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Úvodné slovo

,,Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích...“ (list Rimanom 8,19)

Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích je úryvok zo svätého 

písma, ktoré často zaznieva v období adventu, keď sme v období očakávania príchodu spasiteľa. Je 

dobré, ak si všimneme, že to nie je o nádeji príchodu Krista ako takého. Apoštol Pavol to vysvetľuje 

v nasledujúcich  veršoch, kde  hovorí o nádeji: „Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, ktorú vidíme 

(splnenú), nie je nádej. Veď čo niekto vidí, načo by sa tomu aj nádejal? V období, keď sme odkázaní alebo 

závislí od iných potrebujeme však nejakú pomoc zvonka, čo nám pomáha ostať triezvymi.“

Koncom starého roka a príchodom nového roka je obdobím keď hodnotíme a plánujeme. Nie 

je to inak ani v našej diakonii. Pozrel som si spätne minuloročné úvodné slová, ktoré sme zverejnili 

vo výročných správach. Zapodievame sa v nich sami sebou, čo je prirodzené a pochopiteľné. Bolo 

to obdobie formovania  sa v službách našej cirkvi a hľadania cieľov. Ako organizácia sme sa modlili 

a prosili nášho Pána o rast našej dikaonie, podporu vo vzťahoch s partnerskými organizáciami. 

Nielenže naše prosby boli vyslyšané, ale dostali sme do vienka omnoho viac. 

Počas našej služby sme sa viackrát stretli s túžobným volaním o pomoc, ktorá prichádza nie-

len z radov svetských, ale aj z radov  našej cirkvi. Naše skutky a činy by mali smerovať k prebudeniu 

a nabádaniu všade tam, kde chýba v našich každodenných životoch Boh, alebo je nedostatok slú-

žiacich,  uvedomujúc si, že všetci sme závislí od Spasiteľa. 

Apoštol Pavol hovorí,  že tento svet tak čaká na zjavenie Božích synov. Svet však nevie čo má  

v skutočnosti očakávať alebo na koho má čakať. Čo ale rozhodne cíti a vie, že má neprekonateľný 

pocit akéhosi nedostatku. Tento defi cit treba niečím naplniť, a keďže nepozná 

toho pravého, zákonite používa nejaké náhrady. A práve preto je veľmi dôležité v rámci diako-

nických a kresťanských služieb predstaviť Ježiša Krista.

Keďže táto nádej nie je skutočnou kresťanskou nádejou, nemalo by nás to frustrovať, ale 

mohli by sme to skôr vnímať ako úlohu. Joó Sándor hovorí o tomto verši nasledovne: ,,Táto nádej 

neznamená vankúš na ktorom môžeme spokojne zaspať, ale práve naopak. Chápe ju ako inštinkt, ktorý 

inšpiruje k väčšej aktivite, v nádeji ktorá povzbudzuje.“

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 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 31.12.2019 tvorilo 52 zamestnancov v nasledovných pracovných 

pozíciách: 

• Riaditeľ: Henrieta Demeter Ibos (úväzok 1,0)

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

• Ekonóm – personalista: Andrea Janická- Rudnayová  (úväzok 1,0)

• Koordinátorka Komárno (asistent Chránenej dielne): Beáta Bachorec (0,75%)

• Koordinátorka Kráľovský Chlmec: Ildikó Lőrincz (dohoda o pracovnej činnosti 10 hod. týždenne)

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

• Koordinátorka Rimavská Sobota: Ildikó Timár Kovács (dobrovoľník)

• Opatrovateľská služba: 

na 1,0 úväzok 40 zamestnanci

na 0,5 úväzok 8 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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IV. Správna rada: III. Organiz. štruktúra ÚD RKC 

V. Vízia ÚD KRC na Slovensku:

VI. 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 2019 zasadala: 

1. 29.01.2019  v Rimavskej Sobote 

2. 17.12.2019 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

Počiatočný stav pokladňa   511,33 EUR

Počiatočný stav BÚ   15 463,01EUR

  

IA MPSVaR 347 810,74 €    

Za služby 120 264,70 €    

2% z daní 1 631,13 €    

Diakonický duchovný RKCPersonalista

Rimavská SobotaKomárno Kráľovský Chlmec

   

   

Riaditeľ

Štatutár

Ekonóm Duchovný

Koordinátor II.

Opatrovateľ/ka

Dobrovoľníci

Koordinátor I.

