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DETSKÁ MISIA - Kto sme? 
 

Detská misia je občianským združením, ktoré pôsobí na Slovensku od 7. marca 1991 a je 
registrované na MV SR VVS/1-900/90-3599-1. 
Je súčasťou celosvetovej rodiny Child Evangelism Fellowship, ktorá pôsobí v takmer všetkých 
krajinách sveta a ročne oslovuje  miliónov detí a dorastencov. 
 
    

Tri nemenné ciele Detskej misie:      
 
      ► evanjelizovať chlapcov a dievčatá cez jasnú zvesť evanjelia, 
      ► pomôcť veriacim deťom rásť vo viere, 
      ► zapojiť uverivších dorastencov a deti do živých miestnych cirkevných zborov. 

 
Formy práce: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úvod 

● Kluby Dobrej zvesti 
Kluby umožňujú pravidelné stretávanie sa detí a 
vyučovanie Božieho slova. 
 
● 5-dňové kluby, denné tábory 
Jedná sa o krátke stretnutia pre deti na voľných 
priestranstvách, v parkoch, na sídliskách a pod. 
 
● Letné tábory, pikniky, víkendové tábory 
Počas letných a zimných prázdnin organizujeme
kratšie i dlhšie pobyty detí i dorastencov v 
rôznych rekreačných zariadeniach. 
 
● Biblické korešpondenčné kurzy 
Kurzy jednoduchou a príťažlivou formou 
približujú deťom a dorastencom základy 
kresťanskej viery. 
 
● www.hladajanajdi.sk 
Internetová stránka, na ktorej deti nájdu 
poučenie i zábavu. 
 
● Výchova pracovníkov 
Organizujeme kurzy pre pracovníkov s deťmi a 
dorastom v rôznych oblastiach na základe 
miestnych požiadaviek. 
 
● Ďalšie služby 
Široký sortiment literatúry pre pracovníkov s 
deťmi a dorastom 
www.detskamisia.sk/obchod 
Pobyty kolektívov v Stredisku DM Prameň 
(Info: www.detskamisia.sk) 
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Tak nie je vôľa vášho otca v nebesiach, aby zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých.  
Matúš 18, 14 

Každé dieťa, z každého národa, každý deň je v súčasnosti mottom Detskej misie po celom svete. 
Úprimnou túžbou pracovníkov Detskej misie je osloviť čo možno najviac detí evanjeliom. V evanjeliu je 
moc Božia. Evanjelium je zvesťou, ktorú potrebujú počuť malí i veľkí. Dostať sa do rôznych kútov 
Slovenska a čo možno najviac deťom rozpovedať tú dobrú a zachraňujúcu zvesť o Spasiteľovi je našou 
úlohou i túžbou. Veľmi si prajeme i to, aby deti zatúžili po každodennom vzťahu s Bohom.  

 Uvedomujeme si neobyčajnú náboženskú slobodu, ktorú v našej krajine máme pre zvestovanie 
evanjelia. V našej rozmanitej službe deťom sa snažíme využívať nielen pravidelnú priamu klubovú prácu 
s deťmi, ale aj internet, korešpondenčné kurzy, prázdninové kluby i letné tábory na to, aby deti mohli počuť 
o Pánu Ježišovi a zamilovať si ho.  

Keď dieťa uverí, je len na začiatku svojej kresťanskej cesty. Do jeho života viery budú postupne prichádzať 
čoraz väčšie výzvy. Na tieto výzvy treba dieťa pripraviť. Potrebujeme ho viesť k tomu, aby sa naučilo každý 
deň čerpať z Božieho slova posilnenie a povzbudenie. Jedným z cieľov Detskej misie je pomôcť deťom, aby 
mohli duchovne rásť a stať sa svedkami Pána Ježiša. Snažíme sa viesť deti k duchovnému rastu priamo na 
našich stretnutiach, ale i nepriamo cez literatúru, ktorú pre deti vydávame a cez médium, ktoré dnes deti 
vhodne využívajú – cez internet. Snažíme sa prísť k deťom na miesta, kde trávia svoj čas.  

