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Úvodné slovo

,,Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť omnoho viac, ako my 

prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky ve-

kov. Amen.“ (List Efezanom 3-20,21)

Apoštol Pavol nám hovorí, že je možné dosiahnuť plnosť poznania Krista, nie preto, že je to 

práca človeka, ale preto, že je to Božia milosť. Keď si prelistujeme a pozrieme  výročné správy z 

posledných rokov, môžeme vidieť, že tento dokument má z roka na rok viac strán. Máme pocit, že 

sme mali možnosť urobiť niečo z Božej milosti. Nastal čas sa opäť pustiť do spracovania výročnej 

správy. Teraz ešte netušíme koľko strán bude mať, je možné, že bude mať práveže menej listov a 

nebude taká rozsiahla. Stojíme pred otázkou. Pracovali sme menej alebo horšie? Božie slovo nám 

chce ukázať, že úspech v Cirkvi sa nemeria od počtu stránok správy a už vôbec nie od získaného 

bohatstva, ale od rastu Božej slávy. Možno by sme sa mali radšej opýtať, či sa skrze nás, v tomto 

roku slávila viac Božia milosť a či sme sa viac priblížili a spoznali Krista v našich osobných životoch. 

V predchádzajúcich rokoch sme nedokázali spočítať, ani vyčísliť Božie požehnania, ktoré sme 

dostali. V tomto roku tomu nebolo inak, no s  rozdielom, že nám náš Pán ukázal aj to, že do cesty sa 

nám môžu postaviť aj ťažkosti. Medzičasom nám môžu ubudnúť sily, alebo môže meškať plánova-

ný projekt. Napriek všetkým ťažkostiam je ON ten, ktorý nám dokáže všetko dať ,,a to ešte vo väčšej 

hojnosti než Ho vyprosujeme“. Ak je však naša viera pevná, tak z nás tieto prekážky urobia skúse-

nejších a poddajnejších služobníkov nášho Pána. V tomto roku sme mali možnosť pocítiť a spoznať 

jeho bezhraničnú milosť, ktorá je nám daná skrze Ježiša Krista. Pod jeho vedením môžeme smelo 

vykročiť do nasledujúceho roka. Nech sa tak stane.

Haris Szilárd – diakonický duchovný
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I. Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi 

na Slovensku (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 situácie 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 30.12.2018 tvorilo 68 zamestnancov v nasledovných pracovných 

pozíciách: 

• Riaditeľ: Henrieta Ibosová (úväzok 1,0)

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

• Ekonóm – asistent chránenej dielne: Andrea Janická - Rudnayová (úväzok 1,0)

• Opatrovateľská služba: na 1,0 úväzok – 2 zamestnanci, na 0,5 úväzok – 1 zamestnanec

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

Prevádzky :
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III. Správna rada: 

IV. Vízia ÚD KRC na Slovensku:

V. Hospodárenie s fi nanciami v roku 2018 

Správnu radu  ÚD RKC na Slovensku v roku 2018 tvorili: 

• András Fitos

• Annamaria Mikos

• Tibor Révész

• Zsolt Molnár  

• Jaroslav Géci. 

Správna rada v roku 2018zasadala: 

1. 29.01.2018 v Rimavskej Sobote 

2. 26.09.2018 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

Príjmy / Výdavky + - Rozdiel

322 382,72 EUR 313 494,16 EUR 8 888,56 EUR

Počiatočný stav pokladňa     1 285,91 EUR

Počiatočný stav BÚ     47 489,28 EUR

    48 775,19 EUR

IA MPSVaR 184 486,00 EUR    

Za služby 54 864,21 EUR    

2% z daní 807,34 EUR    
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Príjmy / Výdavky + - Rozdiel

