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BYŤ SÚČASŤOU BOŽIEHO HNUTIA MEDZI MLADOU GENERÁCIOU, KTORÁ NACHÁDZA 
SVOJ DOMOV V MIESTNOM CIRKEVNOM ZBORE A PREMIEŇA SPOLOČNOSŤ.

Aj rok 2021 bol pre nás, pracovníkov TCKompas, 
rokom zmien, improvizácie, ale aj rokom náde-
je. Aj napriek tomu, v čase obrovskej neistoty, sa 
k našej misii pridali noví pracovníci (Viktor a Mi-
riam Valentinii, Alex King a Zuzana Božíková), do-
stali sme príležitosť k inováciám, k zmene misij-
nej metodológie od veľkých projektov k službe 
jednotlivcom, k intenzívnemu učeníctvu, otvori-
li sme pilotný projekt učeníctva tzv. Univerzitné 
hniezdo (University Tree House), pointonline.sk 
- portál materiálov pre prácu s mládežou našiel 
veľkú odozvu medzi pracovníkmi s mládežou, 
ako jediná krajina z rodiny Josiah Venture sme 
medzi nami privítali 4 misijné tímy z USA, zázra-
kom tiež bolo, že takmer všetci slovenskí pracov-
níci začali byť podporovaní cez svojich priateľov, 
partnerov v misii, čím sa našim projektovým roz-
počtom výrazne uľavilo. Staronového tréningo-
vého formátu RECHARGE sa zúčastnilo oproti 

predchádzajúcemu roku o sto vedúcich viac 
(celkom 275 pracovníkov s mládežou), o službu 
v oblasti prevencie prejavilo záujem veľa stred-
ných škôl v SR, Školu pre pracovníkov s mláde-
žou (ŠPM) úspešne ukončili 18 študenti. Služba 
cez e-sport priniesla prvé ovocie. Ostatný rok 
pokladáme za skvelú prípravu na žatvu. Veď 
pandémia a s ňou nastolený „nový svet” núti 
aj mladých ľudí k zastaveniu sa a k hľadaniu 
zmyslu života. 

Aj v roku 2021 sme bytostne zažívali, že On je vo 
svojom chráme a my určite nechceme mlčať 
o Jeho zázračnom konaní. Ďakujeme Vám za to, 
že ste spoločne s nami v službe výchovy a nese-
nia dobrej správy mladej generácii ľudí na Slo-
vensku.

Peter Hrubo 
Riaditeľ TCK OZ



REGIONÁLNA SLUŽBA
OSOBNÁ PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH 
PRACOVNÍKOV V REGIÓNOCH

ONLINE KURZ
„Bol to veľmi požehnaný čas, ktorý som na tomto kurze 
veľmi rada prežila, a veľmi mi to dalo aj do mojej 
budúcej služby.”
40 ĽUDÍ, 17 ZBOROV, 6 SENIORÁTOV

DIGITAL DIARY
VYŠE 420 STRETNUTÍ, 
VYŠE 290 AKTÍVNYCH VZŤAHOV

KPM
KONFERENCIA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU
„To, že sme podrobne prechádzali žalm, ktorý je možno 
tak notoricky známy, bolo veľkým požehnaním. Uve-
domila som si nové veci aj o tom, kým je BOH a čo pre 
mňa urobil a neustále robí. Uvedomila som si, že nao-
zaj všetko, čo potrebujem, mám v Ňom a môžem sa na 
Neho spoľahnúť.” 
423 ÚČASTNÍKOV,  54 HODÍN MENTORINGU

YOUTH MINISTRY RECHARGE
JEDNODŇOVÁ INŠPIRATÍVNA UDALOSŤ
24 LOKALÍT, 40 TÍMOV, 275 ÚČASTNÍKOV

LETNÉ TÁBORY
KECY, FUSION, EDGE

„Cítil som sa neskutočne. Ako v ideálnej 
spoločnosti, v ktorej neexistuje nenávisť a zlo, 

ale iba pozitívne vzťahy, emócie a pravé 
priateľstvá. Bol to neskutočný zážitok.“
404 ŠTUDENTOV, 10 TÁBOROV

FUSION
SLUŽBA HUDBOU

„Na tábore sa mi najviac páčilo spievanie s ka-
pelou. Túžim sa v tomto smere posúvať vpred, 

a preto mi to aj veľmi pomohlo, 
a rada by som v tom pokračovala.” 

20 ŠTUDENTOV PRI NAHRÁVANÍ

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU AJ V TOMTO ROKU!
AK CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU,

MÔŽETE TAK SPRAVIŤ CEZ JEDEN Z BANKOVÝCH ÚČTOV:
 IBAN SK62 1100 0000 0026 9936 0008

 IBAN SK24 8330 0000 0020 0015 0040

TRÉNINGOVÉ CENTRUM KOMPAS ZDRUŽENIE
VOJTECHA SPANYOLA 1736/37, 010 01 ŽILINA

+421 911 723 453, TCKOMPAS@TCKOMPAS.SK 
WWW.TCKOMPAS.SK

EXIT ONLINE
VIAC NEŽ PREVENTÍVNY PROGRAM 

„Na EXIT prednáške o vzťahoch ma najviac zauja-
la myšlienka, že najčastejším dôvodom pre rozpad 

vzťahu je nedostatočná komunikácia.“
924 ŠTUDENTOV, 3 MESTÁ,

 5 ŠKÔL, 3 ZBORY 

UNIVERZITNÉ 
HNIEZDO

PILOTNÝ DEVÄŤ MESAČNÝ  PROJEKT ZAMERANÝ 
NA POMOC, PRÍPRAVU A INŠPIRÁCIU VYSOKOŠKOLÁKOV

„O projekte Univerzitné hniezdo som počula v čase, keď som 
sa rozhodovala o vysokej škole. Bolo to naozaj ťažké obdo-

bie, pretože sa mi zo škôl neozývali či ma berú alebo nie. 
Po mesiacoch modlitieb som bola prijatá na Univerzitu Ko-

menského a tak som sa rovno prihlásila aj do Univerzitného 
hniezda. Naozaj som videla, ako Boh odpovedá na moje 

modlitby týkajúce sa školy, ubytovania a dokonca aj služby. 
Božie načasovanie je vždy správne.“

