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Úvod 
Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo moco u 

Božou je ono na spasenie každému veriacemu, predne Židovi, 
(potom) aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivos ť Božia 

z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bud e žiť z viery. 

Rímskym 1,16-17 

Slová apoštola Pavla, ktoré stoja aj za naučenie sa naspamäť, sú veľkým 
povzbudením v dnešnom svete. Často sa hanbíme prezentovať ako kresťania, 
povedať pravdu o Kristovi o Jeho zachraňujúcom skutku na Golgote. To 
povzbudenie je v moci Božej. Pán Boh je Ten, ktorý koná a dáva spásu a my 
sme neužitoční služobníci, ktorí mohli byť toho účastní a vykonať Jeho dobrú 
vôľu. Tak dúfame, že sme konali aj v roku 2006. Naša túžba bola poslúžiť 
v tých dvoch aspektoch viery (spravodlivosť Božia z viery pre vieru) a to: 

- pre vieru na spasenie hriešneho človeka – evanjelizačné podujatia 

- pre vieru na kresťanský život – výchovné podujatia 

Nech je aj táto správa povzbudením o Božom konaní medzi mladými ľuďmi. 

Personálny vývoj a obsadenie 
V roku 2006 sme prešli v oblasti personálneho zabezpečenia viacerými 

zmenami, ktoré viedli k stabilizovaniu pracovníkov v Centre. 

Na základe úspešného projektu cez UPSVaR v Poprade sme na jeden rok 
vytvorili dve pracovné miesta, kde sme mohli prijať dve pracovníčky Lenku 
Dusíkovú a Renátu Maťašovú, ktoré pracovali v práci s deťmi a pri chode 
centra. Z tohto projektu sa nám podarilo ako výslednicu stabilizovať jedno 
pracovné miesto pre zabezpečenie prevádzkového chodu centra (ubytovanie 
a strava). Na tomto mieste ostala pracovať Renáta Maťašová. 

V roku 2006 sme sa tiež rozlúčili s našim viacročným pracovníkom 
v kuchyni Pavlom Geľatkom a na 5 mesiacov sme prijali na toto miesto Andreu 
Belušovú. Ďakujeme im za obetavú službu v tejto oblasti. 

Prijali sme riešenie hospodárskeho chodu Centra v obsadení miesta 
hospodára – prevádzkara Centra, na ktorom od 1.10.2006 pracuje Stanislav 
Šolc s viacerými skúsenosťami v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb. 
Do začiatku septembra nám v tejto oblasti prevádzky centra veľmi účinne 
vypomáhal Vladimír Maťaš. 

Dlhodobo u nás pracuje Pavel Gulai, ktorý má na starosti práce všetkého 
druhu na stavbe i v záhrade. 
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Projekt dobrovoľníctva podporovaný MPSVaR a ERC SR nám pomohol aj 
tohto roku organizovať dobrovoľnícky program v ktorom sme mohli 
krátkodobo, alebo dlhodobo žiť s týmito mládežníkmi: 

• Ana Meyer – dobrovoľníčka 
z USA, ktorá pracovala s deťmi v 
obci a pomáhala pri chode 
centra (1-8/2006) 

• Marcel Gulai – dobrovoľník pri 
prácach na stavbe a v záhrade 
(4-8/2006) 

• Kaija Swisher - dobrovoľníčka 
s USA, ktorá pracovala s deťmi v 
obci a pomáhala pri chode 
centra (9-12/2006) 

• Marek Sabo – dobrovoľník pri 
administratíve a vedení centra (v 
priebehu roka raz do mesiaca 
a cez leto 1 mesiac) 

• Martin Gallo – krátkodobá 
dobrovoľnícka činnosť počas leta 
(1 mesiac) 

• Ivana Gildeinová – krátkodobá 
dobrovoľnícka činnosť počas leta (1 mesiac) 

• Michaela Seďoriová - – krátkodobá dobrovoľnícka činnosť počas leta (1 
mesiac) 

• Andrea Belušová - – krátkodobá dobrovoľnícka činnosť počas leta (1 
mesiac) 

V oblasti dobrovoľníctva nesmieme zabudnúť aj na pomoc klientov sociálnej 
služby SED Dom na pol ceste vo Veľkom Slavkove, ktorí veľmi účinne 
pomáhali prácou pri udržovaní areálu Centra – kosenie, čistenie, ... 