zbierka 9 054,45 EUR    

dary FO 6 206,88 EUR    

Reformata n. o. 8 000,00 EUR    

ÚPSVaR §59 6 673,88 EUR    

ÚPSVaR §60 8 322,30 EUR    

Ministerstvo kultúry 41 019,00 EUR    

Vrátenie preplatku ZP      

VZP 1 852,99 EUR    

Union 277,51 EUR    

Dôvera 818,16 EUR    

Tovar   1 015,76 EUR  

členské   399,00 EUR  

nájomné   3 366,15 EUR  

opravy a udržiavanie   1 352,66 EUR  

Služby ostatné   3 032,13 EUR  

spotrebný materiál bežný   1 447,35 EUR  

školenia, kurzy   4 021,80 EUR  

telekomunikačné služby   1 079,73 EUR  

stravné zamestnancov   8 388,57 EUR  

cestovné   2 889,40 EUR  

PHM   721,47 EUR  

služobný automobil   10 500,00 EUR  

Reprezentačné, dary, občerstvenie   466,02 EUR  

Poštovné   425,45 EUR  

Ostatné služby   202,24 EUR  

Ostatné poplatky   484,59 EUR  

Zákonné sociálne náklady   273 701,84 EUR  

      8 888,56 EUR

Zostatok na BÚ     8 368,98 EUR

Zostatok v pokladni     519,58 EUR
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VI. Programy ÚD RKC na Slovensku v roku 2018

1) MOST LÁSKY  
V roku 2018 sa do medzinárodného programu zapojilo 15.910 dobrovoľníkov z celej Karpat-

skej kotliny. Cez Ústredie diakonie RKC na Slovensku sa v  tomto roku zaregistrovalo 35 skupín 

a spoločenstiev v počte 3.456 dobrovoľníkov.  

Tohtoročné slávnostné zahájenie Mostu Lásky v rámci našej diakonie  sa uskutočnilo 25. mája 

na pôde CZ v Šamoríne. Záštitu nad programom prijali dvaja mladí ľudia: operná speváčka Réka 

Kristóf a maratónsky bežec Peter Hodossy. Slávnostné otvorenie sprevádzala bohoslužba, kde prí-

tomných privítal bratislavský senior Dr. Alfréd Somogyi, ktorý poukázal na to, že dnes, v programe 

Most lásky, hlásame slovo Božie - skutkami. ,,Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepri-

pravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý.“ (Lukáš 12,47) – boli verše z písma svätého, ktoré od-

zneli s úmyslom povzbudenia a podpory prítomných dobrovoľníkov. Následne Réka Kristóf a Peter 

Hodossy nielenže prijali pozvanie ako hostia, ale aj prekvapili prítomných osobnými svedectvami 

pospletanými krásnymi melódiami mladej sopranistky. Na záver slávnostného otvorenia bola du-

chovným CZ Andrásom Gyorgyom zrealizovaná beseda s prítomnými hosťami a riaditeľkou ústre-

dia, ktorá bola ukončená autogramiádou knižných publikácií Petra Hodossyho.

Som dobrovoľník! – súťaž v rámci projektu Most Lásky 

V tomto roku sme sa po prvýkrát zapojili do súťaže v  rámci projektu Most Lásky, ktorý je 

určený pre dobrovoľníkov, ktorí sú aktívnymi účastníkmi tohto programu. Cieľom tejto súťaže je 

podeliť sa a zmedializovať priebeh dobrovoľníckej aktivity vo svojej komunite. Do súťaže sa zapojili 

2 subjekty. Výhercom sa stal István Balázs so svojim príspevkom.

2) ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK
Tradíciou Ústredia diakonie RKC na Slovensku je zorganizovanie zbierky školských pomôcok, 

ktorá je vyhlásená vo všetkých cirkevných zboroch. V tomto roku sa nám opäť podarilo vyzbierať 
a podporiť  rodiny v zariadení núdzového bývania v Pribeníku a deti v základných školách v Mar-
tovciach a v Dolnom Štály. Do programu sa zapojilo viacero cirkevných zborov, začo im patrí veľká 
vďaka. Pevne veríme, že aj týmto programom dokážeme na pomoc odkázaným rodinám zmierniť 
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3) ŠTIPENDIUM PRE NADANÉ DETI POD NÁZVOM: NYILAS MISI
Štipendium pre nadané deti vyhlasuje každoročne Maďarská diakonia pre nadané deti zo soci-

álne odkázaných rodín v celej Karpatskej kotline. Do grantu sa môžu zapojiť deti od 5. až 12. ročníka 

povinnej školskej dochádzky. V roku 2018 sme sa opätovne zapojili, a komisia vybrala 2 deti - z Rož-

ňavy a Vlčian. môcť vypočuť uverejnené texty.

4) VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: „Dobročinný bude nasýtený.” 
V decembri 2018 sme opätovne vyhlásili výtvarnú súťaž pre študentov základných a stredných 

škôl pod názvom „Dobročinný bude nasýtený“. Cieľom tejto výzvy je poukázať prostredníctvom kre-

sieb a fotografi í aká je dôležitá dobročinnosť a pomoc iným . V tomto roku sme sa rozhodli zmeniť 

priebeh aktivity. Z vybraných výtvarných diel, ktoré odporučí odborná porota v roku 2019 zorganizu-

jeme internetovú aukciu. Do súťaže sa zapojilo 40 študentov. Výťažok z aukcie bude použitý v dvoch 

líniách. Autor diela dostane určitú čiastku z vydraženej sumy, ktorá bude slúžiť na podporu štúdia. 

Druhá časť z vyzbieranej sumy pôjde na podporu rodín v sociálne znevýhodnených podmienkach, 

v ktorých poskytujeme domácu opatrovateľskú službu. Uskutoční sa tak vzájomná pomoc medzi ge-

neráciami.

výdavky, ktoré súvisia s nástupom detí do povinnej školskej dochádzky. Cieľom tejto dobrovoľnej 
zbierky je aj budovanie sociálneho cítenia detí a rodín ktoré spomenuté pomôcky odovzdajú alebo 
zakúpia pre tento program. 
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5) PREVÁDZKA CHRÁNENEJ DIELNE
Ústredie Diakonie RKC na Slovensku prevádzkovalo aj naďalej v roku 2018 chránenú dielňu 

cez Ústredie práce sociálnych vecí a  rodiny v Komárne spolu s miestom pracovného asistenta. 

V mesiaci apríl sa počet zamestnancov v chránenej dielni znížil o jedno pracovné miesto z dôvodu 

ukončenia Národného projektu Podpory opatrovateľskej služby, a teda sa znížilo o post koordiná-

tora v tomto regióne.

6) VZDELÁVANIE OPATROVATEĽOV
Program vzdelávania opatrovateľov je úzko spätý s opatrovateľskou službou Ústredia diakonie 

RKC na Slovensku. Cieľom programu je príprava na opatrovateľskú službu z radov našich veriacich, 

ktorí sa plánujú zapojiť do opatrovateľskej služby alebo slúžia v zborovej diakonii ako dobrovoľníci. 

V roku 2018 sa nám podarilo zorganizovať v spolupráci so vzdelávacou inštitúciou VaV Servis s.r.o. 

sídliacou v Prešove jeden akreditovaný 230 hodinový kurz v Rimavskej Sobote. Vzdelávanie pre-

biehalo v období od 15.septembra do 3. novembra 2018. Kurz úspešne ukončilo 15 absolventov. 

Vzdelávanie fi nančne podporil všeobecný fond našej cirkvi sumou: 1.300 eur.

7) DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 
ÚD RKC na Slovensku pokračovalo v roku 2018 s poskytovaním domácej opatrovateľskej služ-

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

ry opatrovateľskej služby. Projekt bol ukončený k 30. aprílu 2018. Domácu opatrovateľskú službu 

sme poskytovali v košickom a nitrianskom samosprávnom kraji. Projekty domácej opatrovateľskej 

služby cez Implementačnú agentúru ukončili svoje pôsobenie  vo všetkých cirkevných zboroch, kde 

bola táto služba poskytovaná. Národný projekt bol na pôde ústredia realizovaný počas 23. mesia-

coch, a za toto obdobie sme poskytli domácu opatrovateľskú službu 101 odkázaným na pomoc 

druhých, a to v rozsahu 2, 4, 8, 12 a 24 hodín. Počas realizácie projektu sa zamestnalo cez ústredie 