EDGE 
SLUŽBA ŠPORTOM

„Pre mňa ako pracovníka s mládežou, či už v meste alebo 
v cirkvi, to znamená možnosť zasiahnuť skupinu mladých 

ľudí, ktorých by som naživo, počas mládežníckych akcií, 
pravdepodobne ťažko zasiahol, keďže sedia doma. Je to 

pre mňa spojenie príjemného s užitočným tým, že Edge 
využíva online zábavu na nadviazanie kontaktov, na vy-

tváranie priateľstiev a na prinášanie evanjelia špecifi ckej 
skupine mladých ľudí, ktorá sa s rozširovaním technológie 

vo svete neustále zväčšuje. Som vďačný za túto službu 
a som rád, že vidím Božiu ruku aj v tomto diele.“

361 ÚČASTNÍKOV, 3 TURNAJE, 
30 KAPITÁNOV, 14 MIEST, 10 ZBOROV

POINT ONLINE 
ONLINE MATERIÁLY PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU
„Chcela by som sa veľmi poďakovať za kvalitný obsah, 
relevantný pre mladú generáciu, pravidelnosť, pestrosť 
príspevkov a podcast. Už sme na našich skupinkách po-
užili toľko materiálov. Som vďačná, že na pointonline.sk 
človek nájde materiál nielen pre svojich mládežníkov, 
ale že tam nájde aj podnety pre seba.“
19.000 ZHLIADNUTÍ, 211 ČLÁNKOV, 
88 AKTÍVNYCH ČLENOV

PODCASTY
6.400 VYPOČUTÍ, 52 EPIZÓD, 16 HOSTÍ

ŠPM 
ŠKOLA PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU
„Inšpirovalo ma to k tomu, aby som pomohla s roz-
behom nových služieb v našom zbore. V našom zbo-
re vediem iných a oceňujem, že na ŠPM som mohla 
byť v role vedenej.“
18 ŠTUDENTOV, 2 OSOBNÉ 
A 6 ONLINE STRETNUTÍ 

TRÉNINGOVÝ VÍKEND TÍMOV
2 TRÉNINGOVÉ VÍKENDY TÍMOV, 
235 ÚČASTNÍKOV
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NÁDEJ 
UPROSTRED 
CHAOSU
,,HOSPODIN JE VO SVOJOM SVÄTOM CHRÁME. 
ZMĹKNI PRED NÍM, CELÁ ZEM!”
HABAKUK 2.20

 V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa 
pre ľudí žijúcich v Československu zmenil svet. Lúč 
nádeje spoločenskej zmeny sa pretavil do trpkej 
reality v oblasti novej cenotvorby v krajine. Takmer 
všetko zdraželo. Aspoň päťnásobne. Z už celej na-
šetrenej sumy na zakúpenie bytu nám zo dňa na 
deň chýbalo takmer osemdesiat percent. Do man-
želstva sme vstupovali s veľkými otáznikmi. Kde 
budeme bývať? Vyžijeme vôbec? Keď sme sa to 
snažili vysvetliť viac ako sedemdesiatročnej pani 
z nášho zboru, prekvapila nás jej reakcia. Vzpriami-
la sa na stoličke, jej tvár sa rozžiarila a povedala: 
“On má svoj plán! Už sa neviem dočkať, ako to Pán 
vyrieši! Nebojte sa! Hospodin je vo svojom svätom 
chráme!”. Tento optimizmus som s ňou vtedy nez-
dieľal. Dnes však už viem, že neoprávnene! Hlboko 

som sa mýlil. Mala pravdu! On mal svoj plán! Lep-
ší, než sme si vedeli predstaviť! On sedí vo svojom 
chráme! Inými slovami, má záležitosti sveta, nielen 
tie naše, pod svojou kontrolou! 

 Rok 2021 bol pre nás, pracovníkov TCKompas, 
rokom zmien, improvizácie, ale aj rokom nádeje. Aj 
napriek tomu, v čase obrovskej neistoty sa k našej 
misii pridali noví pracovníci (Viktor a Miriam Va-
lentini, Alex King a Zuzana Božíková), dostali sme 
príležitosť k inováciám, k zmene misijnej metodo-
lógie od veľkých projektov k službe jednotlivcom, 
k intenzívnemu učeníctvu, otvorili sme pilotný pro-
jekt učeníctva tzv. Univerzitné hniezdo (University 
Tree House), PointOnline.sk - portál materiálov pre 
prácu s mládežou našiel veľkú odozvu medzi pra-
covníkmi s mládežou, ako jediná krajina z rodiny 
Josiah Venture sme medzi nami privítali 4 misij-
né tímy z USA, zázrakom tiež bolo, že takmer všet-
ci slovenskí pracovníci začali byť podporovaní cez 
svojich priateľov, partnerov v misii, čím sa našim 
projektovým rozpočtom výrazne uľavilo. Staro-no-
vého tréningového formátu RECHARGE sa zúčastni-
lo, oproti predchádzajúcemu roku, o sto vedúcich 
viac (celkom 275 pracovníkov s mládežou), o službu 
v oblasti prevencie prejavilo záujem veľa stredných 
škôl v SR, školu pre pracovníkov s mládežou (ŠPM) 
úspešne ukončili 18 študenti. Služba cez E-sport pri-
niesla prvé ovocie. Ostatný rok pokladáme za skve-
lú prípravu na žatvu. Veď pandémia a s ňou nasto-
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lený „nový svet” núti aj mladých ľudí k zastaveniu 
sa, a k hľadaniu zmyslu života. 