Celkovým vedením centra, písaním a vedením projektov, študijným 
programom pre dobrovoľníkov s Akadémiou SEM-u a administratívnym 
prácam sa venoval Michal Findra 
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Zoznam aktivít 
1. Medzinárodné vz ťahy 
V roku 2006 sme mali tri stretnutia s našimi partnermi z Nemeckých cirkví 

na rokovaniach správnej  rady Centra (24.5.2006 Veľký Slavkov, 9.9.2006 
Svätý Jur a 26.11.2006 Veľký Slavkov). Kde boli riešené rôzne otázky 
fungovania a budúcnosti Centra. Stretnutí sa zúčastňovali členovia správnej 
rady a vedenie Centra: 

- Zuzana Benková – predseda rady, zástupca za ECAV 

- Ján Vecan – zástupca za SEM 

- Vojtech Bočák – zástupca za SEM 

- Detlef Harland – zástupca za Durínsku cirkev 

- Johanes Flottow – zástupca za Württemberskú cirkev 

- Milan Sabo – zástupca za hotelierstvo 

V máji (12.-14.) sme prijali hostí zo Švédska, ktorí poslúžili celému 
Predsedníctvu SEM-u prednáškou a potom mali rozhovor s nami, ktorí žijeme 
a slúžime v Slavkove. Táto spolupráca je veľmi úzko prepojená cez EVS. Sú 
to naši vzácni partneri. Pravidelne nás navštevuje aj brat Svein Wiederstrom, 
ktorý je veľkým povzbudením. 

Naším ďalším pravidelným hosťom je David Hirsch z CVJM Socialwerk 
Essen, ktorý nám svojim know - how pomáha v projektovej a manažérskej 
oblasti a je naším dobrým priateľom. Na prelome rokov 2006/2007 sa mohol 
zúčastniť u nás študijného pobytu podporovaného z prostriedkov EÚ v rámci 
programu Mládež. 

Príchodom dobrovoľníčiek z Ameriky sa rozvíjajú aj tieto vzťahy a mohli 
sme privítať rodičov Any Meyer a jej tetu. 

Na 6 týždňov bol pracovať v SED a pri Centre aj jeden dobrovoľník z Fínska 
Kari-Peka, ktorý bol veľmi dotknutý službou medzi nami. 

V rámci svojej študijnej cesty sa na dva dni u nás zastavil aj Alexander 
Gross z Nemeckej luteránskej cirkvi na Ukrajine. 

Počas veľkonočných sviatkov nás navštívili hostia z Nemecka spolu 
s cirkevníkmi zo zboru Budimír – Beniakovce, ktorí nám priniesli diakonickú 
pomoc vo forme nábytku, zariadenia, šatstva a obuvi. Tieto prostriedky 
poslúžia nielen pre Centrum ale aj pre SED Veľký Slavkov a občanov našej 
obce. 

Jeden výlet pred prázdninami a prázdninový turnus u nás strávili aj rodiny 
zo zboru CB Vsětín a podobne strávili u nás výlet mládežníci z Nemeckého 
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Görlitzu a Hamburgu. Nadviazali pekné vzťahy s personálom Centra a boli 
veľmi spokojní. 

Na základe nášho kontaktu z misijnej cesty do Litvy a Ruska sme prijali ako 
hostí miešaný spevácky zbor „Šešupé“ z Litovského mesta Marijampole. 

Na pár dní v septembri sme prijali návštevu aj z Missiocentra v Berlíne, kde 
máme už niekoľko rokov študentov na ročnom študijnom pobyte. Tento projekt 
je podporovaný našou partnerskou mládežníckou organizáciou EJW vo 
Württembergu. 

Ešte spomenieme v tejto oblasti letný tábor detí z reformovanej cirkvi, 
ktorého boli zúčastnení aj hostia z Maďarska. 

2. Celoslovenská pôsobnos ť 
V tejto oblasti považujeme za kľúčovú účasť v školiacom programe SEM-u, 

kde sme aktívni nielen poskytovaním ubytovacích kapacít na školenia, ale aj 
zabezpečením časti výukového programu. Tento školiaci program robíme 
v spolupráci s organizáciou Sieť a jej Tréningovým centrom Kompas v Žiline. 
Do mája 2006 bolo v študijnom programe 9 študentov a od októbra 2006 
študuje 20 študentov. Stretávame sa raz za mesiac na piatok – sobotu a každý 
študent má svojho osobného učiteľa, ktorý sa mu venuje aj mimo týchto 
stretnutí. 

