárni, 
ADOSu, Optike, Dobrovoľnému hasičskému zboru 
Sučany a firme PMP Truck Sučany. Zariadenie v roku 
2016 opäť zabezpečovalo humanitárnu pomoc, pre-
dovšetkým zapožičiavanie spacích vakov, vojenského 
oblečenia a profesionálnych elektrických vysušovačov. 

 Svoju službu skvalitňujeme i naďalej vzdelávaním 
prostredníctvom Centra Memory v Bratislave a lektorky 
Márie Wirth. Zúčastňujeme sa školení, ktoré organizuje 
Tatra Akadémia v Prievidzi ako aj Regionálne vzdeláva-
cie centrum v Martine.

Za veľmi dôležité považujeme predovšetkým 
duchovné zaopatrenie našich seniorov. O posilne-
nie Božím slovom ako aj prislúženie Večere Pánovej sa 
zodpovedne a s láskou stará brat farár Daniel Beňuch. 
Z rímskokatolíckej cirkvi pravidelne do zariadenia pri-
chádza pán farár Pavol Pečko.

 V júni sa nám podarilo pripraviť slávnosť k 10. výro-
čiu posvätenia SED. Na slávnostných službách poslúžil 
Božím slovom generálny biskup Miloš Klátik a po ich 
skončení sme sa spoločne vybrali zasadiť reformačný 
strom pred budovu zariadenia. V srdečnej atmosfére 
počas obeda si na začiatky služby spoločne zaspomí-
nali pozvaní hostia ako aj zamestnanci zariadenia. Prí-
jemné posedenie obohatil svojím spevom domáci spe-
vokol Sučianka. 

Úspešne pokračuje aj spolupráca s Evanjelickou spo-
jenou školou v Martine. Počas celého roka navštevujú 
zariadenie žiaci so svojimi pedagógmi. Potešia pekným 
programom ako aj vlastnoručne vyrobenými darčekmi. 
Toto partnerstvo vnímame ako Božie dielo lásky.

Úprimne ďakujeme všetkým za Vašu podporu 
a pomoc, ktorú sme od Vás mohli prijať aj v uplynulom 
roku. Prosíme Hospodina, aby nás i naďalej sprevádzal 
a požehnával.

Mgr. Lenka Taškárová
riaditeľka

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Sučany
Partizánska 25
038 52 Sučany

Telefón: 043/ 424 19 01
Mobil: +421 918 616 092 
E-mail: diakoniasucany@mail.t-com.sk
www.dobrypastier.eu
IBAN: SK48 1100 0000 0026 2902 6530
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SED Trnava

SED Trnava poskytuje sociálne služby od roku 2006. 
V zariadení sú poskytované sociálne služby 60 klien-
tom, z toho v Zariadení pre seniorov 40 klientom, 
v Domove sociálnych služieb 5 klientom a v Dennom 
stacionári pre mladých dospelých s mentálnym postih-
nutím 15 klientom. 

Prevádzku zabezpečovalo v priemere 38 zamestnan-
cov. Klientom bola poskytovaná celodenná opatrova-
teľská a sociálna starostlivosť. Zdravotnícka starostlivosť 
je zabezpečovaná formou ADOSU. V rámci opatrova-
teľskej starostlivosti v zariadení pracuje 1 hlavná sestra, 
1 sestra na oddelení, 13 opatrovateliek, 1 opatrovateľ. 
Zariadenie pravidelne navštevuje praktický lekár, psy-
chiater, geriater a podľa potreby aj psychológ. Klien-
tom zabezpečujeme potrebné zdravotnícke pomôcky, 
lieky, pedikérku, v prípade záujmu aj služby rehabilitač-
nej sestry .

V rámci duchovnej starostlivosti sa uskutočňujú 
nedeľné služby Božie, biblická hodina, ranné zamys-
lenia, stretnutia so Spoločenstvom evanjelických žien.

