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Úvodné slovo

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy...     Mt 28,19a

Pán Ježiš po svojom vzkriesení poveruje učeníkov určitou úlohou, poslaním. Čo je poslaním 

Jeho cirkvi? Štúdium, rozpracovaná teológia, modlitba, konanie divov, uzdravovanie, sociálna prá-

ca, diakonia, návšteva bohoslužieb...? Áno cirkev Kristova je plná činnosti, nemá byť pasívna. Ale 

to všetko, čo nám Pán dal, čím obdaroval každého jednotlivca i duchovné dary spoločenstva, to 

všetko má slúžiť na šírenie Božieho kráľovstva, Krista - biblickým slovom - činiť učeníkov zo všet-

kých národov, čo v konečnom dôsledku vedie k mohutnejšej oslave Boha skrze ďalších a ďalších 

zachránených. Aby rástol počet učeníkov, volá nás Pán Ježiš k svedeckému životu. Svedkom môže 

byť iba niekto, kto má osobnú skúsenosť, kto zažil, videl, stretol. A svedčiť sa dá práve pomocou 

všetkých darov, služieb. Oni sú len cestou, ktorou nesieme Krista a nie cieľom. Ak ich povýšime za 

cieľ, tak sa môže stať, že namiesto Ježiša sa my dostaneme do centra a budeme hľadať svoju slávu. 

Viesť niekoho ku viere sa nedá ani donútením. Niekde v dejinách vzniklo nedorozumenie - že na 

to, aby človek vstúpil do viery sa môže použiť i násilie - štátna moc, či inkvizícia. Toto JK nehovoril 

- je to o tom, že Boh dovtedy bude pôsobiť v živote človeka, a možno aj ťažkosti, či niečo brať, kým 

nepochopí, že toto tu je smetie a On ho volá k niečomu lepšiemu.

Jednou z ciest, ako prinášať Ježiša Krista je diakonia. Diakonia znamená oveľa viac, ako obsa-

denie určitej pozície v hierarchii cirkvi. Je to služba, ktorá rastie vtedy, ak dáva, ktorá opúšťa seba a 

ide v ústrety potrebám druhých, k ich naplneniu. Ako každá kresťanská služba má svoj vzor i pôvod 

v Ježišovi Kristovi a prejavuje sa predovšetkým skutkami milosrdenstva. Milosrdenstvo je súcit s 

biednymi. Dať človeku to, čo potrebuje. Milosť je odpustenie trestu, milosrdenstvo je cit, empatia, 

súcitiť s niekym. Milosrdenstvo je v nás práve preto, lebo je okolo nás veľa utrpenia, biedy. Je to re-

akcia Božieho srdca na utrpenie. To často vidíme u Pána Ježiša - že ľudská bieda ho pohla. Zľutoval 

sa.  Pretože okolo je bieda, preto majú byť kresťania milosrdní. Keď prišiel Pán Ježiš, tak neprišiel 

so zmenou sociálneho systému, ale prišiel s milosrdenstvom. Lebo milosrdenstvo vedie človeka k 

vďačnosti, pokore a morálnej zmene. 

Vďaka Pánovi, že nás vedie, aby sme skrze mnohé činnosti a obdarovania smerovali k tej naj-

dôležitejšej činnosti, ktorú tu cirkev má ako svoje poslanie. Ježišovým cieľom nie je mať nečinných 

nasledovníkov, ale prinášajúcich ovocie, aktívnych vo vzťahu k Nemu i k ostatným ľuďom. Amen

Mgr. Jaroslav Géci

lévita, člen správnej rady Ústredia diakonie
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I. Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slov-

ensku (ďalej ÚD RKC)

Je účelové  zariadenie cirkvi, ktoré vzniklo s cieľom podpory diakonických služieb na platforme 

Reformovanej kresťanskej cirkvi  na Slovensku. Synoda za účelom dozoru nad diakonickou službou 

vykonávanou samostatnými cirkevnými telesami, ako aj za účelom vykonávania diakonickej služby 

zriadila  Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku registrované na základe 

nariadenia Ministerstva kultúry SR č. MK-33/2001-1.  Poslaním diakonickej služby Cirkvi podľa zá-

kona č.1/2003 o diakonickej službe Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku §1 ods. 2 je ošet-

rovanie a opatrovanie chorých a postihnutých, pomoc osamelým ľuďom, žijúcim osamote, ľuďom 

v nepriaznivej sociálnej situácii, ľuďom, ktorí utrpeli spoločenskú ujmu, alebo sa dostali do krízovej 

sociálnej situácii a vôbec všetkým odkázaným na pomoc iných.  Cieľom tohto zákona je zabezpečiť 

vhodný právny rámec pre diakonickú službu Cirkvi. Tento zákon sa vzťahuje na všetky samostatné 

cirkevné telesá, na nimi priamo alebo nepriamo zriadené a vydržiavané diakonické zariadenia a 

verejnoprospešné organizácie. 

II. Personálna oblasť:

Personálne zloženie ÚD RKC k 30.12.2016 tvorilo 52 zamestnancov v nasledovných pracovných 

pozíciách: 

• Riaditeľ: Henrieta Ibosová (úväzok 1,0)

• Diakonický duchovný: Szilárd Haris (úväzok 1,0)

• Koordinátori: Ildikó Lőrincz (úväzok 1,0), Erika Lengyel (úväzok 1,0), Zuzana Harisová (úväzok 1,0)

• Ekonóm – asistent chránenej dielne: Erika Kollárová (úväzok 1,0)

• Opatrovatelia cez NP POS: na 1,0 úväzok – 42 zamestnancov, na 0,5 úväzok – 20 zamestnancov 

Pracovné úväzky všetkých 68 zamestnancov ÚD RKC činili spolu k 31.12.2017: 58 úväzkov. V porov-

naní s minulým rokom ide o nárast 16 pracovných miest, ktorý je spôsobený získaním ďalších pra-

covných miest z Národného projektu Podpory opatrovateľskej služby, rozšírením chránenej dielne 

o jedno pracovné miesto a získaním dotácie z ÚPSVaR v Komárne na miesto asistenta chránenej 

dielne. 