Opatrovateľ/ka

Dobrovoľníci

Koordinátor III.

Opatrovateľ/ka

Dobrovoľníci
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Príjmy / Výdavky + - Rozdiel

Zbierka Raday kolegium 44 712,95 €    

Zbierka Prešov 1 845,93 €

Dary FO 2 620,40 €    

Reformovana kresťanská cirkev 3 500,00 €    

Dary iné PO 100,00 €

UPSVaR § 54 12 330,24 €

ÚPSVaR §59 5 408,95    

ÚPSVaR §60 7 333,68    

Ministerstvo kultúry 41 019,00 €    

Vrátenie preplatku ZP 

VZP 340,81 €    

Union 195,98 €    

Dôvera 98,47 €    

Tovar 340,81 € 0 €  

Členské 195,98 € 230,00 €  

Nájomné 98,47 € 3 561,00 €  

Opravy a udržiavanie   1 809,64 €  

Služby ostatné   4 591,44 €  

Spotrebný materiál bežný   5 979,43 €  

Školenia, kurzy   84,00 €  

Telekomunikačné služby   1 333,90 €  

Poštovné   665,19 €  

Cestovné   1 191,54 €  

PHM   3 590,60 €  

Služobný automobil -poistenie   225,78 €  

Reprezentačné, dary, občerstvenie   388,88 €  

Dary FO - aukcia   200,00 €  

Dar Raday kolegium   44 800,00 €  

Bankové poplatky   408,11 €  

Pokuty a penále   5,31 €  

Ostatné poplatky   417,00 €

Zákonné sociálne náklady: 

Mzdové náklady 339 395,91 €

Zákonné SP a ZP 115 949,98 €

Tvorba soc. Fondu 1 809,04 €

55 % stravné lístky 28 719,83 €

Zabezpečenie OOP 124,54 €

Zostatok na BÚ 103 684,41 €

Zostatok v pokladni 930,36 € 
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VII. Programy ÚD RKC na Slovensku v roku 2019

1) MOST LÁSKY  
Ústredie diakonie RKC sa opätovne zapojilo do medzinárodného programu Most Lásky, ktorý 

organizuje Reformovaná Diakonia v Maďarsku. Cieľom tohto  programu je zapojiť v celej Karpat-

skej kotline väčšie aj menšie skupiny dobrovoľníkov zamerané na pomoc v sociálnej sfére a rozvoj 

a podporu v oblasti ekológie, a to prostredníctvom konkrétnej - priamej pomoci pre mestá, obce, 

inštitúcie a cirkevné spoločenstvá. V roku 2019 sa do medzinárodného programu cez Ústredie dia-

konie RKC na Slovensku  zaregistrovalo zhruba 3000 dobrovoľníkov.  Slávnostné zahájenie progra-

mu sa uskutočnilo 24.-25. mája 2019 v priestoroch Základnej školy vo Veľkých Ludinciach. Záštitu 

nad programom prijal biskup RKC na Slovensku Ladislav Fazekas a trojnásobný olympionik Andras 

Balco. Na slávnostné otvorenie prijali pozvanie  Gyula Kassai za seniorát Barš, Attila Sárai rímsko-

-katolícky vikár, Ferencz Kuncz - zástupca Rákocziho združenia a Zita Cseri starostka obce. Priebeh 

a organizáciu  slávnostného  otvorenia programu Most Lásky sa ujala duchovná  CZ vo Veľkých 

Ludinciach Eva Antal, ktorej patrí veľká vďaka spolu s dobrovoľníkmi z cirkevného zboru.

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

ktorá je vyhlásená vo všetkých cirkevných zboroch. V okolí Komárna sa  vyzbieralo  okolo 30 škol-

ských tašiek a viacero pomôcok, ktoré nám boli doručené.  V tomto roku sme zbierkou podporili 

odkázané deti zo ZŠ Ferencza Rákocziho v Kollárove. Vrúcna vďaka patrí všetkým, ktorí podpo-

rili túto zbierku. Úspech tejto zbierky meriame nie v počte a množstve školských pomôcok, ale 

v úprimných úsmevoch obdarovaných detí
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3) ZBIERKA NA PODPORU  INTERNÁTU  RÁDAYHO V BUDAPEŠTI
V Budapešti 23. januára 2019 vypukol požiar v cirkevnom Rádayho internáte. Generálna cirkev 

