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Vízia 

 

 

Pomáhame ľuďom rozvíjať sa. 
 
Veríme, že Boh chce uzdravovať a záleží mu na celom človeku, chce sa „dotýkať“ jeho života, 
myšlienok, emócií, vnútra, tela, minulosti... 
 
Veríme, že Bohom premenení ľudia môžu pomôcť zmeniť celú krajinu 
 
 
 
 

Sme Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina a záleží nám na našej krajine a na tom, aby sa 

v našom národe rozvíjali pravé duchovné hodnoty. Spoznali sme Boha ako niekoho, s kým 

môže mať každý osobný a živý vzťah. Boh zmenil naše životy a preto túžime po tom, aby Ho 

ľudia spoznali a aby bola naša krajina premenená Božími hodnotami. 

 

Cestujeme po celom Slovensku desaťtisíce kilometrov ročne, aby sme o tom hovorili. Sme 

presvedčení o tom, že Boh má moc meniť životy ľudí a že má moc zmeniť atmosféru v každej 

domácnosti a na celom Slovensku. 

 
  



 
 

Príhovor 

 
 

Drahí priatelia, členovia, sympatizanti, podporovatelia... 

Máme za sebou ďalší úspešný rok. Ťažký, ale úspešný. Tento rok sme nemohli udržať všetkých 

zamestnancov, pretože kríza pritlačila aj nás. Na druhej strane sme získali viacerých 

dobrovoľníkov, takže aj tento rok sme mohli slúžiť s Božou pomocou na celom Slovensku a 

podporiť činnosť viacerých spoločenstiev či občianskych združení. 

Veríme, že veci, ktoré robíme majú veľký význam a nie sú iba z ľudskej hlavy. 

Stále nám záleží na duchovnej i spoločenskej obrode národa, neúnavne chceme formovať, 

povzbudzovať, dávať príklad, modliť sa... 

A aj vďaka Vám sa to darí. Robíme staré i nové veci. Ale oboje chceme robiť čo najlepšie. 

 

 

 

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mário Tomášik 
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Streda - Otvorené modlitebné stretnutie 

 

Každú stredu počas celého roka sme pripravili modlitebné stretnutia v bratislavskom Istropolise 

na Trnavskom mýte. Stretnutia sú otvorené pre každého a sme radi že pre mnohých je práve 

streda miesto, kde sa prvý krát stretnú s našim spoločenstvom. Každý týždeň sem prichádza 

približne 150 ľudí. Okrem času chvál je tu priestor aj na formačnú prednášku zameranú na 

rozvoj duchovného života a na povzbudenie k životu viery. Raz mesačne máme aj tzv. 

Modlitebnú stredu, kedy máme špeciálny čas venovaný modlitbám za ľudí a za ich potreby. 

 
 
 

Túžime, aby každý návštevník Stredy zažil na 

našich stretnutiach prijatie, pochopenie, 

povzbudenie, radu a pomoc, aby sme sa 

spoločne mohli zdieľať o veciach, ktoré žijeme a 

spoločne ich mohli predkladať Bohu, ako tvorcovi 

všetkého dobra. 

 
 
 

 
 
 

Veríme, že Streda je miesto, kde môže každý človek duchovne načerpať a stretnúť sa 

s Bohom.  Streda je tiež miesto stretnutia a služby nášho spoločenstva a poskytuje priestor na 

formovanie  a premenu našich sŕdc a postojov. 
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Konferencie 
 

 

 

 

 

Konferencia zameraná na rozvoj lídrov "Nove víno" pokračovala v septembri už svojim piatym 

ročníkom. Bola zameraná na to, ako využiť obdarovania, ktoré sú v nás a ako s nimi pracovať, 

aby sme boli efektívni na miestach, kde pôsobíme. Našou snahou je podporovať, povzbudzovať 

a pomáhať rásť lídrom a skupinkám po celej krajine aby dokázali prinášať dobré božie veci do 

prostredia v ktorom žijú. Aj preto organizujeme konferencie a podujatia podporujúce rast novej 

generácie lídrov, rozvíjame vzájomnú spoluprácu a pomoc s celoslovenskou pôsobnosťou. 

