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Hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil.“  

Žalm 78, 4  
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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 rôznych krajinách 
na všetkých obývaných svetadieloch. 
 
    

Detská misia sa pri svojej činnosti zameriava na tri ciele:      
 
      ► evanjelizovať chlapcov a dievčatá cez jasnú zvesť evanjelia, 
      ► pomôcť veriacim deťom rásť vo viere, 

► zapojiť uverivších dorastencov a deti do miestnych cirkevných zborov, kde nájdu 
svoj duchovný domov a zapoja sa do služby. 

 
Formy práce: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úvod 

● Kluby Dobrej zvesti 
Pravidelné stretnutia s deťmi trvajúce hodinu 
a pol, ktoré sú navštevované deťmi z okolia. 
 
● Letné evanjelizačné kluby 
Jedná sa o krátke stretnutia pre deti na voľných 
priestranstvách, v parkoch, na sídliskách, ktoré 
prebiehajú viac dní po sebe vždy na tom istom 
mieste.  
 
● Letné tábory, denné tábory a víkendovky 
Počas letných a zimných prázdnin organizujeme 
kratšie i dlhšie pobyty detí i dorastencov v 
rôznych rekreačných zariadeniach. Cez rok 
udržiavame kontakt cez víkendovky. 
 
● Biblické korešpondenčné kurzy 
Kurzy jednoduchou formou približujú deťom a 
dorastencom základy kresťanskej viery. 
 
● www.hladajanajdi.sk 
Internetová stránka, na ktorej deti nájdu 
poučenie, zábavu a môžu sa i pýtať otázky, 
ktoré ich trápia. 
 
● Výchova pracovníkov 
Organizujeme kurzy pre pracovníkov s deťmi a 
dorastom v rôznych oblastiach na základe 
miestnych požiadaviek. 
 
● Ponuka literatúry 
Ponúkame široký sortiment literatúry pre 
pracovníkov s deťmi a dorastom. 
www.detskamisia.sk/obchod 
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„Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet výmenou za svoju dušu.“  
Matúš 16, 26 

 
V dnešnej dobe rodičia chcú a aj môžu deťom dopriať mnohé. Veľa detí nosí značkové oblečenie, má v ruke 
mobil, ktorý dokáže viac, než pracovný počítač ich rodičov pred pätnástimi rokmi. Deti sú zamestnané 
rôznymi krúžkami. Keď majú narodeniny, tak sa im organizujú veľkolepé párty. Len na dušu dieťaťa sa 
v tom všetkom akosi zabúda. A pritom práve detská duša pociťuje omnoho viac, než duša dospelého, že je 
v nej ešte kúsok voľného miesta, ktoré nedokáže zaplniť nikto iný, len Boh. Boh ako Stvoriteľ, Boh ako 
milujúci Otec, Boh ako starostlivý ochranca. Záleží Mu na každom dieťati. Prinesieme deťom správu 
o milujúcom nebeskom Otcovi?  
 
Priniesť deťom evanjelium je v prvom rade úlohou rodičov. Veríme, že v kresťanských rodinách sa to tak 
deje. V niektorých možno viac, v niektorých menej, ale deje sa to. Ak by aj kresťanskí rodičia túto úlohu 
nezvládali na sto percent, je tu ešte ich cirkevný zbor, ktorý sa venuje ich deťom cez besiedku a cez 
vyučovanie náboženstva. Čo však s tými deťmi, ktoré kresťanských rodičov nemajú a do cirkevného zboru 
nepatria. Čo bude s nimi?  

Táto otázka je zrazu zosilnená, keď sa človek dozvie šokujúcu správu o tom, že sa v nejakej krajine 
strieľalo v škole a niekoľko detí a učiteľov tento útok neprežilo. Prečo útočník strieľal? Čo bude s dušami 
detí, ktoré útok neprežili? Odpoveď na tieto otázky môže byť neznáma, ale riešenie známe je: Zvestujme 
evanjelium. Povedzme deťom okolo nás o tom, že je tu Boh, ktorý ich stvoril a ktorý ich miluje. Povedzme 
im o hriechu, ktorý nás od Boha oddeľuje, ale 
oddeľuje i nás ľudí od seba navzájom. Povedzme 
im o Kristovi, Božom Synovi, ktorý prišiel na 
tento svet, aby naše hriechy zobral na seba a bol 
za ne potrestaný. Povedzme im o tom, že Boh 
každému ponúka odpustenie hriechov a vďaka 
tomu, čo Kristus pre nás urobil, môžeme byť 
s Bohom zmierení a mať večný život. 
Potrebujeme len osobne vierou prijať to, čo nám 
Pán Ježiš ponúka. Človek zmenený Božou láskou 
miluje ľudí okolo seba. 
Zvestujme evanjelium. Je život meniacou 
správou pre tých ľudí, ktorí sú v očiach 
spoločnosti zlí. Evanjelium je potrebnou správou 
i pre tých, ktorí sa nám javia byť dobrí a nevinní. 
V duši každého človeka je miesto pre Boha. 
Nedajme sa oklamať tým, že viaceré deti sa zdajú byť bezstarostné. Majú mnoho materiálnych vecí a zdá sa 
nám, že nič viac nepotrebujú. Nezabudnime, že ak nemajú Krista a jeho spasenie, to najdôležitejšie v živote 
im chýba. Deti potrebujú počuť o Pánovi Ježišovi. A je to našou spoločnou úlohou, aby sme im zvesť o Ňom 
priniesli. Pridajte sa v tejto úlohe k nám a spoločne oslovíme evanjeliom viac detí.          
 

