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Príhovor riaditeľa 

 

Milí priatelia, 

za nami je rok, ktorý je pre mňa rokom spolupráce. Máme živo v  pamäti stretnutie 

mládeže P15, ktoré v Poprade spojilo viac ako 3000 mladých ľudí z celého Slovenska. 

Ako je dobré zjednotiť sa na jednom projekte, za ktorý sa vieme postaviť všetci 

pracovníci s mládežou v katolíckej Cirkvi. Ovocie spolupráce a dobrovoľníctva sa nám 

dnes ukazuje aj v reálnom živote. 

Naše Centrá pre mládež vo Važci, v Ústí nad Priehradou na Orave a v Rómskom 

duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi sa zapájajú do projektov, kde viac 

spolupracujeme na úrovní miestnej samosprávy a regiónov. Otvárame sa na službu pomoci 

mladým zo sociálne znevýhodneného prostredia a dobrovoľníckych programov. 

Pripravili sme Diecézne stretnutie mládeže 29. marca 2015 v  Spišskej Kapitule – 

Spišskom Podhradí, ktorého sa zúčastnilo približne 700 mladých z  našej diecézy. Otec 

biskup Štefan Sečka tam odovzdal certifikáty absolventom Animátorskej školy vo Važci.  

Na Diecéznej animátorskej škole vo Važci máme v súčasnosti približne 90 

účastníkov v dvoch ročníkoch, ktorým slúži 30 dobrovoľníkov, skúsených animátorov. 

Počas roka sme pripravili duchovné obnovy pre študentov  z cirkevných škôl, 

zorganizovali sme diecézny futbalový a volejbalový turnaj, výrazne sme spolupracovali na 

stretnutí mládeže P15, kde slúžili naši dobrovoľníci vo výraznom pomere. Od 12. -18. 

novembra sme vytvorili zázemie pre dobrovoľníkov evanjelizačného podujatia Godzone, 

v ktorom sme boli aktívne zapojení. Len v Poprade 16. novembra prišlo naň 3500 

mladých. 

Bez vašej láskavej pomoci, priatelia, by sme nemohli efektívne slúžiť a  pomáhať 

mladým pri ich dozrievaní a raste. Ďakujem Vám v mene všetkých, ktorí mohli aj takýmto 

spôsobom zažiť Boží dotyk.  

      Mgr. Marek Uličný 

riaditeľ Komisie pre mládež v Spišskej diecéze 
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O organizácii 

Profil organizácie 
 

Názov organizácie:   Komisia pre mládež v Spišskej diecéze  

 

Sídlo organizácie:             Janka Silana 365 

    032 61 Važec  

 

Telefón:           +421 44 52 80 821  

Mobil:                                +421 908 989 201 

E-mail:           kpm@komisia.sk 

Web:            www.komisia.sk 

IČO:                                   377 90 340 

DIČ:                                   2021582519 

IBAN:                                SK68 0900 0000 0050 3462 2468 

 

Dátum vzniku:                          19.05.2000 

 

Zakladateľ:   Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Spišské Podhradie 

    Spišská Kapitula 9, 053 04  Spišské Podhradie 

 

Štatutárny orgán:  Riaditeľ 

    Mgr. Marek Uličný 

    Štefánika 23, 054 01, Levoča 

 

Ciele organizácie 
 

o Koordinácia a rozvoj pastorácie mládeže Spišskej diecézy, 

o Výchova ľudsky a duchovne zrelých osobností – animátorov, 

o Preventívna a resocializačná starostlivosť. 

 

Predmet činnosti 
 

o prehlbovanie zodpovednosti mladých ľudí (ich mravnosť) v spoločnosti,  

o koordinovanie aktivít v Spišskej diecéze zameraných na mládež,  

o prostredníctvom diecéznej animátorskej školy pripravovať animátorov  – 

dobrovoľných pracovníkov pre prácu s mládežou,   

o práca s rómskou mládežou v kluboch, v osadách, 

o vydávanie metodických materiálov a pomôcok vhodných pre prácu s mládežou. 
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História a súčasnosť 
 

Neoficiálne začiatky Komisie pre mládež v Spišskej diecéze (ďalej KpM) siahajú do 

doby, kedy vznikla samotná Spišská diecéza. Pastoračná práca s mládežou bola totiž vždy 

integrálnou súčasťou pastorácie na akejkoľvek úrovni, či už to farskej alebo diecéznej. 

