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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/eshop 
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„Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.“  

1. Timoteovi 2, 4 
 

 
 Istému dvornému šašovi venoval jeho kráľ palicu so zvončekmi a povedal: „Šašo môj, Ty si ten najväčší 
blázon na svete. Ale ak by si našiel niekoho, kto je ešte väčší blázon, môžeš mu ju venovať. O mnoho rokov 
neskôr ležal kráľ na smrteľnej posteli a hovorí: „Idem do neznámej krajiny a na cestu, z ktorej sa nverátim.“ 
Šašo mu hovorí: „Vedel si, že jedného dňa musíš odísť do tejto cudzej krajiny a tak si urobil určite všetko 
preto, aby si mal v novej vlasti pripravený dom.“ Keď to kráľ poprel, šašo mu odovzdal svoju palicu 
a hovorí: „Patrí tebe, lebo ak si sa nepripravil na túto cestu, hoci si vedel, že ten deň raz nadíde, tak potom ty 
kráľu si ešte väčší blázon, ako som ja a tá palica ti patrí. 
 

Vnútro každého človeka cíti to, čo Božie slovo hovorí, že okrem tejto reality, v ktorej žijeme, je ešte 
niečo viac. Niečo, čo nekončí, keď sa skončí náš život. „Večnosť vložil im do sŕdc.“ Kazateľ 3,11.  

Boh túži, aby sme večnosť prežili v šťastí s Ním. Chce, aby sme Ho mohli spoznať, aby sme smeli 
nadviazať vzťah s Ním – vzťah, ktorý bude 
pokračovať na večnosti. Smrťou sa všetko 
nekončí a okrem našej fyzickej viditeľnej 
reality je tu aj iná realita. Vedia to nielen 
kresťania, ale s touto myšlienkou narábajú 
aj vyznavači východných náboženstiev, 
ezoterici i ľudia, ktorí si vytvorili svoje 
vlastné osobné náboženstvá. Jednoducho 
široke spektrum ľudí, ktorí aspoň trochu 
premýšľajú o tom, čo by mohlo byť za 
hranicou nášho viditeľna, si uvedomuje, že 
niekto tu je a niečo nás po smrti čaká. Toto 
vedomie večnosti môžeme vidieť 
i v mnohých filmoch a rozprávkach. 
Človek si túto večnosť uvedomuje a tak ju 
vedome alebo nevedomky zakomponoval i diel, ktoré vytvoril. A tak je mimoriadne dôležitou  otázka, že ako 
sa na to pripraviť. Boh nechcel ostať utajený. Chcel, aby sme ho mohli spoznať. Nechal preto pre nás napísať 
Svoje slovo – Bibliu. A v nej nachádzame nielen to, že Boh nás stvoril, ale aj to, že Boh nás má rád, záleží 
Mu na nás a chce, aby sme Ho mohli spoznať osobne a mať s Ním vzťah. Čím skôr človek tento vzácny 
vzťah s Bohom začne, tým väčšia časť nášho života sa bude uberať správnym smerom. A to je aj našou 
motiváciou pri práci s deťmi. Chceme, aby Ho deti smeli spoznať čo možno najskôr. Je to pre ne zároveň aj 
najlepšia ochrana pred mnohými negatívnymi vplyvmi, ako sú napríklad zlé partie, drogy, alkoholizmus 
a iné. Robiť letné tábory, programy na školách, pravidelné Kluby Dobrej zvesti, A keďže je v biblickom 
verši z 1. Timoteovi 2, 4 napísané o tom, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení, vnímame v Detskej 
misie ako potrebné, aby sa mnohí mohli o tom dozvedieť. A keďže sme občianskym združením pracujúcim 
s deťmi a dorastom, prajeme si, aby sme túto dobrú správu o nádhernej večnosti, ktorú nám Boh chystá, 
priniesli mnohým deťom okolo nás. So správou o večnosti je úzko spätá i správa o tom, ako sa s Bohom 
zmieriť, aby sme na večnosti mohli byť s Ním. A preto radi zvestujeme deťom evanjelium. A sme veľmi 
radi, že ste v tomto našom úsilí cez vaše modlitby, podporu, povzbudenia a spoluprácu s nami. Veľmi si to 
vážime. 

          
 

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, pretože si vyžaduje záväzok zo strany pracovníkov, venovať sa tejto 
službe pravidelne. Sme povzbudení, že viacerí Kluby 
Dobrej zvesti sa niekoľkokrát stretli i počas 
čiastkového uvoľnenia protikoronových opatrení 
a mohli sa aspoň na určitý čas stretávať, kým boli opäť 
v dôsledku protipandemických opatrení uzatvorené.  
V roku 2021 sme evidovali:   
3 Kluby Dobrej zvesti 
3 školské Kluby Dobrej zvesti 
3 zborové Kluby Dobrej zvesti 
4 predškolské Kluby Dobrej zvesti 
1 dorastový klub 
Spolu tieto kluby navštevovalo 309 detí.  
 