 
Tohtoročná konferencia Nové víno bola tematicky zameraná na to, ako nezanedbávať 
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obdarovania, ktoré sú v nás, ako nimi efektívne slúžiť a pomôcť ostatným. Hlavná téma bola 

zameraná na efektívne využitie našich obdarovaní a dosiahnutie plného potenciálu v pomoci 

ľuďom. Ako hlavného rečníka sme pozvali Timothy Everdinga z Christ Source Ministries v 

Rustone Louisiane USA, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením a rozvojom lídrov. 

Súčasťou konferencie boli aj tématické workshopy v menších skupinkách zamerané na 

konkrétne oblasti rastu. Konferencie  sa  zúčastnilo  vyše  400  ľudí  hlavne z prostredia  

malých  formačných stretiek po celom Slovensku.  

 

Ako kresťania chceme prispieť k budovaniu lepšej spoločnosti. Ako sa to dá realizovať 

v oblastiach ako je ekonomika, vzdelávanie, zábava, vláda , médiá, cirkev a rodina?  

Aj na to odpovedala konferencia zameraná na 7 oblastí rozvoja prostredia v ktorom žijeme. V 

Ružomberku sme v marci organizovali konferenciu 7 vrchov, ktorá bola zameraná na to, ako 

môžeme ako kresťania prispieť k budovaniu a zveľaďovaniu našej spoločnosti.  Hlavným 

motívom konferencie bolo povzbudenie k aktívnej angažovanosti nás kresťanov nielen v oblasti 

cirkvi a našich spoločenstiev, ale všade tam kde pôsobíme. Či už je to práca, oddych, alebo 

naša rodina, všade sme volaní žiť autentický život kresťana, ktorému záleží na svojom okolí 

a na vzťahoch okolo seba. 

 

Každý z nás je povolaný byť kvasom a soľou, ktorá pridáva chuť a ovplyvňuje svet okolo nás. 

Veríme, že Boh túži aby sme naplnili svoj potenciál a prispeli k budovaniu spoločnosti a rozvoju 

prostredia v ktorom žijeme. 
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Active Garden bol úplne nový projekt nášho spoločenstva. V bratislavskej Medickej záhrade 

sme ponúkali aktivity, ktorými sme sa snažili upriamiť pozornosť ľudí na to čo prináša život. Aj 

preto sme zvolili podnázov tohto podujatia jednoducho: “Zaži život”. Pomocou rôznych 

zážitkových aktivít a stánkov sme sa snažili predstaviť ľuďom Boha, ako živého a milujúceho 

otca ktorý má pre každého úžasný plán. Svoj program si tu našli ako rodiny s deťmi, tak aj 

náhodní okoloidúci. V medickej záhrade sa nám podarilo vytvoriť príjemnú zónu oddychu s 

bohatým programom a zaujímavými atrakciami. 

 
Active garden bola okrem rôznych aktivít, požičiavania živých kníh, modelovania z hliny, zábavy 

v nafukovacích atrakciách, aj o rozhovoroch s ľuďmi, o povzbudení a modlitbe. Sme radi že 

sme mohli pre ľudí pripraviť bohatý program, rozprávať sa s nimi o tom čo ich zaujíma, či trápi a 

jednoducho byť blízko ľuďom v prostredí, kam chodia oddychovať. Máme veľa pozitívnych 

ohlasov na túto akciu a dúfame že sa nám podarí organizovať podobné podujatia aj 

v budúcnosti. 
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Zóna  Vianočného  pokoja  bol 5 dňový projekt organizovaný začiatkom decembra v 

nákupnom  centre Aupark.  Na  jednom  z najrušnejších obchodných    miest    v Bratislave    

mohli    ľudia    zažiť    nezištné    obdarovanie, povzbudzujúci rozhovor, alebo si prísť len tak 

oddýchnuť počas nákupov. 

