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Úvodné slovo

“Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, že sa o vašej viere ho-

vorí po celom svete. Veď Boh, ktorému slúžim svojím duchom zvesťou evanjelia Jeho Syna, je mi 

svedkom, ako neprestajne spomínam na vás vo všetkých svojich modlitbách a prosím, či by sa mi 

konečne z vôle Božej nepodarilo prísť k vám. Lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na utvrde-

nie udelil nejaký duchovný dar, to jest: aby sme sa navzájom povzbudili svojou obapolnou vierou, 

vašou i mojou.” Rím 1, 8-12.

Výročnú správu v roku 2015 sme začínali s tým, že tento rok bol časom vybudovania nových vzťa-

hov. Vtedy sme netušili, čo nám tieto nové vzťahy prinesú, a aké nové požehnania a možnosti 

otvoria. Aj na konci tohto roku, naše prvé slová znejú: „ Vďaka Bohu.“  Úprimná vďaka Bohu, lebo 

on nám pripravil oveľa lepšie veci, ako sme mohli dúfať. Nie raz sme cítili túžbu oboznámiť sa s dia-

konickou službou iných organizácií, najmä čo sa týka domácej opatrovateľskej starostlivosti. Učiť 

sa od tých, ktorí  majú väčšie skúsenosti. Vďaka nášmu Hospodinovi sa nám táto túžba  naplnila.

Okrem bádania a poznávania sme často dostali viac, než sme čakali. Stalo sa to, o čom píše aj Pavol 

v liste Rimanom, že sme sa povzbudili s obapoľnou vierou. V povzbudení sme našli nielen kolegov 

a výborných špecialistov, ale aj bratov a sestry. Zázrak vzájomného duševného posilnenia sme  

mohli zažiť nielen na pracovných fórach, ale aj pri návšteve odkázaných na našu pomoc. Videli sme 

ťažké osudy, v ktorých presvitala živá nádej. Toto nás nielen povzbudilo, ale  taktiež  podporilo v 

snahe  pokračovať v tejto službe.

Pavol v  tomto liste vypovedá o učení Krista. Prichádza a  predstavuje sa zboru, v ktorom  ešte 

dovtedy osobne nebol. Podobne ako Pavol, aj mi dúfame, že našou službou v tomto roku sa nám 

podarilo predstaviť Ježiša Krista, nášho Pána, bez ktorého by nič nebolo možné.

Szilárd Haris
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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 Re-

formovanej 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 iným.  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 0,5)

• Ekonóm: Erika Kollárová (úväzok 0,25)

• Opatrovatelia cez NP POS: na 1,0 úväzok – 31 zamestnancov, na 0,5 úväzok – 16 zamestnancov 

Pracovné úväzky týchto zamestnancov činili spolu k 31.12. 2016: 42, 75 úväzkov.

V porovnaní s minulým rokom ide o veľký nárast, ktorý je spôsobený zapojením sa do Národného 

projektu Podpory opatrovateľskej služby. 

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 2016 

Správnu radu  ÚD RKC na Slovensku v roku 2016 tvorili: 

• András Fitos

• Annamaria Mikos

• Tibor Révész

• Zsolt Molnár  

• Jaroslav Géci. 

Správna rada v roku 2016 zasadala: 

1. 20. 1. 2016 v Rimavskej Sobote 

2. 10. 10. 2016 v Rimavskej Sobote

Správnou radou 23. 2. 2015 schválená vízia na obdobie 2015-2020 obsahuje sedem základných 

oblastí 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

Prevádzka ÚD RKC sa v máji 2016 rozšírila o ďalšiu tretiu  prevádzku, ktorej sídlo je v Kráľovskom 

Chlmci v priestoroch budovy Cirkevného zboru, čím sme z časti pokryli územie pôsobenia našich 

cirkevných zborov. Zamestnanci – koordinátorky boli prijaté cez ÚPSVaR  v Trebišove cez Národný 

projekt „Šanca pre zamestnanie“ a nájomné priestory nám boli poskytnuté zo strany CZ bezplatne.

