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Výročná správa SED Veľký Slavkov – za rok 2017 

 
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 odborného zázemia, prešla všetka činnosť pod 
Evanjelickú diakoniu a vzniklo Stredisko 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 2004, 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 dospelým 
mužom, ktorí sú v rôznej sociálnej kríze (bez domova, závislých na rôznych závislostiach, po 
liečení na tieto závislosti a prevažne tých, 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.  
 

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 (silným momentom našej práce je tréning pracovných 
zručností klientov); 

 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. 
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Personálne obsadenie 
 
 
Mgr. Stanislav Gurka - riaditeľ Strediska evanjelickej diakonie a jeho štatutár 
Mgr. Eva Gurková – sociálny pracovník 
Bc. Vladimír Kováč - zodpovedný za kancelársku a účtovnícku agendu 
Mgr. Jana Pindrochová – projektová manažérka a hlavná ekonómka 
Roman Pindroch – vedúci pracovnej terapie 
Igor Šimko – vedúci pracovnej terapie 
Iwan Hofmans – pracovný manažér pre klientov Domu na polceste  
Mgr. Anna Molnárová – sociálny pracovník 
Dobrovoľníci – Dušan Maršala, Monika Maťašová, Vladimír Maťaš, Juraj Zámečník , Dávid 
Gurka, Nikola Gurková, Eduard Gurka, Monika Gurková, Miroslav Gurka, Martin Peta, Mário 
Poliak a mnohí iní... 
 
Správna rada strediska: 

 
Mgr. Stanislav Gurka, Ing. Mgr. Michal Findra, Mgr. Jana Pindrochová, Roman Pindroch,      
Igor Šimko, Mgr. Vladimír Maťaš 
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Poskytované služby a klienti 
 
Dom na polceste v roku 2017 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. V roku 2017 boli všetky tieto aktivity zastrešené pod jedným 
spoločným projektom, ktorý nám schválila dánska nadácia Velux pod názvom Veľký krok do 
života. Nácvik a ustálenie pracovných návykov a zručností sa dialo ako vždy pod vedením 
našich „parťákov“ na stavbách, v lese, na poliach a maličkej farme v úplne komerčných 
podmienkach, aby prostredie, kde pracujú naši klienti bolo čo najreálnejšie skutočnému 
životnému prostrediu bežných ľudí. 
 

Do nášho zariadenia prichádzali  mladí a mladiství ľudia (v roku 2017 prišlo bolo 
pomerne dosť aj starších – štyria vo veku 47-65 rokov) z ulice, z detských domovov, 
reedukačných domovov, liečebných zariadení na závislosti a zo špeciálnych internátnych škôl. 
Po niekoľkých rokoch sme v roku 2017 poskytli diakonickú pomoc aj 2 novovzniknutým 
mladým rodinám, obe s jedným dieťaťom. 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 2017 
sme v našom stredisku začínali s počtom klientov 31 z toho 11 na bytoch v Poprade. Ukončili 
sme ho s počtom klientov 22 na dome a 12 na 3 bytoch v Poprade a Veľkom Slavkove. Čo sa 
týka celkového počtu klientov, ktorým boli počas roka 2017 poskytnuté sociálne služby, v tejto 
oblasti evidujeme spolu 44 klientov. 
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Prehľad činností za rok 2017 

 
 

 Stavebná činnosť SED 
 
Rekonštrukčné práce na kostole ECAV v Levoči, v budove múzea Levoča. 
Rekonštrukčné, opravné práce, dlažby vonkajšie a vnútorné, spevnené plochy a parkoviská a 
zatepľovanie na rodinných domov : Hôrka, Svit, Veľká Lomnica – vila Snow, penzión Stará 
Lesná, Poprad – Spišská Sobota. 
Rekonštrukcie a modernizácie bytov 3 x – Poprad. 
Hala – spoločnosť Norwit s.r.o. 
Učebne, chodby, sprchy a záchody – gymnázium Poprad. 
Rekonštrukcia a zostrojenie vnútorných priestorov pizzeria, restaurant Lujza Poprad. 
Murárske, obkladačské a sadrokartónové práce – mládež. Centrum Ychthys Veľký Slavkov. 
Celoročné práce na priemyselnej hale „ Sýpka“ – Veľký Slavkov – náš vlastný projekt od 
nadácie Velux – Dánsko 
a mnohé, mnohé iné stavbárske práce v regióne Poprad a Vysoké Tatry. 
 
Vytvorenie dlhodobej spolupráce s firmou IKF Service s.r.o., v ktorej posledný štvrťrok roka 
2017 pracovalo na tréningu prac. zručnosti 5-9 chlapcov. 
 