RKC na Slovensku vyhlásila okamžite účelovú zbierku.CZ RKC vyzbierali v priebehu dvoch mesiacov 

sumu 45.021,38 €, ktoré boli prevedené na ich číslo účtu dňa 27.05.2019 v sume  44.800 €

4) VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: „Dobročinný bude nasýtený.” 
V  decembri 2018 sme opätovne vyhlá-

sili výtvarnú súťaž pre študentov základných 

a stredných škôl pod názvom „Dobročinný bude 

nasýtený“. Cieľom tejto výzvy je poukázať pros-

tredníctvom kresieb a  fotografi í aká je dôležitá 

pomoc iným a dobročinnosť. V  roku 2019 sme 

sa rozhodli zmeniť priebeh aktivity. Z vybraných 

výtvarných diel, ktoré odporučila odborná poro-

ta sme zorganizovali internetovú aukciu. Do sú-

ťaže sa zapojilo 40 študentov. Výťažok z aukcie 

Dátum prijatia na účet Seniorát Suma v eurách 

04.03.2019 Ondava-hernádi / Ondavsko-hornádsky  501,20

27.02.2019 Komáromi / Komárňanský seniorát 8302,00

25.02.2019 Pozsonyi / Bratislavský seniorát 8177,86

21.02.2019 Abaúj-Tornai / Abovsko-turniansky 2044,00

20.02.2019 Gömöri /Gemerský 3865,00

20.02.2019 Abaúj-Tornai/ Abovsko-turniansky 7000,00

19.02.2019 Barsi / Seniorát Barš 5076,19

19.02.2019 Ungi / Užský seniorát 2875,00

18.02.2019 Zempléni / Zemplínsky 6710,00

11.03.2019 Ondava-hernádi/ Ondavsko-hornádsky  101,70

21.03.2019 Ondava-hernádi / Ondavsko-hornádsky  60,00

31.12.2019 Michalovský seniorát 308,43

Súčet  45.021,38 € 

v sume 200 eur bol použitý ako fi nančná pomoc pre opatrovanú  89-ročnú Alžbetu Horosz pochá-

dzajúcu z Mukačeva, ktorá žije v súčasnosti v Kráľovskom Chlmci. Deti zapojené do programu dostali 

malý darček a diplom za účasť. 
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5) PREVÁDZKA CHRÁNENEJ DIELNE
Ústredie Diakonie RKC na Slovensku prevádzkovalo  aj naďalej v roku 2019 chránenú dielňu 

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

Nebudúci rok plánujeme rozšíriť chránenú dielňu v Komárne o prevádzku práčovne a spustiť novú 

prevádzku chránenej dielne v Kráľovskom Chlmci.

6) DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 
Najväčším programom ÚD RKC na Slovensku je prevádzka terénnej Opatrovateľskej služby. 

V januári 2019 sme uzavreli zmluvu s IA MPSVaR v rámci dopytovo-orientovaného projektu Pod-

pory opatrovateľskej služby. Podarilo sa nám spustiť 3 prevádzky, a to v okolí Komárna v rámci 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, druhú v okolí Rimavskej Soboty v rámci Bansko-bystrického 

samosprávneho kraja  a  tretiu, počtom opatrovateľov aj opatrovaných najväčšiu, v Kráľovskom 

Chlmci v  rámci Košického samosprávneho kraja. Projekt je na dobu 26 mesiacov čo znamená, 

že trvá do roku 2021. Vysúťažili sme v týchto 3 projektoch  spolu sumu zhruba 800.000 €. Tešili 

sme sa, že sa opäť môžeme pustiť do poskytovania tak potrebnej domácej opatrovateľskej služby, 

na ktorú čakalo v poradovníku  množstvo odkázaných. Opätovné spustenie prevádzky na troch 

miestach sme zvládli s Božou pomocou veľmi dobre. Problémom, s ktorým sme sa borili už takmer 

od začiatku spustenia prevádzok,  bola náročná administratíva vyplývajúca s dopytovo-orientova-

ného projektu. ÚD RKC na Slovensku ako aj mnoho iných neziskových aj verejných  poskytovateľov 

sa pre náročnú kontrolu a administratívu dostalo do sklzu, ktorý v konečnom dôsledku znamenal 

pozastavenie plynulého príjmu fi nancií. ÚD RKC požiadalo v letných mesiacoch Synodnú Radu  RKC 

o fi nančnú pomoc, ktorá jej bola  obratom poskytnutá. Na krátke obdobie nám táto pomoc veľmi 

pomohla a predišli sme tak zatvoreniu prevádzok. Napriek tomu, že sa postupne konsolidoval ad-

ministratívny sklz, rozhodli sme sa prevádzku v Komárne pozastaviť na určité obdobie. Vynaložili 

sme nesmierne úsilie a pokúšali sme sa cez média vytvoriť tlak, aby sa celý proces posudzovania 

urýchlil. S časti sa nám to aj podarilo. Dúfame, že to najťažšie obdobie je za nami a už teraz sa bu-

deme vedieť plne venovať skvalitňovaniu poskytovania domácej opatrovateľskej služby. 

