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Úvod 
Milí čitateľ, 

V zmysle Žalmu 103,2 môžeme zvolať: Dobroreč, duša moja, 
Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! Takto vnímame tu 
v Centre uplynulý rok 2008. Keď žijeme a konáme s naším Spasiteľom 
Pánom Ježišom Kristom, potom všetky veci sú nám na dobro, teda deje sa 
nám dobro, máme dobrodenie. 

Pri čítaní správy môže každý vnímať akého sa nám dostalo dobrodenia, 
lebo stále trváme v milosti Božej a môžeme posluhovať z tejto milosti, 
ktorej sa nám nezaslúžene dostalo. Nejedná sa len o kresťanské klišé, ale 
o podstatu nášho bytia. Keby nebolo Božej moci pri nás, keby nás 
nepodporoval a nespravoval Pán Ježiš, tak by sme neobstáli. To si veľmi 
jasne uvedomujeme. A preto hovoríme o milosti a nie o našich 
schopnostiach, čo sme dokázali. 

Prajeme pokojné čítanie. 

Za Centrum Michal Findra, riaditeľ 
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Aktivity centra 
Medzinárodné 
Spolupráca s Missiocenter Berlín (D) 

Privítali sme návštevu z Berlína u nás, ktorá 
mala pohovor s Máriou Liptákovou. Táto 
začala v školskom roku 2008-2009 
navštevovať školu v Berlíne. Mali sme 
študijnú cestu do Berlína ohľadom návštevy 
našej študentky, poznávania študijného 
programu a rozhovorov o budúcej spolupráci 
Návšteva a pohovor Veľký Slavkov 4.-5.6.2008 5 ľudí 
Štúdium Berlín 2.10.-31.12.2008 1 človek 
Študijná cesta Berlín 9.-12.11.2008 4 ľudí 

Spolupráca s CVJM Socialwerk Essen (D) 
V tomto roku sme sa osobne stretli jeden krát, ale boli sme v čulej 

mailovej komunikácii. Rokovali sme hlavne o termínoch pre partnerov 
o možnosti darovania automobilu pre Centrum a tiež nutnej reorganizácii 
v Essene ohľadom zlej finančnej situácie. 
Návšteva a rozhovor Veľký Slavkov 14.-15.3.2008 3 ľudia 

Spolupráca s EJW Württemberg (D) 
Iniciovali sme v Predsedníctve SEM-u rozhovory o ďalšej spolupráci. 

Nepodarilo sa nám zorganizovať žiadnu spoločnú aktivitu. 

Spolupráca s Kloster Volkenroda. 

Boli sme oslovení stať sa partnerom Európskeho dobrovoľníctva. 

Spolupráca SEM Sveden 
Naši partneri zo Švédska organizovali u nás letný Biblický výlet. 

Podieľali sa aj finančne na našej podpore. 
Biblický výlet Veľký Slavkov 29.6-8.7.2008 32 ľudí 

Študijná cesta Diengielow (PL) 
Zúčastnili sme sa cesty do Centra misiji a evangelizaciji, kde sme sa 

oboznámili s ich službou a rokovali sme o možnej spolupráci. 
Študijná cesta Diengielow 27.3.2008 4 ľudia 
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Misijný pobyt na Ukrajine 
V spolupráci s Poľským Centrom misiji 

a evangelizaciji Diengielow a evanjelickým 
zborom v Lucku(UA) sme sa zúčastnili 
mládežníckeho výletu pri dedinke Solovici 
(západná Ukrajina). Poslúžili sme programom 
a diskusiami. Riešili sme možnosti ďalšej 
spolupráce. 

 

 

 
Misijný pobyt Solovici 20.-25.7.2008 5 ľudí 

Anglický denný tábor 
V spolupráci s EVS sme organizovali už druhý ročník anglického 

denného tábora pre deti z okolia. 
Anglický denný tábor Veľký Slavkov 7.7.-11.7.2008 40 ľudí 

Stretnutie 6-tich národov 
Prezentovali sme sa v duchovnej tržnici nápadov. 

