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SPRÁVA O ČINNOSTI  
ICEJ Slovensko 
(október 2016 – jún 2017) 

 

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem, pobočka na Slovensku (ICEJ 
Slovensko) je medzidenominačnou kresťanskou organizáciou a je súčasťou siete niekoľkých 
desiatok pobočiek ICEJ po celom svete. V Slovenskej republike je ICEJ registrované ako 
občianske združenie od roku 2000.  

Biblickým mandátom pre našu prácu je verš z proroka Izaiáša 40, 1: „Potešujte, potešujte 
môj ľud! hovorí váš Boh.“ ICEJ vyvíja osvetovú, vzdelávaciu a charitatívnu činnosť. Táto 
prebieha v nasledujúcich formách:  

a) povzbudzujeme kresťanov k modlitbám za pokoj pre Jeruzalem a Izrael 

b) vyjadrujeme verejnú podporu židovskému ľudu a štátu Izrael 

c) povzbudzujeme kresťanských vedúcich a cirkvi, aby sa účinne zastávali židovského ľudu 

d) napomáhame kresťanom získať biblický vzťah k izraelskému národu 

e) poskytujeme aktuálne informácie z diania v Izraeli a  

f) sprostredkúvame vyučovanie o holokauste pre študentov i širšiu verejnosť.  

Pre naplnenie týchto cieľov sme v predmetnom období realizovali aktivity, ktorých popis 
nasleduje ďalej. Niektoré majú jednorazový charakter, iné prebiehajú dlhodobo. Akcie, 
u ktorých sa dá definovať konkrétny termín, sú radené chronologicky.  

 

Modlitby za pokoj Jeruzalema a Izraela (celoročne) 

Služba ICEJ je duchovná služba a preto považujeme za nevyhnutné spoločne sa stretávať 
a modliť. Na týchto stretnutiach sa schádzajú zväčša tí, ktorým Boh položí na srdce túžbu 
modliť sa za Izrael a Židov.  

Stretávame sa v menšej skupinke približne do desať ľudí. Obvykle sa stretávame koncom 
mesiaca, v piatok podvečer, čo je súčasne aj začiatok šabatu, ktorý sme si aj takto voľným 
spôsobom pripomínali. V decembri sa stretávame na námestí pri pamätníku holokaustu 
v Bratislave, kde si Židovská obec pripomína sviatok Chanuka a zapaľuje sa chanuková 
svieca.  

V januári má stretnutie tiež výnimočný formát, pretože si pripomíname Medzinárodný deň 
spomienky na holokaust a spoločne so zborom Slovo života organizujeme verejné podujatie, 
vždy so zaujímavým hosťom. 

Od posledného Valného zhromaždenia sme mali modlitby v októbri a novembri 2016 a v roku 
2017 v mesiacoch február až máj, teda spolu 6-krát. Modlitby boli zväčša na Partizánskej 2 
v Bratislave. Ďakujeme Mirovi Almášimu za vernú službu pri vedení stretnutí. 
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Zájazd na Sviatok stánkov do Izraela (15. 10. až 22. 10. 2016) 

Udalosť oslavy Sviatku stánkov je nosné podujatie centrály ICEJ v Jeruzaleme. Táto 
konferencia každý rok priláka tisícky kresťanov z celého sveta. Delegácia zo Slovenska 
pozostávala z 13 osôb vrátane Petra Šveca a Milky Plavčanovej, majiteľky cestovnej 
kancelárie, s ktorou sme zájazd spoluorganizovali.  

Okrem účasti na konferencii mali účastníci pripravenú obhliadku Jeruzalema v sprievode 
mesiánskeho sprievodcu Eliyahu Bar Davida, výlet do galilejskej oblasti a navštívili člena 
výkonného výboru Svetového židovského kongresu v Izraeli Moše Lešema, ktorý bol 
súčasťou delegácie Knessetu, ktorá v máji navštívila Slovensko.  