V mesiaci november a december sme zorganizovali ďalšie vzdelávanie opatrovateľov ÚD RKC  

a duchovných RKC. Finančnú podporu na zrealizovanie vzdelávania sme získali cez nadáciu Otto 

per Mille z Waldenskej diakonie. Konferenciu sme nazvali ,, Živá nádej“ kde ústrednou témou bolo 



10

vyrovnávanie sa stratou a smútkom pri výkone povolania, či už ako opatrovateľa alebo ako duchov-

ného. Hlavným prednášajúcim bol Prof. Szarka Miklós, pôsobiaci v Maďarsku ako duchovný, rodin-

ný  terapeut a univerzitný profesor. Prednášky na vysokej odbornej úrovni boli spojené s osobným 

svedectvom a misiou.  V  rámci tohto projektu sme mali možnosť zakúpiť aj rôzne zdravotnícke 

kompenzačné pomôcky pre ústredie , ktoré budú slúžiť na skvalitnenie služieb v terénnej opatro-

vateľskej službe. 

V roku 2019 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  kde 

prebieha opatrovateľská služba vzišla potreba vzájomného modlitebného spoločenstva navzájom 

medzi opatrovanými aj opatrovateľmi. Vydávaním tohto periodika napĺňame aj túto misijnú  potre-

bu, 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

7) PREUKAZ  DIAKONIKA 
Ústredie Diakonie RKC na Slovensku prevádzkovalo  aj naďalej v roku 2019 chránenú dielňu 

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

Nebudúci rok plánujeme rozšíriť chránenú dielňu v Komárne o prevádzku práčovne a spustiť novú 

prevádzku chránenej dielne v Kráľovskom Chlmci.

Kto môže byť držiteľom preukazu Diakonika 
• Absolvent Univerzita J.Selyeho – RTF v študijnom programe MDSS , ktorý sa zúčastnil duchovného 

vzdelávania organizovaného ÚD RKC na Slovensku

• Člen RKC na Slovensku, ktorý aktívne pracuje (slúži) v zborovej diakonii príslušného cirkevného 

zboru

• Člen RKC na Slovensku, ktorý  slúži v sociálnej oblasti ako dobrovoľník, alebo má záujem sa do tejto 

služby zapojiť 
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• Člen RKC na Slovensku, ktorý sa pravidelne zapája do programov organizovaných ÚD RKC, pomáha 

pri ich realizácii a tým prispieva k šíreniu dobrého mena a jeho práca v diakonických službách  je  

vzor pre ostatných

• Dobrovoľník z radu partnerských organizácií, ktorý pravidelne pomáha pri realizácii programov 

organizovaných ústredím 

Zrušenie nároku držiteľa preukazu
• Zmena bydliska dobrovoľníka alebo ak už nevie alebo nemôže vykonávať dobrovoľnícku činnosť 

• Porušením etických princípov, alebo ak svojou činnosťou a  konaním poškodzuje dobré meno 

ústredia 

• Ak odíde z RKC na Slovensku a nie je jej členom 

Povinnosti držiteľa preukazu Diakonika 
• Pre získanie preukazu je potrebné odporúčanie duchovného z CZ kde je evidovaný ako člen RKC. 

Odporúčanie môže vydať aj duchovný slúžiaci na ÚD RKC na Slovensku, ak sa dostatočne obozná-

mil so službou dobrovoľníka. 