Samotné dobrovoľníctvo je silným celoslovenským pôsobením. Mládežníci 
sa zúčastnili týchto aktivít: 

o Práce pri dokončovaní centra – obkladanie, omietanie 

o Práce v exteriéri – úprava ihriska, terénne úpravy 

o Práce pri zabezpečení mládežníckych aktivít regionálneho 
a celoslovenského charakteru 

o Práce s miestnou detskou a mládežníckou komunitou – písanie 
domácich úloh, voľnočasové aktivity, sociálna ochrana pred 
alkoholizmom 

Pre duchovné budovanie mohli zažívať tieto možnosti:  

o každodenné ranné modlitby s čítaním Biblie 

o raz do týždňa štúdium Biblie 

o raz do týždňa spoločenstvo s VP 

o možnosť žiť v spoločenstve zboru vo Veľkom Slavkove 

Ďalej sme pomohli usporiadať v Centre Konferenciu SEM s názvom „Si 
iný!?“ a s ňou spojené valné zhromaždenie SEM-u. Valné zhromaždenie bolo 
aj v januári 2006. 
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Za dôležité tiež považujeme aj využívanie Centra mládežníkmi z celého 
Slovenska, kedy tu môžu nájsť nielen oddych, ale aj duchovné obohatenie. 
V roku 2006 sme prijali tieto mládeže a školy: Bratislava, Považská Bystrica, 
mládeže Tatranského seniorátu (bližšie uvedené bude nižšie), Košice, Prešov, 
Spojená evanjelická škola Liptovský Mikuláš, EKG Prešov, Sučany, 
Evanjelická škola v Rimavskej Sobote, mládeže z liptovsko - oravského 
seniorátu, Žilina, Sabinov, Levice. 

Na celoslovenskej úrovni vnímame naše prepojenie aj na Evanjelickú 
diakoniu a ERC SR, ktoré realizovali u nás svoje špeciálne pobyty. 

Pre našich priateľov a darcov po celom Slovensku sme vydali dve čísla 
časopisu Ichthys v náklade 2 x cca 300 ks. 

3. Regionálna – seniorátna činnos ť 
V oblasti nášho regiónu sa snažíme organizovať programy pre dorastencov 

a mládežníkov. V roku 2006 to boli tieto stretnutia: 

 

 

ICE SHOW 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorátne stretnutie 

Poprad - Veľká 
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Dátum Miesto Stretnutie Popis 

27.-
29.1. 

Veľký 
Slavkov 

ICE SHOW Zimné športové stretnutie spojené 
s večerným programom a nedeľnými 
Bohoslužbami 

8.5. Veľký 
Slavkov 

Konfideň Hľadanie pokladu na pochode 
z Popradu do Slavkova 
s mládežníckym programom 

9.-
11.6. 

Veľký 
Slavkov 

SUN SHOW Letné športovanie v tradičných 
i netradičných disciplínach a dobrý 
mládežnícky program 

24.9. Vysoké 
Tatry 

Po stopách 
kpt. Morávku 

Turistický výlet spojený 
s poznávaním minulosti a Biblickým 
zamyslením 

24.9. Švábovce Presbyter-
stvo 

Návšteva presbytestva 
s prednáškou, prečo a ako slúžiť 
mládeži 

30.9. Marku-
šovce 

Konfideň Netradičné putovanie po stopách 
apoštola Pavla v transgresívnom 
paleogéne. 

21.10. Poprad – 
Veľká 

Študijné 
seniorátne 
stretnutie 
mládeže 

Pozvaní hostia nám poslúžili 
prednáškami na vybrané témy. 
Spoločenstvo bolo spojené aj 
s modlitbou a chválami vedenými 
hudobnou skupinou Prázdny kríž zo 
Soli. 

Tieto aktivity by sme samozrejme nemohli usporiadať sami bez pomoci 
miestnych zborov a tímu mládežníckych dobrovoľníkov z našej obce a okolia. 
Je to veľmi kreatívna a výborná partia. 