V rôznych dobách mala pastorácia mládeže rôzne formy i rôznu prioritu.  

Vznikom KpM v roku 2000, rozhodnutím diecézneho spišského biskupa, dostala 

farská mládežnícka pastorácia oficiálne zastrešenie a koordináciu. Komisia pre mládež 

v Spišskej diecéze sa stala účelovým zariadením cirkvi so samostatnou právnou subjektivitou 

a s vlastným štatútom, ktorý určoval jej základné smerovanie a hlavné poslanie. Týmto svojím 

rozhodnutím diecézny biskup uznal mladých ľudí vo svojej diecéze ako jednu z prioritných 

skupín, ktorým je potrebné sa venovať naplno, a prejavil jej svoju plnú podporu.  

V súčasnosti KpM koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch – Spiš, Liptov, 

Orava. Jej poslaním je predovšetkým pôsobiť medzi mladými ľuďmi prostredníctvom ich 

rovesníkov, ponúkať im také kresťanské programy a aktivity, ktoré budú pre ne dostatočne 

príťažlivé a zaujímavé. 

Činnosť a ciele KpM v Spišskej diecéze je zvlášť zameraná na mládež. Z toho 

hľadiska sa usiluje primeraným spôsobom priblížiť k mladému človeku, komunikovať s ním 

jazykom, ktorému rozumie, viac svedčiť než hovoriť a nechať mu priestor na vlastný výber.   

 

Právna forma organizácie 
 

Komisia pre mládež bola zriadená podľa kán. 215, 298 §1, a §2, 383 §1 a 1254 §1 a §2 

Kódexu kanonického práva a v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery 

a postavení cirkví a náboženských spoločností, dňa 19. mája 2000 ako útvar Rímskokatolíckej 

cirkvi, so samostatnou právnou subjektivitou, ktorý je zapísaný v zozname právnických osôb. 

Štatutárnym zástupcom Komisie pre mládež je jej riaditeľ a to Mgr. Marek Uličný, ktorý je 

oprávnený konať v jej mene. 

 

Personálne zázemie  
 K 31.12.2015 mala Komisia pre mládež v Spišskej diecéze 4 zamestnancov.  
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Aktivity a činnosť organizácie 

Animátorská škola 
Jednou z prioritných oblastí, ktorým sa venuje Komisia pre mládež, je neformálne 

vzdelávanie mladých ľudí. To sa uskutočňuje prostredníctvom animátorských škôl. Ich 

hlavným cieľom je formácia a vzdelávanie lídrov – animátorov. Účastníci animátorských škôl 

získavajú základné zručnosti, vedomosti a schopnosti pre prácu s mládežou.  

 

Formácia a vzdelávanie lídrov – animátorov prebieha na troch úrovniach: 

1. odborná – účastníci animátorských škôl získavajú odborné praktické a teoretické 

vedomosti potrebné pri práci s mládežou. Súčasťou vzdelávania je získanie základov 

manažérskych zručností a projektového manažmentu, pedagogiky voľného času 

sociológie či etiky.  

2. osobnostná – program animátorských škôl prispieva k formovaniu zrelých osobností 

mladých ľudí. K tomu prispievajú aktivity 

smerujúce k získaniu zručností v oblasti 

komunikácie, riešenia konfliktov, 

sebapoznania či rozvíjania osobnosti 

mládežníckeho lídra.  

3. duchovná – formácia v animátorskej škole 

je založená na kresťanských princípoch. 

Súčasťou vzdelávania je taktiež získanie 

základov teológie. Vznik animátorských 

škôl je zároveň odpoveďou na výzvu pápeža Benedikta XVI., ktorý pozýva mladých 

ľudí k prehĺbeniu viery a zapojeniu sa do apoštolátu v Cirkvi. Z toho vychádza motto 

animátorských škôl: „Zrelý kresťan schopný slúžiť.“ 

 

Prioritnou cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia od 17 do 35 rokov, ktorí chcú 

pracovať s mládežou a chcú postupovať v osobnom raste. Práve tým je určená animátorská 

škola. Druhou cieľovou skupinou je mládež od 13 do 25 rokov, ktorá je zasiahnutá 

sekundárne prostredníctvom pôsobenia absolventov animátorských škôl.  