Stretnutie národov Bratislava 27.-29.6.2008 2 ľudia 

 
Celocirkevné - celoslovenské   
Dobrovo ľníctvo 

V roku 2008 pokračovala 
v dobrovoľníctve Lujza Švecová, 
ktorá bola veľmi aktívna v službe 
s miestnymi deťmi. Od novembra 
sme získali novú dobrovoľníčku 
Zuzanu Kovalčíkovú, ktorá by mala 
v budúcnosti viac pomáhať 
v programoch mládežníckej služby. 

Snažíme sa mať denne modlitby a každý týždeň Biblické štúdium. 

Počas letných mesiacov vypomáhali pri prácach v centre tieto 
dobrovoľníčky: Katarína Budzáková, Ivana Šimková, Barbora Muchová, 
Alena Mačurová, Jarmila Faixová, Ľubica Matisová. 
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Dobrovoľníčka Lujza 
Švecová 

Veľký Slavkov 1.1. – 31.8.2008 1 človek 

Dobrovoľníčka Zuzana 
Kovalčíková 

Veľký Slavkov 1.11. – 
31.12.2008 

1 človek 

Výlet Bardejov 8.5.2008 12 ľudí 
Letné dobrovoľníctvo Veľký Slavkov 1.7.-31.8.2008 6 ľudí 

Študijný program „Škola pre pracovníkov s mládežou“  
Pokračoval školský rok 2007-2008 

a začal sa nový rok 2008-2009 tejto 
školy, ktorú organizujeme spoločne 
z OZ TCK Kompas Žilina. Školenie má 
dobrý ohlas medzi mládežníkmi, lebo 
ich vedie nielen po stránke 
vedomostnej, ale dáva aj veľa 
praktických podnetov a tiež formuje ich 
charakter. Z nášho centra sme 

zabezpečovali jedného lektora a poskytovali priestory pre školenia. 
ŠPM cesta Rumunsko 11.-13.1.2008 18 ľudí 
ŠPM školenie Žilina 1.-2.2.2008 17 ľudí 
ŠPM školenie Žilina 29.2.-1.3.2008 18 ľudí 
ŠPM školenie Žilina 25.-26.4.2008 16 ľudí 
ŠPM školenie, hodnotenie Veľký Slavkov 30.5.-1.6.2008 18 ľudí 
ŠPM školenie Žilina 3.-4.10.2008 15 ľudí 
ŠPM školenie Žilina 17.-18.10.2008 16 ľudí 
ŠPM školenie Žilina 28.-29.11.2008 16 ľudí 
ŠPM cesta Rumunsko 12.-14.12.2008 16 ľudí 

Kurz pre pracovníkov s mládežou 
Dokončili sme kurz pre Bardejov a okolie. Zabezpečovali sme jedného 

lektora a miesto na víkendový pobyt.  
Kurz pre vedúcich Bardejov 19.1.2008 32 ľudí 
Kurz pre vedúcich Bardejov 16.2.2008 31 ľudí 
Kurz pre vedúcich Bardejov 29.3.2008 28 ľudí 
Víkendovka Veľký Slavkov 18.-20.4.2008 34 ľudí 
Kurz záver Bardejov 8.5.2008 33 ľudí 
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Konferencie SEM-u 
V tomto roku sme poslúžili usporiadaním dvoch konferencií SEM-u. 

Prvá bola na tému Online a druhá s témou V Jeho šľapajách. Naša služba 
bola v servise, ale aj vo vedení jednej z tém. 
K-SEM Veľký Slavkov 24.-27.1.2008 125 ľudí 
K-SEM Veľký Slavkov 14.-17.11.2008 138 ľudí 

Príprava CD pre besiedky 
Zapojili sme sa prípravou tém na CD pre besiedky. Kde sme prispeli 

dvoma témami. 
Pracovné stretnutia Poprad, Slavkov 4-6/2008 3 krát 

SEM-Fest 
Pripravili sme reklamu o Centre a urobili sme prednášku o čítaní Biblie. 