 Aj v roku 2021 sme bytostne zažívali, že On je vo 
svojom chráme a my aj cez stránky tejto  výročnej 
správy TCK určite nechceme mlčať o Jeho zázrač-
nom konaní. Ďakujeme Vám za to, že ste spoločne 
s nami v službe výchovy a nesenia dobrej správy 
mladej generácii ľudí na Slovensku.

Peter Hrubo 
Riaditeľ TCK OZ
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ZÁVISLOSŤ NA BOHU      
Túžime po tom, aby sme boli známi svojou závis-
losťou na Bohu. Usilujeme sa o živý vzťah s Ním, 
poslušnosť voči Jeho Slovu a Jeho vedeniu a bez 
prestania sa modlíme, aby to všetko prinieslo slávu 
Jemu. 

VÝNIMOČNÉ OSOBNÉ NASADENIE (IDE O SRDCE)  
Veríme, že najefektívnejší pracovníci sú tí, ktorí majú 
pri svojej práci, vo všetkom, čo robia, aj svoje srdce. 
Nevykonávajú svoju prácu ako povinnosť, ale viac 
ako svoje poslanie. 

NAPREDOVANIE      
Veríme, že rovnako ako vzťah s Bohom, tak isto aj 
náš osobný rast má byť niečo, čo sa rozvíja a na-
preduje, rastie. Sme otvorení všetkým otázkam 
a výzvam, ktoré povzbudzujú náš profesionálny 
rast a tiež aj náš vzťah s Bohom. 

LÁSKA PREJAVENÁ V MILOSTI A PRAVDE   
Túžime byť voči sebe pravdiví, otvorení a trans-
parentní. Veríme, že pravda o našej službe, ako aj 
o nás samotných, nám pomáha v porozumení toho, 
kým sme pred Bohom a zároveň nás vedie v poko-
re k hľadaniu Jeho vykúpenia a milosti. Veríme, že 
tak, ako Ježiš bol milostivý voči ľuďom, ktorí zhre-
šili a zlyhali, tak isto aj my potrebujeme uplatňovať 
Jeho milosť voči sebe navzájom, ako aj voči iným 
ľuďom. 

VERNOSŤ A ČESTNOSŤ      
Chceli by sme byť známi svojou integritou, pokorou, 
nádejou, dôveryhodnosťou, spoľahlivosťou, osob-
nou čistotou, radosťou a vernosťou v tom, čo nám 
bolo zverené.

VÍZIA, POSLANIE, HODNOTY

„BYŤ ČASŤOU BOŽIEHO HNUTIA MEDZI MLADOU 
GENERÁCIOU NA SLOVENSKU, KTORÁ NACHÁDZA 
SVOJ DOMOV V MIESTOM CIRKEVNOM ZBORE 
A PREMIEŇA SPOLOČNOSŤ.“ 

„ŽIVOTOM INŠPIROVAŤ, TRÉNOVAŤ A POMÁHAŤ 
VEDÚCIM, KTORÍ VYCHOVÁVAJÚ ĎALŠIU GENERÁCIU 
NASLEDOVNÍKOV KRISTA V CIRKVI.“
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VEDENIE 
ORGANIZÁCIE
PETER HRUBO 
Miestny zbor | Žilina Reprezentant | 
TCKompas, 
riaditeľ

MARIÁN KAŇUCH 
Miestny zbor | Žilina Reprezentant | 
Evanjelická cirkev a. v., 
farár senior

SLAVOMÍR KRUPA 
Miestny zbor | Hermanovce n. Topľou 
Reprezentant | Národný vedúci práce 
s mládežou v Cirkvi bratskej

IOAN LAKATOŠ
Miestny zbor | Nesvady 
Reprezentant | kazateľ a Národný 
vedúci práce s mládežou 
v Apoštolskej cirkvi

BENJAMIN UHRIN
Miestny zbor | Banská Bystrica 
Reprezentant | Bratská jednota 
baptistov, Predseda rady BJB v SR

JAROSLAV ÚTLY
Miestny zbor | Bratislava 
Kresťanské zbory | Riaditeľ ATC JR 
s. r. o.

JOZEF ŠIMEK 
Miestny zbor | Dolný Kubín 
Reprezentant | predseda SEM - 
Spoločenstvo Evanjelickej Mládeže 
na Slovensku

Finančný audit 
Ján Jančo 
Jana Hrabovská

HISTÓRIA
 Tréningové centrum Kompas 
bolo založené v roku 1993, kedy ve-
dúci pracovníci s mládežou z pia-
tich protestantských denominácií 
vyjadrili potrebu spolupráce. Tak 
vznikla organizácia SIEŤ, ktorej ví-
ziou bolo pomáhať novej generácii 
Kristových nasledovníkov. Organi-
zovala konferencie (KPM), hudobné 
festivaly (Campfest) a podporova-
la mládežnícku prácu. Neskôr rozší-
rila svoje tréningové pôsobenie na 
množstvo iných aktivít, ako naprí-
klad kaviareň Kompas alebo tábo-
ry (KECY). V roku 2005 sa organizá-
cia rozdelila na dve nezávislé zložky. 
SIEŤ naďalej slúžila ako sieť nefor-
málnych vzťahov, kým Tréningové 
centrum Kompas dodnes pokraču-
je v napĺňaní konkrétnych potrieb 
pri práci s mládežou.

