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Výročná správa 



História SED – Veľký Slavkov 

Stredisko evanjelickej DIAKONIE – „útulok Dom na polceste“ vo Veľkom 
Slavkove vykonáva svoju činnosť od roku 2000.  

Do roku 2004 sa táto práca konala pod hlavičkou Spoločenstva evanjelickej mládeže, 
ktoré sa venuje organizovaniu voľno časových aktivít pre deti a mládež. Z misijnej činnosti 
tejto organizácie tak vzišla sociálna práca s mladými ľuďmi vo Veľkom Slavkove. Dňa 20. 
12. 2004, z dôvodu profesionalizácie práce a odbornému zázemiu, prešla všetka činnosť pod 
Evanjelickú diakoniu a vzniklo Strediskom evanjelickej diakonie so samostatnou právnou 
subjektivitou. 

Ďalším krokom k skvalitneniu práce bola žiadosť o zaradenie do siete zariadení 
poskytujúcich odbornú sociálnu starostlivosť mladým ľuďom v rámci Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK). Na základe schvaľovacieho procesu, sociálny odbor VÚC PSK 
v roku 2005, uznal Dom na polceste vo Veľkom Slavkove ako zariadenie, ktoré poskytuje 
sociálnu pomoc formou útulku. 
 

Kto sme 
 

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby na základe zákona č. 448/2008 o sociálnych 
službách (do 31. 12. 2007 zákon č. 195/1998 o sociálnej pomoci), hlavne mladým mužom, 
ktorí sú odchovancami detských domovov. Pretože títo ľudia nevyrastali v prirodzenom 
rodinnom prostredí, po dovŕšení 18. veku života často nie sú psychicky a sociálne pripravení 
viesť normálny a plnohodnotný život. Ich samostatný život, ktorý sa po odchode z Detského 
domova ani poriadne nezačal, potom končí na periférii spoločnosti alebo v azylovom dome. 
Z toho dôvodu Dom na polceste takýmto ľuďom poskytuje priestor a čas (najviac 4 roky), kde 
sa môžu naučiť samostatne žiť. Sekundárnym spôsobom sa venujeme aj ľuďom, ktorí sa vo 
svojom živote dostali do krízovej situácie (bezdomovci, asociáli, ľudia, ktorí dlhší čas žijú 
v kríze, narkomani) a pomáhame im v ich návrate do normálneho života.  
 Formálne fungujeme ako Stredisko evanjelickej diakonie so samostatnou právnou 
subjektivitou a používame vlastné identifikačné číslo (IČO). 
 

Ciele 
 

• poskytovanie sociálnej, materiálnej, zdravotnej a duchovnej pomoci tým, ktorí túto 
pomoc potrebujú.  

• príprava klientov pre život, aby v dnešnom svete dokázali samostatne 
a plnohodnotne žiť 

• formou voľno časových aktivít a cieleného vzdelávania pomáhať mladým ľuďom 
rozšíriť ich životný obzor a nájsť svoje miesto v tomto svete 

• evanjelizačným spôsobom prebudiť duchovný život mladých ľudí a pomáhať im 
v tomto živote aj duchovne rásť a napredovať 

• podporovať sebavedomie a zdravý rast každého človeka 
 
 
 
 
 



Personálne obsadenie 
 

Mgr. Stanislav Gurka – zamestnaný na trvalý pracovný pomer – riaditeľ Strediska 
evanjelickej diakonie a jeho štatutár 

Mgr. Eva Gurková – zamestnaná na trvalý pracovný pomer ako sociálny pracovník 
Mgr. Vladimír Maťaš – v stredisku pracuje na živnosť ako projektový manažér 
Roman Pindroch – v stredisku pracuje ako živnostník a je vedúcim pracovnej terapie 
Igor Šimko – v stredisku pracuje ako živnostník a je vedúcim pracovnej terapie 
Peter Makovský – v stredisku pracuje ako živnostník a je vedúcim stavebnej činnosti 
Pavol Geľatka – v stredisku pracuje ako živnostník a je vedúcim pracovnej terapie 
Vladimír Kováč, je zamestnaný na pracovnú zmluvu a je zodpovedný za kancelársku 

a účtovnícku agendu. 
Mgr. Renáta Leščinská – zamestnaná na trvalý pracovný pomer ako sociálna 

pracovníčka 
Dobrovoľníci – Miranda a Iwan Hofmanovci, Helena a Jae Sung Ko, Monika 

Maťašová, Janka Pindrochová,  
 

Správna rada strediska: 
 
Mgr. Stanislav Gurka, Ing. Mgr. Michal Findra, Mgr. Jana Pindrochová, Roman 

Pindroch, Mgr. Vladimír Maťaš 
 

Poskytované služby a klienti 
 
Dom na polceste v roku 2012 svojim klientom poskytoval v prvom rade ubytovanie 

a stravu. Okrem toho mali klienti zamestnancami strediska zabezpečené sociálne a duchovné 
poradenstvo a to formou osobných rozhovorov, individuálnej terapie ako aj formou 
biblických skupiniek a duchovných spoločenstiev. Rozvoj osobných, komunikačných 
a sociálnych zručností stredisko zabezpečovalo formou spoločných komunít, voľno časových 
aktivít a vzdelávacích programov. Nácvik a ustálenie pracovných návykov a zručností sa dialo 
hlavne formou každodennej pracovnej terapie. 
 

