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PLATFORMA KRESŤANIA V MESTE - VÝROČNÁ SPRÁVA 2016 
 

POMOC ĽUĎOM BEZ DOMOVA 
Božie slovo nás vedie, aby sme slú-
žili núdznym ľuďom. Dobrovoľníci 
platformy Kresťania v meste už 
desiaty rok pomáhajú ľuďom bez 
domova v Bratislave. Pod vedením 
koordinátorky výdajov Lenky Anta-
líkovej sa do tejto služby zapájajú 
veriaci z rôznych spoločenstiev, 

ktorí majú spoločnú túžbu pomáhať núdznym ľuďom.  
 
Výdaje stravy prebiehajú počas celého roka 2-krát týždenne v období  
od mája do septembra a 3-krát týždenne od októbra do apríla. Zároveň 
sme začali s pravidelnou službou výdaja šatstva, hygienických potrieb 
a ďalších nevyhnutných vecí (deky, sviečky ai.). Stále pracujeme na 
zabezpečení základného zdravotníckeho ošetrenia a zostavení tímu, 
ktorý by poskytoval ošetrenie. V priebehu júna sme zrekonštruovali 
a upravili priestory na Ambroseho 6 v Petržalke, ktoré sme začali 
využívať nielen ako skladovacie priestory pre zbierky šatstva, ale slú-
žia aj ako základňa pre dobrovoľníkov na výdaje. Touto cestou ďaku-
jeme všetkým štedrým darcom, vďaka ktorým sa podarilo úpravu prie-
storov zrealizovať. 
 
Od júna do novembra 2016 sme rea-
lizovali projekt zamestnávania ľudí 
bez domova. Cieľom projektu bolo 
obnovenie pracovných návykov 
a zručností. Naša dobrovoľníčka An-
na Debnárová viedla pracovnú sku-
pinu 10 ľudí bez domova, z ktorých 
dvaja prijali do svojho života Krista 
a majú trvalé zamestnanie. Jeden 
z nich Peter K. bol 7 rokov väznený. Bývalý narkoman, mafián. Nemá 
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žiadnu rodinu, je úplne sám. Pred tromi mesiacmi bol prepustený z 
Leopoldova. Prišiel do geta na Zátišie, pretože mu zaplombovali byt. 
Nikdy predtým nebol bez domova. Nikdy nepracoval a nikdy nezarábal 
čisté peniaze. Bývalý autičkár. Kradol a predával auta. Mal veľmi veľa 
peňazí. Keď prišiel z väzenia, nemal kam ísť. Ľudia bez domova zo Záti-
šia ho priviedli do garáží. Peter bol prvú noc vonku taký zúfalý, že si 
zohnal pervitín a po podaní dávky takmer zomrel. Anna zavolala zá-
chranku. Prežil. Požiadal Annu o pomoc. Zamestnali sme ho. Prvýkrát 
dostal výplatu za vykonanú prácu. Prijal Krista. Bol pokrstený 
13.11.2016 a pracuje ako pomocný kuchár. Čistý, bez drog, zatiaľ býva 
v chránenom bývaní. Vynikajúci človek s veľkým srdcom.  
 
Ďalší traja už tiež majú zamestnanie a bývajú na ubytovni. Ďalší dvaja 
boli u nás zamestnaní len krátko, nakoľko ich rodiny zistili, že chcú 
zmeniť svoje životy a že pracujú. Mohli sa tak vrátiť domov, kde sa o 
nich postarali ich príbuzní. Ďalšieho, ktorého sme zamestnali, bol naj-
skôr dobrovoľníkom, pomáhal s prácou v teréne, neskôr prijal Krista. 
Počas zamestnávania si urobil vodičský preukaz a vybavil všetky po-
trebné doklady. Následne však ochorel, bol infikovaný žltačkou typu A. 
Stále býva v garáži. Keď bude môcť pracovať, chce bývať v ubytovni. 
Nechce ďalej viest život bezdomovca a narkomana.  
 
Poslední dvaja ľudia bez domova si vyžadujú veľmi osobité vedenie. 
Boli veľakrát súčinní v práci, majú však veľmi vážne problémy s dro-
gami a alkoholom. Po mesiaci a pol boli vyhodení z ubytovne. Jeden z 
nich nastupuje do výkonu trestu, druhý nás opäť žiada o pomoc. 
 