Kampaň „Pošlite Bibliu do UNESCO“ 

Koncom októbra sme sa pripojili ku celosvetovej kampani ICEJ s výzvou, aby ľudia poslali 
výtlačok Biblie vysokým predstaviteľom organizácie UNESCO s vyznačenými miestami, kde 
sa hovorí o spojitosti Svätej zeme s Izraelom. UNESCO totiž prijalo v tom čase škandalóznu 
rezolúciu, v ktorej popiera spojitosť medzi Židmi a posvätnými miestami v Jeruzaleme 
a Izraeli, vrátane Chrámovej hory. Túto iniciatívu podporil aj poslanec NR SR Marek Krajči 
ako podpredseda Skupiny spojencov Izraela pri NR SR. 

Školenie pre nových lektorov CEMACH (12.11.2016) 

V novembri sme pripravili ďalšie (v poradí druhé) školenie pre záujemcov o prednášky 
s témou „Moderný Izrael“ v rámci projektu Cemach. Z prihlásených 15 záujemcov prišlo do 
Bratislavy 8 a boli oboznámení s cieľom a obsahom projektu. Hlavným školiteľom bol Radek 
Hejret z českej ICEJ. Účastníci mali za úlohu vypracovať vlastnú prezentáciu s témou a určili 
sme si hodnotiace stretnutie, ktoré sa konalo 28. 1. 2017. S validáciou prezentácií nám 
pomohla zástupkyňa projektu Cemach z Izraelského veľvyslanectva na Slovensku pani 
Katarína Mináriková. Úspešnými absolventmi boli a nové certifikáty dostali títo lektori: Tamara 
Novogurská, Denis Bulejka, Peter Rea a Daniela Dzuriaková. 

Výzva k modlitbám za Haifu v plameňoch (koniec novembra) 

V novembri sme adresovali modlitebnú výzvu na pastorov a kresťanské zbory kvôli požiarom, 
ktoré sa rozšírili v Haife a okolí. Oheň sa šíril v dôsledku suchého a horúceho počasia, ale 
zistili sa prípady, kedy k vzplanutiu požiaru pomohli aj palestínski Arabi. Kontaktovali sme aj 
predsedu ÚZ ŽNO a izraelského veľvyslanca v SR s otázkou, ako môžeme pomôcť. Ich 
prioritná odpoveď v tom čase bola „Modlite sa!“ 

Fundraisingová kampaň „Staň sa budovateľom dedičstva“ 

Koncom roka sme pripravili farebný fundraisingový leták na formáte A4 pre oslovenie 
potenciálnych darcov. Vytvorili sme darcovský program, ktorý ponúka možnosť zapojiť sa na 
4 rôznych úrovniach: Zvestovateľ prírastku, Rozsievač požehnania, Vyslanec hojnosti 
a Budovateľ dedičstva. Pre tých, čo sa zaviazali pravidelne podporovať prácu ICEJ, sme 
pripravili malé darčeky ako poďakovanie za ich ochotu. Výzvu sme spustili v decembri pred 
Vianocami emailom aj poštou. Spolu reagovalo 18 ľudí, ktorí prisľúbili prispievať sumou 222 
euro mesačne.  
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Stretnutie s Wendy Cohen (6.1.2017) 

Prvým stretnutím v roku 2017 bolo stretnutie s mesiánskou židovkou, hudobníčkou 
a modlitebníčkou Wendy Cohen. Wendy bola v Bratislave na súkromnej návšteve, ale chcela 
sa stretnúť aj s veriacimi ľuďmi a poslúžiť chválami, preto sme s ňou pripravili toto verejné 
stretnutie. Podujatie pritiahlo viac než dvadsiatku záujemcov, ktorí vstúpili nielen do modlitieb 
a chvál, ale židovská hudba  vtiahla do kolotanca aj väčšinu prítomných. Toto podujatie bolo 
organizované v spolupráci s Domom modlitby, kam sme sa po prvej časti programu presunuli 
a pokračovali ešte chválami s ďalšími súrodencami, ktorí sa prišli modliť. 

