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Príhovor riaditeľa 

 

Rok 2016 končíme s veľkou vďakou.  Pri pohľade na to všetko, čo sa nám s pomocou 

dobrovoľníkov podarilo uskutočniť, sa mi stále zdá, akoby to bol jeden skvelý sen. 

Vrcholným podujatím roka boli Svetové dni mládeţe (SDM) v Krakove. Na účasti mladých 

zo Slovenska sme participovali aj v hlavnom organizačnom tíme a taktieţ aj na našej lokálnej 

úrovni. Zo všetkých diecéz na Slovensku putovalo do Krakova najviac zo Spiša, viac ako 550. 

Keď si predstavím všetku tú organizáciu registráciu, ekonomiku, logistiku... boli to dni a noci, 

počas ktorých niekoľko dobrovoľníkov obetovalo svoj čas i seba. Bez nich by sme toto 

podujatie nezvládli. Nehovoriac o tom, ţe na naše diecézne stretnutie mládeţe do Smiţian 

prišiel rekordný počet mladých a kňazov. Spolu nás bolo viac neţ tisíc. V centre Premeny vo 

Vaţci sme sprostredkovali duchovné obnovy stovkám mladých študentov a zároveň vidíme 

potenciál pre rast do hĺbky aj na Diecéznej animátorskej škole, kde máme v dvoch ročníkoch 

viac ako 80 účastníkov, ktorým slúţi spolu viac ako 30 animátorov, ktorí túto sluţbu robia 

úplne dobrovoľne. 

V tomto roku aj naše centrá na Orave a v Kríţovej Vsi tieţ zaznamenali rast v rôznych 

programoch, ktoré zachytávajú osobne mladého človeka. Taktieţ na celoslovenskej úrovni sa 

prehlbuje spolupráca medzi diecéznymi centrami pre mládeţ. Najmä však v projekte 

Godzone, ktorý v novembri oslovil na Slovensku takmer 20 000 mladých ľudí a my sme mali 

moţnosť výrazne pomôcť vytvorením zázemia stovkám dobrovoľníkov na takmer týţdeň.  

Veríme, ţe s vašou pomocou i s pomocou našich dobrovoľníkov dokáţeme i naďalej 

slúţiť a pomáhať mladým ľuďom, ktorí hľadajú sami seba. Bez tejto podpory by sme to 

nedokázali. Ďakujeme za kaţdú vašu pomoc.  

S úctou a vďakou  

      Mgr. Marek Uličný 

riaditeľ Komisie pre mládeţ v Spišskej diecéze 
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O organizácii 

Profil organizácie 
 

Názov organizácie:   Komisia pre mládeţ v Spišskej diecéze  

 

Sídlo organizácie:             Janka Silana 365 

    032 61 Vaţec  

 

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 mládeţe 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 mládeţ,  

o prostredníctvom diecéznej animátorskej školy pripravovať animátorov  – 

dobrovoľných pracovníkov pre prácu s mládeţou,   

o práca s rómskou mládeţou v kluboch, v osadách, 

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

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

doby, kedy vznikla samotná Spišská diecéza. Pastoračná práca s mládeţou bola totiţ vţdy 

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

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

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

farská mládeţnícka pastorácia oficiálne zastrešenie a koordináciu. KpM 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 

príťaţlivé a zaujímavé. 

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

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

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

 

Právna forma organizácie 
 

KpM 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 náboţenskej viery 

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

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

Štatutárnym zástupcom KpMje jej riaditeľ a to Mgr. Marek Uličný, ktorý je oprávnený konať 

v jej mene. 

 

Personálne zázemie  
 K 31.12.2016 mala KpM v Spišskej diecéze 1 zamestnanca.  
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Aktivity a činnosť organizácie 

Animátorská škola 
Jednou z prioritných oblastí, ktorým sa venuje KpM, 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 mládeţou.  

 

Formácia a vzdelávanie lídrov – animátorov prebieha na troch úrovniach: 

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

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

manaţérskych zručností a projektového manaţmentu, 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 

mládeţníckeho lídra.  