SPRÁVNA RADA

Peter Michalčík, Darina Malá, Peter Hrubo, Timotej Máhrik

VEDENIE ORGANIZÁCIE (L-TEAM) VÝKONNÝ TÍM (X-TEAM)

Peter Michalčík, Peter Linkesch, Juraj Šimočko, Petra Šulková, 
David Kostlán, Josh Howard, Denisa Harčarová,
Timotej Máhrik, Ed Rumbold 

Peter Hrubo, Marián Kaňuch , Slavomír Krupa 
Ioan Lakatoš, Benjamin Uhrin, Jaroslav Útly, Jozef Šimek
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TÁBOROVÁ 
SLUŽBA
KECY, FUSION A EDGE

 Toto leto sme aj napriek chaosu okolo Covidu 
mohli organizovať 10 táborov. Tri americké tímy sa 
zaviazali prísť napriek všetkým cestovným obme-
dzeniam a požiadavkám na očkovanie. Cieľom na-
šej táborovej služby je kráčať s miestnymi cirkevný-
mi zbormi a pomáhať im šíriť evanjelium cez tábory. 
Našou túžbou je vidieť premenené srdcia a životy 
dokonca aj v časoch, keď nemôžeme kempovať 
ako zvyčajne. Tento rok sme pokračovali v skúša-
ní nových nápadov a v úzkej spolupráci s vedúcimi 
táborov, aby sme im a ich tímom pomohli rásť vo 
vodcovstve a rôznych zručnostiach. Veríme, že vý-
zvy a prekážky, ktoré sme museli tento rok prekonať, 
posilnili táborovú službu a povzbudili zbory. Časom 
sme tiež začali viac prepracovávať materiály, ktoré 
dodávame zborom ešte pred táborom a posúvať 
sa vpred novými spôsobmi organizovania táborov. 
Museli sme byť pripravení aj na takú situáciu, kedy 
by kvôli pandemickej situácii naši zahraniční part-
neri nemohli pricestovať na Slovensko.

11

„Cítil som sa neskutočne. Ako v ideálnej spoločnosti, 
v ktorej neexistuje nenávisť a zlo, ale iba pozitívne vzťahy, 
emócie a pravé priateľstvá. Bol to neskutočný zážitok.“

404 ŠTUDENTOV,

10 TÁBOROV 

Tím: Josh Howard, Daniel Harčar, Alica Howard, Amy Chase

„Cítil som sa neskutočne. Ako v ideálnej spoločnosti, „Cítil som sa neskutočne. Ako v ideálnej spoločnosti, 
v ktorej neexistuje nenávisť a zlo, ale iba pozitívne vzťahy, v ktorej neexistuje nenávisť a zlo, ale iba pozitívne vzťahy, 
emócie a pravé priateľstvá. Bol to neskutočný zážitok.“emócie a pravé priateľstvá. Bol to neskutočný zážitok.“
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FUSION
SLUŽBA HUDBOU

Rok 2021 bol pre projekt Fusion mimoriadne náročný:

 Zo 4 Fusionov 3 prestali existovať alebo si dali 
prestávku (Bratislava, Levice, Dolný Kubín) a 1 čaká 
na reštart (Fusion Rača).

 Okrem leta a jedného tábora sme sa nemohli 
pravidelne stretávať a stratili sme veľa študentov.

 Koncerty na školách, ktoré sme plánovali na je-
seň v rámci Fusion tour, sme museli odložiť na jar 
alebo jeseň 2022, vrátane štartu Fusion Nové Zám-
ky.

 Medzinárodný festival Fusiondary, ktorý sa mal 
uskutočniť v Žiari nad Hronom a ktorý sme pláno-
vali na rok 2022, sme museli presunúť na rok 2023.

„Na tábore sa mi najviac páčilo spievanie s kapelou. 
Túžim sa v tomto smere posúvať vpred, a preto mi to aj 
veľmi pomohlo, a rada by som v tom pokračovala.” 20 ŠTUDENTOV PRI NAHRÁVANÍ

Tím: David Kostlán, Darina Malá, Mark Chase, Zuzana Bystrická-Petrovičová (stážistka), Anna Bechná (stážistka)

Napriek týmto ťažkostiam sme zažili aj niekoľko po-
vzbudení:

 Od augusta do novembra bol na stáži Fusion 
na Slovensku Collin Beasley z USA. Aj keď veľa vecí, 
ktoré sme plánovali, nebolo možné uskutočniť, Col-
lin sa zapojil do nahrávania štyroch piesní, ktoré 
chceme použiť budúci rok na zviditeľnenie Fusion 
pri návštevách škôl a pozývania študentov na Fu-
sion a letné tábory.

 Oslovil nás zbor BJB Banská Bystrica, že by chcel 
na budúci rok začať Fusion.

 Našla si nás na Instagrame jedna študentka 
z Považskej Bystrice, ktorú sme mohli zapojiť do na-
hrávania piesne v rámci projektu Song in the Box. 
Táto študentka sa už teší na letný Fusion a Kecy tá-
bor 2022.

 Hlavná lekcia z tohto roka pre nás je, že Božia 
láska a blízkosť nie je závislá na našich úspechoch. 
Našou túžbou je ostať verne slúžiť mladej generácii 
prostredníctvom hudby a tešiť sa zo všetkých ma-
lých vecí, ktoré nám umožňuje súčasná situácia.
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KPM
 Kvôli pandemickej situácii sme boli nútení aj 
tento ročník KPM organizovať online. Konferencia sa 
uskutočnila 26. - 28. marca 2021 (piatok - nedeľa) 
a nosnou témou bol Žalm 23 o dobrom pastierovi 
a pohľad na generáciu zet, ktorej slúžime. 
Účastníkom sme chceli priblížiť, čím žije táto 
generácia a ako aj ich môžeme viesť za dobrým 
pastierom.

 Témami poslúžili Dave Patty, Maruška Skonc, 
Peter Orvoš, Denisa Harčarová a iní.