Príjmy €
Dotácia na prevádzku ÚD RKC z MK SR 26 555,00
Dotácia z ÚPSVaR Trebišov (2 zamestnanci v Kráľovský Chlmec) 7 821,70
Dotácia z ÚPSVaR Komárna (2 zamestnanci chránenej dielne) 4 355,06
Dotácia IA MPSVaR (opatrovatelia) 88 689,00
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Všeobecný fond RKC na Slov. - zriadenie chránenej dielne (došlo v decembri 2015) 1 500,00
Všeobecný fond RKC na Slov. - vzdelávanie opatrovateľov 1 600,00
Všeobecný fond RKC na Slov. - publikácia k 10. výročiu 1 000,00
HEKS – na podporu vzdelávanie opatrovateľov 3 040,00
Pôžička od RKC na Slovensku (15 000+33 000) 48 000,00
2,00% 363,31
Zbierka pre Ukrajinu 29 244,49
Za kalendáre 2 315,00
Príjem opatrovateľskej služby od klientov podľa cenníka 22 037,21
EURODIAKONIA-preplatenie výdavkov sl. cesty 703,76
Diakonisches Werk 3 175,00
Účastnícky poplatok kurzu opatrovateliek 6 150,00
Dary ostatné 493,15
Úrok od banky 1,02
Celkom: 247 043,70

Výdaje

Režijné náklady Celkom: Z dotácie MKSR Z vlastných zdrojov:

Platy, náhr. príjmu, ostatné os. náklady 135 878,31 17 663,00 118 215,31

Odvody do fondov z hrubej mzdy 40 893,59 5 547,00 35 346,59

Tvorba Soc. fondu 747,79 96,88 650,91

Obstaranie str. lístkov (poplatok) 690,49 139,85 550,64

Náklady zamestnávateľa na stravné (55% hodnoty str. lístkov) 10 296,00 882,20 9 413,80

Zabezp. pitnej vody do chránenej dielne a kancelárií  579,62 - 579,62

Kancelárske potreby 2 189,48 525,16 1 664,32

Poštovné 458,95 - - 

Nájomné CZ Komárno 1 669,20 -  -

Cestovné 6 824,70  -  -

Telekom. služby 1 697,71 - - 

10 650,56 1 587,21 9 063,35

Služby ostatné 13 835,85 13 835,85

Bankové poplatky 305,56 68,90 236,66

Kolky, konces. poplatok a pod. 725,75 44,80 680,95

Členské 100,00 - 100,00

Občerstv., dary., pozornosti 1 070,12 - 1 070,12

Celkom: 217 963,12 26 555,00 191 408,12

Výdaje – príspevky a podpory

Preposlanie (300 Viedenský FÚ+20 súkr.osoba) 320,00 - 320,00

Zbierka pre Ukrajinu (odovzdané v 2016) 49 000,00 - 49 000,00

Podp.opatrov.kurzu (časť z podpory od HEKS-21x100) 2 100,00 - 2 100,00

Podp.opatrov.kurzu (19x40) 760,00 - 760,00

Podp.RFÚ-ov zapojených do opatrovania (6x) 600,00 - 600,00

Podp.diakon.a výtvarnej výchovy(vratka ½ úhrady za 
kalendáre)

220,00 - 220,00

Celkom: 53 000,00 - 53 000,00

Sumarizácia

Príjem Výdaj

+  33.615,17  (prevod z 2015) - 217 963,12 (režijné náklady)

+ 247. 043,70 ( k 31.12.2016) - 53 000,00 (príspevky a dary)

+ 280.658,87 € - 270.963,12 €
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VI. Aktivity a činnosti  ÚD RKC na Slovensku v roku 2016.

1) PROGRAM PODPORY RODÍN 
V minulom roku spustený program na podporu rodinných spoločenstiev pokračoval aj v roku 2016. 