 

Prevádzky: 

ÚD RKC na Slovensku 

Jókaiho ulica 34 

945 01 Komárno

ÚD RKC na Slovensku 

Hlavné námestie 23

979 01 Rimavská Sobota

ÚD RKC na Slovensku 

Hlavná 47

077 01 Kráľovský Chlmec
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III. Správna rada: 

IV. Vízia ÚD KRC na Slovensku:

V. Hospodárenie s fi nanciami v roku 2017 

Správnu radu  ÚD RKC na Slovensku v roku 2016 tvorili: 

• András Fitos

• Annamaria Mikos

• Tibor Révész

• Zsolt Molnár  

• Jaroslav Géci. 

Správna rada v roku 2017 zasadala: 

1. 31.01.2017 v Rimavskej Sobote  

Správnou radou 23.2.2015 schválená vízia na obdobie 2015-2020 obsahuje sedem základných ob-

lastí medzi ktoré patria:

• vypracovanie novej koncepcie

• zefektívnenie informovanosti poskytovaním  cielených informácií o diakonii

• podpora a rozvoj zborovej diakonie

• prepojenie vzdelávania a prípravy diakonikov s praxou

• podpora humanitárnej oblasti a krízovej intervencie

• prepojenie diakonických činností s misijnými aktivitami

• aktívna účasť na ekumenickom hnutí

Výnosy €
Ministerstvo kultúry MK 26 555,00
Jednorazový príspevok MK 12 000,00
IA MPSVRProjekt Opatrovateľskej služby 305 106,00

príspevok od opatrovaných 83 124,21
za administratívne práce 720,00

ÚPSVaR Chránená dielňa 11 978,44
Pracovný asistent 6 187,07

Ročné zúčtovanie zdrav. poistenia 3 013,40
Účast. popl.opatrov.kurzov Projekt – vzdelávania 6 399,00
Dary a príspevky EURODIAKONIA 9 150,00

STIFTUNG HILFSWERK 5 680,00
RKC na Slovensku – všeobecný fond 2 070,00
Diakonie CCE 150,00
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Dary a príspevky Od fyzických osôb 2 115,00
na kalendáre 2017 1 077,00
na kalendáre 2018 753,00
Jutalmam, hogy tehetem , Odmenou je, že môžem 1 260,00

2,00% 804,83
Celkom: 478 142,95

Náklady

Hrubé mzdy THP 39 703,20

opatrovateľov 265 730,83

Zákonné poistenie zamestnávateľa 93 884,06

Tvorba zákonného soc.fondu 1 543,23

Náhrady príjmu pri práceneschopnosti 1 334,70

Náklad zamestnávateľa – 55% str.lístok 18 718,91

Náklad zamestnávateľa – poplatok za str.lístky 1 218,97

Spotrebný materiál kancelársky bežný 1 973,73

Cestovné kancelária 3 694,95

opatrovateľské kurzy 956,30

opatrovateľská služba  992,60

Poštovné kancelária 394,60

opatrovateľská služba 228,50

Telekom. služby (1x pevná linka, 3x mobil,1x mobil.internet) 1 220,08

Nájom kancelárie Komárno (131,75/mes.) 1 581,00

Kráľ.Chlmec (180/mes.) 1 080,00

na kurz opatrovania 1 900,00

Služby, poplatky 1 792,69

Audit 480,00

Prac. cesta OSLO 440,00

služby Dolphin 326,10

Registr. K 2% 70,52

ostatné 476,07

BOZP 324,00

Služby opatrovateľského kurzu 14 440,00

Pitná voda 126,52

Koncesionársky poplatok 955,92

Bankové poplatky 406,33

Členské (Eurodiakon.+APSS + Kárpt.medenc.csal.szerv.) 233,11

Vyplatené príspevky na diakonickú prácu 337,00

Dobrovoľný príspevok  Eurodiakonia 100,00

Lilium Aurum – Jutalmam, hogy tehetem 1 000,00

Vyplatené príspevky na opatrovateľské kurzy (100/os) 3 800,00
Spolu: 459 671,23

Sumarizácia

Výnosy: Náklady:

+ 9.695,75 (prevod z 2016) 422.133,90 (mzdy, odvody, stravné lístky)

+ 478.142,95 37.537,33 (ostatné režijné, projekty)

+ 487.838,70 € 459 671,23 €
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VI. Programy ÚD RKC na Slovensku v roku 2017.

1) PREVÁDZKA CHRÁNENEJ DIELNE  
Ústredie Diakonie RKC na Slovensku od januára 2017 rozšírilo o jedno pracovné miesto pre-

vádzku chránenej dielne. Nový zamestnanec koordinuje prácu domácej opatrovateľskej služby 

v západnom regióne. Cez Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v Komárne sa nám podarilo získať 

aj asistenta chránenej dielne čo je pre prevádzku nášho ústredia veľká pomoc.

2) VZDELÁVANIE OPATROVATEĽOV 

Program vzdelávania opatrovateľov je jedným z najžiadanejších projektov v rámci ústredia. 