Do tejto oblasti radíme aj výpomoc na bohoslužbách v našom senioráte. 
Správca centra vypomohol 27 krát a tajomník pre mládež 12 krát. 

4. Miestna – obecná a zborová činnos ť 
Centrum je miestom kde v priebehu voľných termínov prebiehali tieto 

aktivity: 

� doučovanie a písanie úloh pre deti zo základnej školy – 3 až 4 krát do 
týždňa 
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� voľnočasové aktivity pre dorastencov (spoločenské hry, hry v prírode, 
opekačky, guľáš, oslavy narodenín, nácvik tanečného programu, ..) – 2 
až 3 razy do týždňa 

� pomoc dorastencov pri prácach v exteriéri – za odmenu pobyt na 
termálnom kúpalisku AquaCity v Poprade – 1 týždeň 

� Veľkonočný výlet dorastu v Tatranskej Lomnici 

� Letný výlet dorastu v Jezersku  

� Pravidelné stretnutia mládeže 

� V zimných mesiacoch boli bohoslužby miestneho zboru v priestoroch 
Centra 

Veľký podiel na tejto činnosti mali miestni mládežníci a dobrovoľníci 
v Centre. Je to obetavá a mravenčia služba. 

Stavebná činnos ť 
V roku 2006 sme dokončili projekt 

rekonštrukcie sypanca, ktorý slúži ako 
dielňa so šatňou pre účely opráv 
vozového parku a údržby celého Centra. 
Tento projekt bol realizovaný cez pomoc 
Fondu sociálneho rozvoja v Poprade, 
ktorý bol schválený v roku 2005. 

Na centre pokračovali dokončovacie 
práce poslednej etapy stavebného 
dokončenia budovy. Realizovali sa tieto 
práce a vylepšenia: 

� zasúvacie atypické dvere 

� prahy v poschodí 

� osvetlenia izieb 

� obklady, omietky a podlahy vo 
výdajni jedál 

� zariadenie výdajne jedál 

� dovybavenie WC senzormi 

� brána na garáži 

� kúrenie a voda v hospodárskej 
časti centra 

V exteriérovej časti sme dokončili volejbalové ihrisko a urobili parkové 
úpravy dvora medzi kostolom a centrom.  
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Finančné a ekonomické vyhodnotenie 
Stavy na ú čtoch a v pokladni k 31.12.2006 
Stav v pokladni: 13 255,21 Sk 

Stav účtu VÚB Poprad 80331 – 562 / 0200: 229 644,79 Sk 

Stav účtu VÚB Poprad 1417584755 / 0200: 645,18 Sk 

Stav účtu VÚB Poprad 2019700858 / 0200: 22 117,98 Sk 

Stavebné investície: 
Dostavba Centra 

Výdaje: Príjmy: 

Č Položka Ko ľko
1 Materiál, doprava obstaranie 325 539,00 Sk      
2 Réžia stavby -  Sk                   
3 Správna réžia 1 500,00 Sk          

Spolu 327 039,00 Sk       

Č Položka Ko ľko
1 Aktíva z roku 2005 559 222,27 Sk      
2 Vklad zahraničie 61 875,39 Sk        

61 875,39 Sk                  

3 Vklad osoby -  Sk                   
4 Aktíva pre rok 2007 294 058,66 Sk-      

Spolu 327 039,00 Sk      

Vklad SEM Sveden

 

Zostatková účtovná hodnota stavebných investícií k 31.12.2006 je 
1 827 266,51 Sk 

Rekonštrukcia sypanca – projekt cez FSR 

Výdaje: Príjmy: 

Č Položka Koľko
1 Materiál, doprava obstaranie 300 320,00 Sk      
2 Pomocný materiál stavby 664,00 Sk             
3 Poddodávky 47 194,50 Sk        
4 Réžia stavby -  Sk                   
5 Ostatné vecné náklady 49 314,50 Sk        

Spolu 397 493,00 Sk       

Č Položka Ko ľko
1 Pasíva z roku 2005 2 702,30 Sk-          
2 Vklad zahraničie 60 257,30 Sk        

60 257,30 Sk                  

3 Vklad FSR 339 938,00 Sk      
Spolu 397 493,00 Sk      

Vklad SEM Sveden

 