 Spätná väzba na KPM bola veľmi pozitívna. Aj 
keď sme nemohli byť spolu v Dome Odborov v Žiline, 
veríme, že KPM účastníkov posilnilo a povzbudilo 
v mládežníckej práci na Slovensku.

423 ÚČASTNÍKOV,  

54 HODÍN MENTORINGU

KONFERENCIA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

Tím: Juraj Šimočko, Daniel Skonc, Katarína Pončáková, Diana Chvojková (stážistka) 19

„To, že sme podrobne prechádzali žalm, ktorý je možno 
tak notoricky známy, bolo veľkým požehnaním. Uvedo-
mila som si nové veci aj o tom, kým je BOH a čo pre mňa 
urobil a neustále robí. Uvedomila som si, že naozaj všet-
ko, čo potrebujem, mám v Ňom a môžem sa na Neho 
spoľahnúť.”
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YOUTH 
MINISTRY 
RECHARGE
JEDNODŇOVÁ INŠPIRATÍVNA UDALOSŤ

24 LOKALÍT, 40 TÍMOV,

275 ÚČASTNÍKOV
 V októbri prebiehal na rôznych 
miestach na Slovensku druhý 
ročník Youth Ministry Recharge, 
ktorý bol určený pre vedúcich 
dorastov a mládeží. O obsah 
sa postral tím z Josiah Venture, 
ktorý prichystal videá, diskusné 
otázky  a všetky materiály. Na 
24 lokalitách sa stretlo 275 ve-
dúcich, aby spoločne premýšľali 
nad službou v ich zbore. Veríme, 
že Youth Ministry Recharge pri-
nieslo vedúcim mládežií a do-
rastov nádej, že ich služba môže 
zdravo fungovať napriek súčas-
ným nepriaznivým okolnostiam.
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REGIONÁLNA SLUŽBA
OSOBNÁ PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V REGIÓNOCH

Tím: Peter Michalčík, Viktor Valentini, Jany Šimočko

 Mohlo by sa zdať, že Regionálna služba je náš 
nový program v TCK, ale nie je úplne tak. Našou 
túžbou pri všetkom, čomu sa venujeme, je budovať 
úprimné priateľstvá a na nich vzájomnú spoluprá-
cu. Chceme v prvom rade pozorne načúvať, zdieľať 
sa o problémoch i potrebách práce s mládežou, 
spolu diskutovať, tvoriť, hľadať riešenia, a tak priná-
šať pomoc, inšpiráciu pre vedúcich i celú mládež-
nícku službu. 

 Chceme byť však bližšie k ľuďom. A preto sa 
v tomto programe zameriavame na prácu s vedú-
cimi v regiónoch, kde máme šancu sa aj viac po-
znať, častejšie sa stretávať, pomáhať si, byť navzá-
jom súčasťou našich mládeží, prinášať kreatívne 
nápady a praktickú pomoc, aby mládežnícka služ-
ba rástla a prinášala veľa ovocia. 

DIGITAL DIARY
VYŠE 420 STRETNUTÍ,

VYŠE 290 AKTÍVNYCH VZŤAHOV

ONLINE KURZ
 „BOL TO VEĽMI POŽEHNANÝ ČAS, KTORÝ SOM NA 
TOMTO KURZE VEĽMI RADA PREŽILA, A VEĽMI MI TO 
DALO AJ DO MOJEJ BUDÚCEJ SLUŽBY.”

40 ĽUDÍ, 17 ZBOROV,

6 SENIORÁTOV

 Aj pri pandemickej situácii sa nám podarilo zor-
ganizovať regionálne online kurzy budovania zák-
ladov služby a ich pokračovania spolu pre vyše 40 
ĽUDÍ, 17 ZBOROV, 6 SENIORÁTOV. A tiež sme sa všetci 
v TCK neustále snažili aktívne budovať vzťahy po 
celom Slovensku, čo predstavuje vyše 420 stretnutí, 
či už osobne alebo prostredníctvom telefonátov, či 
internetu.
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UNIVERZITNÉ HNIEZDO
PILOTNÝ DEVÄŤMESAČNÝ PROJEKT ZAMERANÝ NA POMOC, 
PRÍPRAVU A INŠPIRÁCIU VYSOKOŠKOLÁKOV

 Aj keď väčšina univerzít prešla túto jeseň na 
dištančné vzdelávanie, Mark a Amy Chaseovci mali 
možnosť u nich doma v Bratislave cez túto službu 
hostiť tri študentky. Určite to kvôli online výučbe ne-
bol normálny semester, no študentky mohli bývať v 
Bratislave a Mark s Amy mali možnosť tráviť s nimi 
čas v ich „univerzitnom hniezde.” Vďaka tomu, že sa 
učili z domu, mali ešte viac príležitostí na osobný 
mentoring, spoločné stravovanie a týždenné štú-
dium materiálu GRO. Väčšia časť roka 2021 bola ve-
novaná dôkladnej príprave na spustenie tejto novej 
služby. Táto prípravná fáza pozostávala z mnohých 
stretnutí, diskusií a prípravy potrebných dokumen-
tov a registračných formulárov na stránku TCKom-
pas, kde sa teraz môžete dozvedieť viac o službe 
Univerzitného hniezda. Pracujeme na hľadaní ďal-
ších mentorov, ktorí by v roku 2022 mohli rozšíriť túto 
jedinečnú učenícku službu naprieč Slovenskom 
otvorením ich vlastných domovov. 