Nadväzuje na rozširovanie domácej opatrovateľskej služby a jej potreby zo strany odkázaných na 

túto sociálnu službu. V roku 2017 za nám podarilo zorganizovať 4 vzdelávania, v rámci ktorého sme 

vyškolili 48 dobrovoľníkov, ktorí získali akreditovaný certifi kát MPSVaR platný na území EÚ. Vzde-

lávania prebiehali v Kráľovskom Chlmci, Rimavskej Sobote a v Sečovciach. Vzdelávanie fi nančne 

podporila  nadácia HEKS, ktorá prispela na vzdelávanie sumou 5650 eur a taktiež  všeobecný fond 

našej cirkvi. Získanie akreditovaného 230 hodinového vzdelávania opatrovateľov bolo  realizované 

v spolupráci so vzdelávacou inštitúciou VaV Servis s.r.o. sídliacou v Prešove, s ktorou sme podpísali 

memorandum o spolupráci. 

Pridanou hodnotou tohto programu bolo zapojenie do vzdelávania aj  našich bratov a sestier 

zo Zakarpatska. V dvoch školiacich cykloch organizovaných v priestoroch CZ Kráľovského Chlm-

ca spolu s našimi dobrovoľníkmi získalo 17 absolventov zo Zakarpatska akreditované vzdelávanie 

opatrovateľov. Získanie fi nančných zdrojov pre vzdelávanie týchto dobrovoľníkov sme získali za 

pomoci Eurodiakonie v sume 9150 eur. Potreba domácej opatrovateľskej služby je aj na Ukrajine, 

rovnako ako aj u nás, s tým rozdielom, že u nich je získanie takéhoto vzdelania omnoho problema-

tickejšie. Prvé úspešné ukončenie vzdelávania bolo zavŕšené slávnostným odovzdávaním certifi ká-

tov na ktoré prijali pozvanie biskup RKC na Slovensku Fazekas Ladislav a biskup RKC na Ukrajine 

Zán Fábián, riaditeľ vzdelávacej inštitúcie VaV Viboštek Jaroslav a MUDr. Vojtech Czókoly riaditeľ 

zariadenia sociálnych služieb kde prebiehala praktická výučba.  Pomoc má mnoho tvárí a jednou 

z nich bola aj táto medzinárodná spolupráca, ktorá vyústila do podpísania spoločného memoranda 

s diakoniou zakarpatskej reformovanej cirkvi 22. marca v Berehove.
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3) DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ÚD RKC na Slovensku pokračovalo v roku 2017 s poskytovaním domácej opatrovateľskej služ-

by cez Implementačnú agentúru Ministerstva práce a sociálnych veci v Národnom projekte podpo-

ry opatrovateľskej služby. K 31.12.2017 sme poskytovali terénnu opatrovateľskú službu 72 odká-

zaným na pomoc druhým a to v rozsahu 2, 4, 8, 12 a 24 hodín. Počet zapojených do projektu bolo 

64 zamestnancov v plnom alebo polovičnom pracovnom úväzku. Domácu opatrovateľskú službu 

poskytujeme v košickom a nitrianskom samosprávnom kraji. 

V tejto službe sme stále vo fáze zrodu, keď začíname budovať piliere, ktoré ale stoja na pev-

ných základoch. Základ je zložený z rôznych ingrediencií, ktoré sú na rozdiel od iných opatrovateľ-

ských služieb spojené našou pridanou hodnotou, ktorú tvorí láska k blížnemu a napĺňanie poslania 

diakonickej služby cirkvi. Pomoc ktorú ponúkame má veľa podôb, čoho sme svedkami pri mesač-

ných stretnutiach s opatrovateľkami, alebo pri návštevách v rodinách. Každá rodina kde pomáha-

me má svoj vlastný príbeh, tak isto ako aj náš človek, ktorý slúži a pomáha. Čím viac sa vnárame 

do tejto služby a naberáme na obrátkach, tým viac si uvedomujeme jej potrebu a cítime, čo všetko 

ešte potrebujeme doladiť a zdokonaliť.  

V marci 2017 sme začali vydávať vlastný mesačník pod názvom „ Z viery pre vieru “. Period-

ikum slúži ako prostriedok na udržiavanie vzťahov s klientmi a opatrovateľmi v domácej opatro-

vateľskej služby. V mesačníku sú biblické meditácie, vlastné životné príbehy opatrovaných, ako aj 

dôležité informácie týkajúce sa domácej opatrovateľskej služby.

Cieľom periodika je zabezpečenie stáleho kontaktu s klientmi, ktorí majú obmedzené mož-

nosti pre svoje postihnutie zúčastňovať sa aktivít cirkevného zboru. Z návštev v  rodinách,  kde 

prebieha opatrovateľská služba, vzišla potreba vzájomného modlitebného spoločenstva  medzi 

opatrovanými aj opatrovateľmi. Vydávaním tohto periodika napĺňame aj túto misijnú  potrebu, kto-

rú považujeme za jeden z nosných pilierov. Redaktorom mesačníka je diakonický duchovný Haris 

Szilárd. Mesačník distribuujeme vo vlastnej réžii a je uverejnený aj na našej webovej stránke, kde je 

možnosť, aby ho využívali aj zborové diakonie našej cirkvi. Všeobecný fond RKC na Slovensku pod-

poril túto misijnú aktivitu fi nančným príspevkom 300 eur na výdavky súvisiace s tlačou periodika. 