V rámci týždňa manželstva bola 19.februára 2016  zrealizovaná  prednáška v Hornom Piale pod 

názvom: LÁSKA JE KYSLÍKOM MANŽELSTVA. V Bratislavskom senioráte vo Veľkom Mederi dňa 5. 

marca bolo zoorganizované stretnutie, ktorej ústrednou témou bolo: AKO SI VYMIEŇAŤ NÁZORY 

A AKO RADŠEJ NIE. Následne v Komárne 19. apríla bola prednáška na tému: ŠŤASTIE NA DOSAH. 

Prednášky prezentovali pozvaní manželský pár Szőke z Maďarska. V apríli v Dolnom Štály Singler 

Magdolna, známa ako terapeut, zaoberajúci sa smútkom a trúchlením, prezentovala prednášku s 

názvom: STRATA AKO DAR. V máji v priestoroch cirkevného zboru Jablonov nad Turňou bol zrea-

lizovaný pokojný deň pre duchovných z abovského a gemerského seniorátu, ktorý zabezpečoval 

hosťujúci manželský pár Szoke z Maďarska. Tento program bol fi nancovaný z grantu maďarského 

Ministerstva ľudských zdrojov. 

2) MOST LÁSKY 

Tradične aj v tomto roku, už po ôsmy krát v dňoch 20-21.mája sa uskutočnil pod heslom: „Skutok, 

pomoc, láska“ program Most lásky organizovaný Maďarskou diakoniou v celej karpatskej kotline. 

V tomto roku sa do aktivít zapojilo rekordných 20.700 dobrovoľníkov. Záštitu nad programom prijal 

v tomto roku televízny moderátor Gundel Takács Gábor a biskup maďarskej reformovanej cirkvi 

Dr. Fekete Károly. Slávnostné otvorenie programu Most lásky v rámci našej diakonii bolo zorgani-

zované 29. mája v Kráľovskom Chlmci. Božím slovom nás privítal senior zemplínskeho seniorátu 

Kendi Csaba a pozvanie na otvorenie prijal aj Szesztai Ádám, košický konzul Maďarskej republiky. 

V programe Most lásky sa od nás zaregistrovalo 3.600 dobrovoľníkov (náš predpoklad zapojených 

je cca. 4.000) z 87 cirkevných spoločenstiev.
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3) ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK 
Po minuloročnej úspešnej zbierke školských pomôcok sme opäť zrealizovali program s cieľom po-

môcť rodinám, ktoré sú odkázané a takúto pomoc. V júni 2016 sme vyhlásili zbierku, ktorá trvala do 

konca augusta. V rámci programu bolo spustených viac zberných miest, kde bola možnosť priniesť 

nie len zachovalé  školské tašky, ale aj peračníky, zošity, perá, farbičky a ostatné školské pomôcky 

potrebné k výučbe. S pomocou pri zhromažďovaní a distribúcii pomôcok nás podporili cirkevné 

zbori z Csilizpatason, Somorján, Dunaszerdahelyen, Érsekkétyen, Hetényen, Komáromban, Király-

helmecen, Rimaszombatban és Rozsnyón

4) 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. roč-

níka povinnej školskej dochádzky. V tomto roku bola stanovená suma štipendia 16 eur na mesiac, 

čo činní v jednom školskom roku 160 eur. V tomto roku sme prijali pozvanie aj do komisii, kde nás 

v oblasti športu zastupovala trénerka a učiteľka telesnej výchovy Ildikó Moráveková. Študentom, 

ktorí získali v tomto roku  grant, bolo slávnostné odovzdanie zorganizované v cirkevnom zbore 

Komárno. Podporení boli nasledovní študenti: Adamik Tamás, Dolník Dávid, Fülöp Cyntia, Nagy 

László, Papp Márton, Pinke Andrea, Szalay Krisztina.



