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Milí priatelia,

uplynulý rok patril opäť k tým náročnejším. 

Lenže spoločnosť nemôže prosperovať, ak ju odrežeme od jej
vlastného zdroja, ktorým je Boh. Čoraz viac sekulárna
spoločnosť je zároveň aj viac rozdelená a frustrovaná, pretože
jej chýba vnútorný hodnotový tmel.

Svätý Otec František to počas návštevy Slovenska vyjadril
nasledovne:

„Do doby pred niekoľkými desiatkami rokov na tomto území
bránil slobode jeden spôsob myslenia; dnes iný jediný spôsob
myslenia vyprázdňuje jej význam, keď spája pokrok so ziskom
a práva len s individualistickými potrebami.“
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Prečo sú aktivity SLH dôležité? Pretože aj spolu s formačno-
akademickým programom, festivalom Hanusove dni či
participáciou na publicistickej relácii Do kríža napomáhajú
formovaniu kresťanského kultúrneho eko-systému.

Buď bude viera formovať kultúru, alebo kultúra ovplyvní vieru.
Cieľom SLH je prispieť k tomu, aby na Slovensku existovala
živá kresťanská kultúra, ktorá bude vychádzať z viery a ktorá
bude integrálne pomáhať zvlášť mladým ľuďom napredovať v
ľudskom raste na ceste k večnosti.

V uplynulom roku sme veľa improvizovali a menili plány. A
predsa sa s Božou pomocou veľa podarilo. Osobitne spomeniem
aspoň vznik širšej siete SLH stretiek pod názvom SLH Rodina,
začatie vydávania časopisu Verbum a organizáciu prvého ročníka
Konzervatívneho summitu.

Poslanie SLH je teda stále aktuálne, ba priam ešte aktuálnejšie
ako v minulosti. Spočíva v rezistencii voči súčasnej sekulárnej
monokultúre. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli
vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na
nebesiach. (Mt. 5, 16) Kým post-kresťanská kultúra chce
zabudnúť na Boha, zmyslom SLH je pripomínať Slovensku jeho
kresťanské korene. V tom spočíva zdroj našej slobody!

Tu Rex gloriae, Christe,

Juraj Šúst
predseda SLH
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KTO
SME?

V zmysle odkazu Ladislava Hanusa prispieť k
poznávaniu a aktívnemu rozvíjaniu kresťanskej
viery a kultúry na Slovensku.

Za naše poslanie považujeme najmä duchovno-
intelektuálnu formáciu mladých, angažovanie sa
pre spoločné dobro podľa prirodzeného zákona
a hodnôt evanjelia a budovanie kreatívneho
spoločenstva vzdelaných a angažovaných
kresťanov, ktorí obohacujú kultúru a verejný
život na Slovensku.

V
ÍZ
IA

PO
SL
A
N
IE

Spoločenstvo Ladislava Hanusa je
katolícke akademické spoločenstvo,
ktoré je otvorené pre všetkých
kresťanov a ľudí hľadajúcich pravdu.
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obohacujeme verejný
život na Slovensku
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via
c ako

41
základných formačno-

akademických programov

10
rokov festivalu Bratislavské

Hanusove dni

55
SLH manželstiev

via
c ako

O realizáciu aktivít a podujatí SLH sa stará
kancelária:

Juraj Šúst
Rebeka Lukáčová

Veronika Bočkayová
Erik Dujava

Jakub Lipták
Ladislav Hollý

Ján Tkáč
Marek Novák

Sofia Mikulová

predseda SLH
projekty a eventy
komunikácia a fundraising
financie & administratíva
formačno-akademické programy
redaktor časopisu Verbum
časopis Verbum
konzervatívny summit
Moje Hanusove dni

V roku 2021 sme sa rozlúčili s Karin Rajskou (projekty a
eventy), ktorá sa od leta naplno venuje materstvu. Namiesto
nej sme dostali posilu v osobe Rebeky Lukáčovej. Po
mnohoročnej spolupráci sme sa rozlúčili taktiež s Martou
Spišákovou, ktorá sa starala o financie popri materskej
dovolenke. Jej agendu prebral od augusta Erik Dujava.