3. duchovná – formácia v animátorskej škole je 

zaloţená na kresťanských princípoch. Súčasťou 

vzdelávania je taktieţ získanie základov teológie. 

Vznik animátorských škôl je zároveň odpoveďou na 

výzvu pápeţa 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 slúţiť.“ 

 

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

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

škola. Druhou cieľovou skupinou je mládeţ 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 

Vaţca. 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, certifikát Rady 

pre mládeţ a univerzity KBS a certifikát diecézneho biskupa.  
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Diecézna animátorská škola (DAŠ) – 

Važec 

História Diecéznej animátorskej školy siaha aţ 

do roku 2000, keď sa uskutočnil jej prvý ročník na 

fare v Spišskej Belej. Odvtedy prešlo uţ trinásť rokov 

a v roku 2016 sme prijali ďalších 49 mladých ľudí, 

ktorých sprevádza 14 animátorov a jeden kňaz. Títo 

vstúpili do animátorskej školy plní túţby spoznať seba a dať svoj elán a schopnosti v sluţbe 

iným. V tomto roku sme tieţ počas DSM Vykroč v Smiţanoch  odovzdali certifikáty 41 

absolventom. Animátorská škola, ktorá sa uţ niekoľko rokov realizuje v Diecéznom centre 

voľného času vo Vaţci, pozostáva zo 16 víkendov počas dvoch rokov a jedného 

desaťdňového stretnutia cez letné prázdniny.  

Kurz základov kresťanského života 
 KpM realizuje neformálne vzdelávanie pre mladých ľudí taktieţ formou rozličných 

kurzov. V roku 2016 sa realizoval jeden kurz základov kresťanského ţivota, 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 KpM je taktieţ poskytovať zázemie aktívnym mladým ľuďom, ktorí pôsobia 

ako animátori v jednotlivých farnostiach. K tomu prispieva aj projekt Spišnet, počas ktorého 

si mladí lídri môţu vymieňať osobné skúsenosti zo svojej dobrovoľníckej práce a vzájomne sa 

povzbudzovať v sluţbe druhým.  

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 2016 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 ţivote svojich spoločenstiev, modlia sa, povzbudzujú a poskytujú rady a 

skúsenosti lídrom novovzniknutých spoločenstiev. V januári bolo hosťom Spišnetu 

Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite, ktoré si pre účastníkov pripravilo slovo o ţivote 

a vedení spoločenstva. Počas júnového stretnutia sa mladí lídri spoločenstiev zapojili do 

projektu natáčania videoposolstiev o identite a originalite kaţdého mladého človeka.  



 
      

8 
 

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

spoločenstvami, ktoré pôsobia v Spišskej diecéze.  

 

Centrá pre mládež 
 KpM uskutočňuje prevaţnú väčšinu svojich aktivít v centrách pre mládeţ, ktoré 

vznikli pod záštitou KpM. Medzi ne patrí Diecézne centrum mládeţe vo Vaţci, Oravské 

centrum mládeţe v Ústi nad Priehradou a Duchovno-spoločenské stredisko Kríţová Ves. 

Diecézne centrum mládeže Važec  

Diecézne centrum mládeţe vo Vaţci ako projekt KpM je miestom formácie, prijatia 

i dobrovoľníctva pre všetkých mladých duchom v Spišskej diecéze.  

V roku 2016 sa v centre podarilo uskutočniť: 

1. Voľno-časové aktivity  

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

sme zrealizovali:  

- 9 krúţkov (počítačový, futbalový, volejbalový a pod.) ktoré navštevuje takmer 200 

detí a mladých ľudí z Liptova a Oravy; 

2. Formačné aktivity  

- Diecézna animátorská škola  1. ročník (49 ľudí): 8 víkendov a 10 dňové sústredenie; 

- diecézna animátorská škola  2. ročník (53 ľudí): 8 víkendov;  

- kurz Základov kresťanského ţivota (56 osôb): 1 víkend; 

- Spišnet: stretnutie vedúcich spoločenstiev (87 osôb): 3 víkendy; 

- duchovné obnovy pre birmovancov a cirkevné školy: 24 pobytových skupín (spolu 

cca 650 osôb); 

- duchovné obnovy pre animátorov (25 osôb): 1 víkend; 

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 o práci  KpM a o ţivote 

tunajších mládeţníckych spoločenstiev. 