Do nášho zariadenia prichádzali  mladí a mladiství ľudia (výnimočne aj starší) z ulice, 
z detských domovov, reedukačných domovov a zo špeciálnych internátnych škôl. Oficiálna 
veková hranica ktorú sme si vymedzili pre klientov je 17 – 30 rokov. Dĺžka pobytu 
v zariadení je časovo obmedzená na maximálne 4 roky. Túto hranicu sme určili na základe 
skúseností s cieľovou skupinou, z dôvodu efektívnosti poskytovania sociálnych služieb 
núdznym mladým ľuďom. Rok 2012 sme v našom stredisku začínali s počtom klientov 21. 
Ukončili sme ho s počtom klientov 32( 7 klientov z tohto počtu je už v samostatných, ale 
monitorovaných bytoch). Čo sa týka celkového počtu klientov, ktorým boli počas roka 2012 
poskytnuté sociálne služby, v tejto oblasti evidujeme spolu 36 klientov. 

 

 
 
 



Prehľad činností za rok 2012  
 

• Rekonštrukcia 
 
V roku 2012 sme ukončili 2. etapu rekonštrukcie nášho domu. Popri tejto 

rekonštrukcii s malým obmedzením pokračoval bežný život v našom Dome na polceste.  
 

• Vebabox 
 
 Dôležitým momentom našej služby je pracovná prevádzka na výrobu chladiarenských 

boxov do osobných áut značky Vebabox. Prevádzku sme otvorili v apríli 2009 v spolupráci 
s holandskou firmou Vebabox a jej slovenským zastúpením firmou Orion Nova s.r.o. V tejto 
prevádzke pod vedením odborného pracovníka sa klienti môžu učiť práci s drevom, 
strojárskej a elektromontážnej výrobe.  

 
• Stavebná činnosť SED 

 
Vďaka získaným skúsenostiam v oblasti pomocných stavebných prác a jednoduchých 

stavebných prác v minulých rokoch sme sa odvážili v roku 2012 ísť aj do väčších zákaziek 
napr. pre firmu Hydina Kežmarok a.s., kde sme rozširovali obrovské haly na chov hydiny 
a stým súvisiace technologické budovy a priestory. Tiež  sme realizovali 2 rekonštrukcie 
väčších rodinných domov v našom podtatranskom regióne. Cez praktickú činnosť a prácu 
klienti Domu na polceste najlepšie porozumejú dôležitosti práce v živote človeka. Okrem toho 
majú tiež možnosť v rámci reálnej práce získavať praktické zručnosti, ktoré v ďalšom živote 
určite využijú. 

 
• Byty v Poprade a samostatne žijúci klienti 

 
Toto je vec, ktorá mnohých z nás v pracovnom tíme veľmi motivuje pokračovať 

v našej práci ďalej. 
Štyria naši chalani už viac ako rok žijú samostatne v prenajatom byte na sídlisku v 

Poprade a pracujú na trvalý pracovný pomer doteraz s vynikajúcimi pracovnými úspechmi. V 
roku 2012 sa k ním pridali ďalší 3 chalani v ďalšom prenajatom byte. 

Títo mladí samostatní muži takto veľmi úspešne žijú život na ktorý s obľubou hľadíme 
ako na ovocie milosti Božej voči našej  práci. 
 

• Duchovná starostlivosť 
 
Keďže sme kresťania a celá práca povstala z Božej vôle a Jeho poverenia, je pre nás 

prirodzenou prioritou a poslaním starať sa o duchovný život našich klientov. Ako vždy, aj 
v roku 2012 sme mávali pravidelné nedeľné spoločenstvá a 1-2x týždenne skupinky 
s chalanmi. 
Všetko je to dobrovoľné, nič z duchovných hodnôt nie je v našom zariadení povinné. Aktívne 
žije v našom dome asi 50% chlapcov život viery. Tiež sa zúčastňujeme na rôznych 
kresťanských konferenciách, mládežníckych programov v rámci ECAV a samozrejme 
i v roku 2012 sme boli na SemFeste v Záriečí. Vďaka Bohu. 
 