Cez praktickú činnosť a prácu v stavebnej činnosti 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. 
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 Práca s palivovým drevom 
 
Koncom roka 2017 sme začali pravidelne so 4 klientami pod vedením skúseného pilčíka 
pripravovať palivové drevo pre vlastnú spotrebu. 
  

 Farma SED 
 

Za rok sa tam vystriedalo spolu 6 chalanov, predovšetkým pri rastlinnej výrobe, pri 

pestovaní pšenice, zemiakov a výrobe sena. Mali sme 1,5 ha vlastnej pôdy na pestovanie 

poľnohospodárskych plodín a asi 3 ha pasienkov, z ktorých sme vyrábali seno. 

 

 

 Byty v Poprade a samostatne žijúci klienti 
 
Toto je oblasť našej služby, ktorá mnohých z nás v pracovnom tíme veľmi motivuje 

pokračovať v našej práci ďalej. 
Jedenásti naši chalani žijú samostatne v troch prenajatých bytoch na sídlisku v Poprade 

a pracujú na trvalý pracovný pomer doteraz s vynikajúcimi pracovnými úspechmi. Treba 
dodať, že jeden z nich sa začiatkom roka 2017 oženil a koncom roka sa mladým manželom 
narodila krásna dcérka Ester. Teraz, na koniec kalendárneho roka teda pomáhame už dvom 
mladým rodinám, v ktorých je zatiaľ po jednom dieťati.  

Títo mladí samostatní muži „z bytov“ takto veľmi úspešne žijú život, na ktorý s obľubou 
hľadíme ako na ovocie milosti Božej voči našej  práci. Aj v roku 2017 sme sa však neraz 
presvedčili o potrebe jemne monitorovať a smerovať ich životy naďalej. V roku 2017 sa 
vymenili na bytoch znovu 2 klienti. Teda 2 odišli a osamostatnili sa a iní 2 sa prisťahovali do 
našich bytov.  
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 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. V roku 2017 sme 
mávali pravidelné skupinky s chalanmi 1 x týždenne. Bolo to však veľmi náročné kvôli 
množstvu bežnej ľudskej práce, ktorú konáme. Bol to pre nás duchovný boj, aby sme 
zintenzívnili duchovnú starostlivosť a dali jej to miesto, aké má mať v našom zariadení. Vďaka 
Bohu. 

Všetko je dobrovoľné, nič z duchovných hodnôt nie je v našom zariadení povinné. 
Aktívne žije v našom dome asi 50% chlapcov život viery. Oproti predchádzajúcemu roku je to 
mierny nárast. Tiež sa zúčastňujeme na rôznych kresťanských konferenciách, mládežníckych 
programov v rámci ECAV.  
 

 Projekt Priemyselná hala a vzdelávacie aktivity Velux 
 

Ešte v  septembri 2016 sme začali veľmi perspektívny projekt cez nadáciu Velux 
(Dánska nadácia rovnomennej úspešnej Dánskej firmy). Partnerom tohto nášho projektu je 
nezisková organizácia Relevant z Prešova, ktorá sa venuje vzdelávaniu ľudí v núdzi a reálne sa 
stará o dievčatá po odchode z detského domova. Cieľom projektu je vytvoriť malý priemyselný 
areál pre našu organizáciu vo Veľkom Slavkove a v ňom taktiež poskytnúť našim klientom, aj 
ľuďom z okolia 10-15 pracovných pozícií pre tréning pracovných návykov okrajových skupín 
spoločnosti v rôznych priemyselných odvetviach (napr. stolárska výroba, montáž plastových 
elementov pre rôzne výrobné odvetvia a pod.). V roku 2017 teda naplno prebiehali všetky 
potrebné aktivity tohto projektu. Stavebne je priemyselná hala pripravená na 85%, plán 
dokončenia a spustenia haly je apríl 2018. V roku 2017 sme tiež s manažérom pracovných 
činnosti v tejto hale riešili možnosti reálnych výrobných prevádzok pre našich klientov 
a skončilo to úspešnými prísľubmi viacerých podnikateľov pre budúce zákazky. 
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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. Všetkým, ktorí nás podporujú ďakujeme! 
 
 
V roku 2017 našu činnosť finančne podporili: 

 
Organizácie: 
Nadácia Pontis, , Slovak Telekom, a. s., Nadácia ProVida, Prešovský samosprávny kraj, 
Spoločenstvo evanjelickej mládeže, 
 
Zahraniční partneri: 
Slovakisk evangelisk mission Sweden, Slovakisk evangelisk mission Denmark, 
 
Jednotlivci: 
Našu službu podporilo v roku 2017 aj mnoho vzácnych ľudí, ako súkromné osoby. Väčšina 
z nich nechce byť uvádzaná vo výročnej správe, ale Pán Boh vidí ochotného darcu. 