Tím: Mark Chase, Amy Chase 27272727

„O projekte Univerzitné hniezdo som počula v čase, keď 
som sa rozhodovala o vysokej škole. Bolo to naozaj ťažké 
obdobie, pretože sa mi zo škôl neozývali, či ma berú, ale-
bo nie. Po mesiacoch modlitieb som bola prijatá na Uni-
verzitu Komenského, a tak som sa rovno prihlásila aj do 
Univerzitného hniezda. Naozaj som videla, ako Boh od-
povedá na moje modlitby týkajúce sa školy, ubytovania 
a dokonca aj služby. Božie načasovanie je vždy správne.“
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EDGE
SLUŽBA ŠPORTOM 

 Edge bol aj v roku 2021 iný, ako sa očakávalo. 
Otázka znela: Ako môžeme študentom priniesť ná-
dej uprostred chaosu? Niektoré fl orbalové tímy sa 
mohli stretávať lokálne, no  nemohli sme organizo-
vať žiadne turnaje. To tento rok opäť spôsobilo, že 
E-games sa dostali na prvé miesto a stali sa hlav-
nou službou Edge. Pokračovali sme v hraní dvoch 
online hier mesačne a pridali sme tretiu, Rocket Le-
ague, ktorá priniesla viac kapitánov tímov a nových 
hráčov. Prostredníctvom nepravdepodobnej služby 
Gamingu nám Boh priniesol príležitosť kráčať po 
boku týchto veriacich kapitánov a mentorovať ich, 
kde bola potreba, zatiaľ čo ich povzbudzujeme, aby 
viedli svoje tímy ku Kristovi a Jeho spáse. Cieľom 
v E-games je byť ako Pavol v liste 1. Korinťanom 9 
tým, že „Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som 
zachránil aspoň niektorých.“ Cieľom nie je viac sa 
hrať. Ale keď sa chcú hrať tí, ktorí nepoznajú Kris-
ta, nech sa hrajú s nami v spoločenstve, ktoré je 
bezpečné, na Krista sústredené a vzťahy budujúce. 
Učeníkujeme kapitánov, aby mohli učeníkovať svo-
jich hráčov – to nie je ľahká úloha, ale prináša svoje 
ovocie.

361 ÚČASTNÍKOV, 

3 TURNAJE, 

30 KAPITÁNOV,

14 MIEST,

10 ZBOROV

29Tím: Ed Rumbold, Alex King, Mark Abrman (stážista), Dárius Hrabovský (stážista), Michal Šubert (stážista) 29292929

„Pre mňa ako pracovníka s mládežou, či už v meste alebo 
v cirkvi, to znamená možnosť osloviť evanjeliom skupinu 
mladých ľudí, ktorých by som naživo, počas mládežníc-
kych akcií, pravdepodobne ťažko zasiahol, keďže sedia 
doma. Je to pre mňa spojenie príjemného s užitočným 
tým, že Edge využíva online zábavu na nadviazanie kon-
taktov, na vytváranie priateľstiev a na prinášanie evan-
jelia špecifi ckej skupine mladých ľudí, ktorá sa s rozši-
rovaním technológie vo svete neustále zväčšuje. Som 
vďačný za túto službu a som rád, že vidím Božiu ruku aj 
v tomto diele.“



31
Tím: Peter Linkesch, Michal Pončák, Miloš Myjavec, Eva Sucháčová, Barbora Benešová, Simona Sabová (stážistka), 
Filip Šimko (stážista)

KOMUNIKAČNÝ TÍM
ROZPRÁVANIE PRÍBEHOV, AKO AJ ZACHYTÁVANIE MOMENTOV A VYTVÁRANIE MÉDIÍ, 
KTORÉ ZDIEĽAJÚ BOŽÍ PRÍBEH NA SLOVENSKU

 S rastom našej organizácie vzišla v uplynulých 
rokoch prirodzená potreba tímu, ktorý by slúžil jed-
notlivým projektom prostredníctvom kreativity, ko-
munikácie a techniky a náš C-team (z anglického 
communication = komunikačný) je toho dôležitým 
výsledkom.

 Pán Boh nás aj v tomto roku požehnal vzácnou 
príležitosťou slúžiť mladej generácii, budovať mlá-
dežníckych vedúcich a investovať do lokálnych 
lídrov a práve vďaka C-teamu sme toto poslanie 
mohli plniť ešte efektívnejšie. Zabezpečovali sme 
technickú stránku online stretnutí, školení a konfe-
rencií, natáčali, nahrávali a strihali e-learningové 
videá a podcasty, tvorili grafi ku a weby jednotlivých 
eventov či projektov, editovali články, pokrývali on-
line komunikáciu a budovali komunitu zameranú 
na Krista na sociálnych sieťach.

 Pandémia nám ako C-teamu dala o to väčší 
priestor vstúpiť do online priestoru a priniesť nádej, 
ktorú Kristus ponúka, šíriť príbehy učeníctva a inšpi-
rovať tak ďalších, tešiť sa z ovocia, ktoré nám Pán 
Boh dal. Za mnohé sme vďační.

313131

youtu.be/ba0zAvZW0_0

youtu.be/QriCznk-cME
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POINT ONLINE 
ONLINE MATERIÁLY PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

 V roku 2021 sme museli viac ako kedykoľvek 
predtým sledovať správy, zmeny v opatreniach 
a to, kedy budú mládeže na Slovensku naživo a kedy 
musia prejsť do online priestoru. Na webe aj v pod-
caste Point online sme sa snažili reagovať na to, čo 
sa deje v spoločnosti a pripraviť materiály, ktoré by 
boli relevantné a pomohli by mládežníckym vedú-
cim v tom, čo prežívajú. Dúfame, že sme aj cez tento 
projekt mohli priniesť nádej do dní plných neistoty.

 Hľadali sme tiež nových ľudí, ktorí by tvorili au-
torské články a inšpirácie na mládeže či do uče-
níctva. Naša dobrovoľníčka Mirka písala sezónne 
články a na webe pribudli nápady na jesennú mlá-
dež či zimnú párty. Ďakujeme aj našim kolegom – 
Chaseovci a Ďuri nahrávali chvály, Zac sa venoval 
nekomfortným témam, Wendi písala o tom, ako 
spoznáva Pána Boha a Mirka prinášala nápady na 
icebreakre. Sme vďační za to, ako si Pán Boh použí-
va tento projekt aj v tomto čase a tešíme sa na to, 
ako bude môcť Point online pomôcť mládežníckym 
vedúcim v ďalšom roku.