Počiatky animátorskej školy siahajú do roku 2000, kedy sa tento formačný program 

začal realizovať v Spišskej Belej, neskôr sa rozšíril aj do Zuberca. V roku 2004 sa presunul do 

Važca. V roku 2006 Ministerstvo školstva SR akreditovalo dvojročný program animátorskej 

školy, čím sa zvýšila kredibilita formácie animátora. V súčasnosti jej návštevníci, po 

úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky, získavajú certifikát MŠVVaŠ SR.  
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Diecézna animátorská škola (DAŠ) 

– Važec 

História Diecéznej animátorskej školy 

siaha až do roku 2000, keď sa uskutočnil jej prvý 

ročník na fare v Spišskej Belej. Odvtedy prešlo už 

dvanásť rokov a v roku 2015 sme prijali ďalších 

52 mladých ľudí, ktorí túžia spoznať seba a dať 

svoj elán a schopnosti v službe iným. 

Animátorská škola, ktorá sa už niekoľko rokov realizuje v Diecéznom centre voľného času vo 

Važci, pozostáva zo 16 víkendov počas dvoch rokov a jedného desaťdňového stretnutia cez 

letné prázdniny. Účastníkov sprevádza školou animátorský tím pozostávajúci z 12 ľudí – 

absolventov animátorskej školy a kňaza. 

 

Formácia rómskych služobníkov (FOROS) – Spišská Belá 

Na základe potreby vzdelávania 

a formácie rómskej mládeže tu, vzniklo 

neformálne vzdelávanie Formácia rómskych 

služobníkov, do ktorého sú zapojení 

animátori z Duchovno - spoločenského 

strediska v Krížovej Vsi. FOROS je 

zameraný aj na formáciu ďalších mladých 

rómskych dobrovoľníkov z viacerých obcí na 

Spiši (Veľká Lomnica a Podsadok).  

 

Kurz základov kresťanského života 
 Komisia pre mládež realizuje neformálne vzdelávanie pre mladých ľudí taktiež formou 

rozličných kurzov. V roku 2015 sa realizoval jeden kurz základov kresťanského života, ktorý 

prijateľným spôsobom podáva základné piliere kresťanskej viery prostredníctvom 

ohlasovania kerygmy, základných právd kresťanskej viery. Hlavným cieľom kurzu je rozvíjať 

mladého človeka v zrelú kresťanskú osobnosť.  

Spišnet  

Spolupráca a sieťovanie aktívnych lídrov 

  Cieľom Komisie pre mládež v Spišskej diecéze je taktiež poskytovať zázemie 

aktívnym mladým ľuďom, ktorí pôsobia ako animátori v jednotlivých farnostiach. K tomu 

prispieva aj projekt Spišnet, počas ktorého si mladí lídri môžu vymieňať osobné skúsenosti zo 

svojej dobrovoľníckej práce a vzájomne sa povzbudzovať v službe druhým.  
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Spišnet je zameraný na budovanie koordinovanej siete katolíckych spoločenstiev 

v Spišskej diecéze. Prostredníctvom neho sa nadväzuje spolupráca lídrov existujúcich 

miestnych spoločenstiev a poskytuje sa pomoc pri zakladaní nových. V roku 2015 sa 

realizovalo stretnutie Spišnet 3-krát (február, jún, september) bolo do siete Spišnetu 

zapojených 20 spoločenstiev. Projekt prebieha 

počas dvojdňových stretnutí. Počas nich sa 

členovia jednotlivých spoločenstiev vzájomne 

zdieľajú o živote svojich spoločenstiev, modlia sa, 

povzbudzujú a poskytujú rady a skúsenosti lídrom 

novovzniknutých spoločenstiev. Počas júnového 

stretnutia sa mladí lídri spoločenstiev zapojili do 

dobrovoľníckej činnosti natierania plotu obecného 

cintorína. Výsledkom septembrového stretnutia 

bola zasa interaktívna mapka spoločenstiev Spišskej diecézy, ktorú možno nájsť na 

www.komisia.sk. 

