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Zápas o pozitívnu zmenu

„Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, 
  prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.” 

Na nasledujúcich stránkach spoločne 
s nami môžete hodnotiť to, ako sa nám 
darilo zostávať v Ňom a že „brázda“, 
ktorá v minulom roku 2016 zostala za 
našou službou, je vyjadrením toho, 
že sme nepracovali nadarmo, resp. 
bez Neho.
 

Ďakujeme, že ste súčasťou zápasu 
o pozitívnu zmenu spoločne s nami.
 
Peter Hrubo, Riaditeľ TCKompas

My ľudia milujeme ten pocit, keď 
sme užitoční, keď prinášame ovocie, 
keď niečo dosiahneme, keď sme 
súčasťou pozitívnej zmeny, keď niečo 
znamenáme. Promócie, dekorovania, 
vyznamenania, diplomy, „hlboká 
brázda“ a pamätné miesto v histórií je 
vyjadrením túžby nebyť tu tých niekoľko 
desaťročí zbytočne.

Tak isto i my, pracovníci TCKompas, 
túžime byť časťou Božieho hnutia 
medzi mladými ľuďmi na Slovensku, 
ktorí poznávajú Krista, pridávajú sa 
k cirkvi a premieňajú našu spoločnosť.

Ježiš (Jn.15:5)

História TCKompas oz

Tréningové centrum Kompas (pôvodný 
názov bol Nadácia SIEŤ, neskôr OZ 
SIEŤ) bolo založené v roku 1993. 
Vedúci pracovníci s mládežou z ECAV 
(Spoločenstvo Evanjelickej Mládeže), 
CB, AC, KZ a BJB iniciovali vznik siete, 
spolupráce vedúcich mládežníckej 
služby a misijne orientovaných 
organizácií, ktorú príznačne nazvali 
„Sieť“. Od začiatku mala SIEŤ jasnú víziu 
pomáhať novej generácii Kristových 
nasledovníkov, ktorá sa objavila po páde 
komunizmu. Odvtedy SIEŤ organizovala 
celoslovenské konferencie (napr. KPM), 
hudobné festivaly (CampFest) a rôzne 
iné programy pre podporu mládežníckej 
práce.
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Vízia, Poslanie,  
Základné hodnoty

Správna rada

Škola pre pracovníkov 
s mládežou (ŠPM)

Konferencia pracovníkov 
s mládežou (KPM)

KECY

Fusion

Exit

Advance

Vedúci tímov
a administrácia

Financie

Rodiny

Kompas a pokračuje 
v napĺňaní konkrétnych potrieb 
pri práci s mládežou. 

Tréningové Centrum Kompas si drží 
jasnú víziu, a to: pomáhať, trénovať 
a inšpirovať mládežníckych vedúcich 
v rámci celej krajiny.

Od roku 2006 náš TCK tím posilňuje 
svoju službu v rámci Slovenska. 
V súčasnosti máme 26 pracovníkov 
na siedmich miestach v SR (Žilina, 
Banská Bystrica, Prešov, Bardejov, 
Bratislava, Kosice a Levice).

Veríme, že vďaka Jeho milosti budeme 
môcť sledovať novú generáciu 
Kristových nasledovníkov na Slovensku, 
ktorí budú pozitívne vplývať a premieňať 
našu spoločnosť.

V roku 1999 rozšírila SIEŤ svoju víziu 
zakúpením budovy v Žiline, ktorú 
nazvali Kompas. Taktiež bola otvorená 
miestna mládežnícka kaviareň, ktorej 
úlohou bolo slúžiť ako model pre 
možnosť misie. Kompas vznikol ako 
prirodzené riešenie potrieb, ktoré boli 
rozpoznané pri spoločných stretnutiach 
pracovníkov na platforme nadácie Sieť.

Od roku 1999 do 2005 SIEŤ 
prostredníctvom Kompasu rozšírila 
svoje tréningové pôsobenie na 
množstvo iných aktivít, ako napríklad 
tábory (KECY) alebo pracovné projekty. 
V roku 2005 sa správna rada SIETe 
rozhodla, že organizáciu rozdelí na dve 
nezávislé zložky. SIEŤ sa viac zamerala 
na svoj pôvodný cieľ a slúži ako sieť 
neformálnych vzťahov, kým Kompas 
sa premenoval na Tréningové Centrum 

Obsah
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Vízia Základné hodnoty

Poslanie

Závislosť na Bohu
Túžime po tom, aby sme boli známi 
svojou závislosťou 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 napreduje, rastie. Sme 
otvorení všetkým otázkam a výzvam, 
ktoré povzbudzujú náš profesionálny 
rast a tiež aj náš vzťah s Bohom.

„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.“

Láska prejavená v milosti a pravde
Túžime byť voči sebe pravdiví, otvorení 
a transparentní. 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 pokore k hľadaniu Jeho vykúpenia 
a milosti. Veríme, že tak, ako Ježiš bol 
milostivý voči ľuďom, ktorí zhrešili 
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, 
osobnou čistotou, radosťou a vernosťou 
v tom, čo nám bolo zverené.

Správna rada
Peter Hrubo
Miestny zbor | Žilina
Reprezentant | TCKompas, riaditeľ

Finančný audit
Ján Jančo

Jana Hrabovská

Výkonný výbor (X-tím)
Peter Hrubo

Daniel Harčar
Denisa Harčarová

Darina Malá
Peter  Michalčík

Maruška Skoncová
Drahoslav Poloha (poradný člen) 
Zac Shepperson (poradný člen)

Benjamin Uhrin
Miestny zbor | Banská Bystrica
Reprezentant | Bratská jednota 
baptistov

Slavomír Krupa
Miestny zbor | Hermanovce
Reprezentant | Cirkev bratská 

Vlado Žák
Miestny zbor | Bratislava 
Reprezentant | Národný vedúci práce 
s mládežou v Apoštolskej cirkvi

Jozef Šimek
Miestny zbor | Dolný Kubín
Reprezentant | SEM - Spoločenstvo 
Evanjelickej Mládeže na Slovensku

Jaroslav Útly
Miestny zbor | Kresťanský zbor Rača, 
Bratislava
Reprezentant | riaditeľ ATC JR s.r.o.



