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Vrana k vrane sadá, 
priateľ priateľa si hľadá,
hovorí slovenské príslovie.

Sme veľmi vďační Pánu Bohu za Vás, 
za Vašu dôveru, spoluprácu  
a partnerstvo v spoločnej túžbe byť 
súčasťou Jeho pôsobenia medzi 
mladou generáciou na Slovensku, 
ktorá nachádza svoje miesto v cirkvi 
a premieňa spoločnosť.

Tešíme sa z toho, že ste nám pomohli 
úspešne, a veríme, že na Božiu slávu, 
preplávať aj rok 2017. Na nasledujúcich 
stránkach sa dočítate o tom, aké 
podoby naša vzájomná spolupráca 
mala. I ona je dôkazom toho, že nie ste 
priateľmi (vranami) hocijakými, ani iba 
takými „na oko”.

Peter Hrubo, riaditeľ TCKompas

Je to tak! Naše vzťahy, naši priatelia sú 
dôležitým faktorom v tom, ako a kam sa 
uberá náš život, či naša služba. Veď nie 
sme ostrovmi, kde sa žije izolovane, ale 
skôr klbkami vzťahov, ktoré z nás robia 
tých, kým sme, a pomáhajú nám meniť 
sa na takých, akými raz budeme. 

Zadefinovanie si základných 
hodnôt v misijno-tréningovej 
organizácii nám pomáha už 
vopred sa orientovať, či sme 
v práci a službe s ostatnými 
ľuďmi „na jednej lodi”. 
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Vízia Základné hodnoty

Poslanie

Závislosť na Bohu
Túžime po tom, aby sme boli známi 
svojou závislosťou na Hospodinovi. 
Usilujeme sa o živý vzťah s Bohom, 
poslušnosť voči Jeho Slovu, Jeho 
vedeniu a o Jeho slávu.

Napredovanie
Veríme, že tak ako vzťah s Bohom, 
tak isto aj náš osobný rast má byť 
niečo, čo sa rozvíja, napreduje, rastie. 
Sme otvorení voči všetkým otázkam 
a výzvam, ktoré povzbudzujú náš 
profesionálny rast.

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.

„Byť časťou Božieho hnutia 
medzi mladou generáciou 
na Slovensku, 
ktorá nachádza svoj domov 
v miestnom cirkevnom zbore 
a premieňa spoločnosť.”

„Životom inšpirovať a 
trénovať mládežníckych 
vedúcich a pomáhať im 
pri výchove ďalšej 
generácie 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, 
zlyhali, tak isto aj my potrebujeme 
uplatňovať Jeho milosť voči sebe 
navzájom, ako aj voči iným ľuďom.

Vernosť / čestnosť
Chceli by sme byť známi svojou 
integritou, pokorou, nádejou, 
dôveryhodnosťou, spoľahlivosťou, 
osobnou čistotou, radosťou a vernosťou 
vo veciach, ktoré nám boli zverené.
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Správna rada
Peter Hrubo 
Miestny zbor | Žilina 
Reprezentant | TCKompas, riaditeľ

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

Marián Kaňuch 
Miestny zbor | Žilina
Reprezentant | Evanjelická cirkev a.v., 
farár - senior

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

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

Jaroslav Útly
Miestny zbor | Bratislava 
Kresťanské zbory | Riaditeľ ATC JR s.r.o.

Finančný audit
Ján Jančo

Jana Hrabovská

História 
TCKompas
Tréningové centrum Kompas bolo 
založené v roku 1993, keď vedúci 
pracovníci s mládežou z piatich 
protestanských denominácií vyjadrili 
potrebu spolupráce. Tak vznikla 
organizácia SIEŤ, ktorej víziou bolo 
pomáhať novej generácii Kristových 
nasledovníkov. Organizovala 
konferencie (KPM), hudobné festivaly 
(Campfest) a podporovala mládežnícku 
prácu. Neskôr rozšírila svoje tréningové 
pôsobenie na množstvo iných aktivít, 
ako napríklad kaviareň v budove 
Kompas alebo tábory (KECY). V roku 
2005 sa organizácia rozdelila na dve 
nezávislé zložky. SIEŤ naďalej slúžila 
ako sieť neformálnych vzťahov, kým 
Tréningové centrum Kompas pokračuje 
v napĺňaní konkrétnych potrieb pri práci 
s mládežou.

Vladimír Žák
Miestny zbor | Bratislava
Reprezentant | Apoštolská cirkev, 
kazateľ
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Štrukturálne 
zmeny 
v organizácii

Výkonný tím (X-tím) 

• Peter Michalčík - vedenie 
výkonného tímu

• Daniel Harčar (KECY)

• Denisa Harčarová (ŠPM)

• Eva Kohútová (tím pre komunikáciu 
a médiá, tzv. C-team)

• Darina Malá (Fusion)

• Katarína Pončáková (KPM)

• Ed Rumbold (Edge)

• Lenka Šimočková (Exit)

Poradní členovia

• Drahoslav Poloha

• Zac Shepperson

Vedenie organizácie (L-tím)

V roku 2017 sme v organizácii 
odštartovali štrukturálne zmeny. 
Doterajší systém nám nedovoľoval 
efektívne pokračovať v službe a 
poslaní, ktoré máme. Vyrástli sme. 
Novou časťou organizačnej štruktúry 
je zatiaľ trojčlenný tím vedúcich 
organizácie, (tzv. L-tím). Jeho úlohou 
je dohliadať na chod organizácie a 
rozhodovať v dôležitých otázkach. 
Pod jeho vedením funguje výkonný 
tím (tzv. X-tím), ktorý sa venuje rozvoju 
jednotlivých projektov.  