Boris Bartho, Filip Tomek, Jozef Filko a Juraj Šúst.

PREDSEDNÍCTVO
& KANCELÁRIA

SLH strategicky vedie predsedníctvo, ktoré je
najvyšším výkonným a riadiacim orgánom SLH. V
roku 2021 ho tvorili:



KOMUNITNÝ
PILIER

Jedna z najúspešnejších komunitných akcií, ktorá sa nám za tento
rok podarila uskutočniť naživo, bola určite oslava 19. narodenín
SLH v Marianke. Konala sa 10. 10. 2021 - sv. omšu celebroval
otec biskup Rábek a po nej sme mali spoločný guláš, pivo,
občerstvenie a tortu. Tešili sme sa z kvalitne stráveného času, z
podnetných príhovorov aj z výstupov z teambuildingovej úlohy,
ktoré nám prezentoval nový ročník - 33ka. 

Za rok 2021 sme sa na Dňoch spoločenstva stretávali kvôli
pandémii najmä cez online platformy. Nechýbalo množstvo
zaujímavých tém, ktoré sme stihli prediskutovať za prvý polrok
(napr. Zaočkoval by sa JP II. proti Covidu?; Otcovstvo v roku sv.
Jozefa) a aj neskôr, po letných prázdninách (napr. Synoda o
synodalite; Opýtaj sa vladyku Cyrila Vasiľa). Dokopy sme
absolvovali 7 online diskusií a jednu naživo! Spoločne sa nám
podarilo osláviť Promócie v júni a Narodeniny SLH v októbri. 

Usilujeme sa byť katolíckym akademickým
spoločenstvom a vzájomne si pomáhať v
kresťanskom živote. Sme otvorení pre všetkých
kresťanov a ľudí hľadajúcich pravdu.
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V druhej polovici júla sa skupina SLHákov z prvých
20 semestrov spolu so svojimi rodinkami vybrala už
po siedmy krát na chatu v Račkovej doline. Na
spoločnej dovolenke si mohli prísť všetci na svoje.
Blízke turistické trasy pozývali na túru, deti sa zas
vybláznili v potoku, večer osvetľovali iskry z
ohniska. Sme radi, že sa rodinky aj po rokoch
stretávajú a budujú spoločenstvo!SL
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Členov spoločenstva nenájdete len na západe v okolí
Bratislavy. Malá, ale živá komunita SLHákov sa
snaží vytvárať spoločenstvo aj na východe. K
pravidelným aktivitám patrí tradičné OMŠA & PIVO
- stretnutie SLHákov, počas ktorého spájame
duchovný a komunitný aspekt spoločenstva. Počas
minulého roka sme až na lockdownové výnimky
pokračovali v tejto tradícii. Počas leta sa organizovali
viaceré spontánne/plánované výlety, ako napríklad na
Šarišský Hrad či na gréckokatolícke pútnické miesto
- do Ľutiny.



V septembri sme začali realizovať koncept malých skupiniek SLHákov,
ktorí sa pravidelne stretávajú, spoločne sa modlia, zdieľajú a žijú
apoštolát. Túžili sme takýmto spôsobom pokračovať v tradícii založenej
na Svoradove chorvátskym jezuitom Tomislavom Kolakovičom počas
druhej svetovej vojny, preto túto sieť stretiek nazývame podobne ako on
svoje krúžky Rodinou. 

Novinka komunitného pilieru
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1
MODLITBA SPOLOČENSTVO APOŠTOLÁT

Rodina SLH je pre mňa miestom stretnutia
sa s priateľmi, s ktorými ma spája spoločný
cieľ – nasledovanie Krista. Naše stretnutia
sú vyplnené modlitbou, diskusiami a
neformálnymi rozhovormi, vždy doma u
jedného z členov nášho „stretka“. Rodinná
atmosféra, ktorú spoločne vytvárame, je
miestom prehlbovania vzájomných vzťahov,
vzdelávania, intelektuálnych diskusií,
osobnej ľudskej podpory a spoločnej
modlitby. Raz do mesiaca je pre členov
Rodiny SLH komunitná sv. omša, na ktorej
môžeme ako spoločenstvo sláviť
Eucharistiu. Po sv. omši je možnosť sa
stretnúť, diskutovať a nadväzovať vzťahy
medzi jednotlivými „stretkami“ na
tradičnom posedení pri pive. Rodina SLH
je pre mňa prirodzeným nadviazaním na
formačno-akademický program SLH
rozvíjajúca hlavne duchovné a ľudské
priateľstvá v tradícii a spiritualite Rodiny
T. Kolakoviča.