Klienti majú vypracované individuálne rozvojové 
plány, ktoré zahŕňajú terapie ako biblioterapia, muziko-
terapia, arteterapia,, ergoterapia, arómaterapia, práca 
s terapeutickými bábikami, kognitívny tréning, men-
tálna stimulácia zameraná na pozornosť či pamäť, 
pomoc pri zabezpečovaní potrieb pri vlastných záuj-
mových činnostiach klientov. Taktiež sú uplatňované 
činnosti zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. 
Práca s imobilnými klientmi je zameraná na bazálnu sti-
muláciu. Klienti Denného stacionára pravidelne navšte-
vujú divadelné predstavenia, chodia na výlety, do diva-
dla, kina, galérií a múzea. Klientom pomáhajú rozvíjať 
činnosti sebaobsluhy a vedenia domácnosti. Športové 
aktivity, ktoré vykonávajú im pomáhajú pri ich ťažkých 
diagnózach. Rodinným príslušníkom a klientom je 
poskytované sociálne poradenstvo. 

Pre klientov počas roka pripravujeme rôzne spolo-
čenské podujatia, na ktorých sa zúčastňujú aj rodinní 
príslušníci, zamestnanci a tiež klienti Denného sta-
cionára. Počas roka sme pripravili fašiangové posede-
nie, deň matiek, oslavy 10. výročia činnosti SED Trnava, 
klienti Denného stacionára navštívili Výstavu o kozmo-
nautike v Bratislave, vianočný večierok pre klientov a aj 
zamestnancov.

Veľké ďakujem patrí Pánu Bohu a všetkým Vám, ktorí 
ste akýmkoľvek spôsobom podporili naše stredisko.

Mgr. Patrícia Hanzelová 
riaditeľka 

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Trnava
Kalinčiakova 45
917 01 Trnava

Telefón: 033/ 554 52 08
Mobil: +421 910 988 899
E-mail: patricia.hanzelova@gmail.com
IBAN: SK50 5600 0000 0011 1375 6001
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SED Veličná

SED Veličná Archa bolo zriadené v septembri 2006. 
Aktívnu činnosť Archa začala v januári 2012, a to zapo-
žičiavaním kompenzačných pomôcok. Medzi posky-
tované sociálne služby SED Veličná patria Terénna 
opatrovateľská služba – dobrovoľnícka činnosť, Banka 
kompenzačných pomôcok, základné poradenstvo. 
Počas roka sme poskytli službu zapožičaním kompen-
začných pomôcok 40 klientom. Dve dobrovoľníčky 
pomáhali občanom s roznáškou obedov, nákupmi.

Hlavnou činnosťou Archy je Banka kompenzač-
ných pomôcok. V januári sme zorganizovali charita-
tívny ples – ARCHA bál. Zapojili sme sa a podporili sme 
súťaž našich mladých dobrovoľníkov v športovej súťaži 
ON LINE CUP. 

Vďaka aktivite pani Ide Thielovej sme v spolupráci 
s CZ ECAV Žilina zriadili práve v Žiline pobočku Banky 
kompenzačných pomôcok, kde sme presunuli 5 postelí, 
3 chodítka, wc stoličku. V júni nám Dolnooravská 
nemocnica s Poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši 
Jégého Dolný Kubín darovala 5 elektrických a mecha-
nických postelí. Sme vďační za každú takúto pomoc. 
Počas roka dve dobrovoľníčky vykonávali návštevnú 
službu u starších občanov. 

V kalendárnom roku 2017 plánujeme rekonštrukciu 
budovy prenajatej od cirkevného zboru za účelom zria-
denia Denného stacionára.

Ďakujeme Pánu Bohu za to, že sa priznal k našej 
službe a otvára ľudské srdcia pre ďalšiu pomoc blíž-
nemu svojmu.

 
Mgr. Miroslava Kurišová

riaditeľka

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Veličná
027 54 Veličná 108 

Mobil: +421 949 636 487
E-mail: dss.archa@gmail.com
www.archa-velicna.webnode.sk
IBAN: SK28 7500 0000 0040 1724 2805
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SED Vranov nad Topľou

 SED Vranov nad Topľou začalo svoju činnosť v roku 
2008. V Dennom stacionári poskytujeme sociálne 
služby ambulantnou formou 12 klientom, čo je aj kapa-
cita nášho zariadenia. Klientom sú poskytované služby 
podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych služ-
bách.