5. Púť na Svetové dni mládeže 

 - zúčastnili sme sa Svetových dní mládeţe a stretnutia mladých so Sv. otcom 

Františkom, ktoré sa konali 25. 7. – 1. 7. 2016 v Krakove. Z našej diecézy do Krakova 

putovalo viac neţ 500 účastníkov a našou hosťujúcou diecézou počas Dní v diecézach bola 
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diecéza Tarnow. Po návrate domov sme o necelý mesiac sme v Ruţomberku pripravili 

jednodňové stretnutie účastníkov s diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom, ktorého sa 

zúčastnilo 231 účastníkov.  

Za rok 2016 realizovala KpM v spolupráci so spoločenstvom Premeny 

v Diecéznom centre i mimo neho viac než 52 mládežníckych podujatí, ktorých sa 

zúčastnilo celkovo 3443 účastníkov.   

 

Oravské centrum mládeže 

(OCM)  

 

Oravské centrum mládeţe v roku 

2016 ďalej pokračovalo v úzkej spolupráci 

s občianskym zdruţením V.I.A.C. – Inštitút 

pre podporu a rozvoj mládeţe, pod ktorého 

záštitou sa konala väčšina aktivít v OCM. 

Úlohou OCM ako súčasti KpM je koordinovať pastoračné aktivity pre mládeţ v regióne 

Oravy a vytvárať priestor a zázemie na ich organizovanie. 

Činnosť OCM počas celého roka zabezpečoval tím dobrovoľníkov, ktorí na plný 

úväzok slúţia v centre. Niektorí z nich po niekoľkých mesiacoch sluţby z centra odišli, iní 

počas roka do sluţby v centre vstúpili. Ďakujeme im všetkým, ţe skrze sluţbu mladým 

obetovali Bohu svoj čas a sily, a prajeme im, aby ich čas sluţby na Orave bol tieţ časom ich 

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

Počas celého roka prešlo centrom takmer 2000 ľudí.  

24. október 2016 však v centre vypukol poţiar, ktorý prevádzku priestorov OCM 

zásadným spôsobom ochromil. Poţiar úplne zničil časť strechy a interiéru, ďalšiu časť 

výrazne poškodil. Vďaka rýchlemu a kvalitnému zásahu hasičov z celého okolia však nebola 

zničená celá budova. No spôsobená škoda je tak veľká, ţe aktivity v centre boli úplne 

pozastavené. Ďakujeme všetkým ochotným ľuďom, ktorí po poţiari boli ochotní pomáhať pri 

odstraňovaní škôd a pripraviť zničené centrum na blíţiacu sa zimu tak, aby mrazy 

nezväčšovali škody. Rovnako ďakujeme všetkým z celého Slovenska i zahraničia, ktorí od 

prvých chvíľ po poţiari nám prejavili solidaritu a finančne či iným spôsobom podporili 

opravu centra.  

 

Aktivity OCM 

OCM pokračovalo počas roka 2016 v duchovných 

obnovách pre ţiakov druhého stupňa ZŠ R. Dilonga 

v Trstenej a ZŠ sv. Pavla, apoštola, v Sihelnom. V spolupráci 

s farnosťami Trstená a Tvrdošín sme pre birmovancov 

v rámci prípravy na prijatie sviatosti birmovania zrealizovali 

12 víkendových programov zameraných na budovanie 

osobnej viery. 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 
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Hora a Tvrdošín. V lete sme pripravili Cyklopúť do 

Krivej k bl. Zdenke a záujem ľudí nás  nesmierne 

prekvapil.  