 
Michal Fraňo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Príhovor riaditeľa Detskej misie 



 4

 

 
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 2018 sa stretávalo:  
8 Klubov Dobrej zvesti 
15 školských Klubov Dobrej zvesti 
4 zborové Kluby Dobrej zvesti 
5 predškolských Kluby Dobrej zvesti 
4 dorastové kluby 
Spolu tieto kluby navštevovalo 669 detí.  
 

 
 
Predveľkonočné a predvianočné akcie na školách 
  

 V uplynulom roku sme počas predveľkonočných 
a predvianočných klubov na školách smeli poslúžiť 5096 žiakom 
prvého stupňa základných škôl. Cez veľkonočnú lekciu s názvom 
Najkrajší príbeh všetkých čias a cez vianočnú lekciu Obraz alebo 
rám sme smeli deťom hovoriť o podstate týchto sviatkov. Sme 
radi, že dvere škôl sú i naďalej otvorené pre tento druh 
vianočných podujatí, ktorý žiakom pomáha porozumieť veciam, 
ktoré po celé stáročia formovali našu kultúru.   
 
 
Letné evanjelizačné 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 2018 sme  na rôznych miestach Slovenska 
uskutočnili spolu 9 3-dňových klubov, na ktorých bolo spolu 287 
detí. Evanjelizačné podujatia pod názvom Dobrá správa naprieč 
Slovenskom sa konali v druhej polovici augusta na šiestich 
miestach v okolí Michaloviec a Vranova nad Topľou a zapojili sa 
do nich 4 rôzne denominácie.  
 
 
Letné tábory 
 

  Letné tábory sú vyvrcholením celoročnej práce 
v Kluboch Dobrej zvesti. Táborov sa však zúčastňujú nielen deti 
z KDZ, ale aj ich kamaráti a spolužiaci. V roku 2018 sa 
uskutočnilo: 
4 detské pobytové tábory, 1 športový detský tábor, 
4 tábory dorastu, 4 denné prímestské tábory 
6 víkendových táborov, 1 zimný tábor dorastu 
Celkovo sa táborov a víkendoviek zúčastnilo 822 detí.  

2. Práca s deťmi a dorastom 
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Táto forma práce zažíva útlm, no tie deti, ktoré píšu, píšu verne 
a s nadšením. Sme vďační za vernú prácu všetkých pracovníkov 
a pracovníčok v strediskách korešpondenčných kurzov. V roku 2018 bolo 
v korešpondenčných kurzoch zapojených 264 detí a dorastencov. 

  
 
 

 
 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 pomalším 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. 
Ku dobrodružstvám a misijným príbehom na tejto stránke 
pribudol od júla 2017 aj korešpondenčný kurz Boh sa 
stará, ktorý sme prebrali od českých kolegov z DM a ktorý 
je pre deti dostupný online. V roku 2018 bolo do stránky HaN zapojených okolo 121 detí.     
 

 
 
  

 

Detská misia sa venuje nielen priamej práci s deťmi, ale ponúka pre pracovníkov s deťmi zo 
zborových besiedok a z evanjelizačných klubov kurzy, školenia a rôzne semináre o práci s deťmi. 
Ponuka vzdelávania Detskej misie zahŕňa:    

· Pravidelné mesačné školenia    
· 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 2018 v rôznych častiach Slovenska spolu 
362 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“. 

3. Poštové korešpondenčné kurzy 

5. Vzdelávacie aktivity  

6. Modlitebný program 

4. Hľadaj a nájdi – webstránka pre deti  
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Izajov strom - adventná aktivita

Detská misia 2018

IZAJOV STROM
... pretože všetko je o Ježišovi

Balíček na pr ípravu adventnej akt ivity pre vaše det i

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, letné 
evanjelizačné kluby, denné tábory a pod.) 

· svetový deň modlitieb Detskej misie: 21. 11. 2018. 
· modlitebné skupiny 
· individuálni modlitební partneri 
· modlitby za kluby 

 
 

 
  

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 2018 sa spolu vydalo a zrevidovalo spolu 8 materiálov. 
Katalóg obsahuje: 
Názov       Položky  
Evanjelizačné materiály     8 
Doktrinálne lekcie    16 
Misijné príbehy    11 
Jednolekciovky    12 
Lekcie k Starému zákonu   14 
Lekcie k Novému zákonu     7 
Učebno-metodické materiály   16 
Párty balíčky     19 
Piesne – názorné pomôcky   49 
Materiály pre deti      9  
Materiály pre prácu s dorastom  13 
Materiály pre prácu s predškolákmi  10 
Piesne pre predškolákov   10 
Táborové balíčky      9 
Vianočné balíčky    10 
Veľkonočné balíčky      8
 ____________________________________________________ 
Spolu:                                                     221 položiek  