Projekty zamestnávania a výdaja stravy sme realizovali aj vďaka fi-
nančnému príspevku 11.700 € z Hlavného mesta Bratislavy a 4.000 € 
z Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Pri spracovaní grantovej ad-
ministratívy nám pomáha naša nová spolupracovníčka Helena Sochno-
vá. Neoceniteľnou pomocou v tejto službe je našich viac ako 100 dob-
rovoľníkov, ktorí sa zapájajú do varenia polievky, výdaja stravy, zbie-
rok šatstva a ďalšej pomoci núdznym. 
 
Anna Debnárová, ktorá zároveň už druhý rok pracuje v špecializovanej 
kancelárii pre pomoc ľuďom bez domova na mestskom úrade Bratisla-
va – Nové Mesto sa i tento rok za naše združenie zúčastňovala stretnutí 
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na magistráte a miestnych samosprávach za účelom prípravy stratégie 
pre riešenie bezdomovectva v Bratislave. Anna tiež pokračuje 
v prepájaní mimovládnych organizácií so samosprávou a snaží sa vy-
tvoriť účinnú sieť, ktorá by zabezpečila efektívnu a včasnú pomoc 
núdznym. Pracuje tiež na projekte socializácie ľudí prepustených z 
výkonu trestu odňatia slobody, aby po prepustení znovu neskončili 
bez domova na ulici. Anna bola za naše združenie sčítacou komisárkou 
v projekte celobratislavského sčítania ľudí bez domova (ĽbD), ktorého 
cieľom je zistiť počet a miesto, kde sa ĽbD zdržiavajú, aby mohli byť 
efektívne uvoľnené financie, ubytovacie kapacity pre prácu s ĽbD a 
pod.  
 
Náš riaditeľ Marek Krajčí mal v poslednom čase možnosť navštevovať 
kresťanov v mnohých slovenských mestách. Viacerí lídri boli nadšení a 
inšpirovaní spoluprácou kresťanov v Bratislave a v spolupráci s nami 
iniciujú podobné platformy aj v svojich mestách.  
 
Našim novým cieľom je zriadenie výdajne potravín pre núdznych a 
sociálne odkázaných ľudí. Na tomto projekte pracuje tím ľudí (Marek 
Krajčí, David Kostlán, Rastislav Synka, Jozef Tuchyňa, Rasťo Blažej), 
ktorí danú problematiku riešia od zmeny legislatívy až po prevádzko-
vanie samotnej výdajne v Bratislave. Túto sluz bu by sme následne radi 
implementovali aj do ďalších slovenských miest a regiónov. 

 
Našu pomoc núdznym ľuďom si každoročne 
pripomíname aj Vianočným benefičným 
koncertom. Tento rok to bola pre nás o to 
výnimočnejšia udalosť, že je to už 10 rokov, 
čo spoločne slúžime ľuďom bez domova v 
našom hlavnom meste. Uskutočnil sa v Zrkad-
lovej sieni Primaciálneho paláca. Na koncerte 
vystúpila Miriam Kaiser v doprovode sláčiko-
vého Komorného  orchestra ZOE v programe 
Colour Sounds. Jej jedinečné skladby boli 
doprevádzané videoprojekciou krásnej  slo-
venskej prírody. Podujatie bolo organizované 
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v spolupráci  s Hlavným mestom SR Bratislavou pod záštitou primátora 
Iva Nesrovnala. Výťažok vo výške 2144 € bude použitý na pomoc 
núdznym ľuďom počas nadchádzajúcich zimných dní. 
 

 
MILUJEM SVOJE MESTO 
Počas predĺženého víkendu 16. - 18. 
septembra 2016 sme v spolupráci 
s viacerými mestskými časťami Brati-
slavy organizovali III. ročník poduja-
tia Milujem svoje mesto. Ide o festival 
priateľstva a dobrovoľníckej pomoci, 
ale aj duchovného prebudenia a šíre-

nia kresťanských hodnôt v Bratislave. Dôležitým poslaním tohto festi-
valu je ľudí povzbudiť do dobrovoľníckej aktivity, do vzájomnej pomo-
ci a spoločnej služby. Toto sa podarilo aj tento rok na rôznych miestach 
Bratislavy, ktoré boli vytipované v spolupráci s mestskými časťami. Do 
dobrovoľníckych aktivít sa zapojilo okolo 200 dobrovoľníkov, ktorí na 
jedenástich miestach v Bratislave odpracovali viac ako 1300 hodín.  
 