Aj keď väčšinu roka nebolo možné sa 
stretávať priamo, konalo sa niekoľko online 
Klubov Dobrej zvesti, do ktorých sa deti 
mohli pravidelne pripájať. 4 online Kluby 
Dobrej zvesti, ktoré sme mávali, nielen 
budovali deti, ale aj rodičia mali možnosť 
počúvať zvesť, ktorú hovoríme ich deťom 
a veľakrát aj rodičia boli cez vyučovanie na 
online kluboch povzbudení. Okrem detských 
online klubov boli aj 3 dorastové online 
kluby.  
 

 
Predveľkonočné a predvianočné akcie na školách 
  

 V  uplynulom  roku  sme  mali kvôli 
koronavírusu túto službu dosť obmedzenú, ale predsa 
na niektoré školy sme dostali pozvanie a smeli sme 
tam prísť. Pripravili sme však 1853 vianočných 
balíčkov pre deti, ktoré sme rozniesli na 16 škôl, 
ktoré sa nám prihlásili, že by o tieto balíčky mali 
záujem. V balíčku bol traktát Najlepšia oslava 
všetkých čias, traktát Pýtaš sa prečo?, vianočný 
traktát pre rodičov z BTM, gumení medvedíci 
a záložka s pozvaním na zhliadnutie vianočného 
videa s názvom Nebo sa dotklo zeme, ktoré sme pre 
deti pripravili. Video malo 1,3 tisíca zhliadnutí.  
 
Videotvorba pre deti 
 

 V novej situácii sa viacerí pracovníci chopili iniciatívy 
a začali vyrábať videá pre deti – predmetové lekcie 
a videozamyslenia. Povzbudivé reakcie zo strany detí a rodičov 
nás povzbudzujú k tomu, aby sme v tejto aktivite pokračovali. 
Boli spracované predmetové lekcie na tému strach, vďačnosť, 

2. Práca s deťmi a dorastom 
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odpustenie, poslušnosť a iné dôležité témy a zároveň vznikajú krátke videozamyslenia z Knihy 
zázrakov. Pre deti bolo pripravených aj niekoľko online súťaží, za ktoré mohli získať knižné 
odmeny. Celkový počet zhliadnutí všetkých našich videí bol 6273. 
 
 

V roku 2021 sme pokračovali v informovaní 
priateľov o našich aktivitách a modlitebných 
námetoch cez sociálne siete. Cez mailchimp sme 
rozosielali informačné maily na 1250 adries. 

Facebooková skupina V centre diania Detskej misie má 164 členov a naša facebooková stránka má 
cca. 850 sledovateľov.  
 
Letné evanjelizácie 
V lete 2021 boli naše možnosti robiť 
letnú misiu obmedzené najmä časom, 
ktorý bol k dispozícii na prípravu, 
pretože sa dlho nevedelo, či sa letné 
aktivity vôbec budú môcť uskutočniť. 
Okrem toho sme mali relatívne veľa 
turnusov letných táborov, popri 
ktorých už na veľa ďalšej priamej 
práce s deťmi nezostával čas. 
Podarilo sa však uskutočniť niekoľko 
letákových misií, kedy sme boli v niekoľkých obciach na Záhorí rozdávať deťom a dospelým 
evanjelizačné traktáty.  
 
Letné tábory 
Povzbudení letom 2020, keď bolo i napriek korone možné 
robiť letné tábory, sme pripravovali v plnom prúde tábory 
i v roku 2021. Cez sociálne siete a hromadné maily sme 
komunikovali s rodičmi detí a dali sme im vedieť 
dostatočne dopredu, kedy budú jednotlivé turnusy letných 
táborov. Okrem našich klasických detských a dorastových 
táborov sme mali v ponuke i rodinný tábor. Naň mohli 
prísť spolu s deťmi aj ich rodičia. Tento tábor mal 
pomerné dobré ohlasy a všetci účastníci vyslovili prianie, 
že by na takýto tábor radi prišli aj v budúcom roku. V roku 
2021 sme smeli z milosti Božej uskutočniť:  
4 detské pobytové tábory, 1 športový detský tábor, jeden rodinný tábor 
3 tábory dorastu, 3 denné prímestské tábory 
2 víkendové tábory a jeden tábor s názvom Učeník určený na duchovné budovanie dobrovoľníkov.  
Celkovo sa táborov a víkendoviek zúčastnilo 688 detí a dorastencov.  
 

