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Dom, ktorý chce byť duchovným srdcom mesta.

Dom 
Quo Vadis



    Pán sa stará o všetko, čo človek potrebuje a všetko čo plánuje. A tak sme 
začali aj náš projekt Dom Quo Vadis. Napĺňať svoje sny, ktoré dáva Boh v realite 
každodennosti. 
S partiou úžasných obetavých ľudí a podporou arcibiskupstva sa nám  
podarilo začať. Znovu vdýchnuť dušu nášmu Domu. Počas leta prebehla 
výlučne dobrovoľnícky rekonštrukcia interiérových častí. Staré veci, nábytky, 
stoličky a dosky vďaka šikovným rukám mnohých dobrovoľníkov znova dostali 
 novú sviežosť a šancu na to aby boli skutočné. Ako hovorí krátky príbeh o ro-
zhovore hračiek: ”Čo znamená byť skutočný? Skutočný neznamená mať v sebe 
vrčiace veci, motorček a diaľkové ovládanie. Byť skutočný znamená, že Ťa má 
niekto rád. Že je niekto s Tebou tak často, až sa Ti vyšúcha plyšový kožúšok  
a vypĺzne.” Tak aj náš Dom sa takto stáva pre nás skutočný, hoci aj náš „kožúšok“ 
sa už trochu vyšúchal, ale práve vzájomnou prácou a víziou nás spája. a je pre 
nás skutočný a aj my sa stávame skutočnými.
Sen o kresťanskej kaviarni, mieste, kde môžeme nenútene ponúknuť ľuďom to, 
čo považujeme za najlepšie, najkvalitnejšie a najvzácnejšie. Duchovné centrum 
v centre mesta a pokojná oáza oddychu. Kde sa môžeme všetci cítiť pokojne, 
pohodlne, bezpečne a v spojení s Tým, pre koho to robíme. 
Dom Quo Vadis presiahol tento sen. Dom Quo Vadis s prednáškovou miestnosťou, 
kde sa podarilo zorganizovať mnohé zaujímavé podujatia, prednášky, spomien-
kové bloky a koncerty s podzemnými priestormi, ktoré využívajú hlavne stretká  
a psychologická poradňa je náš Dom zakorenený v jadre. 
Podarilo sa nám zrealizovať aj niekoľko grantov na spoločenské hry, výtvarné  
umenie, techniku... 
Na prízemí je naša dobrovoľnícka kaviareň s kvalitným sortimentom a milý-
mi dobrovoľníkmi... a jedným veľkým zázrakom diela ľudí, ktorí sú ochotní 
vzdávať sa pravidelne svojho pohodlia a slúžiť druhým úplne nezištne. Toto je 
obrovským povzbudením pre všetkých návštevníkov, podporovateľov a pre nás 
samých. V galerijnej časti sa pravidelne striedajú známi, i menej známi umelci, 
ktorí dotvárajú kolorit Domu Quo Vadis.
S vďakou v srdci za všetko čo sa nám dostalo a dostáva sa postupne stávame 
inšpiráciou aj pre iné mestá na Slovensku, čo je pre nás obrovskou radosťou. 
A svedectvom, že sa to dá. Že sa dá v konzumnom svete žiť s radosťou 
a obetavo, zmysluplne využívať čas a pritom budovať krásny priestor a pria-
teľstvá.
Veríme, že náš Dom Quo Vadis, hoci je prvý svojho druhu, nebude posledným,  
ak je to Božia vôľa.

Milí priatelia...

Monika Hricáková - riaditeľka OZ Priatelia Quo Vadis

 Užší tím
Domu Quo Vadis
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Monika Hricáková - riaditeľka OZ Priatelia Quo Vadis

 Užší tím
Domu Quo Vadis



V prednáškovej miestnosti sa konajú 
prednášky rôzneho druhu s účasťou 
od 8 do 60 poslucháčov. V Dome 
prednášalo viac ako 15 pravidelných 
a príležitostných prednášateľov z oblasti 
teológie, filozofie, histórie, duchovného 
a kresťanského života, ktorí spolu  
v roku 2010 odprezentovali 97 pred- 
nášok. Okrem prednáškovej činnosti 
za zmienku stojí aj organizovanie 
9 príležitostných koncertov a premie- 
tania, v ktorých organizovaní plánu- 
jeme pokračovať aj v budúcnosti.