Projekt Spišnet funguje od roku 2001. Jeho víziou je nadviazať spoluprácu s novými 

spoločenstvami, ktoré pôsobia v Spišskej diecéze.  

Centrá pre mládež 
 Komisia pre mládeže v Spišskej diecéze uskutočňuje prevažnú väčšinu svojich aktivít 

v centrách pre mládež, ktoré vznikli pod záštitou KpM. Medzi ne patrí Diecézne centrum 

mládeže vo Važci, Oravské centrum mládeže v Ústi nad Priehradou a Duchovno-spoločenské 

stredisko Krížová Ves. 

Diecézne centrum mládeže Važec  

Diecézne centrum mládeže vo Važci ako projekt Komisie pre mládež v Spišskej 

diecéze je miestom formácie, prijatia i dobrovoľníctva pre všetkých mladých duchom 

v Spišskej diecéze.  

V roku 2015 sa v centre podarilo uskutočniť: 

1. Voľno-časové aktivity  

V spolupráci s Diecéznym centrom voľného času, ktoré má sídlo priamo v DCM 

sme zrealizovali:  

- 5 krúžkov (počítačový, voľný klub, katechetický, mládež) ktoré navštevuje približne 

40 detí a mladých ľudí z miestnej komunity 

2.   Formačné aktivity  

- Diecézna animátorská škola  1. ročník (60 ľudí): 8 víkendov a 10 dňové sústredenie; 

- diecézna animátorská škola  2. ročník (60 ľudí): 8 víkendov;  

- kurz Základov kresťanského života (40 osôb): 1 víkend; 

- Spišnet: stretnutie vedúcich spoločenstiev (30 osôb): 3 víkendy; 

- duchovné obnovy pre cirkevné školy: 21 pobytových skupín (spolu cca 600 osôb); 

- duchovné obnovy pre animátorov (30 osôb): 3 víkendy; 
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- formačný seminár Povolaní k chvále v Spišskej Belej (20 osôb): 1 víkend; 

- duchovné obnovy pre študentov Katolíckej univerzity: 3 pobytové skupiny (70 osôb). 

            3.   Prijatie 

- priatie mladých ľudí na čas v priestoroch Domu prijatia: 40 osôb 

4.   Dobrovoľníctvo 

- dobrovoľnícke aktivity pri fungovaní DCM, lektorské a animátorské aktivity: 150 

osôb; 

- M-klub – stan mladých počas púte na Mariánskej hore navštívilo niekoľko stoviek 

ľudí, kde sa mohli zohriať pri teplom čaji a dozvedieť niečo viac o práci  Komisie pre 

mládež v Spišskej diecéze. 

5.   Sociálne služby 

Časť priestorov v Dome prijatia bol v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou 

využívaný na nízkoprahové sociálne služby, pričom sa tu realizovalo sociálne a kariérne 

poradenstvo a rôzne voľnočasové a osvetové aktivity pre 200 ľudí z miestnej rómskej 

komunity. V rámci realizácie tohto projektu boli zamestnané 2 osoby z prostriedkov 

Implementačnej agentúry Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Za rok 2015 realizovala Komisia pre mládež v spolupráci so spoločenstvom 

Premeny v Diecéznom centre i mimo neho viac než 55 mládežníckych podujatí, ktorých 

sa zúčastnilo celkovo 2857 účastníkov.   

 

Oravské centrum mládeže (OCM)  

 

V roku 2015 Oravské centrum mládeže naďalej úzko spolupracovalo s občianskym 

združením V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, pod ktorého záštitou sa konala 

väčšina aktivít v OCM. Úlohou OCM ako súčasti KpM je koordinovať pastoračné aktivity pre 

mládež v regióne Oravy a vytvárať priestor a zázemie na ich organizovanie. 

Najvýznamnejšou udalosťou centra v roku 2015 bol príchod kňaza Ľuboša Laškotyho, 

ktorý sa od 1. júla 2015 stal z rozhodnutia diecézneho otca biskupa Štefana Sečku novým 

riaditeľom Oravského centra mládeže. Celý rok 2015 sa však niesol v personálnych zmenách 

– aj tím dobrovoľníkov, ktorí na plný úväzok slúžia v centre, sa totiž rozšíril niekoľkonásobne 

a v decembri dosahoval počet 9. Ďakujeme im všetkým, že skrze službu mladým obetovali 

Bohu svoj čas a sily, a prajeme im, aby ich čas služby na Orave bol tiež časom ich osobného 

rastu a posväcovania. Bez nich by len ťažko centrum fungovalo a rozvíjalo sa.  