Vždy nás úprimne poteší, keď sa 
dozvieme, že dieťa, ktoré pred rokmi 
urobilo rozhodnutie pre Pána Ježiša, 
teraz verne chodí s Pánom a slúži Mu. 
Tešíme sa, že viacerí dobrovoľníci, ktorí 
s nami spolupracujú pri rôznych 
aktivitách Detskej misie, prešli kedysi 
sami ešte ako deti rôznymi formami 
práce Detskej misie. Sme Pánu Bohu 
nesmierne vďační za to, že dvaja z nich 
sú i našimi kolegami v tíme pracovníkov 
Detskej misie. 

Detská misia je občianskym združením 
s medzicirkevnou pôsobnosťou. Veľmi sa tešíme z rozvíjajúcich sa vzťahov s rôznymi cirkevnými zbormi 
rôznych denominácii. Aktivity, ktoré robíme pre deti, sa snažíme robiť vždy v spolupráci s miestnym 
cirkevným zborom. Cirkevný zbor sa potom dokáže o deti postarať a raz ich aj prijať, aby sa stali súčasťou 
tela Kristovho.  

Sme vďační Pánu Bohu za to, že smieme robiť túto nádhernú a dôležitú prácu. Aj keď nie je vždy ľahká, 
baví nás. A baví nás aj preto, lebo za nami stojíte. Ďakujem vám, že sa za nás modlíte a našu prácu 
podporujete. Ďakujem vám za všetky povzbudenia. Naša práca nás baví aj preto, lebo Pán Boh nám posiela 
do cesty deti a mladých ľudí, ktorých životy smieme vidieť zmenené Jeho mocou. Baví nás preto, lebo nášho 
Pána smieme vidieť v tejto práci konať. Veď „On je ten istý, včera, dnes i naveky.“ List Židom 13, 8. 

S vďakou a úctou  
Michal Fraňo 

1. Príhovor riaditeľa Detskej misie 
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Kluby Dobrej zvesti (KDZ) a Kluby dorastu  
 

 Kluby umožňujú pravidelné stretávanie detí a vyučovanie Božieho Slova. Ide o jednu 
z najnáročnejších služieb (pravidelná dochádzka, vyťaženosť detí, náročnosť na pracovníkov...) 
Povzbudením bola obetavá práca pracovníkov KDZ a vznik nových KDZ. 
V roku 2016 sa stretávalo:  
15 Klubov Dobrej zvesti 
11 školských Klubov Dobrej zvesti 
6 predškolských Klubov Dobrej zvesti 
5 dorastových klubov 
Spolu tieto kluby navštevovalo 727 detí.  
 

 
 
Predveľkonočné a predvianočné akcie na školách 
  

 V uplynulom roku sme počas predveľkonočných a predvianočných klubov na školách smeli 
poslúžiť 3970 žiakom prvého stupňa základných škôl. Cez veľkonočnú lekciu o Tajomstve 
veľkonočných vajíčok a cez vianočný program Posolstvo hviezdy sme smeli deťom hovoriť 
o podstate týchto sviatkov. Sme radi, že oproti predošlému roku pribudli školy, z ktorých sme 
dostali pozvanie na tieto programy. 
 
5-dňové kluby 
 

 Prebiehajú cez letné prázdniny. Tešíme sa z toho, že cirkevné zbory sa čím ďalej, tým viac 
zapájajú do tejto práce. V roku 2015 sme pre účely 5-dňových klubov mohli zakúpiť i nafukovací 
hrad, ktorý je veľmi dobrou pomôckou pre tento druh aktivity. Jadrom 5-dňových klubov však 
zostáva zvestovanie evanjelia cez evanjelizačné lekcie z ponuky Detskej misie. V roku 2016 sme 
smeli na rôznych miestach Slovenska uskutočniť spolu 12 5-dňových klubov, na ktorých bolo spolu 
269 detí. V meste Nitra sa konalo 6 takýchto klubov a tešíme sa z toho, že sa do nich zapojili 3 
rôzne denominácie.  
 