• Sprístupniť informácie o dostupnosti v databáze evidencie dobrovoľníkov 

• Podpora a šírenie dobrého mena Ústredia diakonie RKC 

• �Účasť na programoch ústredia, pomoc pri realizácii celocirkevných diakonických projektoch ak sú 

v blízkosti bydliska dobrovoľníka a spadajú do oblasti jeho pôsobenia 

• Všeobecne milujúci a kresťanský postoj k ľuďom v núdzi

• Účasť jeden krát ročne na stretnutí diakonikov, v ktorom informuje o svojej dobrovoľníckej činnosti

• Pravidelná účasť na nedeľných Bohoslužbách vo vlastnom CZ 

Práva držiteľa preukazu Diakonika: 
• V prípade potreby pre civilné (úradné) účely vydanie odporúčania ústredia s popisom jeho dobro-

voľníckych aktivít 

• Možnosť vykonávať odbornú prax v diakonických službách ústredia 

• Možnosť vystavenia odporúčania k výkonu dobrovoľníckej služby v sociálnej, zdravotnej  alebo hu-

manitárnej oblasti 

8) ETICKÝ KÓDEX
V letných mesiacoch  sme sa pustili do vypracovaniu etického kódexu ÚD RKC na Slovensku. 

Táto iniciatíva vzišla z potrieb prevádzky Opatrovateľskej služby a jednou z motivačných impulzov 

bola aj konferencia V4 v Českom Tešíne. V nasledujúcom roku nás čaká jej schválenie správnou 

radou ÚD RKC a zároveň jeho implementácia do praxe.
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9) PROGRAM POD NÁZVOM „CHLIEB MAĎARSKÝ”
V programe pod názvom „Chlieb Maďarský” nás hospodári zo Slovenska  podporili 2310 kg 

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 kres-
ťanskej lásky. Múku ako základnú ingredienciu k chlebu nášmu každodennému sme v roku 2019 
rozdali  predovšetkým do cirkevných zborov a školských jedální, kde sa stravujú deti. Iniciátorom 
programu je Občianske združenie Gazda v zastúpení Petra Vargu. 

11) ADVENTNÁ ZBIERKA  
Adventná zbierka 2019 ktorú vyhlásila 9. decembra Synodná rada RKC na Slovensku bola za-

meraná  na pomoc pre občanov  postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici v Prešo-
ve. Zbierka trvá do 7.1.2020. Vyúčtovanie bude zverejnené v nasledujúcej výročnej správe.

10) ZBIERKA TESCO  
Cirkevný zbor v Kráľovskom Chlmci sa opäť zapojil do celonárodnej charitatívnej potravinovej 

zbierky v dňoch od 22. do 24. novembra 2019 s  cieľom pomôcť ľuďom v núdzi a sociálne slabším 
rodinám. Táto zbierka sa uskutočnila v spolupráci s  evanjelickou diakoniou. Do programu sa mali 
možnosť zapojiť všetci návštevníci obchodného centra, ktorí v tomto čase navštívili obchod. Vyzbie-
rané potraviny a drogéria bola rozdaná odkázaným ľuďom a rodinám v okolí Kráľovského Chlmca. 
Veľké poďakovanie patrí opäť všetkým darcom, ktorí darovali zo svojich nákupných vozíkov vhodné 
potraviny alebo hygienické potreby do vozíkov dobrovoľníkov.

1. ZŠ Refomovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Rožňava 200 kg

2. Cirkevná ZŠ s VJM, Keť 150 kg

3. Reformovaný cirkevný zbor Veľké Kosihy 50 kg

4. Reformovaný cirkevný zbor Chotín 200 kg

6. Reformovaný cirkevný zbor Pribeta 200 kg

 7. Reformovaný cirkevný zbor Dvory nad Žitavou 50 kg

8. DSS Timóteus Ház 160 kg

10. Reformovaný cirkevný zbor Marcelová 80 kg

11. ZŠ s VJM Veľké Ludnice 130 kg

12. Gymnázium Mihálya Tompu Rimavská Sobota 200 kg

13. ZŠ Ul. práce Komárno 100 kg

14. Reformovaný cirkevný zbor Veľké Ludnice 200 kg

15. Cirkevná ZŠ reformovanej kres. cirkvi s VJM Vojany 100 kg

16. Nádej n.o. Ve2ké Kosihy 100 kg

17. ZŠ Móra Jókaiho s VJM Komárno 200 kg

18. ZŠ Gyula Juhász + Ref. Gymn. Levice 190 kg

Spolu: 2310 kg
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12) EURODIACONIA
V 2019 roku sa valné zhromaždenie Eurodiaconia konalo hlavnom meste Škótska v Edinburgu. 