 
 
 

7. Prezentácia Detskej misie 

8. Publikačná činnosť: materiály, pomôcky, literatúra

Materiály vydané v roku 2018 
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Národný výbor Detskej misie 

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

PharmDr. Anna Oleárová, PhD – člen 
  

Pracovníci národného úradu 
 Ing. Jaroslava Pankuchová – ekonomická agenda, administrácia stránky HaN. 
 Mgr. Zuzana Fraňová – administratíva, hromadná a elektronická komunikácia, práca s deťmi  
 Ing. Ľubica Hrušovská – objednávky literatúry, školenia, priama práca s deťmi 
 Mgr. Miriam Kešjarová – korektúry, príprava materiálov do tlače, priama práca s deťmi  
 Ing. Michal Beňo – správca počítačovej siete, webstránky, vzdelávanie 
 Tatiana Borošová – korešpondenčné kurzy 
  

Miestni koordinátori  

Bratislava:    Ing. Jozef  Kováč s manželkou Ľubicou Kováčovou 
Častá:   Ing. Igor Pankuch, Šimon Barok, Marek Adamuščin 
Košice:  Ing. Andrea Sabolová, Ing. Daniela Plevová 
Nitra:    David Spodniak 
Zvolen: Mgr. Vladimír Terem 
 

Strediská Korešpondenčných kurzov Detskej misie 

Stredisko Korešpondenčné kurzy Zodpovedný pracovník 
Bratislava Prieskumník 1,2, A a B, Veľký príbeh,  

Láska, chodenie, manželstvo 
T. Borošová 

Žilina Prieskumník 1 J. Belan 
Michalovce Orientácie J. Harčárová 

 
 
 
 

 Činnosť Detskej misie bola v roku 2018 financovaná z troch zdrojov: darov jednotlivcov 
i cirkevných zborov, z 2 percent z dane a z miestnych grantov a projektov.  
 Dary od jednotlivcov a zborov tvorili 96 percent príjmov Detskej misie za uplynulý rok. 3 
percentá pokrývali príjmy z 2 percent z dane a jedno percento boli miestne granty a projekty. 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 (6%) a Nemecka (10%). 
V tabuľke je zachytený prehľad príjmov a výdavkov v roku 2018  

POPIS Príjmy Výdavky Rozdiel 

1 Mzdové náklady (platy, odvody do poisťovní, dane) a miestna práca   143 173,37  168 492,52  -25 319,15  
2 Služba (letné tábory, bibl. kor. kurzy, HaN, DSNS a iné)     95 273,97 52 098,67   43 175,3 
3 Literatúra (Príjmy sú tvorené príjmami z predaja a darmi na literatúru)  9 199,74 2 268,58  6 931,16 
4 Vzdelávanie (mnohé kurzy sú zahrnuté v položke 5 ) 3 714,00 4 658,27 -944,27 
5 Náklady národného úradu a náklady oblastných stredísk DM 27 617,78 32 791,46    -5 173,68 
6 Projekty (Častá– rekonštrukčné práce a rozvoj strediska, misijné auto) 28 255,94 35 643,65 -7 387,71 
  Spolu  307 234,8  295 953,15 11 281,65 

9. Riadiace zložky a pracoviská 

10. Financovanie 
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12. Záver 

Pri pohľade na rok 2018 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.“ 
 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. Pripraviť niekoľko nových prezentačných materiálov o ponuke Detskej misie. 
6. Rozvinúť viac program mentorstva a učeníctva pre dorastencov a viesť dorastencov 

k dobrovoľníckej činnosti a k zapojeniu sa do evanjelizácie detí.  
7. Hľadať nových pracovníkov do Detskej misie (modlitby, prezentovanie práce a aktívne 

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

Detskej misie do ďalších oblastí Slovenska.  
9. Prinášať radosť Bohu našimi osobnými životmi i prácou, aby oboje smelo byť svedectvom 

na Božiu slávu. Mt 5, 16.  
 
 
 
 

Sme vďační Pánu Bohu, že nám zo Svojej milosti dovolil vykročiť do roku 2019. Našou 
túžbou je, aby Božia prítomnosť mohla vyplniť prázdne miesto v dušiach detí a mladých ľudí. Aby 
sa tak mohlo stať, potrebujú sa dozvedieť zvesť evanjelia. Našu službu chceme postupne rozširovať 
do nových oblastí Slovenska, ako je: 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. Našimi materiálmi a školeniami by sme chceli naďalej pomáhať cirkevným zborom 
v rôznych častiach Slovenska. Veríme, že naším 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. Sme vďační širokému tímu 
pracovníkov Detskej misie, dobrovoľníkov, priateľov, modlitebníkov a podporovateľov, vďaka 
ktorému sme mohli i v roku 2018 napĺňať ciele nášho občianskeho združenia. 

 
Bratislava, začiatok februára 2019 
                      Michal Fraňo 

     

11. Hlavné úlohy v r. 2019 