Samuel Horváth | 32. f-a program  | stretko 32ky

2 3

RODINA SLH
Naše piliere
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Členovia Rodiny sa každý deň modlia na úmysly SLH, pravidelne navštevujú
Dni spoločenstva a malé skupinky a sú angažovaní v rôznych sférach. Spája ich
aj spoločné čítanie knihy Kristus a boj o duše, ktorá vznikla spracovaním
Kolakovičových prednášok. Každý posledný štvrtok v mesiaci je v SLH slúžená
sv. omša pre členov Rodiny, kde sa na kázni rozoberajú myšlienky z tejto knihy. 

S manželkou sme už dlhšie hľadali stretká,
kde by sme mohli byť súčasťou spoločenstva
podobne zmýšľajúcich ľudí a hlavne s
cieľom duchovne rásť a povzbudzovať sa vo
viere a vytrvalosti v dobrom. Byť súčasťou
stretka je pre nás vzácny čas najmä preto,
že máme medzi nami aj kňaza Janka.

Marcel: Sám som si pri zdieľaní sa
niekoľkokrát uvedomil, čím žijú kňazi, a
ako sa môžeme navzájom obohatiť - my
laici kňazov a kňazi nás. Tieto veci si
myslím, sú možné len v užšom spoločenstve
laikov a kňazov. 

Sonka: Ako pandémia možno mnohé
spoločenstvá poznačila, tak na druhej
strane dala vzniknúť i novým ako toto naše
rodinné, za čo som veľmi vďačná, ako i za
to, že duchovnou kostrou je spoločná kniha
a zdieľanie sa o nej a že nás duchovne
vedie kňaz Janko.

Marcel a Soňa Rypákovci | online stretko

SKUPINIEK
4 naživo | 3 online

ČLENOV

V Rodine máme doteraz:

Mnohé stretká sú stále otvorené
SLHákom, čo túžia žiť naplno sľub
daný pri promócii (byť verný
Kristovi a jeho Cirkvi, úprimne
hľadať pravdu, slúžiť dobru a tiež
verne spravovať talenty a ďalej sa
vzdelávať). 
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Poznávame vieru rozumom a
integrujeme ju do každej oblasti
života s cieľom ohlasovať Krista
tam, kde je, slovami Benedikta
XVI., mlčanie o viere
najrozšírenejšie: v politike,
kultúre, médiách,
profesionálnom živote a
intelektuálnej sfére spoločnosti.

FORMAČNÝ
PILIER

V akademickom roku 2020/2021 sme okrem 32. BA a 6. KE programu spustili
aj 1. Online ročný f-a program. Všetky tri programy sa v júni úspešne ukončili
promóciami takmer všetkých účastníkov (30 z celkových 34, čo začali program). 
Na jeseň 2021 sme prijali nového kolegu Jakuba Liptáka, ktorý sa stal
koordinátorom 33. BA aj 2. Online programu. Formát online (aj fyzických)
programov chceme naďalej rozvíjať a na základe feedbacku od študentov,
moderátorov a stážistov neustále zlepšovať.

Prvé júlové dni strávili viacerí čerství absolventi BA 32-ky, KE 6-ky a 1. Online
programu na akademickej víkendovke v Banskej Štiavnici. Väčšina účastníkov
spomína na tento spoločný víkend ako na veľmi podnetný, príjemný a užitočný
zároveň. Veď ako lepšie sa programy mohli navzájom spoznať než v Skautskom
dome pri dobrom jedle, víne a diskusiách? Viacerí sa otužovali v osviežujúcich
tajchoch, iní sa prechádzali po krásnych štiavnických uličkách a tí ostatní
debatili do noci o Bohu, živote, vesmíre a vôbec. Oficiálny program pozostával z
diskusie o prvom čísle Verbumu a dvoch zaujímavých prednášok - o patriotizme
a histórii SLH. 