Večer sme mali prezentáciu o misii na Ukrajinu. 
SEM-Fest Záriečie 18.-20.7.2008 1 človek 

 
 

Seniorátne – regionálne 
ICE SHOW Hrebienok 

Na jeden deň sme mali zamyslenie 
na heslo roka a potom zimné súťaže na 
Hrebienku. Akcie sa zúčastnili aj 
kresťania z Južnej Kórey.  

 

 

 
ICE SHOW Hrebienok 9.2.2008 65 ľudí 

Talentfest 
Prvý ročník zbierky umenia zo seniorátu. Vystúpili hudobné skupiny 

a hrali sa scénky. Slovom poslúžili miestny brat farár, kaplán 
a mládežnícky farár. 
Talentfest Spišská Nová Ves 15.3.2008 74 ľudí 
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Veľká Noc v Slavkove - pascha 
Po Večeri Pánovej sme slávili paschálnu večeru s pripodobnením si 

obrazov židovskej paschy na Veľkonočné udalosti kresťanstva. 
Pascha Veľký Slavkov 20.3.2008 21 ľudí 

God’s Spring Sport action 2008 
Víkendové stretnutie mladých pri športe, adrenalíne, Božom slove 

a hudbe. Vystúpili viaceré hudobné skupiny a uskutočnili sa súťaže vo 
futbale, volejbale, vybíjanej a netradičných športoch. 
GSS action Veľký Slavkov 9.5. – 11.5.2008 72 ľudí 

Vzdelávanie vedúcich a mládežníkov 
Podarilo sa nám stretnúť 1x na vzdelávaní vedúcich mládeží 

s preopakovaním témy (list Efezským - Sedieť, chodiť, stáť) z Konferencie 
pre pracovníkov s mládežou v Žiline. V školskom roku 2007-2008 
prebiehala študijná skupinka na Gymnáziu v Poprade na tému Zjavenie 
Jána. 
Konferencia Žilina 3.-6.4.2008 16 ľudí 
Študijné stretnutie Poprad 24.5.2008 14 ľudí 
Študijná skupinka Poprad utorok 01-06/2008 6 ľudí 

Konfitábor, konfivíkendovka 
Počas jarných prázdnin sme 

poskytli služby pre výlet 
konfirmandov organizovaný 
zbormi Levoča, Iliašovce, 
Švábovce a Mengusovce 

V lete sme zorganizovali 
s dorastovým tímom zo zboru 
Batizovce konfirmačný tábor na 
tému Pán Boh ide s nami. Tábor 
bol spojený s kreatívnymi hrami 
a výletmi. 

Konfivíkendovka Veľký Slavkov 29.2.-2.3.2008 24 ľudí 
Konfitábor Ploštín 20.-24.8.2008 22 ľudí 

 



9 

Výstup na Krá ľovu ho ľu 
Jednalo sa o turistický výlet spojený s povzbudením Božieho slova 

a poznávaním krás Slovenska. Mali sme výborné počasie a Božiu ochranu. 
Výstup na KH Vernár 1.9.2008 20 ľudí 

Deň seniorátu 
Druhý ročník misijného stretnutia evanjelikov na tému Rodina v zbore 

so špeciálnym programom pre deti, mládež, strednú generáciu a seniorov. 
Deň TaSen Štrba 15.9.2008 184 ľudí 

Konfide ň 
Kreatívne vyučovanie konfirmandov Desatora spojené s hrou 

a poznávaním nových kútov Slovenska. 
Konfideň Bušovce 11.10.2008 67 ľudí 

Adventná kvapka krvi 
Darovanie krvi spojené aj s Biblickou zvesťou. 