Letné tábory 
 

 Táto forma práce je najväčšou žatvou a  Pán Boh si ju používa, aby mu každoročne viacerí 
chlapci a dievčatá odovzdali svoje životy. Preto príprave  i realizácii letných táborov a vzdelávaniu 
táborových vedúcich venujeme náležitú pozornosť.  
V roku 2016 sa uskutočnilo: 
4 detské pobytové tábory,  
1 športový detský tábor 
4 tábory dorastu 
2 denné prímestské tábory 
5 víkendových táborov 
1 zimný tábor dorastu 
Celkovo sa táborov a víkendoviek zúčastnilo 747 detí.  
 

 
  

  

Táto forma práce zažíva útlm, no tie deti, ktoré píšu, píšu veľmi veľmi 
verne a s nadšením. Sme vďační za vernú prácu všetkých pracovníkov 
a pracovníčok v strediskách korešpondenčných kurzov. V roku 2016 bolo 
v korešpondenčných kurzoch zapojených 311 detí a dorastencov. 

2. Práca s deťmi a dorastom 

3. Poštové korešpondenčné kurzy 
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 Už niekoľko rokov beží interaktívna stránka pre deti, ktoré 
sa chcú dozvedieť viac o Bohu. Stránka si postupne nachádza 
cestičku k deťom. Deje sa to však tempom, než sa predpokladalo. 
V roku 2016 bola stránka presunutá z kompetencie amerického 
tímu DM a programátorov z amerických firiem do správy Európy. 
Tento dlho očakávaný krok zrýchlil a zefektívnil niektoré procesy, 
potrebné pre aktualizovanie stránky a pre pridávanie nového 
obsahu. Postupne sa stránka stáva bezproblémovo použiteľnou i na 
mobilných zariadeniach. Za rok 2016 stránku navštevovalo 70 detí. 
Deti spoločne absolvovali 500 dobrodružstiev.    
 

 
 
  

 

Činnosť:   
• Pravidelné mesačné školenia (Bratislava, Košice)    
• Kurzy: Efektívne vyučovanie detí – stupeň 1,  

EVD-S1.                                                                                                               
• Kurz pre Dobrú správu naprieč Slovenskom                                                          
• Kurz pre letné tábory    
• Kurzy A a B (8 h) pre dorast                                                          
• Kurz pre učiteľov predškolákov a Kurz pre 

pracovníkov s dorastom.  
• Inštitútu Detskej misie v rumunskom Sibiu sa 

zúčastnili v lete traja študenti zo Slovenska.  
 
Cez vyššieuvedené kurzy a semináre prešlo v roku 2014 v rôznych častiach Slovenska spolu 
187 ľudí.   

  
 
 

  

 Modlitebný program DM je založený na prioritnom význame modlitby pre život jednotlivca 
i jednotlivých kolektívov, spoločenstiev a cirkevných zborov. 
Hlavné modlitebné aktivity: 

• modlitebný zápas „Nový život deťom Slovenska“. 
Forma: zapojenie sa do modlitieb podľa modlitebného listu DM (vychádza 3 – krát ročne 
ako príloha Informačného listu DM v náklade cca 500 kusov). 

• modlitebný týždeň v júni za požehnanie letného misijného obdobia (tábory, 5 – dňové 
kluby, denné tábory a pod.) 

• svetový deň modlitieb Detskej misie: 9. 11. 2016. 
• modlitebné skupiny 
• individuálni modlitební partneri 
• modlitby za kluby 

 
 

 

5. Vzdelávacie aktivity  

6. Modlitebný program  

4. Hľadaj a nájdi – webstránka pre deti  
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Činnosť   
• Stretnutia, kde sa predstavovala Detská misia  
• Predstavenie pri konferenciách       
• Osobné návštevy 
• Masmédiá (časopisy, Rádio 7 – mediálny partner Detskej misie, Slovenský rozhlas, 

Slovenská televízia – relácia Orientácie)  
• Cirkevné média 
• Návštevy cirkevných zborov a vedúcich zborových pracovníkov.  