Na budúci rok plánujeme zaviesť pre sluchovo postihnutých tzv. „hlasné periodikum“, kde si budú 

môcť vypočuť uverejnené texty
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4) VÝTVARNÁ  SÚŤAŽ: „BUĎME  TVÁROU V TVÁR .” 
V októbri 2016 sme opätovne vyhlásili výtvarnú súťaž „Vďaka, že môžem pomáhať“. Veľkú 

radosť máme z toho, že čoraz viac detí sa zapája do tejto aktivity. Po prvý krát sme z vybraných 

ilustrácií vydali stolový kalendár a rozšírili sme ho o vydanie v anglickom a nemeckom jazyku. Fi-

nančne nás podporili v tomto programe naši nemecký bratia a sestry, ktorí uhradili náklady spo-

jené s tlačou a distribúciou. Z minuloročných darov 2015 za diakonické kalendáre boli podporené 

cirkevné zbory, ktoré registrovali domácu opatrovateľskú službu a vytvorenie novej webovej strán-

ky ústredia.

5) ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK 
Každoročne Ústredie diakonie RKC na Slovensku organizuje zbierku školských tašiek a po-

môcok pre sociálne odkázané deti. V minulom roku avizovali dve školy potrebu pomoci, čím sme 
z našej zbierky vedeli podporiť práve takto odkázané rodiny.  

Zbierka bola vyhlásená v júny 2017 na sklonku školského roka. V prvom septembrovom týždni 
sa nám úspešne podarilo zozbierať a odovzdať viac ako 30 pomôcok a školských aktoviek študen-
tom predovšetkým vo východoslovenskom regióne. Pevne veríme, že aj týmto programom doká-
žeme odkázaným rodinám zmierniť výdavky, ktoré súvisia s nástupom detí do školy. Cieľom tejto 
dobrovoľnej zbierky  je aj budovanie sociálneho cítenia detí a rodín, ktoré tieto pomôcky odovzdajú 
alebo zakúpia pre tento program. Koordinátorom programu je Lőrincz Ildikó.
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6) PROGRAM POD NÁZVOM „CHLIEB MAĎARSKÝ”
Múkou z 8 ton obylia podporili náš projekt pod názvom „Chlieb Maďarský” hospodári zo Slo-

venska. Na prelome roka 2016 a 2017 mlyn  z Kolárova požiadal Ústredie diakonie o pomoc s dis-

tribúciou 2310 kíl múky. Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnil duchovný Haris Szilárd, kde sme 

sa zaviazali odovzdať múku s cieľom podporiť komunity a odkázaných v duchu kresťanskej lásky. 

Múku ako základnú ingredienciu k chlebu nášmu každodennému sme rozdistribuovali predovšet-

kým do cirkevných zborov a školských jedální, kde sa stravujú deti. Program bol ukončený na jar 

2017, koordinátorom projektu bol duchovný Haris Szilárd.

Organizácie a spoločenstvá podporené programom:

Cirkevný zbor Zratná na Ostrove 50 kg

Cirkevný zbor Okoličná na Ostrove 50 kg

Cirkevný zbor Martovce 350 kg

Cirkevný zbor Bátorové Kosihy 50 kg

Cirkevný zbor Pribeta 150 kg

Cirkevný zbor Dvory nad Žitavou 30 kg

Cirkevný zbor Rožňava 380 kg

Cirkevný zbor Vojany 50 kg

ZŠ Eötvösa s VJM, Komárno 500 kg

ZŠ Gyula Juhász + Ref. Gymn. Levice 400 kg

ZŠ Mateja Corvina, Dolný Štál 100 kg

Resocializačné stredisko Nádej – Veľké Kosihy 200 kg

Spolu: 2310.  kg
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7) „ODMENOU JE, ŽE MÔŽEM” PUBLIKÁCIA K 10. VÝROČIU ZALOŽENIA ÚD RKC NA SLOVENSKU. 

Pri príležitosti 10.výročia založenia Ústredia diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slo-

vensku sme vydali knižnú publikáciu s názvom „ Odmenou je, že môžem.” Inšpiráciou názvu knihy 

bolo motto diakonikov, ktoré pod názvom ukrýva presvedčenie o tom, že  slúžiť jeden druhému 

je Božia milosť. Kniha predstavuje minulosť, prítomnosť a vytýčené plány Ústredia diakonie Refor-

movanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Autor knihy sa zhovára s vedúcimi  predstaviteľmi našej 

Cirkvi, riaditeľmi Ústredia diakonie a s dobrovoľníkmi, ktorí svojou službou prispeli k rozvoju diako-

nie, ako na zborovej, tak aj na celocirkevnej úrovni. Predstavuje projekty a programy v slede, spolu 

s ich zakladateľmi. Tento prierez činnosti a aktivít poukazuje na širokú paletu a rozvoj diakonickej 

služby v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Autor publikácie sa snaží ku každému pro-

jektu priradiť tvár, s čím chce poukázať na skutočnosť, že k spusteniu programu mnohokrát stačí 

odhodlanosť a zanietenosť jednotlivca. 