K 31.12.2006 bola zboru vo Veľkom Slavkove, ktorý je vlastníkom 
nehnuteľnosti preúčtovaná hodnota rekonštrukcie vo výške 507 042,80 Sk 

Projekt Misia Rusko a Ukrajina 
Výdaje: Príjmy: 

Č Položka Ko ľko
1 Potraviny 287,00 Sk             
2 Knihy -  Sk                   
3 Cestovné 380,00 Sk             

Spolu 667,00 Sk               

Č Položka Koľko
1 Prevod z roku 2005 8 682,00 Sk          
2 Vklad zbory ECAV, VZM -  Sk                   
3 Vklad osoby 14 892,00 Sk        
4 Prostiredky pre rok 2007 22 907,00 Sk-        

Spolu 667,00 Sk              
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 Projekt Dobrovo ľníctvo a prevádzka centra 
V prevádzke centra sme dosiahli obsadenosť 3380 lôžko dní čo predstavuje 

23,15 % obležateľnosť (obsadenosť 365 dní pri kapacite 40 lôžok, ktoré máme 
k dispozícii). 

Výdaje: Príjmy: 

Č Položka Ko ľko
1 Materiál a pomôcky 167 814,40 Sk      
2 Pohonné hmoty 48 785,30 Sk        
3 Potraviny 358 226,50 Sk      
4 Kancelárske potreby 5 456,00 Sk          
5 Drogéria 12 138,80 Sk        
6 Odevy 2 455,50 Sk          
7 Audio, video, foto 24 722,10 Sk        
8 Kvety 3 618,50 Sk          
9 Spotreba energie 308 468,00 Sk      

10 Reprezentačné 3 336,00 Sk          
11 Opravy auto, ostatné 59 505,90 Sk        
12 Cestovné 51 924,00 Sk        
13 Nájom, ostatné služby 63 791,30 Sk        
14 Kopírovanie, pošta 16 454,30 Sk        
15 Komunikačné náklady 21 072,50 Sk        
16 Mzdy 479 174,00 Sk      
17 Cestná daň 8 759,00 Sk          
18 Dary 51 780,00 Sk        

Spolu 1 687 482,10 Sk     

Č Položka Koľko
1 Dotácie UPSVaR Poprad 161 202,00 Sk      
2 Dotácia MPSVaR 200 000,00 Sk      
3 Vklady MZ SEM 509 390,50 Sk      

z toho dary -  Sk                             

4 Vklady ECAV 39 008,00 Sk        
z toho dary 1 000,00 Sk                    

5 Vklady Firmy a organ. SK 340 345,00 Sk      
z toho dary -  Sk                             

6 Vklad Zahraničie 150 024,21 Sk      
z toho dary 145 952,00 Sk                

7 Vklad súkromné osoby 287 159,59 Sk      
z toho dary 84 929,80 Sk                  

8 Úroku na účtoch 352,80 Sk             
Spolu 1 687 482,10 Sk    

Finančná zbierka a transfer pre SED „Útulok Dom na pol 
ceste“ Ve ľký Slavkov 
Výdaje: Príjmy: 

Č Položka Ko ľko
1 Transfer pre SED 337 721,00 Sk      
2 Pôžička pre SED 50 000,00 Sk        
3 -  Sk                   

Spolu 387 721,00 Sk        

Č Položka Koľko
1 Dary pre SED 351 046,00 Sk      
2 Pohľadávka pri SED-e 36 675,00 Sk        
3

Spolu 387 721,00 Sk       

Záver 
Pri spätnom hodnotení nám často nezostáva nič iné len povedať: „Vďaka 

Bohu za toľké požehnanie, ktoré sme mohli prijať“. Pán Ježiš Kristus bol 
k nám naozaj veľmi štedrý a daroval nám ľudí, ale aj prostriedky. Ďakujeme 
tak aj všetkým z vás, ktorí sme na nás mysleli, modlili sa za nás, prišli na 
návštevu alebo pobyt, finančne prispeli alebo nás obdarili inou pomocou. 

Prajeme každému hojnosť Božieho požehnania a tešíme sa na všetko, čo 
nám ešte spolu dovolí prežiť náš láskavý Hospodin. 

Spracoval 12.2.2007 Michal Findra
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