9

5) VÝTVARNÁ  SÚŤAŽ: „VĎAKA, ŽE MÔŽEM POMÁHAŤ.”
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. Finančne nás 

podporili v tomto programe naši nemecký bratia a sestry, ktorí uhradili náklady spojené s tlačou a 

distribúciou. Z minuloročných darov 2015 za diakonické kalendáre boli podporené cirkevné zbory, 

ktoré registrovali domácu opatrovateľskú službu a vytvorenie novej webovej stránky ústredia.

6) POMOC PRE ZAKARPATSKO 
V decembri 2015 sa Synodná rada RKCS  uzniesla, že v humanitárnej pomoci pre Ukrajinu budeme 

pokračovať a opäť ňou poverila ÚD RKC na Slovensku. ÚD RKC na Slovensku je účelové zariadenie 

RKC na Slovensku, ktoré v svojej pôsobnosti má túto činnosť. Vyzbieraná čiastka  dosiahla sumu 

100.900 eur , ktorú právom môžeme považovať za jednu z najväčších zbierok v novodobej histórii 

našej Cirkvi. Po zosúladení možností a požiadaviek zo strany odkázaných žijúcich na Zakarpatskej 

Rusi boli rozbehnuté viaceré programy. Najväčšou sumou boli podporené vývarovne a výdajne 
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7) ZRIADENIE CHRÁNENEJ DIELNE 
Ústredie Diakonie RKC na Slovensku v marci 2016 zaregistrovalo chránenú dielňu a požiadalo o do-

táciu na prevádzku Úrad práce a sociálnych vecí v Komárne. Finančnú pomoc na presťahovanie 

a úpravu priestorov podporila generálna cirkev zo svojho fondu v sume 1500 €. Chránená dielňa je 

zriadená v nájomných priestoroch Cirkevného zboru RKC v Komárne. V roku 2016 boli zaregistro-

teplých jedál pre najviac odkázaných a taktiež stravovanie detí a mládeže v letných táboroch. Z 

fi nančných darov sa v zimných mesiacoch podporil program zabezpečenie palivového dreva na 

kúrenie  pre odkázaných a zakúpenie a distribúcia humanitárnych potravinových balíčkov. Huma-

nitárna pomoc a jednotlivé programy podpory boli priebežne realizovaná počas roku 2015 a 2016. 

3.2.2016 sme zorganizovali Tlačovú konferenciu s názvom „Spoznali sme biedu Ukrajiny“, ktorej 

ústrednou témou bolo zverejnenie výsledkov celo-cirkevnej účelovej zbierky pre našich bratov 

a sestry na Ukrajinu. Na konferenciu boli prizvaní aj hostia z Reformovanej Zakarpatskej cirkvi, 

senior Attila Balogh, senior Attila Hunyadi a senior Miklos Zsukovski. Konferenciu viedli zástupca 

RKC na Slovensku Géresi Róbert a riaditeľka ÚD RKC Henrieta Ibosová. Preklad pre tlač a média 

zabezpečovala Erika Domokosová – duchovná slovenského košického CZ a fotodokumentáciu aj 

s prípravou zabezpečovala Pándy Kovács Tímea. 
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vaní a vykonávali službu v chránenej dielni 2 zamestnanci.  V nasledujúcom roku plánuje ústredie 

rozšíriť chránenú dielňu o jedno pracovné miesto.

8) VZDELÁVANIE OPATROVATEĽOV
Z   výsledkov prieskumu realizovaného v  roku 2015 boli vypracované viaceré projekty, ktoré sú 

zamerané na rozvoj zborovej diakonie RKC na Slovensku. Jeden z najväčších projektov, ktorý zišiel 

z prieskumu je spustenie Domácej opatrovateľskej služby nie len v rámci ÚD RKC na Slovensku, ale 

aj v rámci niektorých Cirkevných zborov RKC. Zo získaných výsledkov prieskumu sme si uvedomo-

vali, že registrácia samotnej opatrovateľskej služby je len prvým a zároveň elementárnym krokom 