6 7

Škola pre 
pracovníkov 
s mládežou
 
(ŠPM)

Rok 2016 v ŠPM:

• 20 študentov

• 12 zborov – ECAV, 3 – KZ, 2 – BJB, 2 – CB, 1 – AC

• 12 mentorov a lektorov + hostia

• 6 víkendových stretnutí v Žiline

• Misijno-pracovná cesta do Poľska

• Tréningový víkend tímov (100 leaders)

• Slávnostné záverečné stretnutie v Liptovskom Trnovci

ŠPM je ročný vzdelávací program, 
ktorého zámerom je počas 
jedného školského roka poskytnúť 
študentom neformálne vzdelávanie 
v predmetoch Systematická 
teológia, História izraelského 
národa, Žiť ako On, Štúdium Biblie, 
Praktické zručnosti v mládežníckej 
službe a Budovanie charakteru. 
Výučba prebieha jeden víkend 
v mesiaci, no každý študent má tiež 
mentora, ktorý ho osobne vedie. 

Do ŠPM sa každoročne hlásia 
vedúci pracovníci, ktorých môžeme 
vystrojiť a ponúknuť im nástroje 
k vedeniu tímu a služby. Okrem 
„učenia sa v laviciach“ máme dve 
špeciálne stretnutia - Pracovná 
cesta v zahraničí, kde navštívime 
inšpirujúci zbor a Tréningový víkend 
tímov (TVT), kedy študent prinesie 
do Žiliny aj celý svoj tím, ktorý sa 
môže spolu učiť napríklad o tímovej 
práci, ako tomu bolo v roku 2016.
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“Každý mesiac som sa znova 
a znova presviedčala o tom, 
že Pán Boh koná, že je mocný, 
a že vo svojich trápeniach ani 
zďaleka nie som sama. Vzácny bol 
aj mentoringový čas, kde sme sa 
mohli individuálne zdieľať 
a modliť za ťažké veci, ktorými sme 
prechádzali osobne či v zboroch. 
Pán Boh ma prostredníctvom ŠPM 
veľa naučil. Zo všetkého najviac mi 
ukazoval, že pracovať s mladými 
vôbec nemusí byť „žmýkačka“ pokiaľ 
neustále hľadíme na Neho. 
Keď Ho nestrácame z dohľadu 
zistíme, že tá služba vlastne ani 
trochu nie je o nás a o našich 
schopnostiach, ale o Tom, ktorý 
nás do nej povolal.”

Zuzka 
ECAV, Bratislava - Petržalka

Podporiť službuAdoptuj študenta

Prosíme, modlite sa s nami za:  

• za nových študentov v školskom roku 2016/2017, aby bolo ŠPM  
pre nich inšpirujúce na ich osobnej ceste za Kristom, no tiež pre ich  
mládeže a skupinky v zboroch, kde slúžia. Modlíme sa, aby sa z nich stali 
učeníci, ktorí činia učeníkov, ktorí činia učeníkov, ktorí budú činiť učeníkov...

• za ŠPM tím, aby sme slúžili v pokore, Jeho múdrosti, verne a vytrvalo a aby,  
ak je to Jeho vôľa, pribúdalo pracovníkov pre tento projekt

• za pravidelných podporovateľov, ktorí nás budú niesť na modlitbách  
a/alebo ŠPM podporia finančne (400 eur na študenta)
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Tomáš Marton
intern, ECAV Bystré

Simona Sabová
intern, KZ Trenčín

Rozšírený tím

Zac Shepperson
Daniel Skonc

Daniel Harčar
Peťo Hrubo

Darinka Malá
Amy Chase

Evka HrubováDenisa Harčarová 
riaditeľka ŠPM, 
ECAV Obišovce

Denisa sa do Školy pre pracovníkov 
s mládežou dostala už pred desiatimi 
rokmi. Najprv ako študentka, o pár rokov 
na to ako internka a od roku 2013 slúži 
ako riaditeľka a lektorka. Veľkú radosť jej 
prináša, keď vidí, ako študenti z rôznych 
kútov Slovenska rastú vo svojom 
osobnom vzťahu s Kristom a tiež aj 
v nadšení pre učeníctvo a budovanie 
Jeho kráľovstva. Denisa vedie dve 
dievčenské skupinky a spolu s 
manželom Danielom, ktorý tiež pracuje 
pre TCK, slúži v mládežníckom tíme 
v ECAV Obišovce.

Miriam Šimočková
ECAV Košice

Miriam začala spolupracovať s TCK 
keď bola stážistkou pre KECY. Počas 
štúdia ŠPM (2013) jej Boh na srdce 
položil práve tento projekt. Aj keď mala 
pocit, že veľa vecí už dávno vie, ŠPM 
jej poskytlo ucelenejšie vedomosti, na 
ktorých mohla jej viera pevne stáť. Túži 
pomáhať ďalším vedúcim v ich službe 
a na ich ceste za Kristom, preto sa 
v roku 2016 pridala do služby TCK. 
Okrem toho má dievčenskú skupinku 
a s manželom Jurajom vedú 
stredoškolskú mládež.