Počas celého roka sme z príleţitosti 

Jubilejného roka milosrdenstva a 100. výročia od 

narodenia bl. sr. Zdenky, organizovali stavovské púte 

v Krivej, rodisku bl. sestry Zdenky. Kaţdý mesiac 

sme na spoločné modlitebné stretnutie spojené 

s prednáškou hosťa pozývali rôzne skupiny: ţeny, 

muţov, slobodných, zdravotníkov, rodiny, 

rozvedených, kňazov.   

Mladí z Oravy sa zúčastnili aj Svetových dní mládeţe v Krakove, a to jednak ako 

účastníci, či uţ v rámci slovenskej skupiny alebo ako jednotlivci, ale aj ako dobrovoľníci.   

Pre dobrovoľníkov v centre a blízkych spolupracovníkov sme pripravili počas roka 

duchovnú obnovu s Gloriou Gray. Stretávali sme sa s vedúcimi spoločenstiev mladých, aby 

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

Potešením je, ţe počas roka 2016 vznikli na Orave ďalšie nové mládeţnícke spoločenstvá, čo 

je nielen znakom toho, ţe mladí chcú rásť v ţivote s Jeţišom, ale aj znamením čias pre 

smerovanie mládeţníckej pastorácie.  

K ďalším aktivitám, ktoré OCM organizovalo počas roka 2016, patria pravidelné 

modlitebné večery Milosrdný a Modlitby chvál za Oravu, 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 nepretrţitú 

pôstnu modlitebnú reťaz, do ktorej sa zapojili ľudia z celej Oravy.  

 

Duchovno-spoločenské stredisko 

Krížová Ves (DSS)  

Tento projekt KpM je zameraný na 

duchovné a sociálne začlenenie Rómov v obci 

Kríţová 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 

v Duchovno-spoločenskom stredisku priamo v rómskej osade, kde ţije 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 

sluţby a programy vyuţíva stále viac ľudí. Jeho činnosť zasahovala v roku 2016 priamo 250 

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

ho navštívia alebo sledujú jeho činnosť prostredníctvom internetovej stránky.  

V roku 2016 sa v stredisku podarilo uskutočniť: 

 

1. Voľno-časové aktivity  
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V spolupráci s Cirkevným centrom voľného času, ktoré má sídlo priamo v Duchovno-

spoločenskom stredisku sme zrealizovali:  

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

tvorivé dielne), ktoré navštevuje pribliţne 120 detí a mladých ľudí z miestnej komunity; 

2. Duchovné aktivity  

- biblické stretnutie pre dospelých (30 ľudí); 

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

- prednášky hosťa zo zahraničia Glória 

Gray z USA (100 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 zorganizovali v septembri 2016 

konferenciu Horieť ale nevyhorieť, ktorú navštívilo v Smiţany 66 ľudí zapojených do sluţby 

v rómskych komunitách.  

 

4. Vzdelávacie aktivity 

KpM prenajala priestory v stredisku 

Súkromnej odbornej škole v Keţmarku na 

vzdelávanie 10 učňov v odbore stolár a 20 učníc 

v odbore krajčírka, pričom v roku 2016 sa 

vzdelávania zúčastnilo aj 5 dospelí členovia 

komunity. 

5. Sociálne služby 

Priestory v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku boli v spolupráci so Spišskou 

katolíckou charitou pretransformovali na vyuţívanie na komunitné centrum, ale kvôli 

nespusteniu projektov sa jeho činnosť zatiaľ nerealizovala. Predpokladá sa ich spustenie 

v roku 2017. 

6. 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 2 

denných táborov pre deti z Kríţovej Vsi a 2 

pobytové tábory (v Ústi nad Priehradou a v 

Brehove) pre rómske deti a mládeţ z Kríţovej 

Vsi a Veľkej Lomnice. Táborov sa zúčastnilo 

120 účastníkov. Ďalší projekt, na ktorý sme 

získali dotáciu je z Úradu splnomocnenca vlády 

SR pre rómske komunity, z ktorého sa podarilo 

zakúpiť ozvučovaciu techniku, ktorá bude slúţiť 
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v stredisku a aj na akciách mimo neho. 

 

7. 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. 