Zároveň predstavuje aj širokú paletu vzťahov a partnerstiev s rôznymi našimi, aj medzinárod-

nými organizáciami, s ktorými spolupracuje a bez ktorých by táto služba nedosiahla taký rozmer, 
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8) ADVENTNÁ ZBIERKA HRAČIEK
Na dvere kancelárie ústredia v novembri 2017 zaklopalo dievča z Nových Zámkov vo veku 

približne 14 rokov. Držala v ruke tašky a v nich pekne zabalené hračky. Prišla s prosbou, či by sme 

mohli darovať jej obľúbené hračky niekomu, komu by urobili radosť. Toto úprimné gesto mladého 

dievčaťa spustilo myšlienku zorganizovať celocirkevnú  zbierku hračiek. V období adventu bola 

vyhlásená zbierka s cieľom podporiť zariadenie núdzového bývania Dobrý Pastier n.o. v Pribeniku, 

Detský domov Dobrý Pastier v Jelke a deti v rodinách našej väzenskej misie. V rámci zbierky boli 

vytvorené tri strediská a to: v Komárne, v Kráľovskom Chlmci a v Jablonove nad Turňou, kde mali 

možnosť dobrovoľníci prinášať svoje dary. Po spustení zbierky nám svoje priestory na zber da-

rov ponúkol aj CZ v Želiezovciach a základná škola v Tvrdošovciach. Na naše milé prekvapenie sa 

nám do zbierky zapojilo veľa dobrovoľníkov a vyzbierali sme veľkú hromadu pekných hračiek. Prvé 

odovzdanie darov sa uskutočnilo 12. decembra v Jelke, kde časť z vyzbieraných darov odovzdala 

riaditeľka ústredia spolu s duchovným Csík Gyorgyom. Vo väzenskej misii odovzdali rodinám a ich 

deťom dary Antala Eva a Bohák Ildikó. V zariadení núdzového bývania budú dary odovzdané po 

dohode s pani riaditeľkou v  januári 2018. Veľká vďaka patrí aj duchovnej Révész Csille, ktorá sa 

aký v súčasnosti má. Poukazuje na to, že spoločná viera dokáže zdolať aj jazykové bariéry. Publiká-

cia je v štyroch jazykoch, čo umožňuje prezentovať túto službu aj v zahraničí a je bohato ilustrovaná 

fotografi ami. 

Vydanie knihy bolo realizované s fi nančnou podporou Úradu vlády SR z programu Kultúra 

národnostných menšín 2016, v spolupráci s vydavateľstvom Lilium Aurum a občianskym združe-

ním Vámbéry. Autorom knihy je Szilárd Haris, preklad  slovenského jazyka editovala Pándy Kovács 

Tímea, nemeckého jazyka Bernard Kaiser a anglického Szilárd Haris.

Cieľom tohto dokumentu nebola reklama. Práve naopak. Našim zámerom bolo predstaviť 

službu, ktorá doteraz možno nebola veľmi viditeľná. Každý jednotlivec, ktorý bol poverený a slúžil, 

vykonával v diakonii svoje poslanie v tichosti. Kniha je vyjadrením našej vďaky Pánu Bohu. Veríme, 

že čitatelia nájdu možno inšpiráciu alebo volanie k službe v diakonii a to či už skutkami, hlásaním 

Písma alebo nás budú sprevádzať vo svojich modlitbách.
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podujala a jednu časť z darov odniesla našim bratom a sestrám na Zakarpatsko. Napriek tomu, že 

sme mali menšie obavy z množstva vyzbieraných hračiek, majú už všetky svoje dôstojné miesto. 

Jedna časť z darovaných hračiek bude odovzdaná rodinám v cigánskej misii, ďalšia poputuje do 

Maďarskej diakoni, plyšové hračky budú použité v detských letných táboroch a zopár hračiek bolo 

darovaných do detského kútika obchodného centra v Komárne. Koordinátorom projektu je Haris 

Szilárd.

9) MEDIÁLNA OBLASŤ

Zefektívnenie informovanosti poskytovaním  cielených informácií o diakonii je jednou z vízií, 

ktorú sme si zadefi novali pred dvoma rokmi. K naplneniu tohto cieľa sme v roku 2017 obnovili 

našu webovú stránku. Aktualizujeme ju podľa potrieb a našich možností, ktoré máme. Snažíme sa 

informácie poskytovať nielen v maďarskom a slovenskom jazyku, ale aj v nemeckom a anglickom. 

Na preklad do jazyka anglického sme získali dobrovoľníčku, ktorá v súčasnosti pracuje na revízii 

a prekladoch textov. Aktívnejšiu máme FB stránku, kde dokážeme rýchlejšie a cielene poskytnúť 

informácie o našich aktivitách. Cítime ešte stále potrebu napredovania v tejto oblasti a preto sa 

snažíme hľadať aj z radov dobrovoľníkov odborníkov v tejto oblasti. Počas roka zamestnanci ústre-

dia viackrát poskytli rozhovory do médií o aktuálnych programoch v diakonii.
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10) PASTORAČNÁ ČINNOSŤ
V diakonickej službe ústredia je neoddeliteľnou súčasťou aj pastoračná činnosť duchovného 

Szilárda Harisa. Podobne ako v minulom roku duchovný pravidelne vykonáva svoju pastoračnú 

činnosť na mesačných stretnutiach opatrovateľov zamestnaných v domácej opatrovateľskej služ-

be. Duchovnú činnosť vykonáva  aj u opatrovaných, ktorých sporadicky navštevuje. Potrebu a zá-

roveň  Božie požehnanie tejto služby v diakonii pociťujeme čoraz viac. Hmatateľným výsledkom 

služby duchovného je vydanie knižnej publikácie k 10. výročiu založenia Ústredia diakonie, ktorá 

sumarizuje a predstavuje činnosti a aktivity diakonie v našej cirkvi. Taktiež pravidelne publikuje 

v ofi ciálnom mesačníku Kalvinské hlasy, kde máme už vlastnú diakonickú rubriku. Okrem toho udr-

žiava vzťahy s duchovnými v cirkevných zboroch RKC. V tomto roku úspešne absolvoval 2. duchov-

nú skúšku a následne bol na slávnostnej Bohoslužbe k 500. výročiu Reformácie v Rimavskej Sobote 

vysvätený. Počas roka sa  zúčastnil  vedeckých konferencií v Košiciach, v Komárne, v Debrecíne, v 

Százhalombatte, kde aktívne prednášal s témami súvisiacimi s diakonickou službou. Na požiadanie 

slúži na biblických hodinách študentom na Univerzite Jána Selyeho. Počas roka zvestoval Božie 

slovo vo viacerých farnostiach RKC na Slovensku. V roku 2017 sa stal členom Doktorského kolégia 

v ekumenickej sekcii.