• Peter Hrubo

• Peter Michalčík

• Maruška Skoncová
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Hodnota:

NAPRE- 
DOVANIE
Škola pre pracovníkov 
s mládežou (ŠPM)

 ŠPM v roku 2017:

• 15 študentov zo 4 rôznych denominácií (BJB, CB, ECAV, KZ) 

• 11 mentorov a lektorov + hostia 

• 9 víkendových stretnutí, a v rámci nich:  
 Misijno-pracovná cesta do Ľubľany (Slovinsko) 
 Tréningový víkend tímov v Žiline (10 tímov - 45 mládežníckych vedúcich) 
 Záverečné stretnutie a slávnostné odovzdávanie diplomov v Liptovskom  
 Trnovci

Škola pre pracovníkov s mládežou 
je ročný program, ktorého cieľom 
je poskytnúť neformálne vzdelanie 
v oblastiach systematickej 
teológie, praktických zručností 
v mládežníckej službe či štúdia 
Biblie. Vyučovanie prebieha formou 
víkendových stretnutí raz mesačne, 
pričom každý študent má osobného 
mentora, ktorý ho sprevádza počas 
celého štúdia – dáva mu výzvy, 
usmerňuje ho a povzbudzuje 
k odvážnym krokom. Veríme, že Pán 
Boh nás povoláva k neustálemu 
rastu, ktorý sa prejavuje ako v 

duchovnej oblasti, tak aj 
v každodennom živote. Máme 
veľkú radosť, že práve cez ŠPM 
môžeme spoznávať, trénovať  
a inšpirovať mladých vedúcich 
z celého Slovenska a sledovať ich 
napredovanie, nadšenie pre Krista 
a zapálenie pre svoju lokálnu 
službu. 

„Na ŠPM som sa naučil hľadať 
jasný cieľ a mať víziu, učiť sa 
z Ježišovho života, vidieť v ľuďoch 
potenciál a hľadať spôsoby, ako im 
pomôcť rásť.” Adam, Evanjelická 
cirkev a.v., Žilina
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ŠPM tím:

• Denisa Harčarová, riaditeľka

• Eva Kohútová

• Darina Malá 

• Michal Pončák

• Zac Shepperson

• Daniel Skonc

• Miriam Šimočková

Potreby:

• Veľmi nám záleží na našich 
študentoch. Túžime po tom, aby 
verne nasledovali Ježiša a činili 
učeníkov, ktorí činia učeníkov.

• Do nového ročníka ŠPM  
chceme pozvať študentov  
z cirkevných zborov, s ktorými 
zatiaľ nespolupracujeme. 
Chceme ich inšpirovať na ceste 
za Kristom a povzbudiť v službe, 
v ktorej stoja.

• Potrebujeme nových ľudí, ktorí 
by sa pridali do ŠPM tímu  
a slúžili na plný úväzok alebo 
ako stážisti.

• Hľadáme pravidelných 
podporovateľov, ktorí nás budú 
niesť na modlitbách a tiež ŠPM 
podporia finančne.

• Mark Abrman, stáž

• Danica Havrillová, stáž

• Timo Hollý, dobrovoľník

• Simona Sabová, dobrovoľník

• Jarka Šimonová, dobrovoľník
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Hodnota:

VÝNIMOČNÉ 
NASADENIE
Konferencia pracovníkov 
s mládežou (KPM)

KPM v roku 2017:

• 4 konferencie: KPM klasik, KPM couples, KPM extra dievčatá, KPM extra muži

• v mestách: Žilina, Banská Štiavnica, Liptovský Mikuláš, Trenčín

• témy konferencií: Poslušný Odvážny Krok, Späť do záhrady, Až do krvi, Najviac

• spolu 897 účastníkov, z toho 772  jednotlivcov

Pán Boh je verný. My to na KPM 
cítime neustále. Každoročne sa 
postará o silný tím, schopných 
stážistov a dobrovoľníkov. Cítime, 
že sme povolaní k výnimočnému 
nasadeniu, aby sme trénovali 
mládežníckych lídrov a pomáhali 
im v službe ďalšej generácii 
nasledovníkov Krista. Preto sme  
v roku 2017 vytvorili nie jednu, ale 
štyri KPM konferencie: KPM klasik, 
KPM couples (pre páry), KPM 
extra zvlášť pre mužov a zvlášť 
pre dievčatá, s cieľom zamerať 
vyučovanie čo najpresnejšie  

pre tieto štyri špecifické skupiny. 
Spolu sa nám podarilo osloviť 
takmer 900 ľudí. Výnimočné 
nasadenie sme zažívali aj cez 
množstvo pomocníkov  
na KPM. Snažíme sa, aby všetko, 
počnúc registráciou, cez hlavné 
programy, semináre a ich obsah, 
scénky, končiac médiami a 
výzdobou, svedčilo o kvalitnej 
práci, ktorú robí Pán Boh. Veríme, 
že mladí lídri sú cez KPM inšpirovaní 
a vystrojení vrátiť sa do svojich 
domácich zborov a činiť učeníkov, 
čo činia ďalších učeníkov, čo činia…
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KPM tím:

• Katarína Pončáková, riaditeľka 

• Eva Kohútová

• Michal Pončák

• Daniel Skonc

• Maruška Skoncová

• Jany Šimočko

Potreby:

• Chceme nájsť 20 pracovníkov 
s mládežou, ktorí na KPM ešte 
neboli, a tak osloviť 20 ďalších 
mládeží. 

• Prešli sme zmenou vedenia 
projektu. Prosíme, modlite sa 
za múdrosť pre Katarínu, novú 
riaditeľku projektu, a za hladkú 
adaptáciu na túto zmenu  
pre celý KPM tím. 