Pomáhalo sa domovom sociálnych 
služieb, domovom seniorov, denným 
centrám a sociálnym ubytovniam. 
Dobrovoľníci čistili a kosili verejné 
priestranstvá, detské ihriská, parky, 
natierali zábradlia, lavičky či ploty. 
Súčasťou festivalu bol aj muzikál Do-
ba ľadová (v mojom srdci). Počas 
festivalu sa uskutočnil aj Deň rodiny v 
Medickej záhrade, kde bol pripravený bohatý kultúrny a duchovný 
program pre rodiny s deťmi. Bratislava sa vďaka tomuto podujatiu 
stala miestom vzájomnej pomoci, priateľstva a lásky; nechýbala ani 
podpora rodiny. Festival Milujem svoje mesto má už svoju tradíciu a 
dobré meno a zaradil sa medzi najväčšie dobrovoľnícke akcie v našom 
hlavnom meste. 
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KONFERENCIA SLOBODNÍ / SERGIO 
A KATHLEEN SCATAGLINI 
Vyvrcholením festivalu Milujem svoje 
mesto bola konferencia „Slobodní“, kto-
rá sa konala 17. - 18 septembra  2016 v 
športovej hale Elán. Na konferenciu 
prijali pozvanie vzácni rečníci manželia 
Sergio a Kathleen Scataglini. Sergio ho-

voril na tému “Ako chodiť v svätosti” a jeho manželka Kathleen “Ako 
zrušiť všetky zmluvy s nepriateľom”.  
 
Priniesli slovo o živej nádeji, viere a 
slobode v Ježišovi Kristovi. Tri zhro-
maždenia s výnimočnými hosťami, 
ktorí stále žijú prebudenie a povzbu-
dzujú aj nás k svätosti a novému sa 
odovzdaniu Bohu boli veľmi silné. Je 
dôležité, aby kresťania vedeli spolu-
pracovať a meniť svet okolo seba. 
Vyjadrenie tejto jednoty sa mocne 
prejavilo v spoločných modlitbách za našu krajinu, za predstaviteľov 
politického života, za jednotu cirkvi na Slovensku. Nahrávky z tejto 
konferencie a špeciálneho stretnutia Sergia Scatagliniho s vedúcimi 
spoločenstiev si môžete vypočuť na webovej stránke: 
www.krestaniavmeste.sk/produkty 
 
 

DETI V MESTE 
Stretnúť sa s Bohom, s priateľmi a 
zažiť jedinečný víkend mohli deti 17. 
- 18. septembra 2016 v športovej 
hale Mladosť v Bratislave, počas kto-
rého dobrovoľníci a učitelia nedeľ-
ných besiedok z kresťanských spolo-
čenstiev platformy Kresťania v mes-

te pripravili program pre deti vo veku 4-12 rokov. Magda Rosová, Len-
ka Pelechová a Jayne Rybanská viedli tím služobníkov s novou víziou 
služby deťom v meste: chceme im priniesť kvalitné vyučovanie, po-
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vzbudiť deti vo viere, prakticky ich zapojiť do služby, aby boli svedka-
mi viery a prinášali evanjelium aj svojim priateľom či spolužiakom. 
Chceme získať deti, aby na konferenciu chodili rady a aby rady pozvali 
aj svojich priateľov. Tento rok sa konferencie zúčastnilo okolo 100 detí. 
Ďakujeme všetkým deťom a rodičom, ktorí prišli a tiež tým, ktorí sa 
aktívne zapojili do príprav konferencie. 
 