VII. Medzinárodné programy ÚD RKC na Slovensku v roku 2017. 

1) MOST LÁSKY 
Most Lásky je dobrovoľná aktivita, ktorá je určená pre každého. Môže to byť senior alebo mladý, 

zdravý alebo človek s postihnutím, občan žijúci v maďarskej republike alebo človek žijúci za hranicami 

maďarského štátu. Cieľom programu je spoločne vykonať niečo jeden pre druhého na miestnej či regi-

onálnej úrovni, v rámci cirkevných, štátnych alebo v celospoločenských inštitúciách. Snahou programu 

je zapojiť v celej Karpatskej kotline väčšie aj menšie skupiny dobrovoľníkov zamerané na pomoc v soci-

álnej sfére a rozvoj a podporu v oblasti ekológie a to prostredníctvom konkrétnej - priamej pomoci pre 

mestá, obce, inštitúcie a cirkevné spoločenstvá. V roku 2017 sa do medzinárodného programu zapojilo 

viac ako 17.000 dobrovoľníkov z celej Karpatskej kotliny. Cez Ústredie diakonie RKC na Slovensku sa 

v tomto roku zaregistrovalo  75 skupín a spoločenstiev v počte 3000 dobrovoľníkov.  
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Tohtoročné slávnostné zahájenie Mostu Lásky v rámci našej diakonie  sa uskutočnilo 17. mája 

v Rožňave na nádvorí Základnej Školy RKC. Záštitu nad programom prijal primátor mesta Rožňava 

spolu s paraolympioničkou Henrietou Farkašovou. Na slávnostné otvorenie prijali pozvanie  zástupca 

biskupa RKC Róbert Géresi, duchovný Varga Zoltán za Abovsko- turniansky seniorát, Laczo Árpád – zá-

stupca riaditeľa gymnázia P.J. Šafárika v Rožňave, duchovný Barnabás Balogh z maďarskej reformova-

nej diakonie a zástupca primátora mesta Rožňava Dionýz Kemény. 

Henrieta Farkašová je zrakovo postihnutá zjazdová lyžiarka. Ziskom piatich zlatých medailí zo zim-

ných paraolympiád sa stala najúspešnejšiuo paraolympioničkou v histórii Slovenska. Spolu s navádzač-

kou Natáliou Šubrtovou vybojovali aj jednu striebornú a bronzovú  medailu. Tiež sú 12-násobnými 

majsterkami sveta a držiteľkami 2 Veľkých krištáľových glóbusov za celkové víťazstvo vo svetovom po-

hári. Ceníme si jej ochotu zúčastniť sa na programe a podporu, ktorú vyjadrila slovami: „Každá spoloč-

nosť má slabšie skupiny obyvateľstva, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých ľudí. Preto dobrovoľníctvo 

vnímam ako veľmi dôležitú formu pomoci druhým a zároveň aj ako zaujímavú formu rozvoja vlastnej 

osobnosti. Tým, ako dobrovoľník venuje svoj čas druhým, obohacuje aj sám seba o nové poznatky, 

zručnosti, skúsenosti, zážitky a výsledkom jeho činnosti je vzájomné napredovanie.  Táto aktivita má 

veľký rozmer pre spoločnosť, lebo spája rôznych ľudí s cieľom nezištne pomôcť, ale zároveň každý sa 

vie slobodne rozhodnúť, koľko môže, vie a chce ponúknuť a akou formou pomoci prispeje. Častokrát 

však stačí máličko a odmenou za venovanie času tým, ktorí to potrebujú, je dobrý pocit, že pomáha a 

zlepšuje kvalitu života konkrétnym ľuďom alebo aj celej komunite“.

Koordinátorom programu je Erika Lengyel.
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2) ŠTIPENDIUM PRE NADANÉ DETI POD NÁZVOM: NYILAS MISI
Štipendium pre nadané deti vyhlasuje každoročne Maďarská diakonia pre 100 nadaných detí 

v Karpatskej kotline zo sociálne odkázaných rodín. Do grantu sa môžu zapojiť deti od 5. až 12. 

ročníka povinnej školskej dochádzky. V roku 2017 sme sa opätovne zapojili, kde komisia vybrala 3 

deti zo Slovenska. Slávnostné odovzdanie štipendia bude zrealizované v jarných mesiacoch 2018. 

Koordinátorom projektu je Haris Szilárd. 

3) EURODIACONIA
V roku 2016 sme sa stali členmi Eurodiakonie, ktorá má 34 členov v 21 krajinách. Federácia sa 

zameriava na podporu medzinárodnej spolupráce na báze kresťanských a diakonických hodnôt. Jej 

poslaním je umožniť partnerským organizáciám stretnúť sa a vymeniť si osobné skúsenosti ohľa-

dom sociálno - diakonickej a humanitárnej činnosti. 

