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Na začiatku boli dobrovoľníci, ktorí vniesli a stále vnášajú Ducha do nášho Domu Quo Vadis. 

K rabínovi prišiel na návštevu slávny učenec. Povedal svoj problém: „Prečítal som už množstvo kníh, študujem už 
veľmi dlho, ale ešte nikdy som nestretol Boha.“ „Zdá sa, že ešte nedostatočne ohýbaš svoj chrbát,“ odpovedal rabín.

Máme radosť, že práve v QV sú ľudia, ktorí vedia „ohnúť chrbát“ a vložiť sa do služby. QV, ktoré chce byť duchovným srdcom mesta je práve 
najviac svedectvom služby dobrovoľníkov. Zapojených je viac ako 45 dobrovoľníkov do fungovania celého domu, do služieb v kaviarni,  
v účtovníctve, upratovaní, opravách a rôznych iných. 

Tento rok bol prelomový v histórii QV, keďže sme uzavreli oficiálnu zmluvu s arcidiecézou o prenájme QV, dostali sme kaplána a prvého 
plateného zamestnanca. Podarilo sa rozšíriť a verím, že aj upevniť rady dobrovoľníkov, ktorí sú hlavnou a nosnou súčasťou QV.

Zaplatili sme dlh farnosti za 1,5 roka spätne, usporiadali sme mnohé zaujímavé koncerty, diskusie, prednášky, každý mesiac inú výstavu,  
snažili sme sa priblížiť kňazov ľudom v diskusiách Človek kňaz, pravidelne sa u nás stretávajú modlitbové spoločenstvá a funguje psycho-
logická poradňa.

Úvod

Ďakujeme mnohým dobrovoľníkom, pod- 
porovateľom, ABU, priaznivcom, rodičom, 
priateľom a samozrejme na prvom mieste  
Bohu.Verím, že sa nám podarí udržať chod 
Domu Quo Vadis, organizačne, finančne, 
kvalitatívne (plán vzduchotechniky), ale čo 
je najdôležitejšie – napĺňať víziu duchov- 
ného srdca v centre mesta. 

Pán sa stará.



Kaviareň
Sme veľmi radi, že ľudia si zvykajú chodiť do našej dobrovolníckej kaviarničky. Okrem kvalitných maškŕt  
(fair trade káva, originál čapovaná kofola, belgická čokoláda a iné), sú hlavným pilierom nášho Domu Quo  
Vadis dobrovoľníci. Títo viac ako štyridsiati ľudia tvoria tím, vďaka ktorému môže Dom Quo Vadis napĺňať svoje  
vízie o mieste stretávania sa a duchovnom srdci mesta. Vždy obetavo slúžia, hoci asi 90% z nich sú pracujúci  

ľudia, ktorí sú ochotní po svojej platenej práci pracovať ešte dobrovoľnícky. Ukazujú tak svetu priam viditeľný zázrak a obetu. 

január február marec apríl máj jún september október november december 2011
prijaté dary 1 106,56 € 1 334,34 € 1 795,68 € 1 154,60 € 1 549,50 € 1 416,93 € 1 350,26 € 1 955,10 € 2 061,40 € 1 019 € 14 743,37 €

prijaté dary  
zo stretiek

_ _ 286,56 146,73 307,44 88,70 € 146,52 € 407,31 € 169,08 € 1 552,34 €

Dobrovoľníci
V rámci pravidelných otvára-
cích hodín bol Dom Quo Vadis  
otvorený... 255 dní * 4,5hodiny *  
2 ľudia = 2295 hodín, ktoré 

odpracovali dobrovoľníci. K tomu ešte treba pripočítať 
využívanie Domu Quo Vadis rôznymi spoločenstvami 
či víkendovými podujatiami, počas ktorých je tiež 
potrebná prítomnosť dobrovoľníkov; keď k tomu 
pridáme ešte prácu účtovníčky, právnikov, pokladníčky,  
upratovacieho tímu, kvetinárky, grafičiek, zásobovačiek 
či opráv v Dome, číslo vzrastie na viac ako 2500 hodín 
dobrovoľníckej práce. Ak by sme ju ohodnotili aspoň 3,5  
eurami na hodinu, vyjde nám 7500 €, ktoré dobrovoľníci  
darovali nám a my ďalej.