 

Medzinárodný deň spomienky na holokaust (30. január 2017) 

Podujatie, ktoré iniciovala na celosvetovej úrovni Európska koalícia pre Izrael, no na 
Slovensku ho realizuje cirkevný zbor Slovo života v spolupráci s ICEJ Slovensko. Dátum sa 
viaže na oslobodenie koncentračného tábora Osvienčim sovietskou armádou koncom januára 
1945.  

Pozvanie tentoraz prijal prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., čestný predseda Židovskej obce 
v Bratislave a povolaním lekár-neurológ. Počas svojho vystúpenia sa s nami podelil o svoje 
zážitky z detstva, ktoré sa viažu na prežitie obdobia holokaustu. Témou jeho prednášky bol 
„Holokaust a dnešné prejavy antisemitizmu na Slovensku“.  

Podujatie sa konalo v priestoroch Slova života na Tomášikovej ulici a preto sme mohli opäť 
zažiť na pódiu chválospevovú kapelu Slovo života s líderkou Dankou Vráblovou a v prestávke 
sme mohli ochutnať špeciality židovskej kuchyne. V druhej časti večera sme sa modlili pod 
vedením pastorov za Izrael a proti antisemitizmu na Slovensku. 

Vyhlásenie literárnej súťaže pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na 
holokaust (27.1.2017) 

V rámci projektu Čítanie mien sme aj tentoraz v spolupráci s novinárkou Ľubou Lesnou 
a Monikou Vrzgulovou z Dokumentačného strediska holokaustu vyhlásili literárnu súťaž pre 
školy s témou „Potrebuje mladá generácia Slovenska hovoriť/vedieť o holokauste?“. Víťazné 
eseje budú ocenené v septembri 2017 na podujatí Čítania mien. 

Kampaň k 2% (február - marec) 

V decembri sme sa prvýkrát registrovali ako oprávnený prijímateľ podielu zaplatenej dane. 
V mesiacoch január až apríl sme urobili informačnú kampaň a požiadali ľudí, aby nám 
poukázali v daňovom priznaní 2%. K dnešnému dňu (19.6.2017) nám finančné riaditeľstvo 
zaslalo sumu vo výške 633 eur. 

Spustenie novej webstránky (február 2017) 

Koncom februára sme spustili obnovenú stránku www.icej.sk, pretože pôvodnú napadol vírus 
alebo hacker a nedala sa obnoviť. Súčasná webstránka beží na systéme Wordpress 
a šablóna je responzívna, teda sa prispôsobí akémukoľvek displeju. Návštevník sa na nej 
oboznámi s aktivitami, ktoré robíme, nájde tam pozvánky na aktuálne akcie a snažíme sa 
pridávať aj články zo spravodajstva o Izraeli. Spustenie webu úzko súviselo aj s potrebou 
kampane „Staň sa budovateľom dedičstva“ a 2% zaplatenej dane. 

 

http://www.icej.sk/
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Spolupráca s Európskou konvokáciou (24.3. - 26.3. 2017) 

Organizátori Európskej konvokácie  nás požiadali o spoluprácu s pozvaním zástupcov 
židovskej komunity na spoločný slávnostný obed v nedeľu 26. marca 2017. Z oslovených ľudí 
nakoniec na stretnutie prišiel len prof. Traubner. Na konvokácii bol aj Karel Sedláček z českej 
ICEJ. Spoločný obed sa konal za prítomnosti rečníkov konvokácie, kresťanských politikov 
a pastorov. Obed sponzorovala kancelária europoslanca Branislava Škripeka, ktorý osobne 
privítal prítomných a prihovoril sa k nim. ICEJ Slovensko malo počas konvokácie svoj 
informačný stánok v priestoroch vstupu do kongresovej sály. 

Projekt Cemach 

V rámci projektu prednášok o modernom Izraeli sme zabezpečili v období november 2017 až 
máj 2017 dokopy 7 prednášok cez nami vyškolených lektorov. Štyria lektori spoločne oslovili 
456 študentov. Boli nimi Peter Švec (Humenné, Modra), Mária Čellárová (Bardejov), Vlastimil 
Jurkuliak (Sereď, Levice) a Daniela Dzuriaková (L. Mikuláš).   