Na konferencii a valnom zhromaždení  v tomto roku zastupovali našu organizáciu riaditeľ ÚD RKC 

spolu s duchovným. Ústrednou témou stretnutia bolo: Hľadanie pravdy, jej hlásanie a šírenie  spo-

lu s aktuálnymi  témami, ktoré rezonujú na pôde Európskej únie. Zaujímavá bola odborná  pred-

náška o súcitení a utrpení, kde bol prezentovaný výskum, ktorý dokazuje pozitívny vplyv súcitenia 

na osobu, ktorá poskytuje pomoc. V rámci okrúhleho stola sa diskutovalo o vplyve skreslených  

a nepravdivých informácií podávaných v masmédiách. Konferencia vydala spoločné memorandum 

v ktorom zdôrazňuje potrebu spravodlivého rozdelenia a možnosti rovnakého prístupu odkáza-

ných ľudí k poskytovaniu  pomoci formou sociálnych služieb.

13) ÚĆASŤ NA  KONFERENCIÁCH A ODBORNÝCH SEMINÁROCH
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.

3.04.- 4.04.2019 Valné zhromaždenie a konferencia APSS v Bratislave 

Aktívna účasť: Henrieta Demeter Ibos 

15.5 -17.05.2019 Konferencii Eurodiakonie -platforma V4 s aktívnou účasťou v Českom Tešíne. 
Aktívna účasť: Henrieta Demeter Ibos

Pasívna účasť: Andrea Janická Rudnayová

17.05.2019 Reformovaný Deň jednoty – Debrecen 
Aktívna účasť: Harisz Szilárd

11.-14.6.2019 Vzdelávanie duchovných RKC, Berekfurdo 

Pasívna účasť: Harisz Szilárd
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14) KONFERENCIA STIOC
ÚD RKC na Slovensku sa v mesiaci máj 2019  podujalo  zorganizovať medzinárodnú konferen-

ciu STIOC v Rimavskej Sobote. Konferencia sa pravidelne organizuje z iniciatívy holandských bratov 

a sestier, ktorej hlavným cieľom je budovanie a rozvíjanie vzťahov medzi východnou a strednou 

Európou v  rámci cirkevných spoločenstiev. Hlavnou myšlienkou konferencie bola: ,, Diakonia – 

liek ako nebyť sám. “ Takto sme nazvali konferenciu, ktorá sa niesla v duchu tejto idei. Naši bratia 

a sestry z Holandska nám odprezentovali vlastnú diakonickú službu a následne sme mali možnosť 

hľadania spoločných prienikov v diakonii u nás, v Maďarsku aj v Rumunsku. Jedným z fakultatív-

nych programov konferencie bola návšteva  Zariadenia pre seniorov v Chanave. Sme vďační nášmu 

Pánovi, že nám požehnal toto stretnutie a dal priestor diskutovať o  tom, ako neostať  osamote 

s  problémami, s ktorými sa boríme v našich diakoniách. Po návrate domov nás oslovili holandskí 

bratia s  iniciatívou zorganizovania účelovej zbierky v  ich spoločenstve  pre Diakonické centrum 

v Chanave. 

19.-21.06.2019 Medzinárodná konferencia: Zdieľanie hodnôt diakonickej práce a oslavy 30. 
výročia vzniku Diakonie CČE v Prahe. 
Aktívna účasť: Henrieta Demeter Ibos

Pasívna účasť: Géresi Róbert

25.06.2019 Konferencia: „Nezávislý život“ Bratislava 
Pasívna účasť: Harisz Szilárd

21.-23.08.2019 Free Will and Divine Action Conference, München
Aktívna účasť: Harisz Szilárd

16.-17.10.2019 Konferencia APSS v Bratislave 
Pasívna účasť: Demeter Ibos Henrieta, Bachorec Beáta 

4.-6.11.2019 Vzdelávanie duchovných RKC, Nagybörzsöny
Pasívna účasť: Harisz Szilárd

26.11.2019 Adventné stretnutie spolku protestantských žien v Komárne 
Aktívna účasť: Harisz Szilárd
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15) 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 vy-

dáva náš mesačník.  Okrem toho, udržiava vzťahy s duchovnými v cirkevných zboroch RKC. Počas 

roka slúžil Božie slovo vo viacerých farnostiach RKC na Slovensku: v Pribete, v Komoči, v Čalovci, 

v Kameničnej. 
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IX. Na záver

Pomaly, ale isto sa stáva tradíciou, že záverečné slovo roka patrí tomu, kto vedie organizáciu. 
Chopiť sa tejto úlohy nie je jednoduché. Pri formovaní myšlienok, ktoré  s vami zdieľam rok čo rok mi 
pomáha to,  že samotnú výročnú správu dávame dokopy traja ľudia. Štatutár, duchovný a ekonóm. Je 
to tím v ktorom má každý z nás svoje poslanie a miesto. 