Michal Pončák 
ECAV Prešov

Michal začal navštevovať prešovský 
zbor keď mal 18 rokov. Časom spoznal 
Krista na osobnej úrovni a začal 
v spomínanom zbore slúžiť. Neskôr sa 
zúčastnil projektu ŠPM, kde porozumel, 
čo znamená učeníctvo. Od roku 2015 
bol súčasťou TCKompas ako stážista 
pre projekty KPM a ŠPM a v septembri 
2016 začal v Kompase pracovať na plný 
úväzok spoločne so svojou manželkou 
Katarínou. V Prešove vedie chlapčenskú 
skupinku a pomáha so zborovými 
akciami.
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Konferencia
pracovníkov 
s mládežou 

(KPM)

Rok 2016 v KPM: 

• Počet KPM: 3

• kde: Žilina, Prešov, Liptovský Mikuláš

• Téma: Máš to v krvi!, Nad korále, Zacielený koľkí: 655, 235, 125

• počet všetkých účastníkov konferencií: 1015

• počet jedinečnej účasti účastníkov: 900

má na Slovensku 25-ročnú 
tradíciu. Našou víziou je inšpirovať 
a pomáhať vedúcim mládeží, 
dorastov, skupiniek rôznych 
protestantských cirkví v našej 
krajine. Počas 4 dní sa stretáva viac 
ako 650 mladých ľudí, vedúcich, 
ktorí sa chcú učiť a potom vrátiť 
naspäť domov do svojho zboru 
a verne slúžiť ďalej. KPM je 90 hodín 
spoločenstva, seminárov, hlavných 
programov, uctievania, Božieho 
slova, nápadov, času s mentormi 
a spolubojovníkmi.

Rok 2016 bol prelomový 
v myšlienke multiplikácie KPM 
a tak vzniklo “KPM extra”. Videli sme 
potrebu rozdeliť účastníkov KPM 
podľa toho, či aktívne slúžia 
a v akej fáze učeníctva sa nachá-
dzajú. Tak sa môžeme lepšie 
zamerať na jednotlivé skupiny 
(muži, dievčatá a v budúcnosti 
aj iné) na tej ktorej konferencii.
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Aká je tvoja skúsenosť 
s KPM 2016?

“Pred tým, než som prišla na KPM, 
som ani netušila, koľko vecí sa 
nachádza v mojom srdci, ktoré 
tam nemajú byť. Tento čas bol pre 
mňa veľmi vzácny, lebo Boh hovoril 
priamo ku mne, vyliečil moje srdce 
a ukázal mi, kto pre Neho som. 
Viem, že som Jeho poklad 
a rany od pozemského otca alebo od 
kohokoľvek iného, nezmenia Jeho 
vzťah a lásku ku mne!”

Prosíme, modlite sa s nami za:  

• múdrosť pri výbere tém, miest, dátumov 

• aby sme robili prácu excelentne a pod vedením Ducha

• jednotu v tíme (7 ľudí sa nachádza na 6 miestach)

• finančné krytie najmä nových, rozbiehajúcich sa konferencií - KPM extra

• nových ľudí v tíme s vášňou pre trénovanie vedúcich mládeží

• to, aby vedúci, ktorí prídu na KPM, verne naďalej slúžili vo svojich zboroch  
a prinášali to, čo sa naučili, tam.

Čo si sa naučila na 
KPM extra pre dievčatá?

“Ďakujem za to, že ste mi ukázali 
reálny život s Pánom Ježišom. 
Ďakujem aj za to, že ste mi ukázali, 
že netreba byť v živote ničím iným, 
len nástrojom v Božích rukách.”

Aké pre teba bolo 
KPM extra muži?

“Je veľké požehnanie vidieť, že 
projekt, ktorý je vonku prvý rok 
má takú vysokú účasť. Bol to fakt 
super nápad, je naozaj cítiť Božiu 
prítomnosť. Super, že sa urobila 
takáto konferencia a verím, že sa 
bude opakovať.”

Podporiť službuKPM 2016
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Jany Šimočko
ECAV Žilina

Jany žije aktívnu vieru od svojich 16 
rokov. O dva roky neskôr pomáhal 
organizovať prvý anglický tábor 
v Prešove. O ďalšie 3 roky sa Jany stal 
vedúcim týchto táborov a mládeže. 
V septembri 2010 sa presťahoval do 
Žiliny a zapojil do organizácie TCK na 
plný úväzok. Momentálne pomáha 
v projekte KPM a KECY. Jany je aktívne 
zapojený v zbore. Má rád šport a 
vychutnáva si vzťah s manželkou 
Lenkou, ktorá tiež pracuje v TCKompas. 

Katarína Pončáková
ECAV Prešov

V 16 rokoch Katarína spoznala Pána 
Ježiša a o 2 roky neskôr začala slúžiť 
v prípravnom tíme mládeže. Po dvoch 
rokoch stáže v TCK sa pridala do tímu 
na plný úväzok v septembri 2016, 
rovnako ako jej manžel Michal. Katarína 
patrí do tímu KPM pretože vníma 
povolanie byť súčasťou Božieho 
diela, ktoré má potenciál zmeniť tisíce 
mladých na Slovensku. S manželom 
vedú skupinky a chcú bojovať za zdravé 
manželstvá na Slovensku. 