 
Naše plány pre rok 2018 
 

 skvalitňovať a rozvíjať stavebnú činnosť, aj lesné a záhradné práce. 

 v apríli definitívny štart malého priemyselného parku pre našich klientov v katastri 
obce Veľký Slavkov – celoročná práce potom pre 12 našich klientov 

 od polovice roka 2018 dať do prevádzky bytový dom v Novej Lesnej. Malo by to byť 
bývanie pre vznikajúce rodinky vzchádzajúce z našej práce (zatiaľ ich je dve, 
s perspektívou pre rok 2018 ďalšie dve...) 

 v bytovom dome v Novej Lesnej bude i miesto pre osamostatnených jedincov  

 zvyšovať a zlepšovať kvalitu  psycho - sociálnej starostlivosti o klientov vďaka 
prebiehajúcemu projektu Velux 

 prebiehajúca školiaca starostlivosť o pracovný tím v zariadení 

 pokračovať v prácach na farme, predovšetkým v rastlinnej výrobe 
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Výsledky hospodárenia za rok 2017 

Výdavky: 

Text Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania 45 297,30 € 41 745,00 €  79 586,06 € 

Poistné a príspevok zamestnávateľa do 
poisťovní a NÚP 

15 122,35 € 13 580,44 €  

 
18 011,59 € 

Odmeny za ďalšie práce vykonané mimo 
prac. pomeru 

0,00 € 0,00 €  

 
0,00 € 

Telefón, fax, mobil, internet 1 342,42 € 1 233,16 €  1 558,36 € 

Elektrická energia 2 266,68 € 2 090,69 €  5 441,13 € 

Vodné – stočné 1 696,93 € 1 649,01 €  2 507,22 € 

Plyn 956,52 € 326,19 €  1 044,00 € 

Rozhlas, televízia 55,68 € 55,68 €  51,04 € 

Poštovné, ceniny 412,69 € 444,58 €  859,71 € 

Odvoz všetkých druhov odpadov 399,00 € 399,00 €  451,60 € 

Kancelárske potreby a materiál 360,07 € 489,94 €  1 396,89 € 

Drobný majetok 2 493,46 € 7 136,80 €  4 699,70 € 

Knihy, časopisy, noviny 28,70 € 263,95 €  119,96 € 

Cestovné náhrady 13 899,00 € 13 011,78 €  6 986,90 € 

Čistiace, hygienické a dezinf. potreby 570,40 € 830,54 €  657,51 € 

Pracovná odev a obuv, náradie a prac. 
Pomôcky 

780,53 € 1 035,79 €  

 
906,47 € 

Výdavky na stravu, nákup surovín  19 265,61 € 19 802,12 €  15 804,89 € 

Prevádzka vozidla – údržba, servis, opravy 598,47 € 798,59 €  1 234,22 € 

Pohonné hmoty 12 355,74 € 15 311,90 €  13 381,77 € 

Krmivo a živočíchy 230,39 € 206,89 €  452,09 € 

Poistenie majetku, osôb, vozidiel a pod. 1 204,27 € 1 302,72 €  1 095,27 € 

Školenia, kurzy, konferencie, odborné 
semináre 

2 447,00 € 0,00  

 
450,00 € 

Lieky 1 071,37 € 1 043,27 €  822,50 € 

Materiál na činnostnú terapiu klientov 24 988,81 € 57 015,57 €  25 586,03 € 

Služby nájom 10 076,16 € 3 682,60 €  13 867,96 € 

Bankové služby 401,95 € 349,55 €  341,79 € 

Služby kopírovanie 68,99 € 48,57 €  50,19 € 

Služby veterinárne 0,00 € 0,00 € 582,70 € 

Iné spolu 62 879,15 € 78 645,43 € 88 136,91 € 

Výdaje spolu: 216  692,64  € 262 499,76 € 286 354,46 € 

 
Príjmy: 

Text Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 

Príspevok zo štátneho rozpočtu /VÚC/ na 
základe zmluvy  

37 813,56 € 31 150,08 € 29 771,52 € 

Úhrada od klientov za poskytované soc. 
služby 

17 595,00 € 16 411,00 € 16 640,00 € 

Z projektovej činnosti 44 989,54 € 18 431,75 € 75 436,78 € 

Milodary, sponzorské 48 461,42 € 66 818,33 € 36 382,19 € 
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Podnikateľská činnosť  24 374,66 € 120 583,67 € 114 827,65 € 

2% z daní 4 804,59 € 13 809,81 € 4 700,08 € 

Iné spolu 44 580,87 € 3 038,86 € 9 500,39 € 

Jednorazové vklady pri nástupe klienta do 
zariadenia 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Príjmy spolu: 222 619,64 € 270 243,50 € 287 258,61 € 

 
 

 

Veľký Slavkov 29.3.2018      Stanislav Gurka, riaditeľ 