Prednášky

Výstavy

Ďalšie aktivity

V Dome je zabezpečená stála 
služba dvoch dobrovoľníkov. Od 
jeho prevzatia naším občianskym 
združením v roku 2009 bol otvo- 
rený počas pracovných dní od 16:30 
do 21:00 (pondelok – štvrtok) a do 
22.00 v piatok. Neskôr sme sa roz-
hodli prevádzkovať Dom aj počas 
víkendov v čase od 16:30 do 21:00. 
Denne sa v službe pre Dom vyst- 
riedajú 3 až 4 dobrovoľníci, týžde- 
nne teda cca 25 ľudí, ktorí spolu 
odpracujú viac ako 50 hodín dobro-
voľníckej práce. Okrem služieb 
zabezpečujú dobrovoľníci v Dome  
všetku jeho prevádzku a rozvoj:  
upratovanie, úpravu priestoru, výz-
dobu, propagáciu, drobné opra-
vy prípravu podujatí, techniku, 
logistiku, nákupy a pod. Dobro- 
voľníci sú organizovaní v tímoch. 
Spolu je v Dome zaangažovaných 
viac ako 40 dobrovoľníkov, ktorí 
za toto obdobie odpracovali prib- 
ližne 6000 hodín dobrovoľníckej 
práce. Manažment Domu sa stre- 
táva zhruba raz týždenne, kde 
rieši prevádzkové, propagačné, 
programové, ideové a ďalšie 
otázky fungovania Domu. Okrem 
dobrovoľníckych hodín vedenie 
trávi v Dome zabezpečovaním 
jeho fungovania niekedy aj viac 
ako 40 hodín týždenne, pričom 
stojí za zmienku, že ide prevažne  
o zamestnaných či študujúcich 
ľudí.

Dom Quo Vadis prešiel počas leta 2010 
významnou zmenou interiéru. Jeho dov- 
tedajší interiérne nezodpovedal este- 
tickým a funkčným nárokom, ktoré naň 
jeho zameranie kladie. Renovácie sa 
ujali dizajnéri Juraj Výboh a Kristína 
Havlišová. Navrhli nový interiér, ktorý 
sa podarilo zrealizovať svojpomocnými 
úpravami rukami dobrovoľníkov, kto- 
rých myšlienka Domu ako miesta na stre-
távanie a príjemne strávený čas v centre  
mesta nadchla. Počas mesiacov jún - au-
gust 2010 pretvorili starý, prevažne zd-
edený a darovaný nábytok na funkčné 
vybavenie časti Domu, ktorá slúži ako 
príjemná kaviareň.

Renovácia interiéruSlužby
a dobrovolníctvo



Aj v roku 2010 sme nadviazali na tradíciu výstav konajúcich sa v Dome  
Quo Vadis. Okrem tradičných výstav Umeleckých diel v oknách Domu, 
ktorými okoloidúcim ponúkame kultúrny a duchovný zážitok, sme zorga-
nizovali 7 vernisáží a 8 výstav umeleckých diel a fotografií zahŕňajúcich 
tvorbu mladého maliara Skočovského ako aj známych autorov Zábor-
ského, Reháka, Vydrnáka, Trizuljaka a výstavu Ora et Ars. Vďaka podpore 
Magistrátu hlavného mesta (program Ars Bratislavensis) sa nám podarilo získať 
grant vo výške 700 eur, ktorý sme použili na nákup nového závesného systému, 
pomocou ktorého je možné flexibilne a jednoducho konať ďalšie výstavy, 
vernisáže, propagáciu a pod.

Okrem vyššie spomínaných bežných aktivít sme  
v Dome Quo Vadis približne s mesačnou pravidel- 
nosťou pripravovali vlastné špeciálne podujatia s veľ-
kou účasťou. V novembri sme začali s premietaním 
filmu Brainwashing (cca 80 účastníkov), v rámci 
spomienky na Sviečkovú manifestáciu u nás dis-
kutoval biskup Václav Malý (cca 150 účastníkov), 
zapojili sme sa do pôstnej charitatívnej akcie Podeľme 
sa, pri ktorej sme rozdali viac ako 80 porcií polievky 
a vyzbierali 420 eur pre Centrum Dorka v Košiciach.  
Zo zahraničných prenášateľov nás navštívil fínsky pár 
Kari a Terttu Torma, zakladatelia manželských stret-
nutí, vo februári prišiel misionár Identes z Kuby, Pablo  
Chacón Gil, ktorý hovoril o solidarite s Kubou. Na ďal- 
ších stretnutiach sme otvorili aj otázku Rómov či jógy, 
jezuiti u nás prezentovali projekt Xaveriáda. Podieľali 
sme sa aj na usporiadaní 3 prezentácií kníh.