10

Počas košických promócií (6. júna 2021) sme mali
možnosť v premonštrátskom kostole Najsvätejšej
Trojice zažiť výnimočné uvedenie omše C dur
premonštrátskeho skladateľa Ľudovíta Skalníka,
O.Praem. pod taktovkou Adriána Harvana. Sv. omšu
celebroval opát Ambróz Martin Štrbák, O.Praem. v
mimoriadnej forme rímskeho rítu, pri príležitosti 900.
výročia od založenia Rádu premonštrátov.M

IS
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Monika Michalcová | 32. f-a program 

“Smrť Západu, Verbum Domini, Ortodoxia,
Rozprava o kultúrnosti či Zničenie človeka. Toto
sú príklady diel, ktoré by som asi žiaľ dnes
nepoznala bez absolvovania formačno-
akademického programu SLH. A nielen, že by
som ich nepoznala, ale neprečítala by som ich
(alebo aspoň ich časti), neprediskutovala ich v
spoločenstve priateľov a nesnažila sa
myšlienkami o nich nakaziť svoje širšie okolie.
Teda hodnotu ročného programu vnímam ako vo
svojom vnútornom, tak aj spoločenskom živote.
Neviem, či moje svetlo teraz nabáda ľudí chváliť
nášho nebeského Otca, ale rozhodne svieti viac a
odvážnejšie ako pred vstupom do SLH.“

Tento rok sme v SLHause zorganizovali dva nadstavbové kurzy - jeden
na jar, druhý na jeseň. Počas jarných mesiacov sme ponúkli spoločenstvu
BEST OF výber seminárov z nového kurikula. Na jeseň sme priniesli
nadstavbový kurz k encyklike Láska a zodpovednosť, ktorý pozostával z
8 stretnutí. Viedol ho Marián Koláček, ktorý má licenciát z Teológie
manželstva a rodiny. Piatich účastníkov kurzu previedol dielom Karola
Wojtylu, ktoré sa zaoberá sexualitou a láskou podľa Božieho plánu.
Základné tézy knihy Láska a zodpovednosť neskorší pápež rozvinul v
Teológii tela.
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PILIER
ANGAŽOVANOSTI
K charizme nášho spoločenstva patrí angažovanosť
na poli kresťanskej kultúry a verejného života. 

Podobne ako uplynulé roky, aj tento rok sa nám podarilo
zrealizovať dva akademické festivaly - BHD v júni a KHD na
konci novembra 2021. 

Bratislavské Hanusove dni sa konali 18. - 25. 6. 2021. Svoje
desiate výročie oslávili v záhrade Pálffyho paláca, čo vytvorilo
príjemnú letnú festivalovú atmosféru. Divákom sme ponúkli 16
kvalitných podujatí - diskusií, prednášok, TEDx Talks či
koncert. Za všetky spomeňme napr. diskusiu Ako skrotiť

hoaxy?, prednášku Roda Drehera Čo Silvester
Krčméry naučil svet? alebo BHD Talks: Spolu v
dobrom aj zlom. Okrem toho sme zorganizovali
viacero sprievodných podujatí vrátane jednodňovej
mužskej duchovnej obnovy s jedným zo
zakladateľov programu Exodus 90 Nathanielom
Binversiem. 

                 FESTIVAL 



Šiesty ročník Košických Hanusovych dní sa kvôli pandémii musel uskutočniť bez
divákov a to počas víkendu 27. - 28. 11. 2021. Do programu sme sa snažili zaradiť
nové svieže a aktuálne témy ako Chodím k psychológovi a nie som na hlavu, Aká
by mala byť katolícka ženskosť? či KHD talks: Backstage s pápežom.

