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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 voľnočasových aktivít pre deti a mládež. Z 
misijnej činnosti tejto organizácie tak vyvstala 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. 

Sociálna práca strediska sa začala tak, že terajší riaditeľ zariadenia, vtedy ešte 
ako pracovník Spoločenstva evanjelickej mládeže, prišiel v roku 1998 aj so svojou 
rodinou bývať do Veľkého Slavkova. Jeho hlavnou náplňou bola výstavba 
mládežníckeho centra. Popritom sa začal starať o troch núdznych mladých ľudí z 
dediny, ktorých rodičia vyhodili z domu. Postupom času, keď do jeho rodiny 
pribudlo viac takýchto ohrozených mladých ľudí nielen z dediny, ale aj zo širšieho 
okolia, sa táto práca preniesla do priestorov bývalej evanjelickej školy vo Veľkom 
Slavkove.  

Po niekoľkých rokoch, keď už nebolo možné robiť sociálnu prácu iba formou 
dobrovoľníctva, došlo k jej inštitucionálnemu začleneniu pod Evanjelickú diakoniu 
a žiadosti 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). 
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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 
 

V roku 2008 malo Stredisko evanjelickej diakonie takého personálne 
obsadenie: 

Bc. Stanislav Gurka – zamestnaný na trvalý pracovný pomer – správca 
Strediska evanjelickej diakonie a jeho štatutárom 

Bc. Eva Gurková – zamestnaná na trvalý pracovný pomer ako sociálny 
pracovník 

Mgr. Vladimír Maťaš – v stredisku pracuje od marca 2008 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 

Pavol Geľatka – v stredisku pracuje ako živnostník a je vedúcim pracovnej 
terapie 

Rastislav Gildein – v stredisku pracuje ako živnostník a je vedúcim pracovnej 
terapie 

Vladimír Kováč, ktorý je klientom strediska, je od mája 2008 zamestnaný na 
dohodu a je zodpovedný za kancelársku a účtovnícku agendu. 

Mgr. Jana Pindrochová – stredisku vypomáha ako dobrovoľníčka 
Kristen Reed – v stredisku pracovala ako dobrovoľníčka od sept. 2007 do júla 

2008 
Jessica Cole – v stredisku pracovala ako dobrovoľníčka od febr. do augusta 

2008 
 

Správnu radu strediska tvorí 6 členov: 
Bc. Stanislav Gurka, Ing. Mgr. Michal Findra, Mgr. Jana Pindrochová, Roman 

Pindroch, Peter Madáč, Mgr. Vladimír Maťaš 
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Poskytované služby, klienti 
 Dom na polceste v roku 2008 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 prichádzajú 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 – 27 
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 2008 sme v našom 
stredisku začínali s počtom klientov 26. Ukončili sme ho s rovnakým počtom 
klientov 26. Čo sa týka celkového počtu klientov, ktorým boli počas roka 2008 
poskytnuté sociálne služby, v tejto oblasti evidujeme nárast. Kým v roku 2007 bol 
tento počet 35 klientov, v roku 2008 sme v celkovom vyjadrení poskytli sociálnu 
pomoc až 47 klientom. Vo vyjadrení prepočítaného počtu klientov na jeden deň 
evidujeme pokles z 21,70 klientov na každý deň v roku 2007 na 20,03 klientov na 
každý deň v roku 2008.  
 
 

Prehľad činnosti za rok 2008 
Hlavnou aktivitou strediska v roku 2008 bola rekonštrukcia a prestavba Domu 

na polceste, ktorú sme vďaka finančnej podpore z Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny a NEFO Fondu Prešovského samosprávneho kraja, začali na jeseň roku 
2007. Okrem odborných prác sme celú rekonštrukciu uskutočňovali svojpomocne. 
Naši klienti tak mali po celý rok dostatok možnosti a príležitosti pre zapojenie sa do 
pracovnej terapie pod odborným vedením troch vedúcich pracovnej terapie. Dnes, 
po úspešnej rekonštrukcii prvých dvoch nadzemných podlaží a ich kolaudácii 
vidíme, že takýto spôsob práce je veľmi efektívny a prináša prvé výsledky. Chlapci, 
ktorí predtým nemali skoro žiadne pracovné skúsenosti a návyky po roku 
pravidelného zapájania sa do všetkých rekonštrukčných prác, nemajú problém 
pracovať osem až deväť hodín denne, sú postupne schopní preberať väčšie pracovné 
zodpovednosti a poznajú zmysel a význam práce pre bežný život. Táto skúsenosť je 
pre nás veľkým obohatením, lebo nám ukazuje smer, ktorým by sme chceli v našej 
službe sociálne znevýhodneným mladým ľuďom pokračovať.   

Okrem rekonštrukcie sa nám v roku 2008 podarilo získať niekoľko 
krátkodobých pracovných zákazok. Vďaka nim sme mohli všetkých klientov nášho 
zariadenia postupne zapojiť do pracovnej terapie.  
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V roku 2008 sme úspešne pokračovali v realizácii projektu s názvom „Spolu to 
dokážeme“, ktorý finančne podporila Nadácie pre deti Slovenska. Zameraný bol na 
resocializáciu a pomoc chlapcom s menším mentálnym, ale aj fyzickým obmedzením. 
Projekt sme ukončili v júli. Na jeseň sa nám podarilo tiež vďaka finančnej podpore 
Nadácie Pontis uskutočniť projekt s názvom „Štart sociálneho podniku“. Jeho cieľom 
bolo technologicky pripraviť spustenie výrobnej prevádzky (sociálneho podniku), 
pre pravidelnú realizáciu pracovnej terapie, v ktorej nájdu trvalejšie zamestnanie 
minimálne traja klienti. Aj vďaka tomuto projektu môžeme v apríli 2009 skúšobne 
spustiť výrobu mraziarenských boxov pre holandskú spoločnosť Vebabox.  