 

Na reklamných pútačoch sme sa ľudí pýtali, či budú Vianoce aj keď nenapadne sneh, aj keď 

nebudú mať upratané, aj keď nebudú spolu s rodinou, alebo keď nestihnú nakúpiť všetky 

darčeky. Odpovede o pravom zmysle Vianoc sme ponúkali priamo vo vytvorenej Zóne 

vianočného pokoja. 

 

 
Okrem dobrej správy, že Vianoce naozaj budú sme ľuďom ponúkali oblátky s medom, 

pohľadnice s Vianočnými prianiami a letáčik približujúci pravý význam Vianoc. Ľudia sa mohli 

jednoducho prísť pohostiť, alebo si oddýchnuť a zrelaxovať uprostred nákupov. V rámci 

detského programu sme ozdobovali medovníčky a tiež sme deťom priblížili Vianočné 

posolstvo počas toho, ako si modelovali z hliny svoj vianočný betlehem. 

 

V zóne  Vianočného pokoja  sme vytvorili priestor  na rozhovory  o Vianociach  a témach ktoré 

ľudí zaujímajú. Častokrát sa rozhovory  posunuli do osobnej roviny, kde sme mohli ľudí 

povzbudzovať, modliť sa  a želať Bohom naplnené a požehnane prežitie vianočných sviatkov. 
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Formačné Kurzy 
 

 

Našim najznámejším kurzom je Kurz základov kresťana - mimoriadne úspešný seminár na 

ktorom naše spoločenstvo pracuje mnoho rokov a ktorý je známy po celom Slovensku. Viaceré 

spoločenstvá v rôznych kútoch Slovenska čerpajú z učebných materiálov a prednášok, ktoré 

sú súčasťou tohto niekoľkomesačného seminára a počas mnohých rokov tento seminár 

absolvovali stovky ľudí.  Kurz sa snaží zrozumiteľnou a pútavou formou odovzdať základy 

kresťanskej viery. Tiež sa snažíme aby získané vedomosti neskončili na úrovni teoretických 

poznatkov, ale aby účastníci kurzu mohli zažiť skutočný Boží dotyk a obnovenie svojho vzťahu 

s Bohom.  

 
Aj keď by sa podľa názvu mohlo zdať že sa tu preberajú len základy, tento kurz je 
 

pre mnohých skutočným rozbehom v duchovnom živote a naozajstným štartérom na ceste 

duchovného rastu. Kurz sa v roku 2011 konal v dvoch turnusoch a  tona jar a na jeseň. 

Každý kurz trval tri mesiace a obsahoval 12 stretnutí. Spolu sa na oboch kurzoch zúčastnilo 

približne 50 ľudí a pre mnohých tento kurz znamenal nielen znovuobjavenie svojich 

duchovných základov, ale aj túžbu mať vo svojom živote spoločenstvo. 
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Prvýkrát sme spoluorganizovali aj úspešný a medzinárodne známy kurz Alfa.  Tento kurz je 

zameraný na objavenie základov viery a prehĺbenie vzťahu   s   Bohom.   Alfa   kurz je 

naddenominačný formačný kurz ktorý vznikol vo veľkej Británii a za 30 rokov sa rozšíril do vyše 

160 krajín. Sme radi že sme mohli priložiť ruku k dielu a začali sme organizovať prvé alfa kurzy 

v Bratislave v spolupráci s Bratislavským Univerzitným pastoračným centrom v študentskom 

centre v Bratislavskej Mlynskej doline. 

 
 
V rámci našej ďalšej vzdelávacej činnosti sme organizovali biblický  seminár  o financiách. 