 
 
 

 
 Detská misia zabezpečuje potrebné materiály, pomôcky a literatúru pre deti, dorast 
a pracovníkov s deťmi a dorastom. V roku 2016 sa spolu vydalo a zrevidovalo spolu 8 materiálov. 
Katalóg obsahuje: 
Názov       Položky  

Evanjelizačné materiály     8 
Doktrinálne lekcie    15 
Misijné príbehy    11 
Jednolekciovky    10 
Lekcie k Starému zákonu   14 
Lekcie k Novému zákonu     6 
Učebno-metodické materiály   16 

Párty balíčky     19 
Piesne – názorné pomôcky   48 
Materiály pre deti      9  
Materiály pre prácu s dorastom  13 
Materiály pre prácu s predškolákmi    9 
Piesne pre predškolákov   10 
Táborové balíčky      7 
Vianočné balíčky      9 
Veľkonočné balíčky      8
 ____________________________________________________ 

Spolu:                                                          215 položiek  

 
 
 
Národný výbor Detskej misie 

 Ing. Michal Fraňo, PhD – riaditeľ Detskej misie 
 Ing. Martin Kováč – predseda 
 Lenka Borošová – podpredseda 
 Ing. Peter Pribula - člen 
 Ing. Ján Bruncko – člen 
 Mgr. Marek Dulanský – člen 

PharmDr. Anna Oleárová, PhD – člen 

7. Prezentácia Detskej misie 

9. Riadiace zložky a pracoviská 

8. Publikačná činnosť: materiály, pomôcky, literatúra  

Materiály vydané v roku 2016 



 7

 Pracovníci národného úradu 
 Diana Spodniaková – ekonomická agenda  

 Ing. Ľubica Hrušovská – objednávky literatúry, školenia, práca s deťmi 
 Mgr. Miriam Kešjarová – korektúry, príprava materiálov do tlače  
 Mgr. Martina Šimová – materská dovolenka 
 Tatiana Borošová – korešpondenčné kurzy 
  

Miestni koordinátori  

Bratislava:    Ing. Jozef  Kováč s manželkou Ľubicou Kováčovou 
Častá:    Ing. Igor Pankuch, Lukáš Piroš,  Monika Moravcová, Karol Horváth 
Košice:  Ing. Andrea Sabolová 
Martin:  Ľubomír Marhofer  
Zvolen:  Mgr. Vladimír Terem 
 
Od septembra 2016 sme mali v Detskej misii dvoch praktikantov, a to: Ing. Danielu Plevovú 

v Košiciach a Davida Spodniaka v Bratislave, ktorý by sa v septembri 2017 mal presunúť do Nitry. 
 

Strediská Korešpondenčných kurzov Detskej misie 

Stredisko Korešpondenčné kurzy Zodpovedný pracovník 
Bratislava Prieskumník 1 

Prieskumník 2 
Prieskumník A 
Veľký príbeh 
Vidieť a byť 
Láska, chodenie, manželstvo 

T. Borošová 

Žilina Prieskumník 1 J. Belan 
Michalovce Orientácie J. Harčárová 

 
 
 
 

 Činnosť Detskej misie bola v roku 2016 financovaná z dvoch zdrojov: darov jednotlivcov 
i cirkevných zborov a z 2 percent z dane.  
 Dary od jednotlivcov a zborov tvorili 97 percent príjmov Detskej misie za uplynulý rok. 
Zvyšné 3 percentá pokrývali príjmy z 2 percent z dane. Sme veľmi povzbudení tým, že 84 percent 
darov na činnosť Detskej misie pochádza zo Slovenska. Zvyšných 16 percent je tvorených darmi od 
darcov z USA (7%) a Nemecka (9%). 
 

V tabuľke je zachytený prehľad príjmov a výdavkov v roku 2016  

POPIS Príjmy Výdavky Rozdiel 

1 Mzdové náklady (platy, odvody do poisťovní, dane)  97 468,71  151 846,89  -54 378,18  
2 Služba (letné tábory, biblické korešpondenčné kurzy a iné)    78 076,79  37 034,22   41 042,57 
3 Literatúra (Príjmy sú tvorené príjmami z predaja a darmi na literatúru)  11 939,53   3 287,18   8 652,35 
4 Vzdelávanie (mnohé kurzy sú zahrnuté v položke 5 )  3 047,28   3 720,72  -673,44 
5 Náklady národného úradu a náklady oblastných stredísk DM 25 220,72 15 706,07 9 514,65 
6 Projekty (Častá– rekonštrukčné práce a rozvoj strediska, misijné auto) 55 764,84 50 288,13 5 476,71 
  Spolu   271 517,87   261 883,21  9 634,66 

