
Cieľom revitalizácie Domu Quo Vadis v Bratislave je vytvoriť  
duchovné a evanjelizačné centrum uprostred hlavného mesta  
Slovenska otvorené potrebám kresťanov a širokej verejnosti. Dom 
Quo Vadis sa stane miestom v srdci pulzujúceho veľkomesta blízke 
všetkým blízkym, kam môže každý človek aspoň na chvíľu ujsť  
z kolotoča povinností, načerpať sily, oddýchnuť si a zdvihnúť zrak  
k vzdialenejším horizontom života.  
Dom Quo Vadis má byť miestom stretnutia, v ktorom možno 
počuť hlas Pána: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate  
a ste preťažení, a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28)

Dom Quo Vadis je už viac ako 10 rokov dôležitým miestom najmä 
pre bratislavských kresťanov. Prvotné nadšenie od spustenia projektu 
však postupom času upadalo až nakoniec v septembri 2009 hrozilo, 
že Dom zostane zatvorený. Našťastie sa však pod vedením Moniky 
Hricákovej podarilo zmobilizovať skupinu mladých nadšencov, ktorí 
sa snažia Domu vdýchnuť nový život. Vďaka nim je Dom Quo Vadis 
od novembra 2009 opäť otvorený, sú zabezpečené dobrovoľnícke 
služby na každý deň v týždni, našli sa aj šikovné ruky na uprato-
vanie a celkovú prevádzku Domu. Opätovne prebiehajú prednášky  
a stretávajú sa spoločenstvá. Okrem toho od nového štartu prebehlo 
už mnoho nových podujatí.

Po formálnej stránke sa podarilo založiť občianske združenie  
Priatelia Quo Vadis, ktoré bolo poverené vedením Domu otcom  
arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Postupne bol zrenovovaný 
interiér Domu, ktorý v súčasnosti sčasti slúži ako dobrovoľnícka 
kresťanská kaviareň. Na tejto obnove majú jedinú zásluhu dobro- 
voľníci, ktorí počas leta 2010 svojpomocne zrenovovali starý náby-
tok, očalúnili darované staré kreslá a vdýchli tak Domu nový život.

Finančnú podporu Dom získava od dobrovoľných darcov a z gran- 
tov, vďaka ktorým sa podarilo získať audio-vizuálne vybavenie  
ako aj zafinancovať viaceré vernisáže a zaujímavé výstavy umeleck-
ých diel. Zaujímavou atrakciou dostupnou návštevníkom Domu  
sa stali spoločenské hry, ktoré boli zakúpené vďaka grantu poskytnu-
tého hlavným mestom Bratislava. Knižnica plná len dobrej literatúry 
je k dispozícii návštevníkom nielen počas otváracích hodín Domu, 
ale aj absenčne.

Dom QUO VADIS I revitalizácia PODArIlO SA nám



Renovabis je nadácia nemeckých katolíkov, ktorá dlhodobo štedro 
podporuje mnohé kresťanské iniciatívy a projekty nielen na Sloven-
sku. Nakoľko Slovensko sa stalo vyspelou krajinou, uvedomujeme  
si potrebu samostatnosti a zodpovednosti za naše vlastné aktivity 
a projekty aj z finančného hľadiska. Preto sme sa v FKI rozhodli 
spustiť program Desiatok, ktorého cieľom je nájsť pravidelných  
podporovateľov pre kresťanské projekty, iniciatívy a partnerské  
organizácie tak, aby bol možný ich dlhodobý rozvoj.
Pilotnou iniciatívou v projekte Desiatok sa stala podpora evanjeli- 
začného Domu Quo Vadis v centre Bratislavy, ktorý chce byť duchov- 
ným centrom v srdci hlavného mesta. Dôveru tomuto projektu 
venujeme preto, lebo Dom Quo Vadis dlhodobo funguje vďaka 
dobrovoľníckej činnosti desiatok nadšených a obetavých ľudí, 
projekt sa rozvíja v úzkej spolupráci s bratislavskou arcidiecézou 
a v spolupráci s rôznymi hnutiami a združeniami. 
Viac o ňom môžete nájsť na www.domquovadis.sk.
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programVíziou mladých dobrovoľníkov je, aby sa Dom Quo Vadis 
stal:

miestom stretávania,
miestom na nenútené spoznávanie Krista, 
miestom pobudnutia a odpočinku v kresťanskom prostredí  
pre pracujúcich a inak unavených,
miestom hľadajúcich širší a vyšší rozmer vlastného bytia  
v uponáhľanom svete mesta,
miestom stretnutia a spolupráce kresťanských spoločenstiev,
miestom náboženských a kultúrnych podujatí ako sú koncerty, 
výstavy, prednášky a iné...

Pre splnenie týchto cieľov je snom dobrovoľníkov okrem pokračo- 
vania v doterajšej službe Domu prevádzka evanjelizačnej kaviarne, 

ktorá slúži ako styčný bod medzi 
vonkajším svetom a životom  
v Dome, medzi svetom a vierou 

 prežívanou v kresťanskom spolo- 
čenstve.

Ak Vás myšlienka evanjelizačného Domu Quo Vadis zaujala, 
ponúkame Vám možnosť podieľať sa na tomto jedinečnom diele 
zapojením sa do projektu Desiatok. Stačí, ak sa počas jedného 
roka zaviažete prispievať raz mesačne sumou, pre ktorú sa sami  
rozhodnete.
Vašu pomoc môžete poukazovať na darcovský účet FKI: 
1997279158/0200. Ako variabilný symbol, prosím, uveďte IČO o.z. 
Priatelia Quo Vadis: 42175585

Naším súčasným cieľom je ponúknuť zamestnanie jednému človeku, 
ktorý bude mať na starosti chod Domu Quo Vadis, ako aj prevádzku  
novovznikajúcej kresťanskej kaviarne v tomto Dome. Napriek entu-
ziazmu mladých dobrovoľníkov je v Dome potrebný jeho správca, 
ktorý sa mu bude naplno venovať.

Ak máte záujem pravidelne podporovať Dom Quo Vadis a získavať 
informácie o tom, ako boli Vaše príspevky použité, radi Vám bu-
deme posielať informácie o jeho činnosti. Stačí ak sa prihlásite na 
emailovej adrese desiatok@domquovadis.sk.

PODArí SA nám kOnkrétnA PODPOrA
Dom, ktorý chce byť  
duchovným srdcom mesta.

Dom
Quo Vadis

DeSIAtOk robotník si zaslúži svoju mzdu. (1 tim 5,18 )