Viacmesačný kurz bol zameraný na problematiku spravovania a zveľaďovania financií 

a majetku podľa kresťanských princípov. Okrem biblických zásad pri spravovaní majetku 

a financií boli prednášky zamerané aj na vyučovanie cirkvi a postoj kresťanov k majetku. 

 

V našich priestoroch sme organizovali tiež Kurz základov kresťana II ktorý bol zameraný na 

ďalšie prehĺbenie života viery a predstavuje nadstavbu na základný kurz -  Kurz základov 

kresťana I. 

 
 
Naši členovia sa ako prednášajúci zúčastnili mnohých konferencií a festivalov. Prednášky 

a workshopy sme robili napríklad na Víkvetfeste, Campfeste a v rámci konferencií 

organizovaných v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom centre. 
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Naše aktivity po Slovensku 
 

 

Naše spoločenstvo je na Slovensku známe najmä z prednášok a modlitebných stretnutí, preto 

sme často pozývaní skupinami kresťanov z celého Slovenska na ich akcie a duchovné obnovy. 

Z množstva podujatí na ktorých sme sa zúčastnili možno spomenúť prípravu programu pre 

birmovancov v Šahách. V Novej Bani aj Obyciach sme viedli chvály, modlitby a vyučovanie. V 

Terchovej a Čadci sme tiež viedli ľudí do chvál, tak isto aj  v  Kráľovej  Lehote  počas  

Campfestu.  V Budmericiach  sme  realizovali  intenzívny seminár zameraný na uzdravenie 

vnútra človeka. Pre mladých ľudí z Kalvínskej cirkvi sme mali viacero aktivít počas ich zimného 

tábora a aj po ňom. 

 
Na Kysuciach sa viac než dva roky angažujeme v modlitebnom hnutí za obnovu Kysúc - a to 

cez pravidelné stretnutia OK (Obnova Kysúc) ktoré sa konali každý mesiac. 

 
Raz  mesačne  sa  zapájame  do  stretnutí  vedúcich  spoločenstiev,  kňazov  a  ľudí  z 

prostredia biznisu a politiky a spolu hľadáme, čo by najviac pomohlo našej krajine k 

zmene v duchovnej, kultúrnej a ekonomickej rovine. 
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Život spoločenstva 
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Naše spoločenstvo má 180 členov. Každý mesiac sa pravidelne stretávame na spoločnom 

popoludní s chválami, formáciou a niekedy aj svätou omšou. Svoj vzťah navzájom medzi sebou 

a s Bohom žijeme aj v malých skupinkách v rámci Spoločenstva, ktorých počet z roka na rok 

rastie. Vedúci skupiniek sa stretávajú raz mesačne na modlitbách a formácii. 

 
 

Všetky aktivity a chod celého spoločenstva by sa dal ťažko realizovať na výlučne dobrovoľníckej 

báze a preto sa niektorí z nás venujú tejto službe naplno. Administratívno -  služobné zázemie 

spoločenstva voláme „Infocentrum“ a v súčasnosti tu naplno pracujú 3 ľudia. Tento rok sme 

z finančných dôvodov nemohli udržať všetkých zamestnancov a z celkového počtu 8 

zamestnancov sa náš tím zúžil na spomínaných 3 ľudí. Nedostatok zamestnancov na plný 

úväzok na druhej strane podnietil viacerých dobrovoľníkov k ešte väčšiemu angažovaniu sa vo 

svojom voľnom čase v službe spoločenstva. Je pre nás veľkým potešením vidieť ako ľuďom 

naozaj záleží na tom, aby sa o Bohu hovorilo. Aj vďaka podpore našich dobrovoľníkov  sme 

mohli slúžiť s Božou pomocou na celom Slovensku a podporiť činnosť viacerých spoločenstiev 

či občianskych združení. 

 

Naše spoločenstvo 

 

Okrem pravidelných mesačných stretnutí sa stretávame pri rôznych aktivitách spoločenstva. 