V  júny 2017 sme sa s aktívnou účasťou  zúčastnili na valnom zhromaždení a výročnej kon-

ferencie  Eurodiakonie, ktoré sa konala v Nórsku v meste Oslo. Hlavnou témou stretnutia bola 

implementácia sociálnych služieb v členských krajinách Eurodiakonie. Cieľom stretnutia bola pod-

pora kresťanských hodnôt a výmena odborných skúseností s poskytovaním pomoci odkázaným 

vo viacerých druhoch a formách diakonických služieb. Hosťujúca nórska diakonia  zorganizovala aj 

exkurziu sociálnej služby s cieľovou skupinou ľudí, ktorí sú po ukončení výkonu trestu a zaraďujú sa 

do bežného fungovania spoločnosti. Dozvedeli sme sa, že nórska diakonia, ktorej názov v preklade 

znamená „Domov diakonie „ má viac ako 150 ročnú históriu. Stretnutie a spoznanie diakonických 

služieb ďalšieho člena eurodiakonie je vždy motivujúce a inšpirujúce. Počas konferencie sa konalo 

aj stretnutie členov V4, kde sa dohodla téma a miesto stretnutia plánovanej konferencie V4 v jesen-

ných mesiacoch. Slávnostné ukončenie valného zhromaždenie a konferencie sa konalo stíšením 

a hlásaním Božieho slova, ktorým poslúžil Haris Szilárd, diakonický duchovný RKC na Slovensku. 

Konferencie sa zúčastnila spolu s duchovným aj študentka diakonie  Deminger Orsolya. 
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4) DIAKONIE ČCE
V roku 2017 sme pokračovali vo vzájomnej spolupráci s Diakoniou ČCE. Zapojili sme sa do spo-

ločného projektu pod názvom „Strengthening Capacities of Dairy Farmers from Northern Moldova“, 

ktorý je fi nancovaný Vyšehradským fondom.  Diakonie Českobratskej cirkvi evanjelickej – stredisko 

V dňoch 27.-30. novembra 2017 sme na pôde Ústredia diakonie RKC na Slovensku spolu 

s Evanjelickou diakoniou ECAV mali možnosť privítať Heather Roy, generálnu tajomníčku Eurodia-

konie, sídliacu v Bruseli. Cieľom návštevy bolo predstaviť diakonickú službu v našej cirkvi, podeliť 

sa s pozitívnymi príkladmi, ale aj s problémami, s ktorými sa stretávame. Návšteva Heather Roy 

začala v Košiciach, kde bolo dohodnuté stretnutie so  zástupcom biskupa Róbertom Géresim a 

seniorom Abovsko-turnianskeho seniorátu Zoltánom Orémusom.  Nasledujúci  deň sme v Kráľov-

skom Chlmci zorganizovali stretnutie s opatrovateľkami, ktoré slúžia v  terénnej opatrovateľskej 

službe a navštívili sme aj jednu konkrétnu rodinu, kde poskytujeme túto službu. Predstavili sme 

aj inštitucionálnu starostlivosť v Diakonickom centre Chanava. V Rimavskej Sobote nás privítali na 

pôde cirkevného zboru duchovní: Alexander Molnár, Annamari Mikos a Kovács Tímár Ildikó, ktorí 

predniesli, ako prebieha zborová diakonia v konkrétnom cirkevnom zbore. V stredu 29. novembra 

bolo v Komárne na pôde Ústredia diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi spoločné stretnutie 

s Evanjelickou diakoniou ECAV , ktoré sme začali biblickým zamyslením z listu Galatským (6, 11-18) 

. Následne sme po spoločnom obede odovzdali nášho hosťa našim kolegom z ED ECAV. Veríme, že 

toto stretnutie bolo prehĺbením vzájomnej spolupráce a medzinárodných vzťahov, ako aj posilne-

ním a naplnením našich vízií.
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humanitárnej a rozvojovej spolupráce bolo iniciátorom projektu, ktoré v spolupráci s moldavskou 

mimovládnou organizáciou Pro Cooperare Regionala (ProCoRe), poľskou Diakoniou  a slovenským 

Ústredím Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku zrealizovalo projekt. Zámerom progra-

mu bolo prispieť k zvýšeniu teoretických vedomostí a praktických skúseností severomoldavských 

mliečnych farmárov a  ich aplikácia do praxe. Sedem farmárov z Moldavska bolo vybraných na 

praktickú aj teoretickú stáž, ktorú absolvovali v Čechách. Program bol ukončený spoločnou konfe-

renciou, na ktorej sa zúčastnil aj odborník  zo Slovenska. Vyškolený špecialista z Moldavska  bude 

nadobudnuté teoretické aj praktické skúsenosti aplikovať doma v praxi a zároveň bude slúžiť ako 

model  pre svojich kolegov v Moldavsku. Bližšie informácie o projekte sú na našej webovej stránke. 

VIII. Konferencie

Konferencia na tému dlhodobej starostlivosti v domácom prostredí.

Na tému dlhodobej starostlivosti je každoročne usporiadaná  konferencia pod záštitou Eurodia-

konie, ktorá sa v tomto roku konala v máji vo Viedni. Organizáciu konferencie zastrešovala diakonia 

v Rakúsku, na ktorej sa s aktívnou účasťou zúčastnili riaditeľka ústredia Henrieta Ibosová a diakonický 

duchovný Szilárd Haris. Ústrednou témou bola dlhodobá starostlivosť o odkázaných v prirodzenom 

domácom prostredí. Všetci zúčastnení predstavili diakonické služby vo svojich cirkvách a podelili sa 

o vlastné skúsenosti. Na konferencii sme mali možnosť vzhliadnuť  ucelený obraz o dlhodobej starost-

livosti a o  fungovaní sociálnych služieb na platforme členských štátov Eurodiakonie. Na konferencii 

boli prítomní zástupcovia diakonie zo Srbska, Čiech, Talianska, Rakúska. Výmena názorov, postojov 