• Potrebujeme povolaných ľudí, 
ktorí by sa pridali do KPM tímu 
na plný pracovný úväzok.

• Samuel Foľta, stáž

• Kristína Matúšková,  stáž
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Hodnota:

ZÁVISLOSŤ 
NA BOHU
Exit

 Exit  v roku 2017:

• mestá: Trenčín, Púchov, Rožňava a „Exit Tour dediny” (Svrčinovec, Žilina, 
Košická Belá, Kysak), Ľvov Ukrajina

• 16 škôl

• 3 820 študentov

• kapely Faith Child, Hudson Taylor Band, Rokstedy, Airside

• 3 tréningy

• 27 vyznaní viery

Nepriechodná prístupová cesta 
do školy, nefunkčné elektrické 
zásuvky, zrušené lety, pokazené 
autá. Tak aj o tomto býva Exit. 
Doslova duchovný boj.
Je to projekt, ktorý si vyžaduje 
veľa detailných príprav, no ešte 
viac flexibility a závislosti na Bohu. 
Mnohé veci totiž nemôžeme 
ovplyvniť. Bolo to tak aj na jar 
so školou v Trenčíne, ktorá súhlasila 
so spoluprácou až po tretej osobnej 
návšteve. Na prednáške bývalého 
narkomana, ktorému život zmenil 
Ježiš, sedela Kornélia. V tej dobe 

tiež „fičala na kadečom”. Popoludní 
prišla na klub a na konci týždňa 
do zhromaždenia. Tam po osobnom 
rozhovore s miestnymi kresťanmi 
odovzdala život Ježišovi a v októbri 
už bola ako dobrovoľníčka 
na ďalšom Exit-e. Takéto veci sa 
naplánovať nedajú. Nemôžeme 
prinútiť školu, aby Exit chcela. 
Nepoznáme študentov. Nevieme, 
čo presne potrebujú počuť a už 
vôbec nedokážeme zmeniť ich 
srdcia. To všetko je Božia práca, 
ktorej môžeme byť súčasťou 
a za to sme vďační.
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Exit tím:

• Lenka Šimočková, riaditeľka

• Hudson Jones

• Kari Jones

• Peter Michalčík 
 
 

Potreby:

• Hľadáme koordinátora  
zo Slovenska, ktorý by sa stal 
členom nášho tímu na plný 
úväzok.

• Potrebujeme do tímu technika, 
ktorý by vedel ovládať zvuk  
aj svetlá.

• Hľadáme stabilné riešenie 
prepravy zvukovej aparatúry  
na Exit-y. 

• Peter Hrubo, lektor

• Darina Malá, lektor

• Zac Shepperson, lektor
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Hodnota:

LÁSKA 
PREJAVENÁ 
V MILOSTI 
A PRAVDE
Fusion

Fusion v roku 2017:

• 4 týždenné fusion kluby: ECAV Obišovce, CB Banská Bystrica, BJB Viera 
Bratislava, KZ Rača; spolu cca 100 študentov za týždeň

• 3 letné tábory v spolupráci s 2 americkými zbormi, (Faith Evangelical Free 
Church, Colorado, Blackhawk ministries, Indiana), 3 letní stážisti

• 12 koncertov a prvý celoslovenský festival Fusion4Fusion

• 8 vyznaní viery, 1 krst, cca 15 študentov zapojených v zbore

Fusion je celoročná kontaktná 
služba, ktorá pomáha cirkevným 
zborom osloviť tínedžerov 
prostredníctvom rock-pop-
gospelového spevokolu a iných 
foriem umenia. Na týždenných 
nácvikoch je spev, zábava a 
dobré jedlo, ale taktiež tam znie 
evanjelium. Svojou pravidelnosťou 
Fusion vytvára jedinečné 
prostredie pre budovanie blízkych 
vzťahov. Vzájomným učením, 
povzbudzovaním a posúvaním sa 
vpred máme príležitosť prejaviť 
lásku v milosti a pravde. Tak sa stáva 
Kristus konkrétnejším v životoch 

mnohých študentov.  Minulý rok 
sme videli, ako sa tento lokálny 
rozmer prejavil aj na národnej 
úrovni, keď sa jednotlivé spevokoly 
stretli na celoslovenskom festivale. 
Dokázali sa tešiť z vystúpení 
svojich kamarátov. Navzájom 
sa podporovali pri spoločnom 
nahrávaní piesne a videoklipu. 
Ďalším príkladom bolo leto, 
keď vo Fusion Rača nemali dosť 
pomocníkov, a tak sa dobrovoľne 
pridalo niekoľko skúsených 
študentov z radov iných Fusion 
spevokolov z celého Slovenska. 
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Fusion tím:

• Darina Malá, riaditeľka

• Amy Chase 

• Mark Chase

• Dávid Kostlán

• Drahoslav Poloha

• Zuzana Polohová

Potreby:

•  Hľadáme americký zbor, 
ktorý by nadviazal dlhodobú 
spoluprácu s existujúcim Fusion 
Bratislava Rača. 

•  Náš tím by sme radi posilnili 
o ďalšieho slovenského 
pracovníka, ako aj o manželský 
pár z USA, ktorí by prišli slúžiť  
so záväzkom na 2 roky.

•  Do konca 2018 túžime vidieť  
2 nové zbory, ktoré začnú Fusion 
službu.