 V Dennom stacionári sme pokračovali v okrem tra-
dičných podujatiach aj v príprave nových činností. 
Snažili sme sa zaviesť pravidelné fyzické cvičenia na 
skvalitnenie pohybovej aktivity klientov, rozvíjanie a udr-
žanie pamäťových schopností a v pokračovaní zauží-
vaných činností. Dominantnou dennodennou aktivi-
tou je duchovné stíšenie. Súčasťou tohto duchovného 
stíšenia sú aj biblické piesne, ktoré nám približuje po 
hudobnej aj po obsahovej stránke brat farár Martin Var-
govčák. Na rozšírenie poznávania duchovnej časti bola 
v roku 2016 zakúpená náboženská literatúra a Evan-
jelický posol spod Tatier, ktoré sú prístupné klientom 
počas celého roka. Špecifickým podujatím bola pred-
náška z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
ohľadom krvného tlaku u seniorov, beseda s príslušníč-
kou Policajného zboru na tému bezpečnosti seniorov. 
Naši klienti sa tiež dobrovoľne zapojili do zbierky potra-
vín, ktorú sme zorganizovali v našom zariadení. Poda-
rilo sa nám získať 270 kg potravín, ktoré naši seniori 
venovali seniorom v SED Kšinná. K veľkej obľube našich 
klientov patrí lúštenie krížoviek, osemsmeroviek, číta-
nie príbehov a rozprávok s vyjadrením sa k danej téme, 
rozprávanie vtipov, počúvanie hovoreného slova z CD 
prehrávača a televízie.

 V zmysle plánu práce sme zrealizovali celý rad výle-
tov. Klienti SED navštívili ZOO v Stropkove, Bardejov-
ské kúpele, Červený Kláštor, pamätník na Dukle. Už tra-
dične bolo zorganizované júnové posedenie v altánku 
záhrady nášho zariadenia a rovnako predvianočné 
stretnutie v adventom období za účasti členov Správ-
nej rady, bratov farárov a pozvaných hostí.

 V našom zariadení sa nachádza aj Banka kom-
penzačných pomôcok, ktoré požičiavame ľuďom, ktorí 
to potrebujú nielen z nášho mesta, ale aj okolitých 
miest a obcí.

 Ďakujeme v prvom rade Pánu Bohu za všetko dote-
rajšie požehnanie a vedenie. Taktiež naše poďakova-
nie patrí aj všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, že naše 
poslanie zlepšovať život seniorom môžeme naďalej 
napĺňať.

 PaedDr. Jozef Švarbalík 
správca SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Vranov nad Topľou
Sídlisko Lúčna 814
093 01 Vranov nad Topľou

Mobil: +421 917 480 007
E-mail: diakoniavt@gmail.com
IBAN: SK90 0900 0000 0005 6140 4507
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SED Babiná

SED Považská Bystrica

 Stredisko bolo zriadené v roku 2007 s cieľom poskytnúť telesnú a duchovnú starostlivosť seniorov. 
Za týmto účelom chceme v Babinej postaviť nové zariadenie pre seniorov. 

 SED Považská Bystrica bolo zriadené 29. októbra 
2013. Hlavným predmetom činnosti poskytovanej 
sociálnej služby bude Denný stacionár. V priebehu roku 
2016 sa nepodarilo žiaľ ešte získať potrebné povolenia 
a registráciu na úradoch a to z dôvodu náhleho úmr-
tia brata zborového dozorcu Miroslava Kortmana, ktorý 
bol poverený za správcu SED Považská Bystrica. Činnosť 
stacionára sa preto nemohla rozbehnúť podľa našich 
predstáv.

Správcom SED bol menovaný Róbert Hamšík. 
Veríme, že novému správcovi sa podarí uskutočniť 
všetky potrebné stavebné, technické, administratívne 
a personálne kroky tak, aby sme mohli spustiť plnú pre-
vádzku strediska.