 

BIBLICKÁ ŠKOLA 
V roku 2016 sme prešli do tretieho 
ročníka biblickej školy, ktorú organi-
zujeme v spolupráci s Prepare Inter-
national. Napriek tomu, že sme 
predbežne plánovali 2-ročné štú-
dium, záujem ľudí o vyučovania nás 
presvedčil v škole pokračovať. Tento 
rok na škole študovalo 75 ľudí 

z takmer 30 spoločenstiev. Cieľom vyučovaní je žiť Božie kráľovstvo 
v našom každodennom živote.  Pripravili sme praktické témy, ktoré 
nám pomohli prepojiť Božie princípy a náš kresťanský život v cirkvi s 
každodenným životom v našom zamestnaní, škole, službe alebo rodine. 
Chceme pomôcť Božím deťom, aby dosiahli svoj plný potenciál na 
mieste, kde ich Boh postavil, aby boli svetlom a soľou, a tak zmenili 
našu krajinu.  
 
Škola prebiehala v piatich moduloch 
a konkrétne témy, ktoré sme prebe-
rali tento rok boli: Vynikni na pra-
covisku ako kresťan  (22. - 23. janu-
ár 2016), Viera, ktorá mení spoloč-
nosť (11. - 12. marec 2016), Du-
chovná stratégia: poznaj stratégiu 
toho zlého a použi Božiu (20. - 21. 
máj 2016), Spoľahlivosť v nespo-
ľahlivom svete: ako si vybudovať charakter a vytrvalosť (9. - 10. sep-
tember 2016),  Vplyv Kristovho kráľovstva na spoločnosť (11. - 12. 
november  2016). Ak máte záujem, nahrávky si môžete objednať na 
www.nahravky.kvm.sk 

http://www.nahravky.kvm.sk/
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SPOLOČNÉ BOHOSLUŽBY NA VEĽKÝ 
PIATOK 
Každoročne na Veľký piatok sa vo veľ-
kej sále Istropolisu konajú spoločné 
bohoslužby viacerých bratislavských 
cirkevných spoločenstiev. Jednotlivé 
spoločenstvá vyskladajú spoločný 
program, čo je pre každého veľkým 
obohatením. Každý rok na nich slúži iná 

domáca chválová skupina a kazatelia sa striedajú pri službe slovom. V 
roku 2016 boli spoločné bohoslužby 25. marca o 10:00 h vo veľkej sále 
Istropolisu. Slovom slúžil Stephen Hertzog na tému “Čo budeš robiť v 
sobotu?” Paralelne počas bohoslužieb prebiehali aj bohoslužby pre 
deti. 
 
 

KRESŤANSKÝ BIZNIS KLUB 
Kresťanský biznis klub vytvára plat-
formu pre spoluprácu kresťanských 
podnikateľov a vzájomnú duchovnú 
alebo praktickú  pomoc v oblasti biz-
nisu s cieľom priniesť zmenu do ob-
lasti podnikania v našej spoločnosti. 
Kresťanský biznis klub funguje od 

roku 2012 a jeho predsedníčkou je Miriam Lachová, biznis lektorka a 
riaditeľka nadnárodnej spoločnosti Human Dynamic Group. Kresťan-
ský biznis klub pravidelne raz mesačne organizuje biznis raňajky so 
zaujímavými rečníkmi. Je to priestor pre vzájomné spoznanie sa, ne-
formálne rozhovory či nové kontakty.  
 
Biznis raňajok sa zúčastňuje od 30 – 60 biznismenov, podnikateľov a 
manažérov, pričom okrem pravidelných návštevníkov medzi nás zaví-
tajú vždy aj noví účastníci. Tento rok sme privítali rečníkov ako napr. 
profesionálny lektor a kouč Marián Kolník, ktorý hovoril na témy: Ako 
nájsť zmysel v tom, čo robím, Richard Vašečka: Ako dať do rovnováhy 
pracovný a osobný život, Zoltán Mátyus: Ako lepšie porozumieť a zvlá-
dať svoje a cudzie emócie ai. 
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KONTAKT:   
 
KRESŤANIA V MESTE  
Východná 7B, 831 06 Bratislava 
právna forma: občianske združenie 
 
IČO: 31749259 
www.krestaniavmeste.sk 
kancelaria@krestaniavmeste.sk 
www.facebook.com/krestaniavmeste 
 
č. účtu: 2667250007/1100 Tatra Banka 
IBAN: SK94 1100 0000 0026 6725 0007 
BIC (SWIFT): TATRSKBX 