107 osôb. Implementácia národného projektu je dôkazom jednej z možností prepojenia poskyto-

vania sociálnych služieb so zborovou diakoniou. Okrem ústredia, boli v tomto projekte až do konca 

zapojené cez vlastnú zborovú diakoniu cirkevné zbory v Rožňave, Rimavskej Sobote, v Opatovskom 

Sokolci a v Sečovciach. Realizácia tohto projektu ako na zborovej, tak aj na celocirkevnej úrovni 
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Darca: Suma v eurách: 

Abovsko- turniansky Seniorát 126 €

Kráľovský Chlmec 200 €

Košice Barca 100 €

Neded 100 €

Nižný Žipov 145 €

RKC Rimavská Sobota 500 €

Veľký Meder 211,42 €

Klížska Nemá 100 €

Rožňava 120 €

Číčov 100 €

Somotor 112 €

Čečejovce 260€

Záležák Attila 100 €

Kollárovo 30 €

Gemerská Hôrka 40 €

Lenartovce 50 €

Modrany 200 €

Korpa Peter 40 €

Raškovce 70 €

CZ Moldava nad Bodvou 200 €

Paňovce 80 €

Keť 132 €

patrí k najrozsiahlejším nielen čo sa týka počtu odkázaných na pomoc iných, ale aj počtu zamest-

naných ľudí. 

Ústredie vynaložilo všetky možné prostriedky, aby sa mohlo pokračovať v tejto veľmi žiadúcej 

a potrebnej službe či už zo strany opatrovaného alebo opatrovateľa. Musíme však skonštatovať, 

že sa nám nepodarilo získať fi nančné zdroje na jej plynulé pokračovanie. Hneď po vyhlásení nasle-

dujúcej výzvy dopytovo orientovaného projektu Podpory opatrovateľskej služby sme sa prihlásili 

a spracovali projekt v troch samosprávnych krajoch.  V decembri 2018 bol tento projekt ešte stále 

v štádiu schvaľovania. Veríme, že sa nám podarí zapojiť do projektu, ktorý je po stránke administra-

tívnej omnoho náročnejší a je plánovaný na obdobie 26. mesiacov. Generálna cirkev nás podporila 

v tomto projekte schválením celocirkevnej zbierky, ktorá bola vyhlásená v jarných mesiacoch 2018. 

V účelovej zbierke na podporu opatrovateľskej služby sa vyzbierala suma 9 054,45 eur. 
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Janice 86,40 €

Kráľ 80 €

Michalovce 167 €

Bratislavský seniorát 4167 €

Slavec 18,40 €

Trebišov 121 €

Rimavská Seč 100 €

Neuvedené 100 €

Neuvedené 230 €

Kysta 110 €

Rimavská Sobota jednorazová podpora 503,23 €

CZ Malý Kamenec 355 €

Spolu 9054,45 €

V roku 2018 sme v rámci projektu opatrovania pokračovali s vydávaním vlastného mesačníka 

pod názvom „ Z viery pre vieru “. Periodikum slúži ako prostriedok na udržiavanie vzťahov s klien-

tami a opatrovateľmi v domácej opatrovateľskej službe. V mesačníku sú biblické meditácie, vlast-

né životné príbehy opatrovaných, ako aj dôležité informácie týkajúce sa domácej opatrovateľskej 

služby.

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

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

prebieha opatrovateľská služba vzišla potreba vzájomného modlitebného spoločenstva medzi 

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

ktorú 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. 