 
  

  

Oproti minulému roku mierne narástol počet detí zapojených do 
korešpondenčných kurzov. Sme vďační za vernú prácu všetkých 
pracovníkov a pracovníčok v strediskách korešpondenčných kurzov. 
V roku 2021 bolo v korešpondenčných kurzoch zapojených 143 (72 
v 2020) detí a dorastencov. 

  
 

3. Poštové korešpondenčné kurzy 
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Na stránku pre deti s názvom Hľadaj a nájdi sme 
počas obdobia koronavírusu zvýšeným tempom 
dopĺňali nový obsah. Na domovskej stránke sa 
nachádza video Pýtaš sa prečo? V súčasnosti tam 
máme 8 online kurzov spolu s 59 lekciami a tri 
série denných zamyslení pre deti. 308 detí robilo 
dobrodružstvá na stránke Hľadaj a nájdi, 98 detí 
bolo zapojených v online biblických kurzoch a 368 
detí si čítalo pravidelné denné zamyslenia.      
 
 

 
 
 

 
V online priestore je pre deti a dorastencov 
v ponuke niekoľko online aktivít. Sú to:  
- Online klub pre deti 
- Online stíšenia pre deti 
- Online Mami klub 
- Online potáborové stretnutia pre deti 
- Online stretnutie staršieho a mladšieho dorastu 
- Online víkendovky pre dorast 
   
 

 
  

 

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, ďalej EVD-S2 a EVD-S3.                                                                                                               
 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.  
Za minulý rok sa uskutočnili: Online kurz EVD-S1 a pravidelné mesačné školenia, ktoré 
navštevovalo 17 učiteľov. Predtáborové školenia prebehli len v jednotlivých tímoch, 
nerobilo sa tentokrát spoločné školenie v Častej, ako bývalo v predkoronových rokoch 
zvykom. Cez internet bolo zorganizovaných viacero menších školení, na tábore Učeník sme 
mali možnosť tiež vzdelávať našich dobrovoľníkov a priateľov Detskej misie. Spolu na 
priamych i online vzdelávacích aktivitách sme mali v roku 2021 spolu 223 ľudí.   

  
 
 

6. Vzdelávacie aktivity  

4. Hľadaj a nájdi – webstránka pre deti  

5. Online ponuka stretnutí pre deti a dorast 
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 Modlitby sú jednou z priorít Detskej misie. Duchovná práca s deťmi a dorastom sa nedá 
robiť bez úprimných a pravidelných modlitieb. Preto sa modlitebnému programu Detskej misie 
venuje náležitá pozornosť.  
Hlavné modlitebné aktivity: 

 modlitebný zápas „Nový život deťom Slovenska“ každú nedeľu o 21:00. 
V roku 2021 sme začali robiť aj spoločné online modlitby. Konajú sa v poslednú nedeľu 
v mesiaci o 21:00. Prichádzalo na ne pravidelne asi 13 ľudí.  

 modlitebný týždeň v júni za požehnanie letného misijného obdobia (tábory, letné 
evanjelizačné kluby, denné tábory a pod.) 

 modlitebné skupiny 
 individuálni modlitební partneri 
 modlitby za kluby 
 svetový deň modlitieb (prvá novembrová streda o 17:00) 

 

 

 
   

Činnosť   
 Stretnutia, kde sa predstavovala Detská misia  
 Predstavenie pri online konferencii a pri veľkonočnom a vianočnom programe       
 Osobné návštevy 
 Masmédiá (časopisy, Rádio 7 – mediálny partner Detskej misie, Slovenský rozhlas, 

Slovenská televízia – relácia Orientácie)  
 Křesťan dnes – internetový portál 
 Časopis Dialóg 
 Mail s predstavením noviniek rozoslaný na 1278 adries každý mesiac.  
 Návštev cirkevných zborov bolo relatívne málo, ale boli nahradené komunikáciou cez 

sociálne siete.   
 

 
 

 
 Detská misia pripravuje názorné pomôcky, materiály a literatúru pre deti, dorast 
a pracovníkov s deťmi a dorastom. V roku 2021 sa vydali 4 nové materiály a pripravilo niekoľko 
ďalších na vydanie.  
Sumárny prehľad materiálov, ktoré sú k dispozícii  
je nasledovný: 
Názov       Položky  
Evanjelizačné materiály   11 
Doktrinálne lekcie    17 
Misijné príbehy    11 
Jednolekciovky    12 
Lekcie k Starému zákonu   15 
Lekcie k Novému zákonu     9 
Učebno-metodické materiály   18 
Piesne – názorné pomôcky   46 
Materiály pre deti    12 
Materiály pre prácu s dorastom  13 

7. Modlitebný program 

8. Prezentácia Detskej misie 

9. Publikačná činnosť: materiály, pomôcky, literatúra 

Materiály vydané v roku 2021 
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Materiály pre prácu s predškolákmi  11 
Piesne pre predškolákov   10 
Táborové balíčky      9 
Vianočné balíčky    10 
Veľkonočné balíčky      8  
Spolu:                                                                 231 položiek  
 