Prednášky

Výstavy

Ďalšie aktivity

Renovácia interiéru



Dom Quo Vadis funguje len vďaka 
dobrovoľným príspevkom, darom  
a grantom. Z darov a príspevkov 
dobrodincov a návštevníkov kaviar- 
ne pokrývame prevádzku a nákupy 
pre kaviareň ako aj náklady na údrž- 
bu, hygienu a prevádzku celého 
Domu (nákup hygienických a čis-
tiacich prostriedkov, kancelárskych 
a ďalších potrieb). Dobrovoľníci 
v Dome pracujú bez nároku na fi- 
nančnú odmenu, za čo im pa-
trí veľká vďaka a iste aj odmena  
od Nebeského Otca. Okrem bež-
ných nákladov je v Dome potrebné 
hradiť poplatky za energie (voda, 
elektrina, teplo - plyn), ktoré boli 
vyčíslené na 833,33 Eur mesačne 
(10 000 eur ročne). Na pokrytie 
nákladov na energie poskytuje  
Bratislavská arcidiecéza svoje 
vlastné prostriedky, čím nás výrazne 
podporuje. 
Za obdobie január až jún sme  
z príspev-kov a darov získali 
3 191,33 Eur, z čoho sme na zabez- 
pečenie bežnej prevádzky použili 
471 Eur. Počas leta sa uskutočnila 
renovácia interiéru Domu, na ktorú 

Činnosť kaviarne v Dome
Quo Vadis funguje už viac ako desaťročie,  
v Dome však nikdy nebola vytvorená 
oficiálna štruktúra. Preto jedným z našich 
cieľov bolo dať túto situáciu do poriadku, 
čo je dôležité jednak pre vedenie 
účtovníctva, získavanie grantov a vôbec 
pre akýkoľvek ďalší rozvoj Domu.  
Preto sme založili občianske združenie  
s názvom Priatelia Quo Vadis, ktoré dos-
talo od otca arcibiskupa Zvolenského  
na jeden rok poverenie spravovať Dom. 
Okrem vytvorenia oficiálnej štruktúry 
intenzívne pracujeme na vytvorení  
plnohodnotnej kaviarne v priestoroch 
Domu. Úlohou kaviarne bude finančné 
krytie nákladov spojených s prevádzkou 
Domu. Je možné povedať, že myšlienka 
kresťanskej kaviarne oslovila najväčšie 
množstvo dobrovoľníkov, sympatizan-
tov a návštevníkov Domu. Kaviareň sa 
stáva miestom stretávania sa, oddychu  
od každodenného zhonu, príjemného 
posedenia v tichom prostredí. Jej 
súčasťou je rozsiahla knižnica plná iba  
dobrej literatúry, z ktorej si návštev- 
níci môžu kedykoľvek zapožičať vy-
braný titul, či už prezenčne na dva 
týždne alebo na čítanie priamo v kaviar-
ni. Realizácia tejto myšlienky by nebola 
možná bez štedrej a srdečnej podpory 
našich sponzorov a sympatizantov, ktorí 
nám zapožičali kávovar či výčapný pult 
a ďalšie vybavenie, ktorého nákup by  
pre nás na začiatku fungovania pred-
stavoval nepokryteľné finančné nákla-
dy. Je preto možné konštatovať, že bez 
týchto dob-rodincov by Dom a kaviareň  
v ňom nemohla vzniknúť. Za ich pod-
poru im aj touto cestou ďakujeme.

Financovanie

Prehľad získaných grantov

Prehľad príjmov a výdavkov DQV



Financovanie

bolo potrebných cca 900 
Eur. Od znovuotorenia  
Domu pre verejnosť  
v septembri do konca de- 
cembra sme od darcov 
a z grantov získali 
9544,62 Eur, pričom nák-
lady na prevádzku Domu 
boli 5132,91 Eur. Výz- 
namnou položkou v tých- 
to sumách sú získané 
granty. V roku 2010 sa 
nám podarilo získať  
5 grantových dotácií, spo-
lu 2380 Eur, ktoré sme 
použili v druhej polovici 
roka (september – decem- 
ber). Získané granty vy- 
žadujú aj finančnú spolu-
účasť poberateľa, čím 
nám stúpajú náklady  
na chod Domu. Význam 
získaných grantov je však 
veľký, preto sme rozhod-
nutí sa o ne aj naďalej 
uchádzať. 