 
Popri týchto organizačných a pracovných aktivitách sme počas celého roka 

zabezpečovali aj duchovnú starostlivosť o všetkých klientov zariadenia. V tejto 
oblasti nám v prvej polovici roka výdatne pomáhali Kristen Reed a Jessica Cole, 
ktoré u nás strávili dobrovoľnícky rok. Pod ich vedením prebiehali biblické skupinky 
zamerané na duchovný rast chlapcov. Tiež pomáhali pri organizovaní nedeľných 
spoločenstiev, ktoré sa v našom zariadení konajú každú nedeľu a ich hlavným 
cieľom je priniesť ľuďom, o ktorých sa staráme, živého Krista.  

Do oblasti duchovnej starostlivosti zaraďujeme aj účasť našich klientov na 
Konferencii SEM vo Veľkom Slavkove a na hudobnom festivale SEMFEST v Záriečí. 
Chlapci sa posledne menovanej aktivity zúčastnili nielen ako diváci, ale prispeli aj do 
programu krátkym hudobným vystúpením. Okrem toho sa nám v roku 2008 
podarilo zorganizovať aj týždenný pobyt v Chorvátsku, kde sme okrem oddychu 
mohli s našimi chlapcami prežiť veľa požehnaných chvíľ pri Božom slove, osobných 
rozhovoroch a na modlitbách.  

Na záver musíme povedať, že všetky tieto aktivity nás len utvrdzujú v tom, 
aký silný vplyv a význam má pre človeka osobná a živá viera v Boha.    

 
 

Prezentácia činnosti v roku 2008 
- v januári 2008 odvysielanie 10 minútového dokumentu o našom stredisku 

v relácii Orientácie na STV 2 
- v júli 2008 informačný seminár o práci nášho strediska na hudobnom festivale 

SEMFEST (zúčastnilo sa ho 35 ľudí) 
- september 2008 návšteva sestry Barbary Haug so skupinou nemeckých 

kresťanov vo Veľkom Slavkove – prezentácia činnosti strediska hosťom 
z Nemecka (45 ľudí) 

- v novembri 2008 prezentácia činnosti strediska na Konferencii SEM vo 
Veľkom Slavkove (60 ľudí) 

- december 2008 prezentácia činnosti strediska na Seniorátnom stretnutí 
mládeže Dunajsko – nitrianskeho seniorátu v Nesvadoch (50 ľudí)  
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Naše plány 
 

Nakoľko sa nám minulý rok nepodarilo kompletne dokončiť rekonštrukciu 
nášho zariadenia, naším najdôležitejším cieľom je získanie dostatočného množstva 
finančných prostriedkov pre úplné dokončenie rekonštrukcie strediska. 

Druhým rovnako dôležitým cieľom je legislatívne a organizačne naplánovať 
a pripraviť založenie firmy sociálneho podnikania. Týmto smerom chceme 
v budúcnosti zamerať našu prácu s ohrozenými mladými ľuďmi. Aby sme im vedeli 
poskytnúť nielen stravu a strechu nad hlavou, ale aj dostatok možností naučiť sa 
pracovať a tak si zarábať na svoje živobytie.  

 

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 2008 našu činnosť podporili: 

Norwit Slovakia spol. s  r. o., Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, Nadácia 
pre deti Slovenska, Nadácia Pontis, Prešovský samosprávny kraj, Spoločenstvo 
evanjelickej mládeže, Klas spol. s r.o., MPL Trading spol. s r. o. Poprad, Ing. Jozef 
Jurčík – Termomédia, Tondach Slovensko s r. o., Slovakisk evangelisk mission 
Sweden, Dieter Schuster s rodinou a iní.  
 
 

Finančná správa 
 
Výkaz ziskov a strát za obdobie 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 
 
Výnosy: 
1. Tržby z predaja služieb       2 149 tis v Sk 
2. Iné ostatné výnosy            74 tis v Sk 
3. Prijaté príspevky od iných organizácií       224 tis v Sk 
4. Prijaté príspevky od fyzických osôb        862 tis v Sk 
5. Príspevky z podielu zaplatenej dane        640 tis v Sk 
6. Dotácie            790 tis v Sk 
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Náklady: 
1. Spotreba materiálu       1 465 tis v Sk 
2. Spotreba energie           585 tis v Sk 
3. Opravy a udržiavanie            67 tis v Sk 
4. Cestovné             167 tis v Sk 
5. Ostatné služby        1 365 tis v Sk 
6. Mzdové náklady           520 tis v Sk 
7. Zákonné sociálne poistenie         135 tis v Sk 
8. Cestná daň                2 tis v Sk 
9. Ostatné dane a poplatky              6 tis v Sk 
10. Ostatné pokuty a penále              2 tis v Sk 
11. Dary               79 tis v Sk 
12. Iné ostatné náklady             69 tis v Sk 
13. Odpisy DNM a DHM           106 tis v Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výročnú správu Strediska evanjelickej diakonie za rok 2008 spracoval Mgr. Vladimír Maťaš, 
5. 3. 2009 
 