 Veríme, že s Božou pomocou a v spolupráci s ústre-
dím ED ECAV, tak ako aj so zahraničnými partnermi 
budeme môcť dokončiť práce na Dennom stacionári. 

Róbert Hamšík
správca SED 

SED Horná Mičiná
Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Horná Mičiná
Horná Mičiná 79
974 01 Banská Bystrica

Telefón: 048/418 09 24
E-mail: dssmicina@post.sk
IBAN: SK75 0900 0000 0003 0404 2437

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Považská Bystrica
Školská 227/3
017 01 Považská Bystrica

Telefón: 042/432 19 16 
E-mail: info@diakoniakoseca.sk
IBAN: SK86 0200 0000 0004 9094 5372

 SED Horná Mičiná bolo zariadené v roku 2007 s cie-
ľom poskytovať sociálne služby pre seniorov.

Naša činnosť v roku 2016 bola zameraná na pomoc 
seniorom žijúcim v domácom prostredí na území Hor-
nej Mičinej, Čerína, Čačína, Dolnej Mičinej a Môlče. 
Pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc 
inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných život-
ných úkonov. Jednou z nich je dovoz teplej stravy do 
25 rodín a požičiavanie kompenzačných pomôcok, 
o ktoré je pomerne veľký záujem. 

 SED spolu s Ústredím ED hľadá novú skladbu posky-
tovania sociálnych služieb, ktoré budú vyhovovať aktu-
álnym potrebám seniorov v regióne.

 Napriek všetkým prekážkam, ktoré musíme pre-
konávať, nás neopúšťa pozitívne myslenie a viera, že
v budúcnosti budeme môcť naše plány zrealizovať 
a tým pomôcť ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú. 

Mgr. Edita Palečková
správkyňa SED
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AGAPÉ

 Agapé začalo so svojou prevádzkou v septembri 
1994. Poskytuje ubytovacie a stravovacie služby počas 
seminárov a školení, prípadne len ubytovanie pre sku-
piny, alebo jednotlivcom v zariadení.

 V priestoroch sa konali nasledovné cirkevné akcie: 
semináre Spoločenstva evanjelických žien, vzdelávanie 
kaplánov ECAV, Regionálna konferencia Ekumenického 
fóra, Ekumenická pastoračná služba v OS a OZ SR, Evan-
jelické gymnázium Banská Bystrica, 

Evanjelický cirkevný zbor Kirchenheim, ECAV projekt 
Erasmus+ Programme, International Church Bratislava, 
Evanjelické gymnázium Tisovec, Zborový denný letný 
tábor pre deti Svätý Jur. Zborové akcie – kar, krstiny, 
oslavy pri životných jubileách a iné.

 Poskytli sme služby a priestory aj pre iné organizá-
cie, ako napr.: Academia Istropolitana Nova, Celoštátna 
slovenská samospráva v Budapešti, Spolok Slovákov 
Slovenský Komlóš, Flash Holidays, Apoštolská cirkev, 
Semináre SLEA pre psychológov, Úsmev ako dar, Diva-
dlo Vertigo – CSS Budapešť, Novobudínska slovenská 
samospráva, Cirkevná základná škola Narnia, Mesto 
Svätý Jur – Svätojurské hody. Poskytli sme aj ubytova-
nie pre skupiny a pre jednotlivých ľudí.

 V zariadení Domu seniorov je kuchyňa, ktorú pre-
vádzkuje AGAPÉ a v nej sa pripravovala strava nepretr-
žite po celý rok pre 32 obyvateľov, ktorí bývajú v Dome 
seniorov.

Počas pracovných dní sme rozvážali obedy v našom 
meste priamo do domácností priemerne 26 dôchod-
com, ďalší chodili na obedy priamo do jedálne v zaria-
dení. 

Pre externých stravníkov sme pripravili 5 429 obe-
dov.

Podobne počas pracovných dní sme dodávali stravu 
pre 40 detí v CMŠ Betlehem.