Andrej Velebír
intern, ECAV Hanušovce 
nad Topľou 

Anna Valkučáková
intern,  ECAV Bratislava,
Prešov/Bratislava

Maruška Skoncová
riaditeľka KPM, ECAV Bardejov

Marušku povolal Pán Boh do služby 
keď mala 17 rokov a vo svojom zbore 
v Kukovej viedla dorast ďalších 7 rokov. 
Na vysokej škole študovala literatúru 
a estetiku a zhruba vtedy jej Boh zapálil 
srdce pre učeníctvo. Po skončení 
univerzity začala pracovať na plný 
uväzok v TCK. To bolo pred 8 rokmi. 
Maruška je riaditeľkou Konferencie pre 
pracovníkov s mládežou, pretože verí, 
že cez túto službu je možné inšpirovať 
a trénovať stovky vedúcich na Slovensku, 
rovnako ako jej manžel Daniel, ktorý tiež 
slúži v KPM. Okrem toho vedie učenícke 
skupinky v Bardejove a píše knihy. 

Eva Kohútová
CB Levice

Ako vysokoškoláčka prišla na rok 
študovať v ŠPM (Škola pre pracovníkov 
s mládežou). Ohúril ju spôsob práce 
s mladými a hlavne osobné učeníctvo. 
Odvtedy ubehlo 10 rokov, no táto vášeň 
neupadla. Po škole sa pridala k TCK 
naplno. Pracuje v KPM, vďaka čomu 
počuje o učeníctve takmer 1000 ľudí 
ročne. Evka pôsobí v zbore CB Levice, 
kde vedie mládež. Jej túžbou je, aby 
mladá generácia činila ďalších učeníkov 
Krista. 

Daniel Skonc
ECAV Bardejov

Daniel má srdce pre výchovu mladej 
generácie vedúcich na Slovensku 
a v Kompase pracuje pre projekt KPM. 
Už druhý rok má na starosti webstránky, 
databázové systémy a postprodukciu 
Konferencie pracovníkov s mládežou, 
kde slúži aj jeho manželka Maruška. 
Je zapojený aj do Školy pre pracovníkov 
s mládežou ako mentor a technická 
podpora. Vo svojom zbore vedie 
chlapčenskú skupinku a pomáha 
s mládežou. 
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KECY

Rok 2016 v KECY:

• 9 táborov v 9 mestách: ECAV Prešov, Košice, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, 
Bratislava, CB Levice, KZ Trenčín, BJB Ružomberok, AC Rožňava

• 7 x USA partner zbory: Trinity Fellowship Church, Vertical Life Church, Grace 
Life Church, Mecklenburg Community Church, St. Germain Free Church, 
Celebration Church, Riverbend Church

• 340 študentov, 126 neveriacich, 56 rozhodnutí pre Krista

• 1x TVT tréning, 1x KECY leader’s retreat 

je evanjelizačná misijná 
služba, ktorá je niečo viac ako 
medzinárodný konverzačný tábor. 
Predstavuje aj celoročnú službu 
pre lokálne cirkevné zbory na 
Slovensku. Je to platforma na 
trénovanie mládežníckych skupín 
ako robiť evanjelizáciu a učeníctvo 
relevantne, ako mentorovať 
a viesť skupinky. Taktiež pomáhame 
mládežníkom nachádzať ich 
obdarovania, vystrojujeme ich 
k službe a napomáhame 
zjednoteniu tímu dobrovoľníkov. 

Na dosiahnutí tohto cieľa pracujeme 
systematicky už viac ako 10 
rokov prostredníctvom tréningov, 
osobných návštev a pomoci 
pracovníkov TCK na KECY letných 
táboroch.

Cover
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“KECY – to je jeden úžasný tábor. 
Spoznala som tu super ľudí (teraz 
už kamarátov). Zabávali sme sa 
každý deň, hrali hry, mali sme 
rôzne aktivity, rozprávali sa či po 
slovensky alebo po anglicky. Všetko 
bolo super, to ako som sa mohla 
s hocikým porozprávať o hocičom, 
zašportovať si, alebo pracovať 
v skupine ako tím a navzájom 
si dôverovať, či niečo vyrobiť na 
craftoch. No nespoznala som tu iba 
kamarátov. Spoznala som aj Ježiša. 
Ja som sa na KECY rozhodla, že 
chcem žiť život s Pánom Bohom. 
Toto všetko by som nezažila, keby 
sme nemali tých najlepších 
a najpriateľskejších vedúcich.”

KECY PO
študent

Prosíme, modlite sa s nami za: 

• vidieť učenícke vzťahy v zboroch, s ktorými KECY už dlhšie spolupracujú

• sprístupniť projekt KECY táborov aj pre menšie zbory resp. zbory v dedinkách

• vidieť každým rokom viac ľudí, ktorí spoznajú Krista práve cez KECY

• rozšírenie KECY tímu o aspoň 2 amerických misionárov a 1 slovenského 
misionára

• aby mládeže po celom Slovensku mohli byť posilňované skrze službu KECY

Kecy Facebook Podporiť službu
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Michael Birchfield
intern, BJB Ružomberok

Timotej Hollý
intern, CB Stará Turá

Marianna Olejarová 
intern, ECAV BA Staré mesto

Ricky Hossinger
prichádza do CB Prešov 

Rozšírený tím

Jany Šimočko 
Michal Pončák

Daniel Harčar
riaditeľ KECY, 
ECAV Obišovce

Prvou skúsenosťou s KECY projektom 
a tiež s Tréningovým centrom Kompas 
bol KECY camp už v roku 2004, na ktorý 
prišiel ako účastník, ktorý nepoznal 
Krista. Práve táto skúsenosť bola jedna 
z kľúčových na jeho ceste k Ježišovi. 
Danielove prvé kroky v službe boli 
tiež spojené s KECY tábormi, kde si 
Boh používal Danielovu túžbu slúžiť 
nekresťanom a niesť im radostnú zvesť 
o Ježišovom vzkriesení.
Daniel začal pracovať v TCKompas 
v roku 2014, kde nastúpil ako asistent 
pre projekt KECY. O rok neskôr začal túto 
službu viesť z pozície riaditeľa projektu.