Počas roka 2015 sa zmenili aj priestory OCM. Novú spoločenskú multifunkčnú 

miestnosť, jedáleň a bytové jednotky pre tím dobrovoľníkov sa podarilo plne vybaviť 

nábytkom a dnes sú už naplno využívané. Pri centre vyrástlo lanové centrum, ktoré slúži 

nielen ubytovaným hosťom, ale aj širokej verejnosti.  
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Aktivity Oravského centra mládeže (OCM) 

OCM organizovalo počas roka 2015 programy neformálneho vzdelávania pre žiakov 

druhého stupňa ZŠ R. Dilonga v Trstenej, ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne a ZŠ sv. Pavla, 

apoštola, v Sihelnom, formačné vzdelávanie pre študentov Katolíckej univerzity, prevenčné 

programy neformálneho vzdelávania zamerané na primárnu prevenciu a podporu 

mládežníckych spoločenstiev. V lete sme organizovali letný tábor Originál, ktorého program 

je postavený na pilieroch teológie tela sv. Jána Pavla II., denné tábory pre deti vo farnostiach 

Suchá Hora a Tvrdošín. Od októbra 2015 sme v spolupráci s farnosťami Tvrdošín a Trstená 

organizovali pre birmovancov víkendové duchovné obnovy zamerané na prvé osobné 

stretnutie s Ježišom a rozhodnutie budovať osobný vzťah s Ním. V lete sme po prvý krát 

pripravili Cyklopúť do Krivej k bl. sr. Zdenke a záujem ľudí nás  nesmierne prekvapil.  

Je potešujúcim, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, môžeme konštatovať, že 

využiteľnosť OCM a jeho služieb sa stále zvyšuje a narastá počet skupín, ktoré tu prichádzajú, 

či už na letný tábor alebo duchovnú obnovu či iný formačný program. Počas celého roka 

prešlo centrom takmer 2000 ľudí a povzbudením je, že viacerí z nich si pri odchode rezervujú 

už ďalší termín.  

Pre dobrovoľníkov v centre a blízkych spolupracovníkov sme pripravili počas roka 2 

duchovné obnovy – Kto je pravda? s Gloriou Gray a On je živý! s Tomom Edwardsom a jeho 

tímom.  

K ďalším aktivitám, ktoré OCM organizovalo počas roka 2015, patria pravidelné 

modlitebné večery Milosrdný, kde sa vo farskom kostole v Trstenej stretávajú ľudia rôznych 

generácií a z rôznych oravských miest a dedín, aby sa spolu modlili za tento kraj. V čase 

pôstu sme pripravili 40-hodinovú adoráciu a nepretržitú pôstnu modlitebnú reťaz, do ktorej sa 

zapojili ľudia z celej Oravy. Niekoľkokrát sme sa stretli s vedúcimi spoločenstiev mladých, 

aby sme spolu vytvárali  jednotu, navzájom sa povzbudzovali i hľadali spoločné smerovanie. 

 

Duchovno-spoločenské stredisko Krížová Ves (DSS)  

 

Tento projekt Komisie 

pre mládež v Spišskej diecéze je 

zameraný na duchovné a 

sociálne začlenenie Rómov 

v obci Krížová Ves a to 

prostredníctvom duchovného 

rozvoja Rómov prispôsobeného 

rómskej reči, jazyku a zvykom, 

kultúrneho a spoločenského 

rozvoja a vzdelanostného 

rozvoja Rómov. Táto činnosť sa 

rozvíja od roku 2007 
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v Duchovno-spoločenskom stredisku priamo v rómskej osade, kde žije 1400 Rómov. 

Od svojho vzniku v roku 2007 si toto stredisko získalo v miestnej komunite, medzi 

obyvateľmi obce, vo farnosti ako aj u miestnej samosprávy svoje stabilné miesto a jeho 

služby a programy využíva stále viac ľudí. Jeho činnosť zasahovala v roku 2015 priamo 500 

ľudí z miestnej komunity a ďalších jeho nepravidelných návštevníkov a podporovateľov, ktorí 

ho navštívia alebo sledujú jeho činnosť prostredníctvom internetovej stránky.  

