
Drahí partneri v službe,
pozdravujeme vás z Tréningového centra Kompas!

Stojíme pred príležitosťou získať prostriedky na rekonštrukciu našej budovy cez zápočtový grant (v
pomere 1:1), o ktorej sa môžete viac dočítať v tomto dokumente ako aj na našej webstránke - KLIK
TU. Sme radi, že sa práve s vami môžeme podeliť o našu víziu na ďalší rok a o finančné potreby s
ňou spojené. V prípade, že vám organizácia Tréningové centrum Kompas nie je známa, môžete sa o
nej dozvedieť na webstránke - TCK.

Tešíme sa na novú fázu našej služby. Radi by sme vám predstavili dôležitú časť našej vízie a plánov
v oblasti obnovy priestorov TCK. Budeme sa tešiť, ak vás Pán Boh bude viesť a dá vám možnosť
investovať do našej služby. Nižšie sa dočítate o príležitosti investovať, o ktorej veríme, že je potrebná
pre rozvoj Jeho služby pracovníkov s mládežou na Slovensku.

Rozsah projektu: Rekonštrukcia a redesign prízemia prvého nadzemného poschodia v TC Kompas

V. Spanyola 1736/37, 01001 Žilina, www.tckompas.sk
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Cieľová suma: 25 000 EUR   |  Zdroje získané naviac zápočtovým grantom (1:1): 25 000 EUR
Zápočtový grant je aktuálny iba do 28. decembra 2021

Súčasná situácia: Súčasná tréningová budova bola navrhnutá a zrekonštruovaná pred viac ako 20
rokmi. Infraštruktúra je zastaralá a priestor nevyhovuje ani súčasným a ani budúcim potrebám -
budova bola pôvodne designovaná pre mládežnícku evanjelizačnú činnosť (kontaktná služba pre
stredoškolákov - Kompas Café). Radi by sme predesignovali a upgradovali naše priestory, aby
ponúkali inšpiratívne prostredie pre novú generáciu vedúcich, pre našich pracovníkov na prácu,
vystrojovanie a trénovanie či stretávanie s vedúcimi alebo partnermi v službe.

Cieľ: Naším snom je mať tréningové centrum vhodné na organizovanie tréningov a konferencií pre
približne 50 mládežníckych vedúcich. Tréningové centrum by pozostávalo z hlavnej miestnosti (50
ľudí) a 2 doplnkových miestností (15 a 8 ľudí). Menšia miestnosť s kapacitou 15 osôb by tiež slúžila
ako AUDIO/VIDEO štúdio na tvorbu e-learningových videí.

Výsledok: Vyššia kapacita a vylepšený priestor pre pracovníkov TCK na organizovanie viac ako 26
tréningových udalostí ročne. Mimo týchto udalostí by sme priestor radi ponúkli našim partnerom, na
pracovné účely a podobne, čo by pomohlo s financovaním prevádzkových nákladov.

Dosah: Mládežnícki vedúci pravidelnejšie trénovaní, zborové mládežnícke tímy majú priestor na
teambuilding.

Fáza 1A:
● Rekonštrukcia priestoru CAFE (rekonštrukcia,, redesign, zariadenie)

○ výstup:
■ zvýšenie kapacity miestnosti z 30 miest na 50+ miest na sedenie
■ miestnosť na tréning pre 50 ľudí (3 miestnosti) + 25 parkovacích miest
■ multifunkčná miestnosť v centre mesta Žilina - môže byť použitá pre vnútorné potreby

TCK a tiež potreby mimo TCK
■ vybudovanie AUDIO/VIDEO štúdia na tvorbu obsahu pre e-learningovú platformu

○ výsledok :
■ zabezpečenie tréningového priestoru pre Školu pre pracovníkov s mládežou,

táborovú službu, tréningové víkendy pre tímy, CORE tréning, tréning Základov
● 700 mládežníckych vedúcich trénovaných cez viac ako 26 tréningových

udalostí
● vyhovieť súčasnému zvýšenému dopytu po tréningoch

■ štúdio - schopnosť tvoriť vysoko kvalitné tréningové a vyučujúce materiály pre
e-learningovú platformu

■ zdroj príjmov na pokrytie prevádzkových nákladov - otváranie príležitostí na
prenájom mimo TCKompas - počas obdobia bez TCK udalostí/eventov.
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Súčasný design Budúci design - skica
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Fáza 1B:
● Rekonštrukcia priestoru kuchyne

○ výstup:
■ kuchyňa prerobená z reštauračného štandardu na domáci štandard
■ spotrebiče jednoduché na obsluhu
■ príjemná atmosféra s dostatočným priestorom na prípravu jedla/občerstvenia na

tréningové udalosti
■ skladové priestory vhodné na uskladnenie rôznych vecí. Ďalšie sociálne zariadenia

○ výsledok:
■ tréningové a teambuildingové udalosti majú kuchyňu poruke
■ finančne a časovo efektívne riešenie

Dlhodobá vízia pre budovu
Táto rekonštrukcia bude vykonaná s víziou možnej prístavby k budove na zvýšenie kapacity
tréningových priestorov - Fáza 2. Projekt prístavby je v rozsahu 3-5 rokov.
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Ďakujeme, že zvážite možnosť mať podiel na rekonštrukcií prvého nadzemného poschodia
Tréningového Centra Kompas a pomôžete nám tiež získať investíciu v rovnakej výške od darcu
zápočtového grantu pre rovnaký zámer (zápočtový grant je časovo obmedzený, platný je iba do
28.12.2021).

Tešíme sa na to, ako Boh v ďalšom roku využije vašu investíciu a veríme, že vás Pán Boh verne
odmení.

Vážime si váš čas a srdce,

Peter Hrubo
Riaditeľ - Tréningové centrum Kompas
Žilina, 26.11.2021
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