 Vďaka patrí Pánu Bohu za to, že prácu, ktorú sme 
vykonávali počas celého roka požehnával a pomáhal 
nám, tiež Cirkevnému zboru ECAV vo Svätom Jure za 
dobrú spoluprácu. Srdečne ďakujeme všetkým spolu-
pracovníkom za ich obetavú službu, ktorú konali počas 
roka. 

Anna Filová
riaditeľka

Školiace stredisko AGAPÉ
Prostredná 37
Svätý Jur
900 21

Telefón: 02/ 449 713 38
IBAN: SK74 0900 0000 0001 8007 1120
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Sociálne služby poskytované ED ECAV za rok 2016
Na základe zákona 448/2008 Z. z. a 305/2005 Z. z.

Názov sociálnej služby podľa 
zákona 448/08 Z.z. Počet klientov k 31.12.2016

Celkový počet klientov, 
ktorým boli poskytnuté 

služby za rok 2016

Domov sociálnych služieb (DSS) 8 5

Zariadenie pre seniorov (ZPS) 210 292

Špecializované zariadenie 25 31

Zariadenie opatrovateľskej služby 30 43

Denný stacionár 81 81

Terénna opatrovateľská služba 16 16

Útulok 34 56

Domov detí 39 41

Škola Červenica 37 37

Jasle Púchov 12 23

Spolu 492 625

Na základe živnosti alebo inej formy

Druh služby Celkový počet klientov, ktorým boli 
poskytnuté služby za rok 2016

Prepravná služba 16

Požičiavanie kompenzačných pomôcok 98

Jedáleň 42

Spolu 156

Prehľad počtu zamestnancov ED ECAV v roku 2016

Forma Počet

- na plný pracovný pomer 232

- polovičný pracovný pomer 7

- skrátený pracovný pomer 13

- na dohodu 31

- na základe živnosti 3

- dobrovoľníci 28

- materská dovolenka 10

Spolu 324
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Poďakovanie

• Pri našej činnosti v r. 2016 sme prijímali odbornú, finančnú i materiálnu podporu od:
  Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Wűrttemberg e.V., BRD 
  Diakonisches Werk Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland e.V., BRD,

• Okrem toho sme v r. 2016 spolupracovali aj so zahraničnými organizáciami:
  Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens e.V.BRD
  Evangelische Diakonieschwesternschaft Herrenberg e.V., BRD
  Landesjugendfarramt Dresden, BRD
  Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V. Stuttgart, BRD
  Diakonie ČCE, Česká republika 
  Slezská diakonie, Česká republika
  Centar za socijalni rad Kovačica, Srbija
  EURODIACONIA, Belgicko
  Cirkevný zbor Nadlak, Rumunsko
  Cirkevný zbor Slovenský Komlóš, Maďarsko
  a partneri stredísk Evanjelickej diakonie.
  
• Medzi najvýznamnejších vnútroštátnych podporovateľov a spolupracujúce organizácie Evan-

jelickej diakonie v r. 2016 patrili:
   Ministerstvo kultúry SR 
   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
   Ministerstvo obrany SR
   VÚC Žilina, Trnava, Prešov, Trenčín, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava
   Ústredie EPS v OS SR a OZ SR
   International Women´s Club of Bratislava
   Hlavné mesto Bratislava
   Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR
   Lepší svet n.o.
   SANIMAT s.r.o.
   Slovenská katolícka charita
   Rozhlas a televízia Slovenska
   Tesco Stores SR a.s.

• Taktiež ďakujeme za finančnú i materiálnu podporu vybraných projektov Evanjelickej diakonie 
aj cirkevným zborom, organizáciám, rodinám, ako aj jednotlivcom.

• V neposlednom rade patrí naše poďakovanie všetkým evanjelickým sestrám farárkam a bratom 
farárom, ktorí duchovne zaopatrujú klientov a personál v našich zariadeniach, predstaviteľom 
ECAV na Slovensku za ústretovosť pri zabezpečovaní spolupráce medzi ECAV a Evanjelickou 
diakoniou a taktiež dobrovoľným spolupracovníkom Evanjelickej diakonie za nezištnú pomoc.

Srdečne všetkým ďakujeme!

JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M
poverený vedením ED ECAV na Slovensku
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