• Miriam Valentini, stáž



21



22



23

Hodnota:

LÁSKA 
PREJAVENÁ 
V MILOSTI 
A PRAVDE
KECY

 Kecy  v roku 2017:

• 9 táborov, 333  študentov 

• 54 vyznaní viery 

• 9 slovenských zborov (BJB - Ružomberok, CB - Levice, ECAV - Prešov, Košice, 
Bystré, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, KZ - Trenčín, AC - Rožňava)

• spolupráca so 7 americkými zbormi (Vertical Life Church, Grace Life Church, 
Trinity Fellowship, Northfield Christian Fellowship, Riverbend Community, 
Mecklenburg Community Church)

• 8 tréningov v miestnych zboroch

Konverzačný anglický tábor (KECY) 
je evanjelizačný nástroj, ktorý  
na Slovensku každé leto zohráva 
dôležitú úlohu mostu. Prepájame 
študentov stredných škôl  
s miestnymi zbormi. K slovenským 
tímom vedúcich sa pripoja 
americké, aby na tábore učili 
angličtinu, hrali hry, robili zábavu, 
ale najmä zdieľali evanjelium. Tábor 
je zaujímavým pre študentov preto, 
že si precvičia angličtinu a pre 
mnohých z nich je to prvýkrát, čo 
stretnú Američanov. Vzťah medzi 
americkými a slovenskými zbormi 

priniesol svoje ovocie. Na KECY 
táboroch sme v tomto roku oslovili 
evanjeliom 333 študentov. Viacerí 
z nich začali po tábore chodiť na 
stretnutia mládeže a 54 študentov 
sa rozhodlo nasledovať Krista. 
Uvedomujeme si, že bez tímovej 
spolupráce postavenej na láske 
prejavenej v milosti a pravde by 
to nešlo. Jeden študent povedal: 
„Vďaka svedectvám sa moja 
viera prehĺbila. Mal som možnosť 
rozprávať sa o Bohu s vedúcimi, 
Američanmi, ale aj kamarátmi.” 
Vidíme, že aj cez KECY Pán Boh 
zasahuje životy!
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KECY tím:

• Daniel Harčar, riaditeľ

• Cory Birchfield  (Juchems)

• Ricky Hossinger

• Marianna Olejárová

• Jany Šimočko 
 

Potreby:

• Tento rok chceme rozšíriť náš 
tím letných stážistov na 15 
Američanov. Čím viac stážistov 
máme, tým lepšie dokážeme 
viesť tábory.

• Veľmi radi by sme v KECY službe 
videli zapojené 2 nové slovenské 
zbory, ktoré by v lete 2018 robili 
tábor.

• Do nášho slovenského KECY 
tímu hľadáme dvoch nových 
pracovníkov z USA, ktorí by prišli 
na Slovensko slúžiť so záväzkom 
na dva roky. 

• Timotej Hollý, stáž

• Anna Rossiter, stáž
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Hodnota:

LÁSKA 
PREJAVENÁ 
V MILOSTI 
A PRAVDE
Edge

Potreby:

• Nájsť 2-4 zbory na Slovensku 
ochotné spraviť odvážny krok viery, 
a tak na jeseň 2018 odštartovať 
úplne prvú Edge sports ligu. 

• Hľadáme jedného Slováka a 
jedného Američana,  ktorí by 
sa pridali do tímu v období 
najbližšieho 1,5 roka. 

• Napriek tomu, že Edge je  
pre chlapcov aj dievčatá, veríme, 
že oslovíme viac chlapcov. Túžime 
pre túto víziu nadchnúť aj miestne 
zbory. 

• Do budúcnosti hľadáme trénerov 
zrelých vo viere a skúsených  
v športe. 

Celoročná evanjelizačná služba 
prostredníctvom športu v réžii 
miestneho zboru, to je Edge. Mnohí 
študenti milujú šport, a ten je preto 
prirodzenou príležitosťou budovať 
vzťahy a zároveň zdieľať evanjelium. 
Aj keď Edge nebol jednou  
z hlavných služieb TCKompas  
v minulom roku, podarilo sa nám 
počas leta priviesť z Ameriky jeden 
tím, ktorý pomáhal so športom  
na tábore v Banskej Bystrici. 
Následne sa rozbehli pravidelné 
tréningy florbalu v miestnej 
telocvični. Keď hľadíme  
do budúcnosti, chceme cez šport 
budovať silné komunity naprieč 
celým Slovenskom. Celé to 
plánujeme odštartovať v septembri 
2018 aspoň v jednom slovenskom 
meste. Edge má potenciál nielen 
spájať zbory v spoločnej službe 
Kristovi, ale aj zasiahnuť evanjeliom 
mladých mužov, z ktorých by mohli 
vyrásť zrelí kresťania lídri. 

• Ed Rumbold, riaditeľ
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Časť vízie:

... NÁJDU 
SVOJ DOMOV 
V MIESTNOM 
ZBORE
Advance

Potreby:

• Prosíme Boha, aby priviedol 
Slováka, ktorý by viedol Advance 
na celoslovenskej úrovni. Hľadáme 
človeka skúseného s prácou  
v zbore a so zakladaním nových 
zborov.

• Každý zbor potrebuje nových 
veriacich, ktorí sú verní a učenliví.

• Modlite sa za ďalšie úspešné úsilie 
na medzidenominačnom tréningu 
o zakladaní zborov v roku 2018.