Coryell Juchems
CB Levice

Coryell sa pripojila ku KECY 
prostredníctvom niekoľkých letných 
táborov v Leviciach. Videla ako študenti 
z rôzneho prostredia môžu zažívať lásku 
a Pána Boha cez večerné programy, 
vedúcich či študentov. Zistila, že aj ona 
chce byť toho súčasťou. Potom, čo ju 
prepustili z práce v Amerike, zozbierala 
podporu, zbalila si veci a presťahovala 
sa na Slovensko. 

Ed Rumbold 
BJB Banská Bystrica

Ed sa stal súčasťou KECY tímu, keď 
prišiel pred 7 rokmi na Slovensko. 
V decembri 2016 oficiálne odovzdal 
všetky úlohy vedúceho amerických 
tímov, vedúceho náborov a stážistov 
ďalším skúseným vedúcim v tíme. Jeho 
najobľúbenejšou vecou na KECY tíme 
je pozorovanie premeny neveriacich na 
veriacich počas táborov a budovanie 
priateľstiev so študentmi. Pán Boh 
pracuje cez KECY.
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Fusion

Rok 2016 vo Fusion:

• 4x týždenné Fusion kluby : ECAV Obišovce, CB Banská Bystrica, BJB Viera 
Bratislava, KZ Rača; na nácvikoch cca 100-110 študentov za týždeň

• 2 letné tábory v spolupráci s 2 americkými partnerskými zbormi 

• 12 koncertov, účasť na medzinárodnom Fusion festivale v CZ

• 6 vyznaní viery, 4x krst, cca 15 študentov zapojených v zbore  
(mládež, nedeľné bohoslužby)

• 5 tréningových akcií, 5 lokálnych vedúcich zapojených v prebiehajúcich 
programoch na rozvoj zručností v službe

Ide o celoročnú kontaktnú službu, 
ktorá pomáha lokálnym cirkevným 
zborom osloviť tínedžerov hľada=
júcich svoje miesto v dnešnej 
spoločnosti. To sa deje za 
pomoci rock-pop-gospelového 
zboru a iných foriem umenia. Na 
pravidelných týždenných nácvikoch 
okrem spevu, zábavy a dobrého 
jedla mladí počujú evanjelium 
v podobe krátkych zamyslení. 
Cieľom je služba založená na vzťa=
hoch, cez ktoré študenti zažijú 
živého Krista!

FUSION tak otvára priestor pre 
rast a formovanie nových vedúcich 
ako aj vznik mládeže v miestnom 
zbore. Je nastavený tak, aby v ňom 
prepájal všetky generácie. Každý 
FUSION je službou lokálneho zboru 
a my v TCKompas sme tu pre to, 
aby sme pomohli vytrénovať 
a zaučiť dobrovoľníkov zapojených  
v tejto práci. 
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“Pred 3 rokmi som sama skrze 
Fusion službu spoznala Ježiša 
osobne. Najprv som bola obyčajný 
účastník, postupne som vypomáhala 
na nácvikoch, začala som učiť 
druhých hrať na gitaru. Začiatkom 
roka 2016 som bola pozvaná 
intenzívnejšie sa zapojiť do tejto 
služby, stala som sa súčasťou 
tímu. Momentálne pomáham 
s duchovnými zamysleniami 
na našich nácvikoch. Vidím, že 
ľudia prichádzajúci na Fusion sa 
neobracajú ku Kristu kvôli tomu, 
že majú zrazu zodpovedané svoje 
otázky týkajúce sa života, večnosti, 
ale preto, lebo cítia, že sme iní, sme 
vedúci, ktorí im slúžia.”

Anna Slováková 
jedna z vedúcih študentov vo Fusion, 
BJB Viera, Bratislava

Prosíme, modlite sa s nami za: 

• žehnajme študentom a vedúcim v existujúcich Fusion-och

• prehlbovanie vzťahov s rodinami Fusion študentov, pozývanie  
ich na zborové akcie

• údernejšie prepájanie Fusion študentov s ostanými členmi lokálneho zboru

• prílev nových mladých do existujúcich Fusion

• nová posila do národného tímu: 1 americký pár, 1-2 Slováci

• spustenie Fusion služby v 2 ďalších cirkevných zboroch

• letná sezóna 2017: 3 turnusy, z toho 1x denný tábor

Podporiť službuFusion BA, FB
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Josh Howard
CB Banská Bystrica

Josh prišiel prvýkrát na Slovensko 
v roku 2008 ako stážista pre anglické 
tábory. Po nasledujúcich troch rokoch 
letných stáží sa v 2011 pripojil 
k JV/TCKompas a pomáhal rozbehnúť 
službu Fusion. Okrem toho Josh slúži 
i v oblasti programu letných stážistov, 
službe pre deti JV rodín a je naplno 
zapojený do služby dorastu v miestnom 
zbore. Jeho túžbou je vidieť duchovný 
rast v živote mladých mužov v Banskej 
Bystrici.

Dorota Prištiaková
intern, CB Banská Bystrica

Rozšírený tím

Hudson and Kari Jones

Darina Malá
riaditeľka FUSION, 
BJB Viera  BA

Darina sa mládežníckej službe venovala 
od strednej školy. Nadchýna ju hudba, 
povzbudzovanie druhých kresťanov 
na ceste za Bohom ako aj hovorenie 
o Ňom neveriacim ľuďom. O Fusion  
sa dozvedela v  roku 2010 a o dva 
roky neskôr dostala pozvanie pridať 
sa k tímu, ktorý je zodpovedný za 
rozširovanie tejto služby na Slovensku. 
Vo viere, že toto je miesto, kde ju 
Boh chce nateraz mať, dala výpoveď 
(pôsobila ako učiteľka dejepisu 
a občianskej náuky) a vstúpila do služby 
na plný úväzok v júli 2012. Od septembra 
2015 má tú česť viesť Fusion.