Adventná kvapka NTS Poprad 5.12.2008 23 ľudí 

Návšteva mládeží, vyu čovanie náboženstva a konfirmandov, 
zastupovania 

Počas roka sme navštívili okolité mládeže. Počas školského roka sme 
zabezpečovali vyučovanie náboženstva v Poprade. Od jesene vypomáhame 
s prípravou konfirmandov v Mengusovciach. Podľa možnosti bolo riešené 
zastupovanie okolitých zborov na bohoslužbách a pohreboch. 
Mládež Batizovce 13.6.2008 22 ľudí 
Dorast Batizovce 28.11.2008 18 ľudí 
Mládež Poprad 23.10.2008 11 ľudí 
Mládež Spišská Nová Ves 23.2.2008 13 ľudí 
Dorast Levoča 26.9.; 12.12.2008 8 ľudí 
Náboženstvo Poprad utorok 01-06/2008 5 žiakov 
Konfirmandi Mengusovce štvrtok 09-12/2008 8 žiakov 
Bohoslužby Okolie 1-12/2008 26 krát 
Pohreby Poprad 1-12/2008 1 krát 
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Zborové – miestne 
Bohoslužobné výkony 

Od júla vypomáha mládežnícky 
farár, ktorý žije v Centre v zborovej 
činnosti miestneho evanjelického 
zboru. Jedná sa hlavne o Bohoslužby 
a organizovanie chodu miestneho 
kostola. 

 
Bohoslužby Veľký Slavkov 1-12/2008 33 krát 
Pohreby Veľký Slavkov 1-12/2008 1 krát 

Vyučovanie náboženstva 
Centrum po dohode s administrujúcim 

farárom zabezpečuje vyučovanie 
náboženstva na ZŠ s MŠ vo Veľkom 
Slavkove. 

 

 

 
Náboženstvo Veľký Slavkov streda 1-12/2008 4 žiaci 

Detský klub 
V prvom polroku sa stretával pravidelne detský klub, kde deti mali 

možnosť čítať Bibliu, spievať, hrať sa a robiť kreatívne aktivity. 
Detský klub Veľký Slavkov piatok 1-6/2008 8 detí 

Žabky 
Pod vedením dobrovoľníčky Lujzy Švecovej fungovalo stretávanie 

prevažne dievčat z obce na doučovanie, tanečný krúžok, krátke zamyslenie 
z Biblie a hry. 
Žabky Veľký Slavkov st, št 1-6/2008 7 detí 
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Personálne obsadenie a chod centra 
V roku 2008 v centre pracovali na plný úväzok títo pracovníci 

v nasledujúcich pozíciách: 
Alena Findrová Prevádzkar 1-12/2008 
Renáta Maťašová Chyžná 1-09/2008 
Pavel Gulai Stavebné práce 1-08/2008 
Olga Džuban Chyžná 10-12/2008 

Popri dobrovoľníkoch, ktorí sú 
menovaní vyššie pracoval z funkcie 
mládežníckeho farára Michal Findra 

Koncom roka bol právne doriešený 
štatút Medzinárodného mládežníckeho 
centra a stretla sa prvý krát oficiálne 
správna rada v zložení Daniel Midriak 
– predseda, Dušan Vagaský, Michal 
Findra, Rastislav Dindoš, Detlef 
Haarland, Johannes Flothow, Vojtech 

Bočák. Riaditeľom bol zvolený na trojročné obdobie Michal Findra. 
Centrum získalo IČO 420 85 357 a DIČ 202 273 6122. Na správnej rade sa 
dohodlo, že od 1.1.2009 začne Centrum fungovať ako COJ ECAV. 
Správna rada Veľký Slavkov 21.11.2008 8 ľudí 

V roku 2008 sme poskytli ubytovanie v celkovom objeme 4470 
nocľahov. Pri počte 40 lôžok to predstavuje obsadenosť Centra na 30,62%. 
Predstavuje to pokles o 3,04% oproti roku 2007, čo je spôsobené aj tým ,že 
sme nerobili žiadnu reklamu a čakali na dotiahnutie právnych záležitostí. 
Pokles spôsobilo aj stornovanie objednávok v sezónnych termínoch, na 
ktoré sa nám nepodarilo získať klientelu. 