8) PODPORA Z MAĎARSKEJ REFORMOVANEJ DIAKONIE (MRSZ) KOMPENZAČNÉ POMÔCKY
Ústredie diakonie má veľmi dobré vzťahy s MRSZ čomu môžeme vďačiť, že sme boli oslovení v 

rámci ich nadačného projektu. Predmetom projektu bolo podporiť našu diakoniu kompenzačnými 

pomôckami, ktoré im ponúkla fi rma TEVA zaoberajúca sa zdravotníckymi kompenzačnými pomôc-

kami. Ústredie túto ponuku využilo a vybralo si pomôcky, ktoré budeme vedieť využiť v domácej 

opatrovateľskej službe. Ide predovšetkým o invalidné vozíky, pomôcky potrebné k osobnej hygiene 

v domácom prostredí a spotrebný zdravotnícky materiál. Ústredie v súčasnosti hľadá priestory 

(menší sklad), kde by bola možnosť zriadenia požičovne a skladu  pomôcok , ktoré nám budú do-

dané v prvom štvrťroku 2019.
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9) BUĎME V OBRAZE! – DEŇ S DIAKONIOU VO VEĽKÝCH KOSIHÁCH
V  spolupráci s  cirkevným zborom vo Veľkých Kosihách sa nám podarilo 29. augusta 2018 

usporiadať deň s Diakoniou. Program, ktorý sa stal prvou lastovičkou, má za cieľ motivovať naše 
cirkevné zbory na službu v diakonii a poukázať na rôzne spôsoby a formy, ktoré je možné v rámci 
zborových diakonií zrealizovať. Božím slovom sa prihovoril k veriacim diakonický duchovný Szilárd 
Haris, PhD. V hlásanej kázni poukázal na skutočnosť, že základy diakonickej služby siahajú do ob-
dobia starého zákona kde bola Diakonia prirodzenou súčasťou zborov a tak to je až dodnes. Keď 
sa zbor rozhliadne nie len vo svojom vnútri, ale preskúma aj svoje okolie smerom von, kde a komu 
môže podať pomocnú ruku, tak sa aj samotný zbor začne rozvíjať. V kázni odzneli príklady z biblic-
kých príbehov poukazujúce na osoby, z ktorých môžeme čerpať ako zo zdroja v našich zborových 
diakoniách a môžu nám slúžiť ako vzory v službe. Po slovách podpory a povzbudenia k výkonu 
diakonickej služby boli predstavené prítomným programy ústredia, do ktorých majú možnosť sa 
zapojiť. 

10) PREUKAZ  DIAKONIKA 
Ďalším novým projektom, ktorému staviame základy a ktorého obdobným cieľom je priblížiť 

sa bližšie k zborovej diakonii je vydanie preukazov pre aktívnych členov slúžiacich v diakonii. Vypra-
covali sme podmienky vydania, zrušenia a spôsobu registrácie preukazu. Na poslednom zasadnutí 
správnej rady bol schválený vypracovaný program, ktorého realizácia sa začne v nasledujúcom 
roku. Jeden z očakávaných výsledkov programu je vedenie databázy dobrovoľníkov slúžiacich v dia-
konii.
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11) PROJEKT NA PODPORU ZBOROVEJ DIAKONIE
V októbri 2018 sme v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho v Komárne, s Reformovanou teolo-

gickou fakultou, vyhlásili projekt zameraný na podporu diakonických služieb Reformovanej kres-

ťanskej cirkvi na Slovensku. Cieľom projektu je motivovať študentov fakulty a predovšetkým mla-

dých dobrovoľníkov z radov cirkevných zborov na službu v diakonni. Vypracovali sme štruktúru 

projektu, kde je možnosť vypracovať zámer diakonického projektu alebo aktivity v konkrétnom 

cirkevnom zbore alebo komunite. Úlohou ústredia bude pomoc pri realizácii konkrétneho projek-

tu, a to predovšetkým v hľadaní fi nančných zdrojov na jej realizáciu. Na prvé kolo vyhlásenej výzvy 

nebola odozva, ale veríme že v nasledujúcom roku osloví tento projekt študentov alebo dobrovoľ-

níkov z radu cirkevných zborov.