 

V roku 2015 sa v stredisku podarilo uskutočniť: 

1. Voľno-časové aktivity  

V spolupráci s Cirkevným centrom voľného času, ktoré má sídlo priamo 

v Duchovno-spoločenskom stredisku sme zrealizovali:  

- 8 krúžkov (hudobný, divadelný, športový, dievčenský, miništrantský, detský, tanečný, 

tvorivé dielne), ktoré navštevuje približne 120 detí 

a mladých ľudí z miestnej komunity.  

2. Duchovné aktivity  

- biblické stretnutie pre dospelých (30 ľudí); 

- sv. omše dvakrát do týždňa (120 ľudí); 

- raz mesačne modlitba chvál (100 ľudí); 

- prednášky hosťa zo zahraničia Glória Gray z USA (200 

ľudí); 

3. Kultúrne, spoločenské podujatia a konferencia 

V rámci centra funguje jedna rómska gospelová kapela.  

  

Ľudia z Rómskeho duchovno-spoločenského strediska sa v spolupráci 

s gréckokatolíckym Pastoračným centrom Rómov z Čičavy zapojili v júli 2015 do 

organizovania konferencie Sieťovanie vedúcich a služobníkov z rómskych komunít, ktorú 

navštívilo v Spišskej Belej vyše 56 ľudí zapojených do služby v rómskych komunitách. 

Následne bol organizovaný festival FestRom v Krížovej Vsi, ktorého sa zúčastnilo približne 

300 ľudí zo širšieho okolia. 
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V októbri 2015 sme organizovali z našej diecézy 

púť do Ríma v rámci stretnutia Sv. Otca Františka 

s Rómami. Zúčastnilo sa na nej 14 Rómov z našej diecézy. 

4. Vzdelávacie aktivity 

Komisia pre mládež prenajala priestory v stredisku 

Súkromnej odbornej škole v Kežmarku na vzdelávanie 10 

učňov v odbore stolár a 20 učníc v odbore krajčírka, 

pričom v roku 2015 sa vzdelávania začalo ponúkať aj pre 6 

dospelých členov komunity. 

6. Sociálne služby 

Časť priestorov v Rómskom duchovno-

spoločenskom stredisku bol v spolupráci so Spišskou 

katolíckou charitou využívaný na nízkoprahové sociálne 

služby, pričom sa tu realizovalo sociálne a kariérne 

poradenstvo a rôzne voľnočasové a osvetové aktivity pre 

350 ľudí z miestnej rómskej komunity. V rámci realizácie 

tohto projektu boli zamestnané 3 osoby z prostriedkov Implementačnej agentúry 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

  

7. Projekty 

Vďaka podpore v rámci programu Kultúra národnostných menšín prostredníctvom 

Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny boli zrealizovaný jeden projekt. 

Jeden bol zameraný na zorganizovanie 1 denného tábora pre deti z Krížovej Vsi a 4 

pobytových tábor (vo Važci, v Ústi nad Priehradou a na Motyčkách) pre rómske deti a mládež 

z Krížovej Vsi a Veľkej Lomnice. Táborov sa zúčastnilo 140 účastníkov. Ďalší projekt, na 

ktorý sme získali dotácie je z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 

z ktorého sa podarilo zakúpiť ozvučovaciu techniku, ktorá bude slúžiť v stredisku a aj na 

akciách mimo neho. 

8. Webová stránka  

Rómske duchovno-spoločenská stredisko má svoju vlastnú internetovú stránku na 

adrese: http://www.mojakomunita.sk/web/rdss-kv, na ktorej sa pravidelne aktualizuje jeho 

činnosť a aktivity. 