19.000 ZHLIADNUTÍ,

211 ČLÁNKOV, 

88 AKTÍVNYCH ČLENOV

PODCASTY
6.400 VYPOČUTÍ, 

52 EPIZÓD,

16 HOSTÍ

32Tím: Maruška Skonc, Barbora Benešová, Miroslava Čerevková (stážistka) 333333
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ŠPM 
ŠKOLA PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

 Obhliadnutie sa za uplynulým rokom prináša: 
vďačnosť za tím, ktorý usilovne investoval do ži-
votoch našich osemnástich študentov. Svojím zá-
ujom a nasadením búrali presvedčenia, že online 
priestor je neosobný.
 Hrdosť na našich absolventov, ktorí okrem nabe-
rania vedomostí aj dávali. Slúžili ostatným vedúcim, 
či mládežiam na Slovensku prostredníctvom Point 
Online alebo zapájaním sa do iných TCK projektov.
 Radosť z tých zopár prezenčných stretnutí. Už ich 
neberieme ako samozrejmosť, a o to viac vykupu-
jeme čas, keď môžeme byť spolu.
 Hoci sa niektoré plány neuskutočnili, máme ná-
dej, že tu nejde len o prispôsobovanie sa neustá-
le meniacej situácii. Berieme to viac ako príležitosť 
vyskúšať nové veci. Premýšľame, ako školu rozšíriť 
z jedného zaužívaného formátu na viaceré, ktoré 
budú najlepšie slúžiť pracovníkom s mládežou po 
celom Slovensku. Či už to budú regionálne zame-
rané školy, vzdelávacie E-learningové kurzy alebo 
online tréningy, tešíme sa na to, čo Pán Boh bude 
konať!

18 ŠTUDENTOV, 

2 OSOBNÉ A

6 ONLINE STRETNUTÍ

36
Tím: Denisa Harčarová, Barbora Benešová, Zac Shepperson, Daniel Skonc, Daniel Harčar, Mark Chase, Amy Chase, Peter Hrubo, 
Eva Hrubová, Mark Abrman (stážista), Šimon Kolesár (stážista), Tabita Elijaš (dobrovoľníčka), Andrea Gajdošová (dobrovoľníčka)

„Inšpirovalo ma to k tomu, aby som pomohla s rozbe-
hom nových služieb v našom zbore. V našom zbore ve-
diem iných a oceňujem, že na ŠPM som mohla byť v role 
vedenej.“
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TRÉNINGOVÝ 
VÍKEND TÍMOV
2 TRÉNINGOVÉ VÍKENDY TÍMOV, 

235 ÚČASTNÍKOV

38 393938383838
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EXIT ONLINE
VIAC NEŽ PREVENTÍVNY PROGRAM

 Prinášať nádej študentom na školách je misiou 
práve preventívno-evanjelizačného projektu EXIT 
TOUR. Od začiatku pandémie sme cítili v spoloč-
nosti mnoho chaosu. Za zatvorenými dverami do-
mácností prežívali tínedžeri depresie a úzkosti, či 
počúvali hádky rodičov. Práve do tohto ich sveta 
sme mohli preniknúť skrze náš projekt „EXIT ONLINE“, 
ktorý sme robili práve počas dištančného vyučo-
vania na školách v Žiline, Leviciach a Bratislave. Aj 
keď sme neboli so žiakmi osobne, naši lektori mohli 
skrze témy o vzťahoch, komunikácii, sociálnych 
sieťach či duševnom zdraví hovoriť k srdciam 924 
študentov a prinášať tak nádej. Uvedomujeme si, 
že na každom jednom z nich záleží, na ich životoch 
a potenciále, ktorý dostali od Pána Boha. Aj preto 
sme im natočili video pre všetkých žiakov a ich uči-
teľov, ako akési poďakovanie a ocenenie ich snahy 
v tomto náročnom čase. Video sme rozposlali na 
školy a videlo ho cez 800 žiakov a učiteľov. Aj tým-
to spôsobom sme sa snažili priniesť nádej, lebo aj 
keď je chaos vôkol nás, veríme, že nádej žije aj v nás 
a pretrvá navždy.

924 ŠTUDENTOV, 

3 MESTÁ, 5 ŠKÔL,

3 ZBORY

40Tím: Petra Šulková, Jany Šimočko, Miloš Myjavec, Zuzana Božíková, Laura Berková (stážistka), Šimon Kolesár (stážista) 414141

„Na EXIT prednáške o vzťahoch ma najviac zaujala 
myšlienka, že najčastejším dôvodom pre rozpad vzťahu 
je nedostatočná komunikácia.“
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MARK A AMY 
CHASE
Bratská jednota baptistov
zbor Viera, Bratislava

DAVID A DANIELA
KOSTLÁNOVCI
DOMINIKA, DAVID, EMI-DEBORA
Kresťanské zbory, Bratislava

EVA A FILIP 
SUCHÁČOVCI
Cirkev bratská
zbor Paradox, Bratislava VIKTOR A MIRIAM 

VALENTINI
Bratská jednota baptistov
Kostol Nahrane, Revúca

ALEX 
KING
Bratská jednota baptistov
Banská Bystrica

PETER A EVA 
HRUBOVCI
Cirkev bratská
zbor Za kostolom, Žilina

JANY A LENKA
ŠIMOČKOVCI
ŠIMON, REBEKA
Evanjelická cirkev a.  v.