k profesionálnemu opatrovaniu. K tomu, aby sme túto službu vedeli a mohli profesionálne vyko-

návať sme potrebovali zrealizovať vzdelávanie z radu dobrovoľníkov. Vzdelávanie fi nančne podpo-

rila  nadácia HEKS, ktorá prispela na vzdelávanie sumou 3040 eur a taktiež všeobecný fond našej 

cirkvi sumou: 1600 eur. Získanie akreditovaného 230 hodinového vzdelávania opatrovateľov bolo  

realizované v spolupráci so vzdelávacou inštitúciou VaV Servis s.r.o. sídliacou v Prešove. Vzdeláva-

nie prebiehalo na troch miestach v Rožňave, v Dolnom Štály a v Kráľovskom Chlmci. Vzdelávanie 

úspešne ukončilo 54 absolventov, ktorí získali akreditovaný certifi kát MPSVaR platný na území EÚ. 

9) DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
ÚD RKC na Slovensku 10.12.2015 zaregistrovalo na základe zriaďovacej listiny schválenej správnou 

radou, terénnu opatrovateľskú službu s  cieľom zapojiť sa do na Národného projektu  Podpory 

opatrovateľskej služby cez Implementačnú agentúru MPSVaR. Cirkevným zborom, ktoré prejavili 

záujem zapojiť sa ako samostatné právne subjekty do národného projektu, poskytlo ústredie mož-

nosť metodickej  pomoci.  V máji 2016 sa  ústredie  úspešne  zapojilo  do národného projektu a za-

hájilo tak profesionálne poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby. V období 6 mesiacoch od 

spustenia projektu sa v tejto službe zamestnalo 57 opatrovateľov, z ktorých 19 vyškolila diakonia. 

Odhodlanie a odvahu zapojiť sa do projektu prejavili postupne aj cirkevné zbory Rožňava, Opatov-

ský Sokolec, Rimavská Sobota, Komárno, Sečovce, Číčov, Byster. Projekt Domácej opatrovateľskej 

služby je vo fáze zrodu keď začíname budovať piliere, ktoré stoja na pevných základoch. Základ je 
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10) EURODIAKONIA
1.1.2016 sme sa stali členmi Eurodiakonii, ktorá má 34 členov v 21 krajinách. Federácia sa zame-

riava na podporu medzinárodnej spolupráce na báze kresťanských a diakonických hodnôt, ich po-

slaním je umožniť partnerským organizáciám stretnúť sa a vymeniť si osobné skúsenosti ohľadom 

sociálno - diakonickej a humanitárnej činnosti.

Od 6.6. do 11.6 2016 sme sa zúčastnili pracovnej cesty v Utrechte. Účelom pracovnej cesty bola 

účasť na konferencii a valnom zhromaždení Eurodiakonii.  V rámci stretnutia sme boli predstavený 

ako nový členovia a prebehlo stretnutia skupiny V4, kde sme sa dohodli na spoločnej konferencii, 

ktorú budú organizovať naši kolegovia z Maďarska v priebehu budúceho roka v Budapešti. 

1. júla 2016 Slovensko prevzalo svoje historicky prvé polročné predsedníctvo v Rade Európskej 

Únie. Pri príležitosti Slovenského predsedníctva zástupcovia Ústredia Diakonie Reformovanej 

kresťanskej cirkvi na Slovensku spoločne so zástupcami Diakonie ECAV na Slovensku sa zúčastnili 

zložený z rôznych ingrediencií, ktoré sú na rozdiel od iných opatrovateľských služieb spojené našou 

pridanou hodnotou, ktorú tvorí láska k blížnemu a napĺňanie poslania diakonickej služby Cirkvi.
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pracovného pobytu v Bruseli. Slovenskú delegáciu zo Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii 

v Bruseli privítala Eva Hodges. Následne v priebehu dvoch dní prebiehali rokovania  v priestoroch 

Európskeho parlamentu a stretnutia s europoslancami Janou Žitňanskou a Miroslavom Mikoláši-

kom. Jednou z hlavných tém bol koncept dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti na Sloven-

sku. Účastníci dostali možnosť vzhliadnuť do európskych direktív, ako vznikajú a ako sa menia. Po-

čas neformálnych diskusií  sme mali možnosť  predstaviť sa a  prezentovať svoje činnosti. Podarilo 

sa nám stretnúť aj so zástupcom kancelárie Európskej komisie pre Slovensko, Martinom Orthom. 