Projekt prednášok o holokauste na školách 

V školskom roku 2016/2017 aktívne prednášal najmä lektor Martin Hunčár, ktorý počas 11 
prednášok oslovil viac ako 700 študentov. Navštívil školy napríklad v týchto mestách: 
Komárno, Stará Turá, Bratislava, Žilina, Sliač, Zlaté Moravce, Holíč či Topoľčany. Mária 
Čellárová z Košíc oslovila 424 študentov počas 7 prednášok na východnom Slovensku. Spolu 
sme s touto témou oslovili 1166 študentov. 

 

Projekt Memoriál Vrba Wetzler 

V rámci tohto projektu sme vyvinuli úsilie o založenie nadačného fondu Vrbu a Wetzlera. 
Prebehlo stretnutie so zástupcom Nadácie Pontis, ktorá takéto fondy spravuje pre viacerých 
klientov. V súčasnosti pripravujeme zmluvu s nadáciou a v lete má prebehnúť stretnutie, na 
ktorom by sa zadefinovali podmienky spravovania takéhoto fondu. 

 

Časopis Slovo z Jeruzalema 

Spravodaj českej a slovenskej pobočky ICEJ je tlačeným médiom, v ktorom sa snažíme 
prinášať hodnotné analýzy, komentáre a historické články, ktoré sa týkajú židovského národa 
a Izraela.  

Časopis má celofarebnú podobu, ročne vychádza štyrikrát. Každého, kto zašle v danom roku 
príspevok vo výške 20 euro a viac, považujeme za podporujúceho člena ICEJ Slovensko 
a zasielame mu jeden výtlačok časopisu. (Z podporujúceho členstva nevznikajú pre 
podporujúceho člena žiadne záväzky.)  

Aktuálny počet odberateľov k júnu 2017 je 89, pričom objednávame 100 ks. Staršie 
nadbytočné čísla používame neskôr na propagáciu a voľné rozdávanie. O rozosielanie 
časopisov sa stará Ester Tóthová z Čiernej na východnom Slovensku už viacero rokov. 
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Aktivita v online svete 

Našu facebookovskú stránku si „lajklo“ spolu 595 ľudí, teda nárast o 77 hlasov od posledného 
valného zhromaždenia. Na FB dávame najmä krátke správy z Izraela, pozvánky na akcie 
alebo zaujímavé videá. 

Naša databáza emailových kontaktov má takmer 1200 emailových adries, ktoré sú vo 
viacerých kategóriách, takže napríklad modlitby za Izrael posielame na 475 kontaktov. Do 
databázy priebežne pridávame nové kontakty ľudí, s ktorými sme v kontakte. 

Návštevnosť webstránky zatiaľ nie je veľmi vysoká, na čom chceme popracovať. No na druhej 
strane chápeme našu fb-stránku ako hlavnejší komunikačný kanál. 

 

Činnosť výkonného výboru, poďakovanie a záver 

Výkonný výbor v danom období fungoval v nezmenenom zložení: Peter Švec, (predseda), 
Kamil Maljarčik (tajomník), členovia výboru Miroslav Almáši,  Zdenka Dubanová, Vlastimil 
Jurkuliak a Viera Perašínová. Pri viacerých príležitostiach pomáhala aj Andrejka Švecová. 
V danom období sme sa ako celý výbor stretli len raz v novembri 2016, ďalšie stretnutia boli 
len v rámci modlitieb alebo iných akcií.  

Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporili. Bez 
nadšenia a nasadenia dobrovoľníkov by ICEJ nemohla existovať.  

 

V Bratislave 19.6.2017, spracoval K. Maljarčik 

 
___ 
Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem, Ševčenkova 9, 851 01 Bratislava 
info@icej.sk, tel. 0904 243 383, www.icej.sk, účet: SK23 0200 0000 0012 9716 0551 
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