ZAC A KIM 
SHEPPERSON
SAM, HAMPTON
Nový začiatok, Žilina

MILOŠ A ANDREA 
MYJAVCOVCI
Cirkev bratská
Žilina

TIMOTEJ A LUCIA 
MÁHRIKOVCI
Cirkev bratská
zbor Za kostolom, Žilina

TÍM IVANA A JOZEF
POLLÁKOVCI
Evanjelická cirkev a. v.
Bardejov

JOSH A ALICA 
HOWARD
Bratská jednota baptistov
Banská Bystrica

ED A WENDI 
RUMBOLD
JAYCE, TATE, JAYLIN, 
GAGE, SHAYLEE
Bratská jednota baptistov
Banská Bystrica

DANIEL A MARUŠKA 
SKONCOVCI
Evanjelická cirkev a. v.
Bardejov

PETER A KATARÍNA
MICHALČÍKOVCI
Evanjelická cirkev a. v.
Giraltovce

MICHAL A KATARÍNA
PONČÁKOVCI
Evanjelická cirkev a. v.
Prešov

DANIEL A DENISA 
HARČAROVCI
Evanjelická cirkev a. v.
Obišovce

BARBORA 
BENEŠOVÁ
Evanjelická cirkev a. v.
Košice

JURAJ A MIRIAM
ŠIMOČKOVCI
RUBEN, DOROTA
Evanjelická cirkev a. v.
Drienovská Nová Ves

PETER A BARBORA
LINKESCHOVCI
Apoštolská cirkev
Rožňava

ZUZANA 
BOŽÍKOVÁ
Apoštolská cirkev
Bratislava City Church
Bratislava

PETRA A ADRIAN 
ŠULKOVCI
Apoštolská cirkev
Kristus Mestu, Nitra

DARINA 
MALÁ 
Bratská jednota baptistov
zbor Viera, Bratislava

MARK ABRMAN
DIANA CHVOJKOVÁ
ŠIMON KOLESÁR

DÁRIUS HRABOVSKÝ
LAURA BERKOVÁ 
MICHAL ŠUBERT

ZUZKA BYSTRICKÁ-PETROVIČOVÁ 
MIROSLAVA ČEREVKOVÁ
ANNA BECHNÁ

SIMONA SABOVÁ

STÁŽISTI
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FINANCIE
 Je pre nás cťou spolupracovať s vami na bu-
dovaní Božieho kráľovstva na Slovensku a byť sú-
časťou toho, čo dnes Boh robí. V mene nášho tímu 
by sme chceli poďakovať každému pracujúcemu, 
dobrovoľníkovi a darcovi, ktorý podporil TC Kompas 
v roku 2021.
 Sme vďační dobrému Bohu, ktorý zabezpečil fi -
nancie na renováciu našej budovy v Žiline. Po 20 
rokoch sa toto miesto premení z kaviarne na tré-
ningové centrum, ktoré poskytne priestor na tré-
ningové a konferenčné stretnutia pre približne 50 
mládežníckych vedúcich. Vyššia kapacita a prispô-
sobené zázemie umožnia pracovníkom TC Kompas 
organizovať minimálne 26 tréningov ročne.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PRIJMY
Osobní sponzori zo zahraničia    209 062 €
Dary na projekty zo zahraničia    106 203 €
Dary na projekty zo SR       27 106 €
Dary na pracovníkov zo SR      158 419 €
Príjmy z hlavnej činnosti         9 292 €
Príjmy z podnikateľskej činnosti      24 337 €
Iné            1 386 €
Dary na rekonštrukciu budovy     134 235 €
SPOLU          670 040 €

1.
2.
3.
4.
5.

VYDAJE
Náklady na projekty           57 777 €
Dary iným organizáciam, zborom         8 805 €
Náklady na ľudí, mzdy, dane, odvody      370 466 €
Výdaje spojené s podnikateľskou činnosťou    21 376 €
Iné, offi ce, údržba           27 900 €
SPOLU           486 324 €



ZVÁŽILI BY STE, PROSÍME, NA MODLITBÁCH 
INVESTÍCIU DO NAŠEJ SLUŽBY?
V prípade, že chcete fi nančne podporiť našu službu, použite, prosíme, jedno 
z nasledujúcich bankových spojení: 
Banka: Tatra banka, a.s.  IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008 
Banka: Fio banka, a.s.   IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040 
Aby sme mohli Vašu fi nančnú podporu priradiť ku konkrétnemu pracovníkovi 
alebo projektu, prosíme, použite jeden z nasledujúcich variabilných symbolov:

PROJEKTY:
1000   Určené ako nešpecifi kovaný dar
1200   KECY SK - táborová služba
1100   Point online
1800   Exit Tour - preventívny program na školách
1700   Edge - športová služba
1500   ŠPM - Škola pre pracovníkov s mládežou
1300   KPM - Konferencia pracovníkov s mládežou
1900   Fusion - rock-pop-art súbory 
1600  Stážisti
7000  Univerzitné hniezdo
2500  Rekonštrukcia budovy
6000  Komunikačný tím
2400  Pomoc Ukrajine

PRACOVNÍCI TCK ZO SR:
4039  Benešová Barbora 
4040  Božíková Zuzana 
4024  Harčarovci Daniel a Denisa 
4003  Hrubovci Peter a Eva 
4030  Kostlán David 
4034  Linkesch Peter 
4022  Malá Darina 
4004  Máhrik Timotej 
4005  Michalčík Peter 
4031  Myjavec Miloš 
4028  Pončákovci Michal a Katarína 
4033  Polláková Ivana 
4014  Skoncovci Daniel a Maruška 
4020  Sucháčová Eva 
4019  Šimočkovci Jany a Lenka 
4037  Šimočkovci Juraj a Miriam 
4035  Šulková Petra
4041  Valentini Viktor

Vojtecha Spanyola 1736/37 
010 01 Žilina, Slovakia
www.tckompas.sk
tckompas@tckompas.sk
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