HANUSOVE DNI    
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Po KHD sme spustili nový YouTube archív MOJE HANUSOVE DNI pre členov,
ktorí majú za drobný mesačný poplatok prístup k všetkým diskusiám a prednáškam
za posledných 10 rokov Hanusových dní. Pripojením sa k platenému členstvu je
možné podporiť naše festivaly a zároveň potešiť seba či blízkych veľkým
množstvom inšpiratívnych myšlienok a debát.M
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DO KRÍŽA
Aj v roku 2021 sme sa
spolupodieľali na tvorbe
diskusnej relácie Do kríža - a to
konkréte v oblasti dramaturgie a
propagácie na sociálnych
sieťach. 



Časopis VERBUM
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Novinky pilieru angažovanosti

V roku 2021 prebralo SLH vydávanie časopisu Verbum, ktorý má
dlhoročnú históriu. Verbum je akademický časopis, ktorý vychádza
dvakrát ročne a vedie racionálny dialóg vo vnútri slovenského
kresťanstva ako aj medzi kresťanstvom a sekulárnym svetom. Na tomto
mieste by sme radi poďakovali aj bývalému šéfredaktorovi - Pavlovi
Hraboveckému z TF KU v Košiciach a rektorovi Katolíckej univerzity 
 - Jaroslavovi Demkovi za prejavenú dôveru.

“V redakcii Verbumu máme chuť písať a tvoriť, chceme kritizovať, ale ešte viac chváliť a stavať,
vieme, čo sa nám páči a za čím stojíme, máme túžbu učiť sa a zlepšovať. Jednoducho povedané:
chceme budovať kresťanskú kultúru najlepšie, ako vieme. Ak budeme mať úzky okruh verných
čitateľov, budeme mať všetko.”

Andrej Gejdoš | predseda eRka 

V prvom čísle sa redakcia zaoberala témou slovenského katolicizmu.
Druhé číslo vyšlo v úplne novom modernom dizajne, ktorý je dielom
inšpiratívnej výtvarníčky Jany Gavalda-Bellanovej. Zaoberalo sa
témami súčasného konzervativizmu a slovenského príbehu - dejín našej
krajiny. Okrem redakcie z členov nášho spoločenstva do Verbumu
textami prispeli aj renomovaný autori ako Štěpán Smolen, Rod Dreher
či František Mikloško.
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priviesť do Bratislavy európske konzervatívne osobnosti z
politiky a kultúry
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20. septembra sa uskutočnil v historických priestoroch NR
SR prvý ročník Konzervatívneho summitu. SLH ho
zorganizovalo v spolupráci s partnermi Inštitút rodina a
Collegium Intermarium.

Prvého ročníka Konzervatívneho summitu sa zúčastnilo
viac ako 150 hostí zo Slovenska a zahraničia, hlavným
rečníkom bol maďarský minister zahraničných vecí Péter
Szijjártó. Na summite sme si pripomenuli aj 100. výročie
narodenia Antona Neuwirtha. 

vytvoriť priestor a zázemie na stretnutie konzervatívnych
lídrov Slovenska z oblasti politiky, občianskej spoločnosti,
cirkví, univerzitného prostredia, biznisu, kultúry a médií.

podporiť odhodlanie a odvahu presadzovať konzervatívne
hodnoty.

"Je dôležité, aby sa naši politici stretali s kolegami z okolitých krajín a diskutovali o konzervatívnych témach.
Maďari či Poliaci sebavedome presadzujú konzervatívnu politiku a je veľmi potrebné, aby sa toto sebavedomie
prenieslo aj na Slovensko. Konzervatívny summit to pomáha sprostredkovať. V diskusii o ľudských právach,
ktorej som sa zúčastnil, bolo cítiť presvedčenie, že koncept ľudských práv sa zneužíva na pretláčanie ideológií.
To je cesta ako ľudské práva pochovať. Ak sa to má zvrátiť, potrebujeme nájsť spoločnú reč naprieč 
Európou. Aj k tomu prispieva Konzervatívny summit. Niet cesty späť - summit treba robiť každý rok."