Tento rok sa niesol v znamení rôznych výziev a prekonávania prekážok. Žijeme v dobe, ktorá na-
berá na obrátkach, všetko akoby sa zrýchľovalo a nám neostáva čas na stíšenie sa. Plánujeme, realizu-
jeme, hodnotíme a točíme sa v marazme povinností. Koniec roka je čas keď máme možnosť na chvíľu 
zastať, stíšiť sa v modlitbách a pozrieť sa späť. V tomto roku prešlo päťročné obdobie môjho pôsobenia 
v službách Diakonie. Spomínam si na prvé nesmelé kroky a modlitby, keď sme spoločne hľadali sme-
rovanie Diakonie spolu s pánom Biskupom. Vedeli sme jednoznačne, ktorým smerom ísť nechceme. 
O to ťažšie bolo hľadať cestu ktorou sa vybrať. ,,Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím: 
zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za 
odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.“ (List apoštola Pavla Filipským 3: 13,14) Tieto 
slová písma Svätého mám poznačené v Biblii po jednom zo spoločných stretnutí. 

Zostaviť víziu a ciele je len jedným z prvých krokov, po ktorých ak nenasledujú skutky a činy, tak 
ostane pri snoch a prázdnych slovách. Avšak ani húževnatá a vytrvalá služba bez snov a vízií nevedie 
k vytúženému cieľu. K tomu, aby sa sen mohol stať skutočnosťou a vytýčené ciele sa naplnili, je potreb-
ná jednoznačne viera v Božie riadenie, ktorú sme počas minulého roka aj v predošlých piatich rokov 
môjho pôsobenia  mali možnosť nie raz precítiť pri našej službe. Tento rok bol z môjho pohľadu v dia-
konii poznačený strachom. Strachom čo bude s opäť rozbehnutou opatrovateľskou službou, ktorá sa 
vo februári úspešne rozbehla, ale v auguste narazila na fi nančné problémy. Strach nás núti, aby sme 
sa stiahli, uzavreli a stali neviditeľnými, aby si nás radšej nikto nevšimol. Keď sa v našom okolí klame, 
zavádza, kradne, radšej mlčíme. Vieme, že by bolo treba prehovoriť, zastať sa, zaujať postoj, konať, ale 
my sme radšej zdržanliví. Obávame sa, že by nás odvaha mohla dačo stáť. Pred strachom sa však ukryť 
nedá. Preniká cez všetky pomyselné múry a núti nás robiť to, čo by sme nikdy nechceli, o čom vieme, 
že by sme to urobiť mali. Viera, ktorá si chce zavrieť oči pre utrpením ľudí je len ópium či ilúzia. Aj v na-
šej diakonickej opatrovateľskej  službe sa s týmto stretávame.  Myslím si, že pre veriaceho človeka nie 
je hanba priznať si, že sa bojí a má pochybnosti. Práve naopak, tváriť sa, že nepochybujem a nebojím 
sa, nie je fér. A práve toto poznanie, ktoré sme mali možnosť v tomto roku prežiť pri vyjednávaniach, 
rokovaniach s ministerstvom, platovej neschopnosti, marazme nezmyselnej administratívy projektu 
podpory opatrovateľskej služby, nás priviedlo k tomu, aby sme sa zamysleli. Myslím si, že  omnoho 
čestnejšie je pýtať sa, skúmať, klásť si otázky ako sa tváriť, že nám je jasné, čo nám jasné nie je. Toto 
pre začiatok dobrej zmeny v osobnom živote, ale aj v našich rodinách, v cirkvi či v diakonii  úplne stačí. 
V diakonickej službe RKC by sme sa chceli vrátiť k pevným pilierom služby lásky k blížnemu a pomoci 
k ľuďom odkázaných na pomoc druhým. Podporovať a rozvíjať zborovú diakoniu v cirkevných zboroch, 
ktorá nie je odkázaná na fi nancovanie z európskych a štátnych  zdrojov, ale je založená na dobrovoľnej 
báze, na základoch Božieho volania pre toto poslanie.

Henrieta Demeter Ibos