Sme priatelia ktorí sa radi stretávajú len tak, spolu sa navštevujeme, modlíme, pomáhame si aj 

v praktickej oblasti ako napríklad pri prerábaní bytu, alebo sťahovaní. Niekedy si len tak 

vyjdeme von na čaj, alebo na spoločný výlet spojený s opekačkou. Organizujeme spoločné 

oslavy Silvestra a chodíme spolu na plesy či do kina. Máme v srdci vášeň hovoriť o tom ako 

Boh koná v našich životoch a prinášať na Slovensko hodnoty ktoré dávajú život. Bez toho aby 

sme sa navzájom milovali a žili to čo hlásame, by však naša snaha meniť veci v našej 

spoločnosti bola umelá. Ťažko by sme mohli priniesť zmenu bez toho, aby sme sa menili my 

sami a nechali sa premieňať Bohom. Práve naše spoločenstvo je miestom tejto premeny, ktorá 

sa deje cez vzájomné žitie života viery, odpúšťanie si, slúženie si v láske a pomáhanie 

ostatným. 
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Okrem služby sa stretávame aj pri ďalších aktivitách spoločenstva:  

Aj v tomto roku sme sa viackrát stretli počas špeciálneho dňa venovaného ženám , alebo 

mužom. Špeciálny deň pre ženy predstavuje čas stretnutia žien, kde sa preberajú témy dôležité 

práve pre ženy. Je to čas priateľstva, úprimných rozhovorov, modlitieb a zdieľania tých ženských 

tajomstiev, ktoré potrebujú špeciálny chránený čas na to, aby mohli byť vyrozprávané.  

 

 Dni mužov boli rovnako špeciálnym časom, kde sa čisto mužské osadenstvo mohlo rozprávať 

o problémoch  a zápasoch príznačných  pre mužov. Program tvorila prednáška a výzva aby sa 

muži nestávali pasívni a vstupovali do oblastí, ktoré pre nich má pripravené Boh. Na pretras 

prišla aj téma, čo to znamená byť pravým mužom a téma mužskosti a identity muža. Okrem 

modlitieb, diskusií a prednášky tu bolo miesto na občerstvenie vo forme grilovačky, klobások a 

iných „mužských“ pochúťok. 

 

Mamičky  na  materskej  dovolenke  si  každý  utorok spolu  s deťmi  užívajú  spoločné 

stretnutie mamičiek v priestoroch spoločenstva. Majú tak priestor na spoločné rozhovory, 

obed a deti sa zahrajú v príjemnom prostredí nášho detského kútika.  

Pre tých, ktorí chcú rásť v poznaní viery, sú určené formačné stretnutia InFormation ktoré sú 

vždy orientované na tému, ktorá najviac rezonuje v spoločenstve. Na tieto stretnutia pozývame 

rôznych rečníkov, od ktorých sa učíme a ktorí nám pomáhajú rásť.  

 

Pre manželov a deti sa organizuje raz za čas tzv. Family day,  v rámci ktorého je vytvorený 

priestor na formáciu rodín. Program pozostáva z prednášky na tému zameranú na praktické 

riešenie situácií a problémov, s ktorými sa stretávajú rodiny. 

 

Počas roka 2011 sme mohli prežiť špeciálny týždeň s hosťami z USA, ktorí nám v novembri 

pomáhali svojimi skúsenosťami a slúžili nám aj modlitbou a poradenstvom. Pripravili sme tiež 

iniciatívu „moje miesto“ na to, aby si každý v našom Spoločenstve našiel svoje miesto na 

realizáciu a využitie svojich darov. Tiež nás navštívil Roy Hendy, zakladateľ a dlhoročný vedúci 

komunity „House of the Open Door“ z Anglicka, ktorý nám slúžil modlitbou, poradenstvom a 

vyučovaním na našom otvorenom stretnutí streda. 
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Mediálna činnosť 
 
 

V máji    sme    inovovali   náš webový portál,    ktorý    prakticky    prepája    naše    tri    

stránky www.martindom.sk, www.ver.sk a www.nahlas.sk. Pribudli blogy, kalendár akcií a nové 

témy prednášok. Pomocou portálu ver.sk, sa snažíme o rozvoj duchovného života a formáciu 

ľudí a spoločenstiev na celom Slovensku. 