Služby - denne 3-5 ľudí, týždenne cca 25-30 ľudí. 



Zodpovednosti
Aktuálne zodpovednosti v Dome Quo Vadis

kontakty, koordinácia, chod Domu, manažment atď... – Monika Hricáková, zástupca riaditeľky, užší tím Domu – 
Tomáš Kováčik, zodpovednosť za dobrovoľníkov – Patrícia Mičudová, prevzala Monika Hricáková, zodpovednosť 

za kaviareň – Evka Mikulová, zodpovednosť za projekty – Katka Staňová, zodpovednosť za účtovníctvo – Zuzka Bullová, Ivka Stretavská 
pokladňa, Evka tabuľky, zodpovednosť za dielčie úlohy– Paula Fusková, upratovanie prevzala Oľga Turjanová, zodpovednosť za opravy  
v Dome – Tomáš, zodpovednosť za nakupovanie – Katka Trnková, Evka Mikulová, zodpovednosť za technické veci – Vlado Krištín, 
zodpovednosť za kreatívny tím, kvety – Veronika, Ivka Stretavská, zodpovednosť za nahadzovanie na web – Ľudo Mydla, zodpovednosť  
za web a jeho tvorbu – Majo Staňo a Ľudo Mydla,  zodpovednosť za grafiku – Alena Hrivnáková (Amálka), Mariannka Škvorcová, Katka  
Rausová, zodpovednosť za program – Monika Hricáková, Tomáš Kováčik a užší tím Domu (jadro), zodpovednosť za výstavy – Monika Hricá- 
ková a Alenka Piatrová.

Stretká
Spoločenstvá

Psychologická poradňa

V priestoroch Domu Quo Vadis sa stretáva 25-30 pravidelných modlitbových spoločenstiev, teda viac ako 250 ľudí 
mesačne, či už sa striedajú raz za 2 týždne, alebo týždenne. Dopyt po priestoroch je veľmi veľký.
Tento rok sa Quo Vadis opäť zapojilo do kontinuálneho čítania Biblie pod záštitou otca arcibiskupa Stanislava  
Zvolenského s názvom Biblia dňom i nocou. Na tejto aktivite sme sa podieľali aj organizačne. 

V Dome Quo Vadis funguje aj psychologická poradňa s dvoma profesionálnymi a veriacimi psychologičkami. Tieto majú za sebou aj kurz  
Logoterapie a v roku 2011 pomohli v rámci cca 260 hodín mnohým klientom. Počet hodín je iba orientačný, keďže psychologičky pristupujú 
ku každému klientovi individuálne. Počet ich klientov stále rastie. 

Užší tím Domu Quo Vadis – jadro
Monika Hricáková Tomáš Kováčik Pavol Mikula  Paula Fusková  Evka Mikulová Katka Staňová  Patrícia Mičudová



V rámci programu Domu Quo Vadis, sme sa chceli čo najviac priblížiť verejnosti aj ľuďom „zvonka“. Aj preto sme 
spustili obľúbený cyklus Človek kňaz. (ktorý pokračoval cyklom Človek biskup). Tieto neformálne stretnutia  
s kňazmi, ktorí sú populárni v Bratislave boli veľmi obľúbené. Klasické každomesačne iné výstavy a sporadické 
koncerty zas chceli ponúknuť návštevníkom umelecký zážitok Božej prítomnosti.

Program

Prednášky celkovo 55, z toho:

- teologické: 15
- cestovateľské: 2
- prírodovedné: 10
- o rodine a manželstve: 20
- psychologické: 5
- finančné: 3

Koncerty: 9

Podujatia: 31, z toho

- 2 umelecké - krúžok z drôtu(1x mesačne) a zdobenie medovníkov
- 1 dobročinná – zbierka pre projekt Podeľme sa
- modlitebné pondelky: modlitby príhovoru
- Kresťan a svet (mesačný cyklus)
- Katrine Zeno – Teológia tela
- konferencia Viera a život
- Kresťanská angažovanosť v politike (séria 3 stretnutí)
- stretnutie: Reklama vo verejnom priestore
- Jeruzalemský chrám –Lucia Hidvéghyová
- 7 týždňový kurz Objav Krista
- stretnutie mladých s p. Amadeom – taliansky františkánsky psychológ
- stretnutie s čitateľkami časopisu Miriam 
- Syndróm pomocníka – Kateřina Lachmanová
- Útek sr. Cecílie – prezentácia knihy
- stretnutie Konfederácie politických väzňov
- stretnutie Svetového apoštolátu Fatimy
- Dni dobrovoľníctva (zapojili sme sa spolu s dobrovoľníkmi)