Miestny zbor je miesto, kde mladí 
ľudia môžu nájsť svoju rodinu, kde 
duchovné vzťahy môžu rásť a kde 
Božie slovo pôsobí. Preto sme ako 
organizácia presvedčení, že každý 
náš projekt musí byť zakorenený  
v miestnom zbore. Cieľom projektu 
Advance je napomáhať k zdraviu 
novým aj už dlhšie existujúcim 
zborom. V roku 2015 sme spolu 
s EVS (Evanjelizačné stredisko) 
koordinovali v Liptovskom Mikuláši 
medzidenominačnú platformu  
na vzdelávnie o zakladaní nových 
zborov. Zišlo sa 10 potenciálnych 
zborových tímov. Aj napriek 
veľkému záujmu sa z dôvodu 
nedostatočnej zrelosti tímov 
musela následná činnosť odložiť. 
V krajine vnímame progres 
niekoľkých novozaložených zborov. 
Jedným z nich je aj žilinský zbor 
ZA Kostolom, ktorý v roku 2016 
založila Cirkev bratská. Takéto 
zbory nezažívajú rapídny rast 

počtom, ale postupne naberajú 
na sile vďaka modlitbe a práci 
cirkvi ako rodiny. Našou túžbou je 
poskytnúť povzbudenie a inšpiráciu 
podobným mladým zborom.

• Zac Shepperson, riaditeľ
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NÁŠ TÍM

Náš tím:

• 29 pracovníkov na plný úväzok (18 Slovákov, 11 Američanov)

• 5 stážistov počas školského roka

• 11 letných stážistov

• pôsobíme na ôsmich miestach na Slovensku (Banská Bystrica, 
Bardejov, Bratislava, Giraltovce, Košice, Levice, Prešov a Žilina)

• sme zapojení v 12-tich miestnych cirkevných zboroch  
(spolu v 4 rôznych denomináciách - Bratská jednota baptistov,  
Cirkev bratská, Evanjelická cirkev a.v., Kresťanské zbory)

Jedným z našich zásadných 
presvedčení  je, že cirkevný zbor je 
Kristovou nevestou, a preto všetko, 
čo robíme, musí slúžiť pre jej dobro. 
Aj toto presvedčenie nás viedlo  
k tomu, aby sme sa pridali k práci 
Tréningového centra Kompas.
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... dlhšie  
než 
10 rokov

Peter a Eva Hrubovci
Daniela
Žilina | Cirkev bratská „Za Kostolom”
Peter | riaditeľ organizácie, L-team
Eva | administratíva

V septembri 2016 ich rodinu spolu 
s ďalšími šiestimi vyslal materský zbor 
založiť nový zbor, ktorý pomenovali 
„Za Kostolom”. Usilujú sa osloviť 
evanjeliom ľudí, ktorí by na klasické 
bohoslužby neprišli. Je to neľahká zmena. 
Deti zostali v materskom zbore a pohodlie 
služby v pôvodnom zbore vystriedal zápas 
o stratených ľudí. Presvedčenie, že 
k úspechu v misii je potrebný zázrak, je 
aktuálnejšie, než kedykoľvek predtým. 
Avšak, Pán Boh im dáva príležitosť slúžiť 
novým ľuďom. To je dôvod na oslavu.

Pracovníci  
v  službe 
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Peter Michalčík
& Katarína
Giraltovce | Evanjelická cirkev a.v.
Peter | L-team, Exit

Na Vianoce 2015 Peter a Katka začuli 
Božie volanie vrátiť sa po 15-tich rokoch 
života a služby v Prešove do mesta, kde 
vyrastali. Trvalo to rok, kým sa v januári 
2017 konečne presťahovali do Giraltoviec. 
Stali sa súčasťou ich starého, avšak 
životom čulého, zboru. Je povzbudzujúce 
byť v spoločenstve, ktoré formovalo ich 
duchovný rast a vidieť rovesníkov  
s rodinami, ako aj po rokoch s radostným 
srdcom verne slúžia Pánovi. Tešia sa na to, 
ako si ich Pán Boh bude aj tu používať.

Zac a Kim Shepperson
Emili, Gwyneth, Samuel, Hampton
Žilina | Nový Začiatok
Zac | Advance, Kim | HR, C-team

V roku 2001 prišli s celou rodinou pracovať 
s mládežou na Slovensku. Sú zapojení 
v zbore Nový Začiatok, kde od roku 2012 
Zac slúži v staršovstve a vo vyučovaní a Kim 
v nedeľnej besiedke. V poslednom období 
vidia rast v ľuďoch, ktorí hľadali kresťanskú 
komunitu práve v online prostredí, no 
miesto kresťanskej komunity našli cirkevnú 
rodinu. Prostredníctvom prijatia a lásky 
v ich zbore môžu návštevníci zažívať Krista. 
Netrvá dlho a už po pár návštevách môžu 
ľudia prežívať pocit skutočnej rodiny.

Draho a Zuzana Polohovci
Oliver, Johanka, Viktor
Banská Bystrica | Cirkev bratská
Draho aj Zuzka | Fusion

Draho a Zuzana Poloha žijú v Banskej 
Bystrici, sú členmi miestneho zboru. 
Doteraz spolu slúžili v projekte Fusion. 
Väčšina študentov do Fusion prichádza 
zo základnej školy Narnia, ktorá je misijnou 
službou zboru. Sú svedkami toho, že 
študenti vstupujú do vedenia a postupne 
vedú svojich rovesníkov. Boh privádza cez 
Narniu mnohé deti, rodičov aj učiteľov 
k poznaniu pravdy a následne 
i do cirkevnej rodiny.
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Daniel a Denisa Harčarovci
Obišovce | Evanjelická cirkev a.v.
Daniel  | Kecy , Denisa | ŠPM

Rok 2017 bol pre Daniela a Denisu 
odrazom Božieho konania. Videli 
to hlavne vo vedení mládežníckej 
služby. Boli svedkom toho, ako 15 - či 
16 - roční mládežníci rozmýšľajú čoraz 
viac o službe mladším, ale aj o službe 
všetkým generáciám v zbore i mimo 
neho. Modlitba Harčarovcov je, aby táto 
generácia žiarila ešte väčšou túžbou 
hlásať evanjelium, poznávať Krista a 
činiť učeníkov, ktorí činia učeníkov. Chcú 
naďalej slúžiť v ich zbore a byť pomocou 
pre generáciu idúcu za nimi. 