 

Celodiecézne aktivity 
Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ 2016 v srdci Božieho 

milosrdenstva Spišskej diecézy 

Druhého apríla, presne v deň jedenásteho výročia od úmrtia sv. 

Jána Pavla II., pápeţa, putovalo viac neţ tisíc mladých ľudí z celej Sp. 

diecézy do Smiţian. KPM pre nich pripravila Diecézne stretnutie 

mládeţe Vykroč 2016 s témou „Milosrdenstvo vo vzťahoch.“ Bolo 

veľmi potešujúce, ţe aj tohtoročné stretnutie malo stúpajúcu tendenciu 

z hľadiska účasti. Určite tomu pomohla aj propagácia, ktorou sa organizátori intenzívne 

usilovali pritiahnuť mladých na toto milostivé miesto našej diecézy. Na druhej strane je to aj 

impulz pre nás, ţe mladí ľudia sú dnes stále hladní po duchovne a vzťahu s Jeţišom.  

Programu podujatia bol zameraný na rozmer 

milosrdenstva v mládeţníckych vzťahoch. Riaditeľ 

KpM, vdp. Marek Uličný, to zhrnul slovami: „Veľmi 

nám záležalo na tom, aby sa mladí mohli inšpirovať 

niečím, čo by im pomohlo rásť v ich priateľstvách 

a spoločenstvách. A keďže je Rok milosrdenstva, 

vybrali sme tému Milosrdenstvo vo vzťahoch. Celý 

program sa v podstate priamo či nepriamo dotýkal 

tejto myšlienky.“  

Od deviatej hodiny začala registrácia účastníkov v telocvični Základnej školy Komenského 

v Smiţanoch. Mladí sem prichádzali po vyznačených 

cestách a chodníkoch, ktoré graficky vyznačovalo 

tunajšie mládeţnícke spoločenstvo. Vykroč začal 

o desiatej hodine a pokračoval celé doobeda. V úvode 

privítal účastníkov vdp. Marek Uličný spolu so 

štvoricou dievčat z ľudovej hudby Jas z Nemešian. 

Program pokračoval z hudobno-

reflexívneho predstavenia Poetica Musica, piesní 

mladých zo spoločenstva z Dolného Kubína, svedectiev 

o milosrdenstve zo ţivota a mladým sa prihovoril vdp. Ján Buc. Celý doobedňajší program 

vyvrcholil príhovornou modlitbou za mladých, za ktorých sa modlili manţelské páry. 

http://www.mojakomunita.sk/web/rdss-kv
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Účastníci podujatia si tieţ mohli uctiť relikviu sv. kríţa a relikviu sv. Jána Pavla II., ktoré boli 

umiestnené na vyhradenom mieste v stánku v zadnej časti telocvične. Počas obedňajšej 

prestávky boli pripravené sprievodné aktivity v podaní Saleziánov Dona Bosca a sestier 

Boţského Vykupiteľa. Po obede sa všetci účastníci stretli vo Svätyni Boţieho milosrdenstva 

na Hodinu milosrdenstva a po nej nasledovala svätá omša, ktorú celebroval otec biskup Štefan 

Sečka. Po nej bolo slávnostné odovzdanie certifikátov absolventom Diecéznej animátorskej 

školy vo Vaţci. Na záver programu sa uskutočnila krátka diskusia mladých a otca biskupa.   

Vykroč 2016 prekonal počtom účastníkov hranicu minulých rokov a my sme veľmi vďační, 

ţe v našej diecéze sú stále mladí, pre ktorých viera tvorí podstatnú súčasť ich ţivota. Toto 

vedomie nás ešte viac pobáda v práci pre mládeţ a uisťuje nás o jej zmysle a dôleţitosti. 