V rámci rozhovoru so zástupcom kancelárie Eurodiakonie odzneli otázky ohľadom našej domácej 

opatrovateľskej služby. 

11) DIAKONIE ČCE 

V mesiaci apríl sme privítali našich bratov z Diakonie ČCE. Naši cieľom bolo ukázať a prezentovať 

prácu v našej zborovej diakonii. Z diakonie ČCE boli prítomní – riaditeľ Peter Haška, Štepán Brodský 

– manažér pre etické riadenie a Dan Žárský – riaditeľ strediska vo Vsetíne. Privítanie sa uskutočnilo 

na pôde ÚD RKC s biskupom RKC na Slovensku Lászlom Fazekasom a duchovným Jurajom Csíkom. 

Počas 3 dňového pobytu sme navštívili v  bratislavskom senioráte Denný Stacionár v Tôni, kde 

prebehli prednášky a svedectvá o zborovej diakonie v bratislavskom senioráte.  Na pôde gemer-
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12) KONFERENCIE
Konferencia pre zdravé starnutie a dlhodobú starostlivosť v Torre Pelice v Taliansku
Diakonia Valdenskej Cirkvi hosťovala konferenciu v malebných dolinách  Torre Pelice. Hlavným 

organizátorom bola Eurodiaconia, ktorej sme sa stali právoplatnými členmi 1.januára 2016. Na 

stretnutí sme mali možnosť vypočuť si príspevky o diakonickej službe Valdenskej cirkvi s dôrazom 

na dlhodobú starostlivosť chorých a odkázaných. Okrem výmeny skúseností sme navštívili aj soci-

álne zariadenia a dozvedeli sa o plánovaných zmenách na Európskej platforme. Riaditeľka ÚD RKC 

Henrieta Ibosová a Szilárd Haris diakonický duchovný prezentovali už fungujúcu opatrovateľskú 

službu v RKC na Slovensku, jej výsledky a výzvy. Diskutovali sme o spolupráci a pomoci, ktorú sme  

rozbehli pre našich bratov a sestry žijúcich na Zakarpatsku. Poprosili sme prítomných, aby svojimi 

modlitbami, nápadmi a podľa svojich možností aj fi nančne pomohli a podporili naštartovanie tohto 

pilotného projektu. 

Reakcia našich bratov z ČCE 
Diakonická práce v RKC na Slovensku je opravdu odlišná od té v České republice. Především je úzce spo-

jena se sbory a jejich křesťanskou službou, kterou správně nazývá diakonií. Za každou aktivitou je vidět 

člověka, zapáleného křesťana, pro něhož je služba posláním víry a příležitostí k misii. Tento důraz na 

původ diakonické práce pro nás musí být vzorem a povzbuzením.

ského seniorátu, nás privítal  senior Nagy Ákos Róbert a člen správnej rady ÚD RKC na Slovensku 

Annamária Mikos. Navštívili sme Zariadenia pre seniorov - DIAKONICKÉ CENTRUM REFORMOVA-

NEJ CIRKVI n.o. v Chanave. Zariadením nás sprevádzala riaditeľka Marta Lőkösová. V priestoroch 