12) PRAX ŠTUDENTOV DIAKONIE 
Po prvý krát v histórii Ústredia diakonie sme mali možnosť podeliť sa s našou službou so 

študentami Univerzity J. Selyeho v Komárne – Reformovanej teologickej fakulty, odbor misiológia, 

diakonia a  a sociálna starostlivosť, v  rámci odbornej praxe, ktorú u nás vykonávali. Študentky: 

Scarlett Rigó a Tímea Tóhelyl na pobočke v Komárne nahliadli do činností ústredia a oboznámili sa 

s programami a službou v našej Diakonii pod vedením Szilárda Harisa. Veríme, že táto spolupráca 

s Univerzitou Jána Selyeho sa bude rozrastať a absolventi odboru misiológie a diakonie sa raz stanú 

našimi zamestnancami a budú u nás vykonávať profesionálnu diakonickú službu.

13) PROGRAM POD NÁZVOM „CHLIEB MAĎARSKÝ”
V programe pod názvom „Chlieb Maďarský” nás hospodári zo Slovenska opäť podporili dvo-

mi tonami múky. Na slávnostnom odovzdávaní 12. decembra 2018 sa zúčastnil duchovný Haris 

Szilárd kde sme sa opätovne zaviazali odovzdať múku s cieľom podporiť komunity a odkázaných 

v duchu kresťanskej lásky. Múku ako základnú ingredienciu k chlebu nášmu každodennému roz-

dáme predovšetkým do cirkevných zborov a školských jedální, kde sa stravujú deti. Iniciátorom 

programu je Občianske združenie Gazda v zastúpení Petra Vargu.
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14) ZBIERKA TESCO
Cirkevný zbor v Kráľovskom Chlmci sa zapojil do celonárodnej charitatívnej potravinovej zbier-

ky v dňoch od 22. do 24.novembra 2018 s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodi-

nám. Táto zbierka sa uskutočnila v spolupráci s našou a evanjelickou diakoniou. Do programu sa 

mali možnosť zapojiť všetci návštevníci obchodného centra, ktorí v tomto čase navštívili obchod. 

Vyzbierané potraviny a drogéria boli rozdané odkázaným ľuďom a rodinám v okolí Kráľovského 

Chlmca. Z vyzbieranej sumy 20 % prispieva Tesco peňažnou sumou, ktorou bude podporená lieč-

ba a s ňou súvisiace výdavky rodiny 5 ročného chorého dieťaťa v reformovanom cirkevnom zbore 

Kráľovský Chlmec. Veľké poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí darovali zo svojich nákupných 

vozíkov vhodné potraviny alebo hygienické potreby do vozíkov dobrovoľníkov.

15) ADVENTNÁ ZBIERKA
Cirkevná Spojená Škola v Moldave nad Bodvou nás oslovila s prosbou o pomoc s distribúciou 

adventných balíčkov, ktorú každoročne organizujú v období adventu. Ústredie diakonie prosbe 

vyhovelo a oslovilo Zariadenie núdzového bývania v Pribeníku, Detský domov v  Jelke, Základné 

školy v Martovciach a v Keti, kam adventná zbierka putovala. Na pôde cirkevnej školy v Moldave 

nad Bodvou sa 18. decembra 2018 konala vianočná slávnosť v rámci ktorej bolo odovzdaných 70 

rôznych adventných balíčkov, ktoré ústredie v priebehu nasledujúcich dní rozdistribuovalo do vyš-

šie menovaných inštitúcií. Na slávnostnom koncerte duchovný cirkevného zboru v Moldave nad 

Bodvou Árpád Molnár v mene diakonie poďakoval a odovzdal zástupcom školy ďakovný list. 
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16) EURODIACONIA
Už po tretí krát sme mali možnosť zúčastniť sa valného zhromaždenia a výročnej konferencie 

Eurodiakonie, ktorá  sa konala vo Wroslawe v dňoch od 20. do 22.júna. Na konferencii zastupovala 

našu organizáciu riaditeľka ústredia spolu s duchovným. Organizátorom konferencie bola Poľská 

diakonia. Ústrednou témou bol sociálny program Európy, ktorý sa má stať základom pre tvorbu so-

ciálnej politiky v nasledujúcom období v krajinách Európskej únie. Tento program je v štádiu tvorby 

a v rámci tejto konferencie sme mali príležitosť vyjadriť sa k rôznym oblastiam v sociálnej sfére z 

pohľadu našej diakonie. Konferencia bola ukončená spoločným vyhlásením, ku ktorému došlo po 

vzájomnom rokovaní všetkých prítomných zástupcov jednotlivých krajín Eurodiakonie. Opätovné 

stretnutie a spoznávanie diakonických služieb iných členov eurodiakonie, výmena skúseností a 

nadviazanie nových partnerstiev je vždy motivujúce a inšpirujúce, čomu nebolo inak ani v tomto 

roku. Pridanou hodnotou stretnutia bola možnosť oboznámiť sa so smerovaním sociálnej politiky 

EU v horizonte nastávajúceho plánovaného obdobia.