Patrik Daniška
účastník summitu a diskutujúci
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(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,
Mesto Košice, Bratislava - Staré mesto,  BSK)

HOSPODÁRENIE 

Granty 

7 550€ (6,6%)

Príjmy za rok 2021
spolu 114 630,00 €

Výdavky za rok 2021
spolu 115 800,00 €

 62 150,00€
(53,7%)

53 650,00€
(46,3%)

Vlastná činnosť
f-a programy, festivaly Hanusove

dni, časopis Verbum, merch,
Konzervatívny summit,

34 230€ (29,9%)

Dary

72 850€ (63,6%)

pravidelní darcovia z SLH, 
priatelia SLH, partneri projektov, 
fundraisingová recepcia

Kancelária SLH
nájom, prevádzkové náklady,

personálne náklady

Naše aktivity
f-a programy, komunita SLH, 
festivaly Hanusove dni, časopis
Verbum, Konzervatívny summit (ako
spoluorganizátor)

z toho:
festivaly Hanusove dni:

spolufinancovanie
Konzervatívneho summitu:

35 000,00€ 

10 000,00€ 

(bez práce kancelárie)
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STÁŽISTICKÝ TEAM
& DOBROVOĽNÍCI

Andrej Gejdoš
Katarína Hodermarská

Martina Lovasová
Katarína Sedláková

Tomáš Tuleja
Diana Sziváková

Katarína Cisáriková
Martin Jeriga

Terézia Sedláková

dramaturgia
bratislavská komunita
sociálne siete
granty
granty
1. Online program 
6. košický program
6. košický program
32. bratislavský program

Alžbeta Baldovská
Hanka Buchholcerová

 Mária Gajarská
Mária Kostyálová

Monika Michalcová
Veronika Petiová

2. Online fomačno-akademický program
33. formačno-akademický program
bratislavská komunita
marketing
33. formačno-akademický program
časopis Verbum