aj skúseností bola prínosom pre všetky zúčastnené strany. V rámci konferencie bola zorganizovaná 

aj exkurzia v zariadení seniorov vo Viedni, ktorej prioritným poslaním je, aby klient ostal čím dlhšie 

v prirodzenom domácom prostredí a bol čo najdlhšie sebestačným. Oboznámili sme sa aj s najnovšími 

európskymi štandardami, normami a smerovaním pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti. Druhý deň 

konferencie nám ranným stíšením a Božím slovom slúžil náš diakonický duchovný Haris Szilárd. Naša 

odborná prezentácia bola zameraná na domácu opatrovateľskú starostlivosť a medzinárodný projekt 

vzdelávania, ktorý sme realizovali s našimi bratmi a sestrami zo Zakarpatska. V rámci diskusie sme do-

stali pozitívne spätné väzby a podporu v smerovaní našej diakonickej služby.

Eurodiakonická konferencia na platforme Vyšehrádskej 4.

Maďarská evanjelická cirkev a Diakonia maďarskej reformovanej cirkvi v dňoch 11.až 13. ok-

tóbra organizovala  medzinárodnú konferenciu V 4 pod záštitou Eurodiakonie. Ústrednou odbor-

nou témou konferencie bola dlhodobá starostlivosť o  ľudí trpiacich demenciou. Miestom konfe-

rencie bola Mátraháza a zúčastnili sa na nej riaditeľka ústredia Henrieta Ibosová, koordinátorka 

Erika Lengyel a diakonický duchovný Szilárd Haris. Na konferencii boli prítomní zástupcovia zo 

Slezkej diakonie, z diakonie Českej evanjelickej cirkvi, z Poľskej diakonie, z   Evanjelickej diakonie 

ECAV zo Slovenska a zástupcovia diakonií z Maďarska. Konferenciu slávnostne zahájil Božím slo-



19

vom predseda diakonickej synodnej rady Gacsályi Gábor. V poobedňajších a večerných hodinách 

sme mali možnosť predstaviť navzájom služby v našich diakoniách a viesť diskusiu a neformálne 

rozhovory. Druhý deň konferencie sme začali pobožnosťou, ktorú slúžil diakonický duchovný Haris 

Szilárd a nasledovali cenné odborné prednášky týkajúce sa ústrednej témy. Tretí deň konferencie 

zástupcovia Eurodiakonie predstavili fungovanie, ciele, vízie  a ďalšie  smerovanie Eurodiakonie. 

Konferencia bola slávnostne ukončená bohoslužbou, ktorú slúžil Buday Barnabás, senior evanje-

lickej cirkvi v Maďarsku.

Konferencia HEKS EPER

V decembri 2017 sme sa zúčastnili konferencie, ktorú organizovala Cigánska misia RKC na 

Slovensku pod záštitou švajčiarskej nadácie HEKS EPER. Hlavným zámerom konferencie bola služ-

ba cigánskej misie v našej cirkvi a spolupráca s partnerskou organizáciou HEKS. Cieľom stretnutia 

z pohľadu ústredia bolo hľadanie spoločných ciest diakonie s misiou. Na konferencii, ktorá bola 

organizovaná v Rimavskej Sobote, sa zúčastnil diakonický duchovný Haris Szilárd.
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IX. Na záver

Rok 2017 sa niesol v znamení 500. výročia reformácie, čo bolo dobrým impulzom na zorganizo-

vanie rôznych konferencií, seminárov, spoločných podujatí v rámci cirkvi a cirkevných spoločností. Mali 

sme možnosť aj my častejšie počuť slová Písma a zamyslieť sa nad myšlienkou reformácie. Slová Písma 

svätého, ktoré rozoberáme, sa často opakujú a mnohokrát ich prijímame automaticky ako naučené 

pravdy. Rozumieme im, no často ich zabúdame  dokazovať skutkami v osobnom, či v pracovnom  živo-

te. Preto sa z času na čas  potrebujeme zastaviť, urobiť si sebarefl exiu, akési pokánie, či pozrieť sa späť 

na vlastné skutky. Koniec roka je obdobie, keď sa takáto možnosť ponúka. 

Rok 2017 bol v živote Ústredia diakonie RKC rokom ďalšieho rozmachu. Každý nový rok prináša 

prekvapenia a nové výzvy, čoho dôkazom sú aj aktivity a činnosti ústredia. Spustili sme  viacero nových 

domácich projektov, zapojili sa do medzinárodných programov a rozrastá sa nám aj domáca opatro-

vateľská služba. S pribúdajúcimi postihnutými a odkázanými na pomoc iných narastá aj počet našich 

zamestnancov, čo kladie aj vyššie nároky a očakávania od nás, slúžiacich na ústredí diakonie. Boríme sa 

s mnohými  problémami, no napriek tomu vnímame túto službu ako neoddeliteľnú súčasť našej cirkvi. 

O LÁSKE k Bohu a k blížnym nestačí len rozprávať, ale treba ju dokazovať  aj skutkami v našich  osob-

ných aj pracovných vzťahoch a práve preto máme v kresťanskej cirkvi diakoniu. 

Za veľmi dôležité považujem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na rozvoji a tým aj šírení dob-

rého mena našej diakonie. Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom, dobrovoľníkom, ale aj všetkým, 

ktorí nás podporujú a modlia sa za nás. Ústredie diakonie RKC bolo zriadené našou cirkvou, aby po-

máhala odkázaným na pomoc iným. Verím, že naša služba lásky aj v nasledujúcom roku 2018 naplní 

svoje poslanie. 

Henrieta Ibosová 