 
Vydali sme 8 čísel časopisu Nahlas. Boli sme s ním na Campfeste, koncerte Hillsong aj šnúre 

Godzone. Zdvojnásobili sme dosah na ľudí cez facebook na viac než 3400 ľudí. Zvýšili sme 

počet miest, kde sa dá Nahlas kúpiť z 18 na 50 a počet výtlačkov stúpol o 400 na súčasných 

1600. Okrem tlačených materiálov vydávame aj mp3 s prednáškami zo Stredy na tému Dobré 

vzťahy. 

 

Záleží nám na smerovaní a formovaní spoločnosti, v ktorej žijeme a aj preto sme sa angažovali  

v  protestoch  proti  nevhodným  reklamám,  kde sme sa stretli  s ďalšími  aktivistami  v tejto  

oblasti.  Zapojili  sme  sa  do  čítania  Biblie  nonstop v Bratislave. Podporili sme desiatky 

kresťanských akcií na Slovensku spoluprácou alebo informovaním o nich. Naše aktivity sme 

mali možnosť prezentovať v reláciách TV Lux, v Rádiu Lumen, na portáloch Vyveska.sk a 

www.dvepercenta.sk. 

 

Dlhoročne spolupracujeme   s platformou   Kresťania   v meste   a s   vedúcimi   bratislavských 

spoločenstiev   a zborov.   Koordinujeme   spoločné   aktivity,   napríklad   spoločnú konferenciu 

kresťania v meste. Pomohli sme aj pri organizácii benefičného koncertu pre obete katastrofy v 

Japonsku. 

 

Podporujeme   stretávanie   detí   v predškolskom   veku   v našich   priestoroch.   Tri krát 

týždenne   sa v našich priestoroch stretávajú deti s učiteľkami v rámci projektu   Kľúčik   k 

deťom.   V decembri   sme   pomohli   materiálne a finančne ženám v núdzi a bezdomovcom 

v spolupráci s organizáciami, ktoré sa o túto skupinu ľudí starajú. 

 
  

http://www.martindom.sk/
http://www.ver.sk/
http://www.nahlas.sk/
http://www.dvepercenta.sk/
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Záleží nám na tom aby ľudia v našej krajine spoznávali hodnoty, ktoré prinášajú pravý život. 

Túžime pôsobiť všade tam, kde je aspoň jedno srdce otvorené na to, aby v ňom Boh konal. 

S radosťou chceme pracovať na duchovnej i spoločenskej obrode národa, neúnavne chceme 

formovať, povzbudzovať, dávať príklad, modliť sa.... 

 

....ak máte v srdci rovnakú túžbu, sú vám sympatické ciele nášho spoločenstva, alebo sa chcete 

o nás dozvedieť viac tak nám dajte vedieť, budeme sa na vás tešiť.  
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Finančná správa 
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Poznámky: 
 
Dotácie (č.r. 073) predstavujú príspevok zo Sociálnej implementačnej agentúry  Slovenskej  republiky 
a Európskeho sociálneho fondu na krytie výdavkov v predchádzajúcom účtovnom období spojených 
s organizovaním projektu „rozvoj regiónov skrze budovanie partnerstiev a kvalitne vyškolených lídrov“. 
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (č.r. 075) bol vo výraznej miere ovplyvnený hore uvedenou dotáciou ktorá 
bola použitá na krytie straty z predchádzajúceho účtovného obdobia. Táto strata bola spôsobená časovým 
nesúladom výdavkov  projektu „rozvoj regiónov skrze budovanie partnerstiev a kvalitne vyškolených lídrov“ 
s čerpaním dotácie. 