 

 



• Realizované projekty 
 
Nadácia Pontis a grantový program Accenture 
 
„Je to pre nich ťažké?“ 
 
Nadácia Pontis a Nadačný fond Telecom 
 
 „Posúvame ich do reality“ 
 
Nadácia Pontis a Nadačný fond Telecom 
 
„Poľnohospodárska farma- štart- I. a II. etapa“ 
 

Naše plány pre rok 2013 
 

• marec 2013 – štart poľnohospodárskej farmy 
• prebiehajúca psycho - sociálna starostlivosť o klientov 
• prebiehajúca školiaca starostlivosť o pracovný tím v zariadení 
• október 2013 – začatie prác na dome na polceste pre dievčatá 
 

Partnerstvá a spolupráca 
 
Dom na polceste, ako zariadenie, ktoré pomáha mladým mužom pri ich osamostatnení 

sa, by dnes len veľmi ťažko existoval bez pomoci a podpory mnohých jednotlivcov, nadácií, 
firiem, štátnych inštitúcií, či iných subjektov. Pomoc, ktorú prijímame, je rôzneho druhu. 
Mnohokrát, to čo nás drží a pomáha nám, sú modlitby ľudí, ktorí za nami stoja. Inokedy je 
táto pomoc zhmotnená v rôznych materiálnych daroch (šaty, obuv, potraviny, stavebný 
materiál, pracovné nástroje), ktoré v rámci našej práce veľmi dobre využijeme. V 
neposlednom rade ide aj o finančnú podporu, ktorá nám pomáha naše zariadenie nielen 
udržiavať, ale aj ďalej rozvíjať. Mrzí nás, že nemôžeme informovať o všetkých našich 
podporovateľoch. Tých však, ktorí sú nám známi, radi zverejníme. Všetkým, ktorí nás 
podporujú ďakujeme! 

 
V roku 2012 našu činnosť finančne podporili: 
 
Organizácie: 
Norwit Slovakia spol. s  r. o., Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Pontis, Nadácia 

SPP, T-Com Slovensko a.s., Nadácia ProVida, Prešovský samosprávny kraj, Spoločenstvo 
evanjelickej mládeže, Klas spol. s r.o., MPL Trading spol. s r. o. Poprad, Orion Nova spol. s r. 
o., Modlitebné spoločenstvo Bratislava, Golfový rezort Black Stork – Hotel International, 
Veľká Lomnica, Spoločnosť Embraco Slovakia, s.r.o. 
 

Evanjelické a. v. cirkevné zbory: 
Evanjelický a. v. cirkevný zbor Poprad, Evanjelický a. v. cirkevný zbor Kežmarok. 

 
 
 



Zahraniční partneri: 
Slovakisk evangelisk mission Sweden, Slovakisk evangelisk mission Denmark, East 

European Missions Network z USA. a iní.  
 

Jednotlivci: 
Vladimír Hurtoň, Maroš Višnovský, Kristián Kostecký, Marek Antolík, Pavol Garaj, 

Marián Tallo, Martina Dubcová, Oľga Würschnerová, Matúš Valko,  Tomáš Michalík, Elena 
Bruncková, Milan Bruncko, Václav Basarik, Viera Bílková, Anna Beňová,  Zuzana Valeková, 
Zlata Šallingová, rodina Gumuláková, pani Evka z Nitry, Matúš Pleva, Jozef Chvál, Jozef 
Budaj, Jana Danišová, Lenka Dusíková, Marek Hrivnák, Lenka Kičinová, Katarína Kurucová, 
Marián Lipovský s rodinou, Adriana Pállová, Martina Šimová, František Ondra, Marek 
Poloha, Soňa Šimková, Iwan a Miranda Hoffmans, Eirik Thorvaldsen, Ko Jae Sung s rodinou, 
a mnohí iní anonymní darcovia. 
 

 Finančná správa za rok 2012. 
 Výkaz ziskov a strát za obdobie 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 

Náklady: 
 
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 34 981,13 € 
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP               15 774,26 € 
Telefón, fax,                                                 784,79 € 
Elektrická energia                 3 600,20 € 
Plyn                 1 101,65 € 
Vodné stočné                 1 638,11 € 
Poštovné + ceniny                    352,19 € 
Odvoz všetkých druhov odpadov                    482,00 € 
Kancelárske potreby a materiál                          298,78 € 
Čistiace, hygienické a dezinf. potreby                    233,73 € 
Pracovná odev a obuv, náradie                                                                       44 779,42 € 
Knihy, noviny, časopisy                    210,80 €   
Prevádzka vozidla                 7 287,03 € 
Leasing                        0,00 € 
Výdavky na stravu                18 518,81 € 
Cestovné                 7 668,13 € 
Služby             116 931,00 € 
Odmeny za ďalšie práce vykonané mimo prac. pomeru  
Poistné       74,20 € 
Školenia, kurzy, konferencie, odborné semináre  
Údržba ubytovacích zariadení a údržba výpočtovej techniky  
Daň z miezd 1 541,51 € 
Iné                                                                                       
Opravy a údržby                                                              
Tuhé palivo 

                         9,02 € 
                     448,14 € 
                     158,98 € 

Výdaje celkom                256 799,68 €                          



Výnosy: 
 
Úhrada od klientov za poskytované služby                                                  8 581,79 € 
Príspevok na základe zákona 448/2008  
Príspevok NÚP za vytvorenie pracovného miesta                      7 168,56 € 
Milodary, sponzorské                                                                                                  26 187,95 € 
2% z dani                      2 852,96 € 
Iné 
Tržby z predaja služieb                 195 184,34 € 
Dotácie                       57 409,39 € 
 
Príjmy celkom                  297 384,99 € 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: 05.04.2013, Mgr. Stanislav Gurka, riaditeľ SED, Veľký Slavkov 