CZ Rimavská Sobota bola prezentácia zborovej diakonie v CZ Rimavská Sobota, ktorú prezentovali 

duchovná CZ  Timár Ildikó. V Košiciach bolo stretnutie   so seniormi  Erika Dékányová – michalovský 

seniorát, Juraj Brecko –ondavsko-hornádsky seniorát, Orémus Zoltán – abovsko-turniansky senio-

rát. Prezentáciu  REMIDIA n.o. prezentova Marika Géciová. TABITA  účelové zariadenie slovenského 

CZ v Košiciach – duchovný Jaroslav Széles. Prítomní na stretnutí boli: duchovná Mariana Sláviková, 

duchovná Pándy-Kovács Tímea. Program tretieho dňa  zabezpečoval a koordinoval člen správnej 

rady Jaroslav Géci
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Konferencia Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Kráľovskom Chlmci 
pod názvom: Spoločenské otázky – teologické refl exie
Zo strany ÚD Henrieta Ibosová a Szilárd Haris prijali pozvanie s aktívnou účasťou, na každoročne 

zorganizovanú konferenciu Teologickej Fakulty. Na konferencii odzneli prednášky na  témy : ľudia 

žijúci na okraji spoločenstva, asimilácia maďarskej menšiny na Slovensku. Prítomní dospeli k zá-

veru, že aj cirkev sa musí zaoberať týmito problémami a nájsť na nich vhodné teologické a spolo-

čenské odpovede. Riaditeľka prezentovala výsledky a výstupy diakonického prieskumu a programy 

v rámci ústredia. Szilárd Haris rozprával o interpretáciách postihnutých a odkázaných na pomoc 

iným  z pohľadu teológie.

Konferencia s názvom: Sprevádzaný vodca v Berekfurdo v Maďarsku  
Konferencii organizovanej maďarskou diakoniou (MRSZ) pre riaditeľov rôznych diakonických od-

vetví sa zúčastnil za ÚD Szilárd Haris.  Na konferencii sa tradične  konalo ročné stretnutie Diako-

nickej Koordinačnej Rady z Karpatskej kotliny. Na stretnutí sme prezentovali činnosti a plány našej 

diakonie. Rada hľadala riešenia na rozšírenie činností a bližšiu spoluprácu medzi jednotlivými člen-

mi tohto spoločenstva. Uzniesli sa na založení spoločnej emailovej adresy s cieľom zefektívnenia 

vzájomnej komunikácie. 
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Medzinárodná konferencia STIOC s témou migračnej krízy v Debrecíne. 
Na konferencii sa s aktívnou účasťou zúčastnil duchovný Szilárd Haris. Cieľom konferencie bolo 

oboznámiť sa so stavom migrácie, názormi a postojmi  cirkví a diakónií v jednotlivých krajinách. Na 

konferencii boli prítomní zástupcovia z Holandska, z Nemecka, z Čiech a Maďarska

13) PASTORAČNÁ ČINNOSŤ
V diakonickej službe ústredia je neoddeliteľnou súčasťou aj pastoračná činnosť duchovného Szi-

lárda Harisa. Duchovný pravidelne vykonáva svoju pastoračnú činnosť na mesačných stretnutiach 

opatrovateľov zamestnaných v domácej opatrovateľskej službe. Duchovnú činnosť vykonáva aj 

u opatrovaných, ktorých sporadicky navštevuje. V priebehu roka slúžil vo viacerých cirkevných 

zboroch a to: Pribeta, Martovce, Imeľ, Vojany, Nová Vieska, Čúz, Selice, Komárno. S prezentáciou 

činnosti ústredia sa zúčastnil v mládežníckom tábore Élesztő v Maďarsku. Na  Dňoch  otvorených  

dverí v Centre  protidrogovej  terapie v Ráckeresztúri mal možnosť oboznámiť sa pacientami a lie-

čebnými postupmi. Božím slovom sa prihovoril na slávnostnom otváraní programu Most Lásky v 

Kráľovskom Chlmci, pri príležitosti diakonickej nedele v Cirkevnom zbore v Komárne a taktiež  štu-

dentom gymnázia Marianum v Komárne.