... dlhšie  
než 
5 rokov

Josh Howard
Banská Bystrica | Cirkev bratská 
Fusion, koordinátor stážistov

Pôsobí v miestnom zbore už 7 rokov 
a za ten čas bol svedkom mnohých 
úžasných vecí. Aktuálne, po rokoch 
vedenia Fusion, tím už dospelých 
vedúcich vidí skupinu stredoškolákov 
ochotných prevziať zodpovednosť.  
V minulosti sa toto už v malej miere 
dialo, avšak nikdy nie tak výrazne ako 
teraz. Je úžasné vidieť Boha pracovať 
cez mladých ľudí a mať príležitosť ich 
učiť službe.  
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Mark a Amy Chase
Gavin
Bratislava | Viera Bratská jednota 
baptistov  | Mark aj Amy | Fusion

Už od roku 2012 Mark a Amy vedú Fusion 
projekt v miestnom zbore. Tento rok videli 
dozrievať ovocie v životoch viacerých 
mladých ľudí a pripomenuli si, ako sa 
z neveriacich stali nasledovníci slúžiaci 
Kristovi. S radosťou sledovali Boha,  
ako si jedinečným spôsobom používa  
Chase-ových domov. Mnoho študentov 
tam bývalo na kratšie alebo dlhšie 
obdobie. Mark a Amy sa modlia, aby Boh 
v budúcnosti používal ich životy a domov 
ešte vo väčšej miere. 

Darina Malá
Bratislava | Viera Bratská jednota 
baptistov
Fusion

Okrem práce s mladými slúži v zbore aj 
hudbou. Do roku 2017 vstupovala s túžbou 
zorganizovať aspoň 2 evanjelizačne 
zamerané nedeľné bohoslužby,  
s väčším priestorom pre zapojenie mladej 
generácie. Po prvom pokuse sa  
pre to nadchli všetky tímy (dorast, mládež, 
Fusion) a od septembra sa rozhodli mať 
takúto nedeľu raz mesačne. V jednote, 
spoločnými silami, tak budujú kultúru, 
ktorá pomáha prepájať všetky generácie 
a kde môže pravidelne znieť evanjelium 
zrozumiteľné aj pre návštevníkov!

Eva Kohútová
Levice | Cirkev bratská
KPM, C-team

Vzťah k zboru, v ktorom vyrastáte, je vždy 
jedinečný. Obyčajne tam prežijete pekné 
aj ťažké chvíle. Ľudia sa stanú rodinou, 
veľa obetujete, ale oveľa viac prijmete. Eva 
to zažila tento rok. Dostalo sa jej množstvo 
podpory, modlitieb a slov povzbudenia 
od staršovstva a mnohých slúžiacich 
členov zboru. Vďaka tomu si mohla 
nanovo uvedomiť, ako veľmi sa Boh 
teší zo svojich detí a ako im „fandí” v službe 
svetu. Keď toto človek zažije, nemôže viac 
zostať rovnaký. 
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Daniel a Maruška 
Skoncovci
Bardejov | Evanjelická cirkev a.v.
Daniel  | KPM
Maruška | KPM, L-team

V lete Daniel so svojou skupinkou vyšli 
do parku, kde fotili hviezdy, opekali a 
zdieľali sa. Skoncovci si všimli, že ich 
skupinky, keďže spolu slúžia a kamarátia 
sa, spolu hovoria a niekedy sa porovnávajú 
– kto mal aké občerstvenie, čo sa naučili... 
Preto keď sa Maruška dozvedela, že 
Daniel ide s chlapcami pozorovať do hôr, 
zobrala svoje dievčatá do planetária a 
v pohodlných kreslách tiež pozorovali 
hviezdy a chválili Boha za stvorenie. 
Je to privilégium žiť v zborovej rodine 
a viesť mladých ľudí za Kristom.

Ed a Wendi Rumbold
Jayce, Tate, Jaylin, Gage, Shaylee 
Banská Bystrica | Bratská jednota 
baptistov
Ed  | Edge

Potom, čo sa v roku 2015 presťahovali 
z Bardejova, netrvalo dlho, kým sa Ed a 
Wendi zapojili do miestneho cirkevného 
zboru. Začali raz mesačne učiť v detskej 
besiedke a viesť skupinku pre páry. 
Postupne začínajú vidieť a spoznávať 
srdcia ľudí z ich zboru. Veľmi radi počúvajú, 
čo sa učia a ako rastú v Kristovi. Modlia 
sa a veria, že v nasledujúcom roku budú 
môcť stále viac ich lásku k Ježišovi 
prinášať aj ľuďom mimo zboru.