 

http://www.mojakomunita.sk/web/rdss-kv
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Celodiecézne aktivity 

Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ 2015 

Diecézne stretnutie Vykroč sa v roku 2015 odohrávalo priamo v srdci Spišskej diecézy 

na Spišskej Kapitule. Program, ktorého sa zúčastnilo okolo 800 mladých začal slávnostnou sv. 

omšou o 10:00 v Katedrále sv. Martina. Ďalšia časť programu pokračovala vo veľkej aule 

kňazského seminára. Program sa skladal zo svedectiev mladých, dialógu mladých s otcom 

biskupom, príhovoru hosťa, poslanca Richarda Vašečku a celé stretnutie ukončila adorácia 

s mladými v katedrále. Mottom celého stretnutia bola téma Čistého roka „blahoslavení 

čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“  

 

Povolaní k chvále 

 13. – 15. novembra 2015 pripravila Komisia pre mládež ďalší ročník seminára 

o modlitbe v spoločenstve s názvom Povolaní k chvále. Seminár sa podobne ako v uplynulom 

roku uskutočnil v Spišskej Belej a zúčastnilo sa ho celkovo 20 účastníkov. Hosťami, ktorí 

hovorili o modlitbe chvály v spoločenstve boli Mons. Dušan Lukáč a vdp. Matúš Oravec.   

 

Športové turnaje  

Tradične organizuje Komisia pre mladých v Spišskej diecéze dva športové turnaje, 

volejbalový turnaj na jar a futbalový na jeseň. Podmienkou účasti na oboch turnajoch je, že 

hrať môžu mladí ľudia do 30 rokov, ktorí nie sú profesionálnymi hráčmi (nehrajú za žiadne 

profesionálne mužstvo, či už v obci, meste, škole, ...).  

 

Futbalový turnaj  

Komisia pre mládež Spišskej diecézy zorganizovala 12. 11. 2015  diecézny futbalový 

turnaj v Ružomberku. Na rozdiel od predošlých rokov sa tento rok vynechali turnaje na 

dekanátnych úrovniach a tímy z farností či spoločenstiev sa mohli prihlásiť priamo na 

diecézne kolo. Zúčastnilo sa na ňom 16 tímov z Oravy, Liptova a Spiša. 

Turnaj začal svätou omšou. Vo farskom kostole sv. Ondreja ju celebroval riaditeľ Komisie 

pre mládež v Spišskej diecéze o. Marek Uličný. V homílii poukázal na dôležitosť 

investovania lásky do vzťahoch s najbližšími. „Vdova zo Sarepty a chudobná vdova z 

evanjelia nám môžu pripomenúť našich starých rodičov, ktorí sa za nás modlia a venujú nám 

veľa lásky rôznym spôsobom. Keby som mal svoju poslednú hodinu venovať niekomu, komu 

dlhujem lásku a vďačnosť, kto by to bol? Môžem sa o to usilovať v najbližších dňoch.“ Po 

svätej omši sa mladí futbalisti rozdelili do dvoch športových hál - Koniareň a ZŠ na Klačne - 

v ktorých sa odohrávali zápasy v skupinách. Zo základných skupín do semifinále postúpili 

tímy z farností Hniezdne, Oravská Polhora, Kurimany a Stará Ľubovňa. 

Po vyrovnaných súbojoch sa na treťom mieste umiestnili mladí farnosti Kurimany, na druhom 

farnosť Oravská Polhora a víťazstvo spred roka obhájili futbalisti Starej Ľubovne, ktorí 

zároveň postupujú na Futsalový turnaj o Pohár predsedu KBS, ktorý sa uskutoční 21. 
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novembra 2015 v Košiciach. Do dobrovoľníckej služby sa v rámci podujatia zapojili 

rozhodcovia z Prešova, animátori z Diecéznej animátorskej školy vo Važci, kňazi a študenti z 

Katolíckej univerzity, Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku a mladí z farnosti Likavka. 

Turnaj taktiež podporilo aj samotné vedenie mesta Ružomberok. 

 

Volejbalový turnaj 

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pripravila 30. 5. 2015 v Ružomberku pod 

záštitou spišského diecézneho biskupa Štefana Sečku volejbalový turnaj, ktorý sa odohral 

v Ružomberku v Gymnáziu sv. Andreja a ZŠ sv. Vincenta v sobotu 30. mája. Turnaj odohralo 

desať tímov, ktoré zastupovali tri regióny diecézy Spiš, Liptov a Oravu. Program začal sv. 

omšou o 8.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja, kde všetkých mladých privítal riaditeľ 

Komisie pre mládež o. Marek Uličný. Celý deň bol prežitý v dobrej atmosfére spoločenstva a 

radosti, ktorú vytvorili najmä miestny dobrovoľníci. Tímy v turnaji boli pomerne vyrovnané 

a dobre pripravené. Finále v oravskom derby vyhrala Kňažia, ktorá po dlhej šnúre zosadila 

z prvenstva farnosť Lokca. Volejbalový turnaj v Spišskej diecéze má už svoju 15 ročnú 

históriu a aj takouto formou spája a zjednocuje mladých. 