Počas celého roka  pripravoval publikáciu Jutalmam, hogy tehetem (Odmenou je, že môžem), ktorá 

bude vydaná pri príležitosti 10. výročia založenia ústredia. Pri editovaní štorjazyčnej knihy realizo-

val rozhovory s bývalými aj  terajšími dobrovoľníkmi a pracovníkmi ÚD ako aj s poprednými pred-

staviteľmi RKC na Slovensku, ktoré budú súčasťou publikácie. Kniha bude vydaná a distribuovaná 

v nasledujúcom kalendárnom roku.
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Na záver

Diakonie kresťanských cirkví spájajú ľudia rôzneho veku, sociálneho statusu, vzdelania a záujmov, 

ktorí veria v Krista ako svojho spasiteľa. Snahou aj tej  našej diakonie  je vytvárať také  spoločenstvo, 

kde je možnosť vnímať inakosť druhých ako dar a obohatenie a nie ako obmedzenie. Putá, ktoré 

nás spájajú v diakonii sa nezakladajú len na túžbach, stanovených víziách a cieľoch ale vychádzajú  

predovšetkým z posolstva  Božej lásky a z príkladov služby Ježiša Krista.  Počas celého roka sme 

mali možnosť precítiť  vedenie a sprevádzanie nášho Hospodina, čoho dôkazom je i toto bilanco-

vanie. 

V tomto roku sme slávili naše 10. výročie. Slávili sme ho, tak trocha netradične. Nekonala sa pom-

pézna oslava, ktorú sme si plánovali. Napriek tomu nemáme dôvod, aby sme smútili, lebo slávili 

sme skutkami a činmi , ktoré nám náš Hospodin požehnal. Stali sme sa členmi spoločenstva Eu-

rodiakonie a mali sme možnosť vycestovať do Bruselu, do  Utrechtu  aj do Torre Pellice v Talinsku, 

kde nám bolo umožnené vidieť a spoznať našich bratov a sestry z rôznych kútov sveta pôsobiacich 

v diakonických službách. 

V službe našej diakonie sme spustili chránenú dielňu a vysunuté pracovisko v Kráľovskom Chlmci. 

Počas celého roka sme zrealizovali a zapojili sa do viacerých našich aj medzinárodných  programov. 

Z tých zahraničných môžeme spomenúť humanitárnu pomoc pre našich bratov a sestry žijúcich 

na Zakarpatsku, kde sa vyzbieraná suma v priebehu dvoch rokov vyšplhala na rekordnú  sumu 

100.900 eur. V tomto projekte boli podporené predovšetkým výdajne teplých jedál a stravovanie 

detí odkázaných na túto pomoc.  

Poslaním diakonie je pomáhať starým, chorým a odkázaným na pomoc druhým. K tomu, aby sme 

mohli dobrovoľníkov zapojiť do tejto služby na profesionálnej úrovni bolo potrebné ich dovzdelá-

vať a pripraviť ich k tejto službe. V tomto roku sa nám podarilo  vyškoliť a tým získať akreditované 

vzdelanie pre  54 dobrovoľníkov. 

Jeden z najväčších programov, do ktorého sa nám podarilo  zapojiť bolo spustenie domácej opatro-

vateľskej služby cez Implementačnú agentúru MPSVaR. Odhodlanie k poslaniu opatrovania a odva-

hu zapojiť sa do projektu prejavili postupne aj cirkevné zbory Rožňava, Opatovský Sokolec, Rimav-

ská Sobota, Komárno, Sečovce, Číčov, Byster. Projekt Domácej opatrovateľskej služby je vo fáze 

zrodu, keď začíname budovať piliere, ktoré stoja na pevných základoch. Základ je zložený z rôznych 

ingrediencií, ktoré sú na rozdiel od iných opatrovateľských služieb spojené našou pridanou hodno-

tou, ktorú tvorí láska k blížnemu a napĺňanie poslania diakonickej služby Cirkvi.

Henrieta Ibosová 
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