Draho & Zuzana 
Polohoví
CB Banská Bystrica

Sú súčasťou služby TCKompas od 
roku 1999 a pred viac ako 5 rokmi sa 
presťahovali do Banskej Bystrice, kde 
slúžia v zbore CB a venujú sa práci 
s tínedžermi cez hudobný projekt 
Fusion. Je to miesto, kde môžu slúžiť 
aj so svojimi tromi dorastajúcimi deťmi 
a prirodzeným spôsobom ich viesť do 
služby svojim rovesníkom.

Amy & Mark Chase 
BJB Viera BA

V roku 2011, po 22 rokoch služby 
v USA, Boh zameral pozornosť rodiny 
Chaseových na potrebu ďalších Božích 
služobníkov v strednej a východnej 
Európe. V roku 2012 sa pripojili k tímu 
Josiah Venture a TCKompas a začali 
pracovať v službe Fusion. Je pre nich 
výsadou slúžiť Bohu skrze hudbu a byť 
svedkami mnohých  životov zmenených 
mocou evanjelia.



30 31

Exit 316

Rok 2016 v Exit 316: 

• 6 týždňov, 20 škôl, 4767 študentov na školách, 

• 550 študentov na popoludňajších EXIT kluboch a 1160 na evanjelizažných 
koncertoch

• 20 zastávok: Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Žilina, Ružomberok, 
Ljubljana, Celje, Maribor, Poprad, Hanušovce nad Topľou, Bystré, Bardejov

• 6 hudobných skupín - Faith Child (UK), Twelve24 (UK), J Vessel (UK), Hero (SK), 
Hudson Taylor Jones Band (ECAV KE), Random (ECAV ZA)

• 8 EXIT Turbo tréningov a návštev

• 189 rozhodnutí pre Krista (od jesene 2016 ich už poznáme po mene)

je výchovno-vzdelávací 
preventívny projekt pre študentov 
stredných i základných škôl. 
Cieľom je pomôcť školám poučiť 
študentov o problémoch, ktoré 
sa ich každodenne dotýkajú. 
Najdôležitejšie však je, aby sme im 
ponúkli alternatívy a východiská 
zo situácií, v ktorých sa nachádzajú 
a ukázali im skutočné životné 
hodnoty, ktoré môžu nájsť vo viere 
v Ježiša Krista. Výnimočnosťou 
projektu je, že sa snaží spájať 
pracovníkov TCK, cirkevné zbory, 

školy, rodičov, miestnu samosprávu, 
lektorov i hudobnú skupinu. 
Súčasťou projektu sú EXIT Turbo 
tréningy. Na nich pripravujeme 
a trénujeme miestnych 
dobrovoľníkov za účelom úspešnej 
realizácie turné, no hlavne na 
následnú prácu so študentmi tak, 
aby po skončení turné našli svoj 
duchovný domov v niektorom 
z miestnych cirkevných zborov.
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“Ostáva jediné: radosť z toho, že 
na koncert aj na našu “Po-oslavu” 
prišli aj niektorí ľudia, moji žiaci, 
za ktorých sa už dlho modlím. Pocit 
radosti a tiež veľká výzva: musím 
niečo robiť ďalej. Volať ich, pozývať, 
rozprávať sa. Nie som typ, ktorý pri 
prvom stretnutí hovorí evanjelium 
a vyzýva ľudí. Ja potrebujem čas, 
ale viem, že času je málo. A tak je to 
veľká výzva, starať sa o týchto ľudí, 
s ktorými som každý deň v škole. 
Takže to je u mňa výsledok EXITu: 
konkrétni ľudia, ktorým sa chcem 
venovať.”

Stredoškolský učiteľ
a vedúci mládeže

Prosíme, modlite sa s nami za: 

• otvorené dvere na školách

• za ďalšie zbory, ktoré by cítili zodpovednosť za stratených vo svojom meste

• za rast nášho tímu a schopnosť slúžiť dobre lokálne aj národne

• za aspoň 2 nových členov exit tímu

• za 5 nových lektorov

• za to, aby Pán Boh povolal stabilnú exit tour kapelu

• za kreativitu pre náš tím, aby sme hľadali nové tvorivé  spôsoby,  
ako zasiahnuť mladú generáciu

• za auto a finančné prostriedky

Podporiť službuEXIT TOUR, FB
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Rozšírený tím

Zac Shepperson 
Peter Hrubo

Jany Šimočko
Josh Howard
Darina Malá

Draho Poloha
Peter Michalčík 
riaditeľ EXIT 316, 
ECAV Prešov

Peter je pracovníkom TCK od roku 2004. 
Pred tým pracoval ako stredoškolský 
profesor fyziky a matematiky. Práci 
s mladými sa venuje už od 17 rokov. 
Jeho túžbou je to, aby ľudia spoznali 
skutočnú hodnotu seba samých, 
hodnotu života, a našli jeho zmysel 
a naplnenie. Je presvedčený, že to je 
možné nájsť jedine v živej viere v Ježiša 
Krista. Keďže škola je prostredím, ktoré 
systematicky mladých ľudí formuje, 
vychováva a má na ich budúcnosť 
veľký vplyv, jeho láska k nim i učeniu ho 
viedla k zapojeniu sa a vedeniu projektu 
EXIT.