Stav majetku, záväzkov a vlastných zdrojov 
Stav majetku, záväzkov a vlastných zdrojov je výsledkom účtovnej závierky 

k 31.12.2015 v nasledujúcej súvahe: 

 

FINANČNÝ  PREHĽAD KOMISIE PRE MLÁDEŽ 

V SPIŠSKEJ DIECÉZE ZA ROK 2015 

 

SÚVAHA 

 STRANA AKTÍV                                   SUMA (EUR) 

Neobežný majetok         423 109,98 

Obežný majetok 64 413,20 

Časové rozlíšenie 98,24 

MAJETOK SPOLU 487 621,42 
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STRANA  PASÍV            SUMA (EUR) 

Vlastné zdroje krytia majetku 106 315,83 

Cudzie zdroje 8 081,62 

Časové rozlíšenie 373 223,97 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE  

SPOLU 

487 621,42 

 

VÝKAZ  ZISKOV  A  STRÁT 

NÁKLADY    SUMA (EUR) 

Spotreba materiálu 4 217,49 

Spotreba energie 2 734,29 

Ostatné služby 7 597,49 

Mzdové náklady a poistenie 6 080,47 

Dane 49,00 

Ostatné náklady 1 292,56 

Odpisy  12 024,00 

NÁKLADY  SPOLU 33 995,30 

 
VÝNOSY     SUMA (EUR) 

Tržby 3 960,00 

Ostatné výnosy 6 343,30 

Prijaté príspevky od iných  

organizácií 

4 154,67 

Prijaté príspevky od 

fyzických osôb 

9 828,15 

Prijaté príspevky z podielu  

zaplatenej dane 

1 064,11 
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Dotácie 7 232,46 

VÝNOSY SPOLU 32 582,69 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -1 412,61 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ -1 412,61 

 

 

Poďakovanie 
 

Cirkev a cirkevné organizácie 

Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá,  

Rímskokatolícka cirkev, farnosť  Važec, 

 

Mestá, obce, úrady 

Obec Krížová Ves,  

Mesto Dolný Kubín, 

Obec Važec, 

Mesto Trstená, 

Mesto Levoča, 

Mesto Poprad. 

 

Inštitúcie a organizácie 

Diecézne centrum voľného času vo Važci, Oravské centrum mládeže v Ústí nad Priehradou, 

Pastoračné centrum Rómov v Čičave, Súkromné centrum voľného času v Krížovej Vsi, 

Nadácia pre deti Slovenska, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Projekt  

Godzone, YWAM - mládež s misiou, Mládež pre Krista Slovensko, Priatelia komunity  

Cenacolo, Občianske združenie Vinica, Renewal ministries, Občianske združenie Humanitas  

Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko, 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Misijné sestry Ducha Svätého 
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Jednotlivci 

Mgr. Martina Troppová,  

Mgr. Marta Neupauerová,  

Mgr. Miroslavov Balšínek,  

ThLic. Peter Petrek,  

Mgr. Štefan Hrbček,  

Mgr. Peter Molek,  

Mgr. Karol Križian,  

Mgr. Michal Holík,  

Jozef Grivalský,  

Mgr. Michal Hanečák,  

Mgr. Martin Mekel,  

PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD.,  

Gloria Gray z USA,  

ThDr. Vladimír Dzurenda, PhD.,  

sr. Ing. Mária Gunišová,  

Ľudmila Stašáková,   

Magdaléna Bačová,   

Mgr. Ján Gomolák,   

Mgr. Ján Tomus,  

 

mladí i dospelí z Diecézneho centra vo Važci, Duchovno-spoločenského strediska a 

Oravského centra mládeže, ako aj všetci tí, ktorí svojou dobrovoľníckou pomocou prispievajú 

k plynulému chodu centier a všetkých aktivít Komisie pre mládež v Spišskej diecéze. 

 