Filmy: 6

- dokumentárne filmy v rámci festivalu Premietaj s nami v spolupráci  
  s OZ Človek v ohrození (3 dni)
- Magdaléna
- Fatima
- Sviečková manifestácia

Prezentácie Kníh: 4

Stretnutia spoločenstiev (stretká): cca 25

Mnohé prenájmy a akcie

- akcia KILO (charitatívna)
- slovenská katolícka charita – prenájom
- rodinné oslavy
- každotýždenný senior klub
- prvé sväté prijímanie, Božie telo recepcia, neokatechumenálne stretnutia,       
  fokolárske stretnutia..
- mnohé ďalšie prenájmy

Diskusie

- 23. výročie sviečkovej manifestácie – František Mikloško + film Sviečková  
  manifestácia
- cyklus diskusií Človek kňaz – p. Slaninka, p. Kulich, p. Jančovič, p. Slezák
- Mysšlienky majú dôsledky – J. Hanus
- Rozhovory o zdraví

Vernisáže: 10

Výstavy: 10



WEBová stránka
http://domquov adis.sk  http://domq…
domquovadis.sk [DEFAULT]

© 2012 Google

Slovakia

(not set)

Germany

Czech Republic

Austria

United Kingdom

Canada

Belgium

United States

France

Country/Territory Visits % Visits

1. 10,681 93.50%

2. 101 0.88%

3. 100 0.88%

4. 93 0.81%

5. 87 0.76%

6. 53 0.46%

7. 51 0.45%

8. 47 0.41%

9. 40 0.35%

10. 27 0.24%

view full report

Overview

7,213 people visited this site

Visits: 11,423

Unique Visitors: 7,213

Pageviews: 41,312

Pages/Visit: 3.62

Avg. Visit Duration: 00:02:34

Bounce Rate: 40.20%

% New Visits: 60.44%

60.50% New Visitor
6,911 Visits

39.50% Returning Visitor
4,512 Visits

 Visits

Apr 2011 Jul 2011 Oct 2011
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100100

% of visits : 100.00%

Visitors Overview Jan 1, 2011  Dec 31, 2011
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Explorer

Site Usage

1. trojica.sk 847 4.12 00:02:21 62.93% 34.00%

2. slobodni25107.sk 211 3.11 00:01:37 39.81% 62.56%

3. facebook.com 139 2.50 00:01:32 65.47% 51.08%

4. repasopa.com 102 3.11 00:00:57 64.71% 60.78%

5. vyveska.sk 94 2.55 00:02:26 64.89% 44.68%

6. vikvetfest.sk 92 4.77 00:05:07 11.96% 36.96%

7. google.sk 76 3.39 00:02:37 78.95% 30.26%

8. dobrovolnictvo.sk 66 2.94 00:02:16 89.39% 50.00%

9. upc.uniba.sk 38 4.53 00:03:26 50.00% 28.95%

10. povolania.kbs.sk 37 2.46 00:01:00 72.97% 56.76%

 Visits

Apr 2011 Jul 2011 Oct 2011

1010

2020

Visits Pages / Visit Avg. Visit Duration % New Visits Bounce Rate

2,314 
% of Total: 20.26% (11,423)

3.47 
Site Avg: 3.62 (4.02%)

00:02:10 
Site Avg: 00:02:34 (15.16%)

60.76% 
Site Avg: 60.44% (0.53%)

43.56% 
Site Avg: 40.20% (8.36%)

Source Visits Pages / Visit Avg. Visit Duration % New Visits Bounce Rate

% of visits : 20.26%

Referral Traffic Jan 1, 2011  Dec 31, 2011

Neustále sa snažíme vylepšovať našu komunikáciu s verejnosťou, na čo nám slúži najmä naša webová stránka. 
Vďaka nášmu programátorovi Majovi ako aj Ľudovi, ktorý zase pomáha napĺňať stránku obsahom, sa nám to 
postupne darí. 
Postupne sa tento komunikačný kanál stáva populárnym o čom svedčí aj jeho meraná návštevnosť: 