Jany a Lenka Šimočkovci
Žilina | Evanjelická cirkev a.v.
Jany  | KPM, Lenka | Exit

Okrem celonárodnej služby slúžia Jany a 
Lenka spolu ako pár aj lokálne. Veľmi ich 
baví pomáhať ďalšej generácii rásť 
vo viere a nasledovať Krista. Prináša im 
radosť vidieť ovocie práce v tom, koľko 
mladých ľudí je ochotných slúžiť. Vidia 
veľký potenciál v zbore a v mnohých 
ľuďoch okolo. Dôvodom na vďaku je 
podpora vedenia miestneho zboru. 
Vnímajú, že sú jedným telom a majú 
spoločnú misiu. 
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David a Daniela Kostlánovci
Dominika, David, Emi Debora
Bratislava | Kresťanské zbory
David | Fusion

David slúži vo svojom zbore v hudobnom 
projekte pre mladých - Fusion. Tento rok 
prvýkrát organizovali letný tábor sami.  
Stála pred nimi výzva, pretože na jar chodilo 
na Fusion menej študentov a potrebovali 
nájsť ďalších. Rozhodli sa pre denný tábor 
na neďalekej škole. Pán Boh sa nakoniec 
postaral. Tábor bol veľkým požehnaním. 
Prišlo sedem nových študentov z mimo 
cirkevného prostredia a šesť z nich chodí 
od septembra pravidelne každý týždeň  
na stretnutia.  

... kratšie  
než 
5 rokov

Ricky Hossinger
Prešov | Cirkev bratská
Kecy

Na Slovensko sa presťahoval v apríli 2017 
a hneď začal budovať vzťahy s miestnym 
zborom. Okrem práce na KECY táboroch 
počas leta sa najviac tešil na ich zborový 
mládežnícky tábor. Mohol tam stráviť čas 
s mladými ľuďmi, lepšie ich spoznať a 
zdieľať s nimi Božiu lásku. Rickyho túžbou 
je, aby títo študenti aj naďalej vo všetkom 
hľadali Boha. Teší sa na to, ako bude vidieť 
Božie konanie aj v tejto miestnej komunite!
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Marianna Olejárová
Bardejov | Evanjelická cirkev a.v.
KECY

Od septembra je jej domácim zborom 
ECAV v Bardejove. Aktivitami je podobný 
iným zborom - pravidelné dorasty, 
mládeže, besiedky, spevokol či tábory. 
No to, čo mu dodáva grády, sú ľudia a ich 
úprimné nasledovanie Krista. 
Pre Marianku je zbor miestom, kde zažíva 
Božie zanietenie pre starostlivosť 
o nových veriacich, modlitebné zápasy 
za tých, ktorí sa majú ťažko alebo od Boha 
odišli a odhodlanosť pozývať do vzťahu 
s Ním ďalších. Marianka je súčasťou tímu 
bojovníkov a teší sa na ďalšie kapitoly. 

Miriam Šimočková
& Juraj
Košice | Evanjelická cirkev a.v.
Miriam | ŠPM

Spolu s manželom Jurajom majú veľkú 
radosť z mladých ľudí, ktorým záleží na ich 
stratených kamarátoch. A preto takmer na 
každé stretnutie mládeže prichádzajú noví 
ľudia. V ich zbore je prirodzené posúvať 
štafetu mladším služobníkom. To sa tento 
rok dialo na viacerých úrovniach. Či už keď 
niekoľko mladých začalo viesť učenícke 
skupinky alebo keď práve Juraj s Miriam 
prevzali vedenie mládeže. Uvedomujú 
si, aká je to zodpovednosť a zároveň 
privilégium vychovávať ďalšiu generáciu 
nasledovníkov Ježiša.

Michal a Katarína 
Pončákovci
Prešov | Evanjelická cirkev a.v.
Michal  | ŠPM, C-team, Katarína | KPM

V ich domácom cirkevnom zbore sa 
v poslednom roku udiali štrukturálne 
zmeny. Minulý školský rok ľudí z oboch 
tímov Pán Boh viedol do spojenia dorastu 
a mládeže v jeden celok. Možno práve 
vďaka tejto zmene vidia ovocie. Začiatkom 
jesene zažili nezvyčajný nárast počtu 
nových mládežníkov (približne 15 nových 
ľudí) z táborov a konfirmácie. Pribúdajú aj 
nové skupinky. To je miesto, kde Michal a 
Katarína konkrétne slúžia. Veria, že si tak 
noví mládežníci nájdu v zbore svoje stále 
miesto.
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Coryell Birchfield 
(Juchems)
Levice | Cirkev bratská 
KECY

V septembri ukončila službu z dôvodu svojej 
svadby v USA. Na Slovensku strávila takmer 
3 roky. Bola naplno zapojená v miestnom 
zbore, kde jej prinášali radosť hlbšie vzťahy 
s vedením. Tie sa posilnili vďaka pravidelným 
modlitebným stretnutiam a zdieľaniu. Videla 
starostlivé srdce zboru, ktorému záleží 
na jednotlivcoch v komunite veriacich. Cory 
to zažila aj na vlastnej koži, keď ju mnohokrát 
pozvali na obed, pomohli s autom, úprimne 
sa zaujímali, modlili sa alebo ju jednoducho 
objali. Je vďačná za zbor, ktorý ukazuje 
svojim členom a širšej komunite, čo 
znamená byť Božou rodinu. 

Službu 
na Slovensku 
ukončili 

Hudson a Kari Jones
Desmond
Košice | Evanjelická cirkev a.v.
Hudson | Exit

Netrvalo dlho a zbor v Košiciach si 
rýchlo získal srdcia Hudsona a Kari. Táto 
skupina nasledovníkov Krista sa nebála 
robiť v zabehnutom systéme aj výrazné 
zmeny, aby ešte lepšie oslovili mladých 
ľudí evanjeliom. Veľmi túžili vidieť novú 
generáciu zapojenú v učeníctve. 
Jones-ovci boli vďační, že sa mohli 
pridať vedením skupinky pre manželské 
páry, ktoré viedli anglický tábor a prácu  
so študentmi. Po dvoch rokoch 
intenzívnej práce v zbore ich Pán Boh 
povolal službu ukončiť a vrátiť sa späť  
do Spojených štátov. 