 
 

 

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 – t.č. na materskej dovolenke   
 Ing. Ľubica Hrušovská – objednávky literatúry, školenia, priama práca s deťmi, korešp. kurz 
 Mgr. Miriam Kešjarová – korektúry, príprava materiálov do tlače, priama práca s deťmi  
 Ing. Michal Beňo – správca počítačovej siete, webstránky, vzdelávanie 
 Mgr. Martina Šimová – grafické činností, priama práca s deťmi, tvorivé dielne s deťmi 
 Ing. Zuzana Magdošková – priama práca s deťmi, podpora klubov a ich učiteľov 
  

Miestni koordinátori  

Bratislava:    Ing. Jozef  Kováč s manželkou Ľubicou Kováčovou 
Častá:   Ing. Igor Pankuch, Šimon Barok, Marek Adamuščin, Rudolf Barok 
Košice:  Ing. Daniela Plevová 
Martin: Ing. Andrea Beniačová  
Nitra:    David Spodniak 
Dolný Kubín: Bc. Martina Alboiu  
 

Strediská Korešpondenčných kurzov Detskej misie 

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

Láska, chodenie, manželstvo 
T. Borošová, 
Od septem.  Ľ. Hrušovská 

Žilina Prieskumník 1 J. Belan 
Michalovce Orientácie J. Harčárová 

 
 
 
  

Činnosť Detskej misie bola v roku 2021 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 97 percent príjmov Detskej misie za uplynulý rok. 2  
percentá príjmov sme mali z 2 percent z dane a jedno percento boli miestne granty a projekty. Sme 

10. Riadiace zložky a pracoviská 

11. Financovanie 
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13. Záver 

veľmi povzbudení tým, že 84 percent darov na činnosť Detskej misie pochádza zo Slovenska. 
Zvyšných 16 percent je tvorených darmi od darcov z USA (4%), z Nemecka (11%) a Rakúska(1%). 
V tabuľke je zachytený prehľad príjmov a výdavkov v roku 2021. (Kvôli korone to bol finančne 
atypický rok, podľa ktorého sa nedá orientovať, vyvodzovať závery a plánovať pre ďalšie roky).  
 

 POPIS Príjmy Výdavky Rozdiel 

1 Mzdové náklady (platy, odvody do poisťovní, dane) a miestna práca  184811,65 176478,05 8333,6 
2 Služba (letné tábory, bibl. kor. kurzy, HaN, DSNS a iné)   88749,76 64978,75 23771,01 
3 Literatúra (Príjmy sú tvorené príjmami z predaja a darmi na literatúru) 8998,7 5830,19 3167,91 
4 Vzdelávanie (mnohé kurzy sú zahrnuté v položke 5 ) 1205 501,6 703,4 
5 Náklady národného úradu a náklady oblastných stredísk DM 21925,72 31100,82 -9175,1 
6 Častá a ďalšie projekty  30818,72 51271,69 -20452,97 
7 Podpora Detskej misie v iných krajinách (Srbsko, BaH, Južný Sudán) 7075 10878,89 -3803,89 
  Spolu  343583,95 341039,99 2543,96 

 

Pri pohľade na rok 2021 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 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 online-materiálov.  
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, k zapojeniu sa do evanjelizácie detí a do miestnych zborov.  
7. Hľadať nových pracovníkov do Detskej misie, prezentovať službu DM. 
8. Rozširovať okruh modlitebníkov a podporovateľov Detskej misie s cieľom rozšírenia práce 

Detskej misie do ďalších oblastí Slovenska.  
9. Prinášať radosť Bohu našimi životmi i prácou, aby oboje vzdalo Bohu slávu. Mt 5, 16.  

 
 
 
 

Sme vďační Pánu Bohu, že nám zo Svojej milosti dovolil vykročiť do roku 2022. Túžime, 
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 aj v  
nových oblastiach. Veríme, že tak, ako si Pán povolal nás, môže povolať i ďalších pracovníkov. 
Našimi materiálmi a školeniami chceme naďalej pomáhať cirkevným zborom. Veríme, že cez 
vyučovanie, vedenie a osobný príklad budeme deti a mladých ľudí motivovať k tomu, aby žili 
životy, z ktorých budú mať osoh nielen oni, ale aj ich rodina, komunita i naša krajina. Sme vďační 
širokému tímu pracovníkov Detskej misie, dobrovoľníkov, priateľov, modlitebníkov 
a podporovateľov, vďaka ktorému sme mohli i v roku 2021 konať službu Detskej misie. 

 
Bratislava, február 2022                                                             Michal Fraňo 

12. Hlavné úlohy v r. 2022 