17) ÚĆASŤ NA  KONFERENCIÁCH  A ODBORNÝCH SEMINÁROCH
Ústredie diakonie RKC na Slovensku sa zúčastnilo v roku 2018 viacerých konferencií nielen na 

Slovenku ale aj v zahraničí. Konferencie nám dávajú priestor na prezentáciu našich aktivít, získanie 

nových poznatkov, výmenu skúseností a nadviazanie nových partnerstiev. 

03.03.2018 “Hálózat a társadalmi vállalkozások sikerességért” Konferencia Komárno

28.03.2018 Odborný seminár pre Zariadenia sociálnych služieb v Bratislave

05.04.2018 Záverečná konferencia k NP POS v Banskej Bystrici

11.-12.04.2018 Konferencia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb
Nové povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb konanej v Bratislave



16

22.04.2018 Zasadnutie Abovsko –turnianskeho seniorátu v Cesticiach

19.06.2018 Letný tábor  v Gombaseku, beseda o dobrovoľníctve

17.09.2018 Odborný seminár k projektu POS v Košiciach 

19.09.2018 Seniorátny deň v komárňanskom senioráte Nedede

30.-31.10.2018 Videokonferencia Eurodiakonie o pilieroch sociálnych práv v Európe

09.11.2018 Konferencia cigánskej misie. ,,O krok bližšie“ v Rimavskej Sobote

15.-16.11.2018 Konferencia Eurodiakonie – Funding Workshop v Budapešti

20.11.2018 Medzinárodná vedecká konferencia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských 
spoločností: Dobrovoľníctvo ako služba v Košiciach

23.-24.11.2018 XVII. Bethlen Kata medzinárodná diakonická konferencia v Rumunsku

18) DIAKONICKÁ KONFERENCIA KARPATSKEJ KOTLINY 
Organizátormi Diakonickej Konferencie karpatskej kotliny v roku 2018 sa stalo Ústredie dia-

konie RKC na Slovensku v dňoch 7.-8.mája v Rimavskej Sobote. Cieľom medzinárodnej konferen-

cie je stretnutie vedúcich predstaviteľov diakónií Karpatskej kotliny za účelom výmeny skúseností, 

prezentácie vlastných aj spoločných programov a plánovania ďalších spoločných aktivít na nasle-

dujúce obdobie. Na konferenciu prijali pozvanie: Beszterczey András: riaditeľ Diakonie Maďarskej 
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19) PASTORAČNÁ ČINNOSŤ 
V diakonickej službe ústredia je neoddeliteľnou súčasťou aj pastoračná činnosť duchovného 

Szilárda Harisa PhD. Podobne ako v minulom roku, duchovný pravidelne vykonával svoju pasto-

račnú činnosť na mesačných stretnutiach opatrovateľov zamestnaných v domácej opatrovateľskej 

službe. Duchovnú činnosť vykonáva aj u opatrovaných, ktorých sporadicky navštevuje. Pravidelne 

publikuje v ofi ciálnom mesačníku Kalvinské Listy, kde máme už vlastnú diakonickú rubriku a vydá-

va náš mesačník. Okrem toho udržiava vzťahy s duchovnými v cirkevných zboroch RKC. Počas roka 

slúžil Božie slovo vo viacerých farnostiach RKC na Slovensku: v Chotíne, v Novej Vieske, v Nových 