Dokon čovanie centra 
Do augusta pracoval na dokončovacích prácach Pavel Gulai a 

dobrovoľnícky pracoval ešte Michal Findra. Boli vykonané tieto práce: 
Exteriér: 

- prenosné lavičky z guľatiny a dve pevné lavičky v parčíku 

- výrub a vysadenie stromčekov, starostlivosť o nové stromčeky 

- prekopanie odvodnenia veľkého ihriska a rozvezenie skál po ihrisku 
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- osadenie stĺpov pre sieť na volejbalové ihrisko 

- položenie zámkovej dlažby a betónovej šachovnice 

- splanírovanie a vyčistenie priestoru s prevezením stavebného 
materiálu za volejbalovým ihriskom, zriadenie krbu 

- zbúranie drevárne, vykopanie, zabetónovanie pivnice a následná 
výstavba novej drevárne 

- dočistenie priestoru okolo drevárne, zabetónovanie podkladu 
a položenie zámkovej dlažby medzi centrom a sypancom 

Interiér: 

- dokončenie šatne, chodby, WC a práčovne – obklady, pucovka, 
podlahy, osadenie dverí a zariadení 

- uzavretie východu na poschodie 

- repasovanie a vybavenie varne zariadením – drez, pec, konvektomat 

- položenie dlažby a osadenie pece na tuhé palivo v jedálni 
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Finan čná správa 
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To dôležité na záver 
Musíme konštatovať, že Pán Boh je k nám milostivý a vidíme 

napredovanie v službe mladým, v ktorej stojíme. Preto patrí veľká vďaka 
nášmu drahému Pánovi Ježišovi, že nás vedie a stará sa o nás. 

Ďakujme však aj ľuďom, ktorý boli medzi nami – pracovníkom, 
dobrovoľníkom, hosťom a sponzorom. Bez ľudí, by bolo naše Centrum len 
mŕtvou stavbou. 

Kde nás nájdete 
Vlakom: 
Železničná stanica Poprad 
– Tatry, potom električka 
smer Starý Smokovec, 
prvá zastávka je Veľký 
Slavkov, ďalej pešo zo 
stanice asi 10 minút. 

Autobusom: 
Autobusová stanica 
Poprad, Autobusy smer 
Nová Lesná, Mlynica. 
Vystúpiť na zastávke 
Veľký Slavkov, kostol. 
K centru je to potom pešo asi 5 minút. 

Autom: 
Zo smeru Bratislava a Košice: Z diaľnice zísť na križovatke Tatry smerom 
na Starý Smokovec(Cesta 534). Po 6 kilometroch prvá odbočka vpravo na 
Veľký Slavkov, Nová Lesná, potom po 1 km odbočka Veľký Slavkov 2 
km. Hneď po tabuli Veľký Slavkov prvá odbočka vpravo a stále rovno ste 
pri Centre. 

Zo smeru Kežmarok: Odbočiť po obci Veľká Lomnica za železnicou 
doprava na smer Mlynica, Starý Smokovec. Za obcou Mlynica pokračovať 
priamo do obce Veľký Slavkov. V obci odbočiť doprava a pred koncom 
Slavkova odbočiť vľavo k Centru. 

Zo smeru Rožňava: Stále priamo na kruhový objazd. Potom smer Veľká, 
Veľký Slavkov. Ísť stále priamo a po vstupe do Slavkova pokračovať až 
skoro na koniec obce, kde je potrebné odbočiť vľavo k Centru. 
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