Program Účel Dotácia Spoluúčasť Realizácia

Magistrát hl. mesta:  
Ars Bratislavensis

Výtvarné umenie  
v DQV: Príprava výstav, 

zakúpenie závesného 
systému

700,- € 700,- € 8-12/2010

Magistrát hl. mesta: PPP
Večer so spoločenskými 

hrami: nákup hier, 
občerstvenia

330,- € 0,-€ 9-12/2010

Nadácia ZSE: zamestnanecký 
grant. program

Kúpa „A“-čkového stojana 
pred dom, propagácia, tlač 350,- € 0,- € 2010

Dotácia z MČ Staré mesto, 
Magistrát hl. mesta: PPP

Nákup audio  
a video techniky

500,- €
500,- € 0,- € 01.12.10

Prehľad získaných grantov

€

€

Príjmy

dary do kaviarne 3696,2 29,02%

dary za podujatia 5857 45,99%

dary na bankový účet 801,8 6,30%

úroky 0,95 0,01%

dotácie a granty 2380 18,69%

spolu 12735,95 100 %

Výdavky

Doprava, cestovné 95,99 1,48%

Ostatné výdavky 125,71 1,93%

Opravy a údržba domu 1090,62 16,77%

Ostatný prevádzk.materiál 330,88 5,09%

Čistiace a hygienické potreby 196,78 3,03%

Kancelárske potreby 74,26 1,14%

Kaviareň (potraviny, nápoje) 1368,6 21,04%

Očerstvenie - dobrovoľníci+granty 366,39 5,63%

Tlač, propagácia 864,8 13,30%

Technika a vybavenie 1937,28 29,79%

Daň z úrokov - zrážková 0,14 0,00%

Bankové poplatky 52,46 0,81%

spolu 6503,91 100%

Prehľad príjmov a výdavkov DQV



Týmto chceme veľmi poďakovať 
všetkým dobrovoľníkom, pomocní-
kom, dobrodincom a všetkým tým, 
ktorí nás akokoľvek podporili, či už 
materiálne, prácou, modlitbou či inak. 
Dom Quo Vadis je dôkazom Božej 
lásky a pomoci, ako aj toho, ako veľa 
dokáže Božia milosť urobiť s našou 
ochotou niečo obetovať a pridať ruku  
k dielu. Z vlastnej skúsenosti Vás 
všetkých povzbudzujeme k láske  
plnej konkrétnych činov prinášajúcej 
veľkú radosť.

Štatistiky aktivít DQV
prednášky: 97

teologické: 32  
cestovateľské: 3
historické: 8  
prírodovedné: 8
o rodine a manželstve: 13  
psychologické: 17  
sociálne: 14
finančné: 2

koncerty: 9

podujatia: 10
2 umelecké – krúžok z drôtu a zdobenie 
medovníkov

1 dobročinná – pôstna polievka  
Podeľme sa 

diskusia k 22. výročiu sviečkovej  
manifestácie s mons. V. Malým
premietanie dokumentu rehoľníčky  
a filmárky – Pilátova amnestia

Xaveriáda – prednáška  
spojená s diskusiou
4x večer spoločenských  
hier

vernisáže: 7
Skočovský, Záborský,  
O kláštoroch, Rehák, Vydrnák, 
20 rokov kresťanskej literatúry, 
Freedom-Dominik Solar

výstavy: 8

prezentácie kníh: 3
v priestoroch Quo Vadis sa  
stretávalo 25 spoločenstiev

Ďakujeme

Tím Quo Vadis

Priatelia Quo Vadis, o.z.
Veterná 1,
811 03, Bratislava

tel: 0917 521 070
e-mail: info@domquovadis.sk

číslo účtu: 4001166908/3100

www.domquovadis.sk
Pre potreby o.z. Priatelia Quo Vadis vytvorila 
Amalka (www.alenka-amalka.webgarden.cz)
(c) www.domquovadis.sk (c) 2011