STÁŽISTKY 2021/22

STÁŽISTI 2020/21

SLH žije aj vďaka desiatkam dobrovoľníkov, ktorí aj
tento rok darovali svoj čas, energiu a schopnosti
pre naše spoločenstvo. Niektorí z nich sa zapojili
do stážistickeho programu a pomáhajú s chodom
kancelárie počas celého akademického roka.
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Dvorská Simona, Róbert Pleško, Kurtulík Daniel, Lalík Juraj, Masarik Daniel, Pavlovkinová Blažena,
Pelová Mária, Rehákovci Barbara a Michal, Senderákovci Alena a Ľubomír, Szekerová Diana, Vereš
Ondrej,   Adam Žilka, Betinskí Justína a Jakub, Brezovci Ľudmila a Marek, Bujnovskí Adriána a Jozef,
Bujnovskí Katarína a Ján, Čopovci Dominika a Michal, Ďurana Matúš, Duranková Miroslava, Fialovci
Monika a Daniel, Glossovci Marta a Hugo, Gregorík Slavomík, Hagarovci Klára a Matúš, Harmanovci
Karina a Dominik, Horváthovci Klára a Jakub, Hrehovci Kristína a Ján, Jamrichová Silvia, Janík Marián,
Jurkovič Michael Thomas, Kandráčovci Júlia a Ján, Kotvanová Katarína, Kovalčíkovci Adriána a Peter,
Krčméryovci Lucia a Michal, Kuljovskí Magdaléna a Pavol, Mackovjakovci Martina a Adam, Malota
Jakub, Melicherovci Dominika a Jozef, Mičko Tomáš, Morjakovci Laura a Filip, Németová Ivana,
Páleník Michal, Panák Martin, Petrovič Juraj, Ralbovský Andrej, Revay Ján, Semaňáková Dominika,
Spurní Sidónia a Marek, Srokovci Mária a Tomáš, Šiket Peter, Šulekovci Jana a Peter, Tomekovci
Katarína a Filip, Tothovci Katarína a Róbert, Trenčanovci Veronika a Jozef, Vidlička Miroslav, Karaba
Pavol, Mitošinka Ján, Ambrosovci Eva a Rafael, Babálovci Kristína a Michal, Bartho Boris, Bergerová
Veronika, Bosákovci Viera a Tomáš, Búcovci Jozefína a Vladimír, Daniškovci Katarína a Patrik,
Deáková Veronika, Dinga Ján, Dorkovičovci Zuzana a Norbert, Duda Mirón, Durčáková Veronika,
Ďuriač Daniel, Fendeková Veronika, Filkovci Marta a Jozef, Fogeltonovci Alena a Andrej, Gajdošová
Stanislava, Garbiarovci Marcela a Milan, Gazda Martin, Godovičovci Silvia a Marek, Gogolovci Tatiana
a Boris, Gregovci Marianna a František, Hollý Ladislav, Horváth Adam, Horváth Ján, Hric Peter,
Chanasovci Zuzana a Jaroslav, Jandovci Veronika a Juraj, Janotová Lucia, Kapusta Marián, Karabovci
Mirka a Ján, Kečkéšovci Drahoslava a Martin, Kmecovci Monika a Pavol, Kmeťovci Lenka a Andrej,
Koláček Marián, Kolesárovci Mária a Martin, Kondelovci Paula a Emil, Kováčovci Bianka a Štefan,
Kozákovci Erika a Jozef, Kuzárovci Miriam a Tomáš, Lančovci Jana a Stanislav, Leitnerová Mária,
Ligač Ondrej, Lopatářovci Veronika a Ján, Lukáčovci Soňa a Pavol, Luteránovci Dorota a Martin, Mahút
Ján, Mahútovci Lucia a Samuel Štefan, Majdeková Žofia, Majchrákovci Blažena a Jozef, Makovníkovci
Miroslava a Michal, Malatinskí Zuzana a Michal, Mihalenkovci Mária a Marcel, Mihalikovci Veronika a
Martin, Miklušová Barbora, Mikolášikovci Andrea a Marcel, Mikuláš Ján, Mrázkovci Patrícia a Pavol,
Múčkovci Zuzana a František, Muchová Katarína, Novák Marek, Obšitník Lukáš, Olachovci Jana a
Ľubomír, Ondrušová Darina, Orbánová Mária, Palenčár Matej, Peľová Mária, Pitlovci Mária a Lukáš,
Rajskí Karin a Dominik, Remišovci Veronika a Milan, Rončákovci Terézia a Ivan, Sádovskí Veronika a
Šimon, Sedláková Katarína, Senderákovci Katarína a Jakub, Sočuvkovci Stanislava a Ondrej, Spišákovci
Marta a Ondrej, Stachová Paulína, Stanovci Terézia a Ján, Surgošovci Lucia a Tomáš, Sziváková Diana,
Šály Dávid, Šatkovci Zuzana a Ľubomír, Šipula Peter, Šmigovci Katarína a Jozef, Štyráková Kamila,
Šústovci Lenka a Juraj, Talafová Veronika, Toporovci Zuzana a Peter, Tulejovci Gabriela a Tomáš,
Uhnákovci Monika a Michal, Urdová Júlia, Vaníčkovci Simona a Peter, Vidličková Mária, Vojtylovci
Mária a Jozef, Zubčák Martin, Zuščin Martin, Bartek František, Brezovci Katarína a Juraj, Červeňovci
Lucia a Martin, Magdovci Veronika a Jozef, Mrázikovci Matea a Lukáš Augustín, Sumbalovci Dana a
Jaroslav a mnohí ďalší Bohu známi pravidelní prispievatelia.

ĎAKUJEME!

Lesy Jasov
L/R/P advokáti
Martin Komár | Nadácia Slovakia 
Christiana
Martin Sepp
Miriam Lexmann | EPP 
MONAQ Leasing, a.s.
Rád premonštrátov
Vysoká škola zdravotníctva a 
sociálnej práce sv. Alžbety
a ďalší Bohu známi partneri

Všetkým Vám, našim darcom a
podporovateľom spoločenstva
alebo konkrétneho projektu z
dielne SLH!
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Ak vidíte zmysel v tom, čo robíme, pozývame
Vás k podpore diela SLH. Vďaka Vašej
štedrosti tak budeme môcť aj naďalej kvalitne
formovať mladých, budovať komunitu
vzdelaných kresťanov a angažovať sa pre
spoločné dobro na Slovensku.  

SK14 8330 0000 0023 0177 5503



Spoločenstvo Ladislava Hanusa

spolocenstvo.ladislava.hanusa

Hanusove dni

www.slh.sk