Zámkoch, v Pribete, v Komoči. Od roku 2017 je členom Doktoranského kolégia v ekumenickej sek-

cii, kde aktívne vykonáva svoju službu, čoho dôkazom je uverejnená štúdia o diakonii v ofi ciálnom 

periodiku Doktorandského kolégia. V  roku 2018 sa taktiež zúčastnil  na jej výročnej konferencii 

v Maďarsku - v Nagykőrösi.

reformovanej cirkvi, Juhász Márton: štatutárny zástupca Reformovanej maďarskej diakonickej ne-

ziskovej organizácie ako aj vedúci zástupcovia z reformovaných diakónií z Rumunska a z Chorvát-

ska. Konferenciu slávnostne otvoril biskup RKC na Slovensku spolu s riaditeľkou ÚD RKC. Hosťom 

konferencie bol duchovný Park Sungkon z Reformovaného  kórejského cirkevného zboru pôsobia-

ceho v Bratislave. Počas konferencie každá z prítomných diakónií mala možnosť predstaviť svoje 

pôsobenie vo vlastnej krajine. Konferencia a rokovania hlavných predstaviteľov diakónii Karpatskej 

kotliny boli ukončené sformulovaním spoločného vyhlásenia, ktoré je zamerané na podporu part-

nerstiev jednotlivých diakónií v rámci Karpatskej kotliny.
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IX. Na záver

Opäť je jeden rok za nami, kedy sa na chvíľu zastavíme a pozrieme späť. Bilancujeme, hodnotíme, 

píšeme, počítame a skladáme účty. Počas roka je málo príležitostí stíšiť sa a zamyslieť nad našimi skut-

kami, pretože žijeme v marazme doby, ktorá je čoraz viac rýchlejšia a naberá na obrátkach. Nespočetné 

množstvo informácií, ktoré nás zaplavujú, neustále zmeny v legislatíve, nové inovatívne postupy a vývoj 

technológie z nás mnohokrát robia ľudí vzdelaných ale zaneprázdnených. Veľakrát vieme ako sa to 

dá, alebo naopak, ako sa to nedá, vedieme polemiky, diskutujeme a na skutky a činy už neostane čas. 

Božie slovo: ,,Buďte činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.“ (list Jakubov 1:22) nás 

sprevádzalo v tomto roku počas našej služby. 

Rok 2018 priniesol viacero nečakaných dobrých aj menej dobrých zmien v našej diakonii. Zažili 

sme si situáciu, ktorú sme nemohli ovplyvniť, no napriek tomu sme boli svedkami Božieho riadenia. 

Pomoc zo strany našej cirkvi aj jednotlivcov nás utvrdzuje v tom, že sme dôležitou súčasťou našej cirkvi. 

Z výročnej správy sa môžete dočítať, že k 31.12.2018 sme na ústredí ostali len malá hŕstka slúžiaca 

v diakonii. Napriek tomu sa nepýtajme, čo môže cirkev pre nás spraviť, ale hľadáme spôsoby ako my 

vieme slúžiť našej cirkvi. Nové programy, ktoré sme v tomto roku spustili sú práve zamerané na zme-

nu myslenia a pohľad z iného uhla. Čo tým myslíme? ,,Aby služba LÁSKY – Diakonia sa nespájala len 

s predstavou, že tam načerpáme síl, nasýtime sa a dostaneme pomoc v prípade núdze. Naša predstava 

je aby bola Diakonia jednou z možností ako vieme MY, svojimi schopnosťami slúžiť iným.“ Preto hľa-

dáme dobrovoľníkov z radu našich veriacich a študentov na teologickej fakulte, ktorí svoje Božie dary 

a schopnosti chcú využiť na pomoc iným. Chceme v diakonii vybudovať také spoločenstvo, ktoré sa 

dokáže navzájom napomínať, utešovať aj povzbudzovať. Cieľom nie je zostrojiť veľké monštrum, ale 

práve naopak, veľa malých, ale o to silnejších, požehnaných diakonických spoločenstiev na zborových 

úrovniach prepojených medzi sebou Božou Láskou. 

Je to výzva, ktorá je v Božích rukách. 

Henrieta Ibosová 