 

Pri pohľade na rok 2016 sme Pánu Bohu veľmi vďační za Jeho zaopatrenie, vďaka ktorému sme 
smeli zabezpečiť činnosti Detskej misie v národnom úrade, v stredisku Prameň v Častej 
i v oblastných centrách Detskej misie. Pripomenulo nám to Božiu starostlivosť a Jeho vernosť pri 
napĺňaní Jeho zasľúbení – 1. Tes. 5, 24 – „Verný je Ten, ktorý vás povoláva, On to aj učiní.“ 

10. Financovanie 
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12. Záver 

 Ďakujeme aj každému bratovi a sestre, ktorí boli v uplynulom roku zo svojich desiatkov 
a z toho, čo im Pán Boh požehnal, ochotní podporiť svojimi darmi prácu Detskej misie. Ďakujeme 
každému ochotnému darcovi za účasť na diele misie medzi mladými ľuďmi na Slovensku.  
 

 
 
 

1. Napĺňanie cieľov Detskej misie so zameraním sa na priamu prácu s deťmi a dorastom 
a budovanie oblastných stredísk Detskej misie na Slovensku. 

2. Rozvíjať službu s predškolákmi (kurzy, materiály, propagácia). 
3. Pružne zabezpečovať vzdelávacie aktivity, publikačnú činnosť. 
4. Pokračovať v príprave filmového projektu GPS. 
5. Viesť dorastencov k dobrovoľníckej činnosti a k zapojeniu sa do evanjelizácie detí.  
6. Hľadať nových pracovníkov do Detskej misie (modlitby, prezentovanie práce a aktívne 

hľadanie). 
7. Rozširovať okruh modlitebníkov a podporovateľov Detskej misie s cieľom rozšírenia práce 

Detskej misie do ďalších oblastí Slovenska.  
8. Spoločne s inými organizáciami pracujúcimi s deťmi zorganizovať Konferenciu detských 

služobníkov.  
9. Prinášať radosť Bohu našimi osobnými životmi i prácou, aby oboje smelo byť svedectvom 

na Božiu slávu. Mt 5, 16.  
 
 
 
 

Z Božej milosti smieme hľadieť s dôverou i v ústrety roku 2017. Z rôznych závislostí, 
v ktorých mladí ľudia žijú, dáva skutočnú slobodu Pán Ježiš Kristus. Preto túžime po tom, aby 
mohlo byť čo najviac detí privedených k Pánu Ježišovi a oslobodených. V roku 2017 by sme radi 
našu službu rozšírili do nových oblastí. Okrem Nitry, kde by sme od jesene mali mať miestneho 
pracovníka, si prajeme, aby sa našli miestni koordinátori a neskôr miestni pracovníci 
v nasledovných oblastiach: Záhorie; Horné Považie, Orava a Kysuce; Liptov – Tatry - Spiš; severná 
časť východného Slovenska a južná oblasť Slovenska, v ktorej žijú maďarsky hovoriace deti. 
Veríme, že tak, ako si Pán povolal nás, môže si povolať i ďalších nových pracovníkov. Naďalej by 
sme chceli materiálmi a školeniami pomáhať cirkevným zborom v rôznych častiach Slovenska. 
Veríme, že našim vyučovaním, vedením a osobným príkladom budeme deti a mladých ľudí 
motivovať k tomu, aby žili životy, z ktorých budú mať osoh nielen oni sami, ale aj ich rodina, 
komunita, v ktorej žijú a pôsobia i naša krajina. Ďakujeme širokému tímu pracovníkov Detskej 
misie, dobrovoľníkov, priateľov, modlitebníkov a podporovateľov, vďaka ktorému sme mohli 
i v roku 2016 plniť svoje poslanie. 

 
Bratislava 2017 
                      Michal Fraňo 
     

11. Hlavné úlohy v r. 2017 