Sme vďační Pánu Bohu 
za ich vernú prácu. 
Netajíme sa tým, že nám 
veľmi chýbajú.
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Stážisti

Samuel Foľta
KPM celoročná stáž | Bardejov | 
Evanjelická cirkev a.v.

Kika Matúšková
KPM celoročná stáž | Bratislava  
Evanjelická cirkev a.v.

Mark Abrman
ŠPM celoročná stáž | Trenčín | 
Kresťanské zbory

Timotej Hollý 
KECY celoročná stáž | Stará 
Turá | Cirkev bratská

Miriam Early
Letná stáž | tábory | 
Houston, Texas, USA | 
Trinity Fellowship

Anna Fillová
Letná stáž | tábory | 
Žilina | Evanjelická cirkev a.v.

Sean Kisch
Letná stáž | tábory |
Indianapolis, Indiana, USA | 
Westlake Church of God

Danka Havrillová
ŠPM celoročná stáž | Prešov | 
Evanjelická cirkev a.v.

• Celoročná stáž | 9 mesiacov

• Predĺžená letná stáž | 6 mesiacov

• Letná stáž | 3 mesiace
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Ryan Wessel
Letná stáž | tábory | 
Fort Collins, Colorado, USA | 
Faith Evangelical Free Church 

Echo Montoya
Letná stáž | tábory |
Fayetteville, North Carolina, 
USA | Manna Church

Anna Rossiter
Predĺžená letná stáž | tábory |
Fort Wayne, Indiana, USA | 
Fellowship Missionary Church | 
miesto pôsobenia Trenčín

Autumn Payne
Letná stáž | tábory |
Little Rock, Arkansas, USA | 
The Summit Church

Joshua Nunez
Letná stáž | tábory |
Dallas, Georgia, USA | 
Vertical Life Church

Jakub Šajben
Letná stáž | tábory | 
Levice | Cirkev bratská

Jonathan Schultz
Letná stáž | tábory |
Siloam Springs, Arkansas, 
USA | Outreach Center 
Church

Miriam Valentini
Fusion stáž | Bratislava | 
Viera Bratská jednota 
baptistov
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Hodnota: 

VERNOSŤ,
ČESTNOSŤ
Financie

Neprekvapilo nás, že sme rok 2017 ukončili so zápornou bilanciou. Prebytok 
z predchádzajúcich dvoch rokov nám umožnil rozbeh 3 nových KPM (extra) - 
konferencií ako aj podporu súčasných pracovníkov TCK. Tak isto sme vo väčšej 
miere finančne podporili našich partnerov na Slovensku.

Výbornou správou je, že príjem od tuzemských darcov vzrástol oproti minulému 
roku takmer o 40%. Avšak aj napriek tomu, posilnenie finančnej podpory pre široký 
tím pracovníkov TCK zo Slovenska zostáva na rok 2018 veľkou výzvou.

Zverené prostriedky sme použili v zmysle našej hodnoty – čestnosť a vernosť.

Ďakujeme Vám za podporu v Jeho službe. Bez nej, by naša misia Inšpirovať, 
trénovať a pomáhať vedúcim, ktorí vychovávajú ďalšiu generáciu nasledovníkov 
Krista v cirkvi, bola sotva možná.

Peter Hrubo
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Dary na pracovníkov cez Josiah Venture a Stewardship 
Dary na projekt KPM zo zahraničia
Dary na projekt ŠPM zo zahraničia
Dary na projekty KECY tábory 
Dary na službu Fusion
Dary na služby EXIT Tour
Tuzemské dary na pracovníkov
Dary z Adoptuj študenta, na office, stážistov ...
Projekt 2% pre TCKompas
Príjmy z hlav.činnosti - školné, úč. poplatky
Príjmy z podnikateľskej činnosti
Iné výnosy - preplatky, vratky DPH, úroky...

112,122
13,176
8,582 

18,068 
10,535
12,715
53,613
12,498

677
31,080
40,423 

1,720

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

TCKompas príjmy v 2017 EUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Projekt KECY SK a následná práca
Dary poskytnuté zborom a misijným organizáciam
Projekt KPM, KPM extra
Škola pre pracovníkov s mládežou a TVT 
Projekt Exit Tour
Projekt Fusion 
Náklady na ľudí
Výdaje na podnikateľskú činnosť a údržba
Iné náklady - cestovné, materiál, reprezentačné, autá

17,752
14,975
20,992
6,299
8,529
15,174

212,701
33,801
12,606

TCKompas výdaje v 2017 EUR

1

2

456

7

8

9

10

11

3

Príjmy spolu 
315,209 EUR

12 1
2

3

4

5

7

8

9

total Expenses
342,830 EUR

6

Sumárne výsledky z manažérskeho účtovníctva spracovala Eva Hrubová.



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

z dane pre TCKompas
www.2percenta.tckompas.sk

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

Ľudia:

Určené ako 
nešpecifikovaný dar
Dávka (materiály  
pre pracovníkov s mládežou)
KECY SK (anglické tábory)
KPM (Konferencia pracovníkov  
s mládežou)
Špeciálne projekty (Advance)
ŠPM - Škola pre pracovníkov  
s mládežou
Exit (preventívny program  
na školách)
Fusion - rock-pop-art súbory
Edge (športové tábory)
stážisti
C-team

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

1000

1100 
 
1200
1300 
 
1400 
1500
 
1800 
 
1900
1700
1600
6000

4024 
4018 
4003 
4017  
4020 
4030
4022
4004
4005
4029
4007
4008
4028
4027
4015
4014
4019
4025
4026

Projekty:

2%