Dom Quo Vadis bol v roku 2011 financovaný prevažne z darov návštevníkov podujatí a kaviarne, v menšej miere 
z darov individuálnych podporovateľov a z grantov. Veľkým nefinančným vkladom bola práca dobrovoľníkov,  
na ktorej je fungovanie Domu Quo Vadis založené. V druhej polovici roka nás podporila Bratislavská arcidiecéza 
tým, že začala financovať pracovné miesto riaditeľky Domu. 

Financie
Naše výdavky tvorili náklady na prevádzku a údržbu Domu a nákupy pre kaviareň. Najväčšiu časť tvorili náklady na energie za priestory 
Domu, ktoré sme na rozdiel od minulého roku dokázali zaplatiť bez finančnej pomoci Bratislavskej arcidiecézy. Druhou významnou položkou  
výdavkov boli nákupy potravín a nápojov pre kaviareň a tiež nákup profesionálneho kávovaru na prípravu nápojov pre návštevníkov.

V roku 2011 sme získali grant od Starého mesta Bratislava vo výške 500 Eur, ktorý sme použili na nákup ozvučovacej techniky.

Prehľad peňažných prostriedkov za rok 2011

Stav peňažných prostriedkov k 1.1.2011 6 232 €

Celkové príjmy 23 996 €

Celkové výdavky 25 724 €

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2011  4 504 €

Príjmy 2011 2010

Dary do kaviarne 15 952 3 696

Dary za podujatia 6 485 5 857

Dotácie, granty 500 2 380

Dary na bankový účet 366 802

Dary v hotovosti 688 0

Úroky 5 1

SPOLU (EUR) 23 996 12 736

Výdavky 2011 2010

Nájomné a energie 15 000 0

Kaviareň (potraviny, nápoje) 6 851 1 369

Technika a vybavenie 1 997 1 937

Opravy a údržba Domu 335 1 091

Tlač, propagácia 221 865

Ostatný prevádzkový materiál 213 331

Čistiace a hygienické potreby 476 197

Kancelárske potreby 38 74

Občerstvenie (dobrovoľníci, granty) 24 366

Doprava a cestovné 0 96

Ostatné výdavky 504 126

Bankové poplatky 65 52

SPOLU (EUR) 25 724 6 504



Priatelia Quo Vadis, o.z.

Veterná 1, 811 03, Bratislava

tel: 0905 751 283
e-mail: info@domquovadis.sk
číslo účtu: 4001166908/3100

Do budúcna
Radi by sme boli aj v budúcnosti duchovným srdcom v centre mesta a rástli do tejto vízie. Chceme sa ešte viac 
venovať:
 - formácii služobníkov pre Pána = dobrovoľníkov
 - programu pre mladých pracujúcich
 - sieťovaniu a spájaniu ľudí, tzv. networkingu
 - kvalitnej evanjelizácii

Potrebujeme k tomu v prvom rade Vaše modlitby a obety. Ak by ste nás chceli podporiť – ozvite sa nám na info@domquovadis.sk,  
telefón 0905 751 283 alebo cez sekciu kontakt na našej stránke.

Tento rok ďakujeme Bohu okrem udržania, ba dokonca časové rozšírenie fungovania kaviarne s pomocou dobrovoľníkov (čo je pre 
nás viditeľný zázrak), zaujímavému programu najmä za zmluvu o prenájme priestorov s bratislavským arcibiskupstvom a farnosťou 
Najvätejšej Trojice. Sme veľmi vďační aj za nového kaplána, ktorý sa o nás stará a za zamestnanie historicky prvého človeka dedikovaného  
pre Dom Quo Vadis arcibiskupstvom – riaditeľku Moniku Hricákovú. 

Ďakujeme Bohu a Vám za to, že ste s nami. 
Chceme tu byť pre Vás, ako svedectvo živého Boha.

Kontakt

www.domquovadis.sk Pre potreby o. z. Priatelia Quo Vadis vytvorila amálka - smile.amalka@gmail.com

© www.domquovadis.sk - 2012