Hudson and Kari Jones
ECAV Kosice

Už od malička túžili Hudson aj Kari 
zasiahnuť mladých ľudí evanjeliom 
a láskou Ježiša Krista. Znamenalo to pre 
nich ísť do sveta a priniesť túto správu 
strateným. Odkedy sa v septembri 2015 
prisťahovali na Slovensko, zažívajú veľkú 
radosť z toho, že môžu používať svoje 
obdarovania v oblasti hudby a admini=
stratívy práve tam, kde študenti trávia 
väčšinu svojho času a tak im ukazovať 
Krista. 

Lenka Šimočková 
ECAV Žilina

Lenka pochádza z Prešova, kde 
osobne prijala Ježiša do svojho života 
v evanjelickom cirkevnom zbore. 
Už počas strednej školy bola súčasťou 
dorastového tímu. V roku 2014 ju Pán 
Boh povolal do služby Exit. Následne 
sa presťahovala do Žiliny, kde spolu 
s manželom pracujú v Kompase. 
Najradšej na EXITe má prácu so zbormi, 
ktoré stoja pred výzvou urobiť krok 
smerom ku školám v ich okolí.
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Advance
Všetky zdravé organizmy alebo 
organizácie sa skladajú z určitých 
častí, ktoré zabezpečujú jej riadny 
chod. Ak však niektorá časť chýba 
alebo je nefunkčná, zdravie 
organizmu je ohrozené. V cirkvi 
sa choroba môže rozvinúť bez 
varovania alebo odhalenia. Naša 
túžba v TCK je inšpirovať kazateľov 
a cirkevné zbory, aby pravidelne 
vyhodnocovali svoj stav a zrelosť. 

V konečnom dôsledku, zdravé 
cirkevné zbory vytvoria ďalšie 
zdravé cirkevné zbory.
Advance túži poskytnúť zdroje, 
povzbudenie, inšpiráciu a tréning 
pre miestnych cirkevných vedúcich 
a spoločenstvá. Napriek tomu, že 
väčšina z nich nemusí pochádzať 
priamo z Kompasu, veríme, že rola 
facilitátora je dôležitá.

Rok 2016 v Advance

• 4 denominácie zo Slovenska 
reprezentované na Advance 
konferencii

• 4 denominácie zo Slovenska 
zapojené do trénovania zdravých 
zborov

Prosíme, modlite sa s nami za: 

• za snahu o zdravý rast a zakladanie 
cirkevných zborov vo všetkých 
denomináciách, aby každá snaha 
priniesla ovocie a povzbudenie.

• aby v roku 2017 mohol prebehnúť 
medzidenominačný tréning pre 
zakladanie nových zborov.

• za zdravie novozaložených zborov, 
ktoré už sú po celej krajine, aby 
mohli vidieť ľudí prichádzať ku 
Kristovi a zažívať silnú biblickú 
komunitu.

Zac Shepperson
riaditeľ Advance, 
Nový začiatok ZA

Zac sa spolu so svojou rodinou pripojil 
k Tréningovému centru Kompas v roku 
2001 a od roku 2010 vedie ADVANCE. 
S vedomím, že každý mladý učeník 
z mládeže po celom Slovensku bude 
v dospelosti potrebovať zdravý zbor, 
je presvedčený, že stojí za to investovať 
do zdravia celého miestneho zboru. Zac 
so svojou manželkou Kim a 4 deťmi žije 
v Žiline a je starším zboru Nový začiatok.

Podporiť
službu
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Náš tím,
riaditeľ 
a administrácia

Peter Hrubo
riaditeľ TCKompas
ZA Kostolom - CB Žilina

Peter uveril v Krista počas strednej 
školy. Počas vysokoškolských štúdií 
(programovanie CNC strojov) v Žiline 
porozumel konceptu učeníctva. 
Niekoľko rokov pracoval ako 
programátor (LR Crystal), obchodný 
manažér (Staccom Slovakia s.r.o., 
Metsa Tissue a.s.) a misijný pracovník 
vo VBH. V TCK pracuje od roku 2003. 
V súčasnosti (od roku 2005) je 
riaditeľom TCK ako aj súčasťou 
vedúceho tímu misijnej skupiny 
(zboru) ZA Kostolom (CB Žilina).

Eva Hrubová
manažér ubytovania a administrácie
ZA Kostolom - CB Žilina

Eva študovala telekomunikačné 
systémy a po páde komunizmu 
interiérový dizajn. Bola druhou 
pracovníčkou VBH na Slovensku. 
Niekoľko rokov sa venovala dizajnu, 
výrobe a predaju hand made 
pozdravov. V TCK pracuje od roku 2008 
a je zodpovedná za oblasť ekonomiky, 
administratívy a ubytovania. 
Je členkou tímu vedúcich 
celoslovenskej konferencie pre ženy 
(Abigail) a mentorkou v Škole pre 
pracovníkov s mládežou. 

Alena Mináčová
administratívny pracovník 
CB Žilina

Alenka pracovala v TCK posledné 
tri roky na pozícii asistentky. Medzi 
jej hlavné úlohy patrila pomoc Evke 
Hrubovej na ubytovni, ale aj pri 
príprave účtovníckych dokladov 
a potom akákoľvek iná úloha, ktorá 
napomáhala chodu jednotlivých 
projektov TCK. Svoje povolanie prežila 
po ročnej dobrovoľníckej službe, kedy 
si uvedomila, že si nechce svoj život 
plánovať iba podľa svojej múdrosti, 
ale že chce nasledovať Božie volanie 
do služby.
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Financie Príjem organizácie je tvorený darmi 
od jednotlivcov zo SR a z cudziny, 
príspevkami ľudí, ktorí prichádzajú na 
Slovensko, aby slúžili ako dobrovoľníci 
najmä počas letných táborov, darmi na 
praktikantov TCKompas, príspevkami 
účastníkov projektov KPM, ŠPM…, 
príspevkami zo škôl, na ktorých 
organizujeme EXIT Tour, príspevkami 
získanými z grantov a z podnikateľskej 
činnosti - prenájom a ubytovacia časť.  

Po finančnej stránke je služba 
TCKompas stabilná vďaka Vám, 
mnohým ochotným darcom, ktorým 
za vašu štedrosť veľmi ďakujeme. Bez 
vás by naša služba bola sotva možná. 

Peter Hrubo

Tabuľky z manažérskeho účtovníctva 
zostavila Eva Hrubová

Dary na pracovníkov - cez Josiah Venture
Dary na projekty KPM a ŠPM zo zahraničia
Dary na Kecy Camps, Amazing Race, US praktikanti
Dary na projekt Fusion
Dary na projekt EXIT Tour 
Dary na činnosť združenia zo zahraničia
Dary na mzdy pracovníkov z GB
Dary na mzdy pracovníkov zo SR
Dary zo SR, projekt Adoptuj (ŠPM) ...
Projekt 2%
Školné a účastnícke poplatky...
Príjmy z podnikateľskej činnosti
Iné výnosy

87,102 
21,728 
39,031 
36,155 
41,987
2,948
6,548 
37,965 
23,864
889 
28,781 
45,041 
1,202

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

1

2

3

4

5

6
7

8

9
10

2

45

6
7

8

9

10

11

12
13

3

Projekt KECY SK, Amazing Race, následná práca, vozidlo
Dary poskytnuté zborom a misijným organizáciam
Projekt KPM
Škola pre pracovníkov s mládežou a TVT
Projekt Exit vrátane nákupu ozvuč. a osvetl. techniky
Projekt Fusion
Office a údržba majetku
Náklady na ľudí /mzdy,dane,odvody/
Výdaje spojené s podnikateľskou činnosťou
Iné náklady- cestovné, materiál, reprezentačné, autá

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

45,185 
6,568 
19,852 
9,386 
52,950 
8,371 
8,940 
166,590 
23,253 
12,264

Príjmy spolu
373,239 EUR

Výdaje spolu
353,360 EUR

TCKompas príjmy v 2016  TCKompas výdaje v 2016 EUR EUR
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Vďaka členom 
rodín našich 
pracovníkov

Zac & Kim Shepperson
Emili, Gwyneth, Samuel, Hampton

Ed & Wendi Rumbold
Jayce, Tate, Jaylin, Gage, Shaylee

Miriam & Juraj Šimočko Mark & Amy Chase
Ian, Gavin

Drahoslav & Zuzana Poloha
Oliver, Johanna, Viktor

Peter & Eva Hrubo
Michaela & Majo, Daniela

Hudson & Kari Jones
Desmond

Peter & Katka Michalčik

V službe TCKompas si uvedomujeme, 
že členovia rodín, manželia, manželky 
a deti zohrávajú významnú úlohu 
v službe, ktorú konáme. Sme vďační 
členom našich rodín za ich podporu, 
spoluprácu a spoluúčasť s nami, ktorí 
sme v službe TCKompas na plný 
úväzok. Aj touto cestou to oceňujeme 
a vyjadrujeme vďaku za ich nenahra-
diteľnú úlohu, ktorú v našej organizácií 
zohrávajú. 

Na tomto mieste uvádzame fotky 
tých rodín, ktoré neboli zobrazené 
na predchádzajúcich stránkach tejto 
výročnej správy.



Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina, Slovenská republika
tckompas@tckompas.sk, www.tckompas.sk

Zvážili by ste, prosíme, 
na modlitbách investíciu 
do našej služby?  

V prípade, že chcete finančne podporiť 
našu službu, použite, prosíme, jedno 
z nasledujúcich bankových spojení:

Tatra banka:
Číslo účtu:    2699360008/1100
IBAN: SK6211000000002699360008

Fio banka:
Číslo účtu:    2000150040/8330   
IBAN: SK2483300000002000150040
z Čiech:        2000150040/2010 
IBAN: CZ1320100000002000150040

tckompas.sk/sk/podpora

z dane pre TCKompas 
tckompas.sk/sk/podpora/2-percenta2%

Aby sme mohli Vašu finančnú podporu 
priradiť ku konkrétnemu pracovníkovi 
alebo projektu projektu, prosíme, 
použite jeden z nasledujúcich 
variabilných symbolov: 

Projekty

Je pre nás výsadou, že môžeme byť partnermi v práci na Božom kráľovstve na Slovensku a spolu s vami 
byť súčasťou toho, čo Boh koná aj dnes.Za celý náš tím ďakujeme všetkým pracovníkom, dobrovoľníkom 
a darcom, ktorí v roku 2016 podporili službu TCKompas.

Ľudia

Určené ako 
nešpecifikovaný dar 
Dávka (Materiály pre
pracovníkov s mládežou) 
KECY SK (Anglickétábory) 
KPM (Konferencia pre 
pracovníkov s mládežou)
Špeciálne projekty (Advance)
ŠPM – Škola pre pracovníkov 
s mládežou, 
EXIT TOUR a TURBO, EXIT 316
FUSION – rock-pop-art súbory

Hrubo Peter 
Michalčík Peter 
Poloha Drahoslav
Polohová Zuzana 
Skoncová, Maruška
Skonc, Daniel 
Harčarová Denisa
Šimočko Ján 
Kohútová Eva 
Malá Darina 
Harčar Daniel 
Šimočková Lenka 
Miriam Šimočková
Katarína Pončáková
Michal Pončák 
Eva Hrubová 
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