                                                          

 

Svetové dni mládeže 2016 v Krakove 

 25. 7. – 1. 8. 2016 sa mladí našej diecézy zúčastnili Svetových dní mládeţe (SDM), 

ktorých nosnou témou bolo: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“  

Putovanie mladých z našej diecézy na SDM začalo v stredu 20. júla. Cesta do Krakova 

prebiehala pokojne. Po pár hodinách sme dorazili do Tarnowskej diecézy. Počas týţdňa 

v diecézach sme zaţili napr. deň objavovania kultúry,  prehliadky  múzeí, synagóg a kostolov,  

biblické divadelné predstavenie pod holým nebom ‘Comunitá Cenacolo‘, exkurziu Tarnowa 

a jeho pamiatok, púť do Kostola bl. Karolíny, kde sa konal Festival mladých, „Festinu“ - 

farský deň s detskými atrakciami, grilom a hudobnou skupinou. Po týţdni plnom zaujímavostí 

sme odcestovali do obce Zabawa, kde sme navštívili bl. Karolínu, jej rodný dom, 

a Sanktuárium bl. Karolíny. Našou poslednou a cieľovou destináciou bola Skawina. 

Ubytovaní sme tu boli v rodinách, niektorí prespávali na školách. V utorok sme cestovali do 

Sanktuária Boţieho milosrdenstva v Lagiewnikoch, kde sme sa spoločne pomodlili Korunku 

Boţieho milosrdenstva. Potom sme sa presúvali na Błonia, kde sme sa zúčastnili otváracej sv. 

omši, ktorú celebroval kardinál Stanisłav Dziwisz. Streda začala katechézou otca biskupa 

Tomáša Galisa na tému: Teraz je čas milosrdenstva! Vo štvrtok sme sa duchovne posilnili 

katechézou vladyku Petra Rusnáka a privítaním Svätého otca na Błoniach. Zúčastnili sme sa 

uvítacieho ceremoniálu, kde sme počuli prvý príhovor Svätého otca. Piatok sme sa zúčastnili 

rannej katechézy otca biskupa Jozefa Haľka na tému: Urob ma nástrojom milosrdenstva. 

Sobota začala sv. omšou v Kostole Boţieho milosrdenstva v Skawine. Odtiaľ sme putovali na 

miesto vigílie, teda na Campus Misericordae. Videli sme tisícky mladých ľudí, ktorí hodiny 

pochodovali s jediným cieľom, preţiť neopakovateľnú atmosféru večerného bdenia 

a modlitieb so Svätým otcom pred Kristom v eucharistii. Vyvrcholením celého putovania bola 

sv. omša, kde pápeţ František určil miesto konania ďalšieho stretnutia a dal nám jasné 

poslanie s vyslaním do sveta šíriť evanjelium. Ostávalo nám uţ len jediné – putovať späť 

domov, rozmýšľať nad slovami otcov biskupov a Svätého Otca, a nebáť sa meniť svet. 
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Volejbalový turnaj 

Tradičný volejbalový turnaj pre mladých Spišskej diecézy organizovala KpM 28. mája 

2016 v Ruţomberku. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 13 muţstiev z celej diecézy, ktoré prišlo 

povzbudiť aj niekoľko desiatok fanúšikov. Víťazným muţstvom sa napokon stalo muţstvo 

z Komjatnej, po nich nasledovali mladí Okoličného a na treťom mieste sa umiestnili hráči 

z Oravského Podzámku. Podujatie začalo svätou omšou ráno o 8:00 v Kostole sv. Ondreja 

a po nej sa hráči premiestnili do telocviční, kde prebiehali samotné zápasy.  

 

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

k 31.12.2016 v nasledujúcej súvahe: 

 

FINANČNÝ  PREHĽAD KpM V SPIŠSKEJ DIECÉZE ZA ROK 2016 

SÚVAHA 

 STRANA AKTÍV                                   SUMA (EUR) 

Neobeţný majetok         413 460,10 

Obeţný majetok 65 697,74 

Časové rozlíšenie 94,10 

MAJETOK SPOLU 479 251,94 

 

STRANA  PASÍV            SUMA (EUR) 

Vlastné zdroje krytia majetku 105 618,86 

Cudzie zdroje 9 229,82 

Časové rozlíšenie 364 403,26 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE  

SPOLU 

479 251,94 

 

VÝKAZ  ZISKOV  A  STRÁT 

NÁKLADY    SUMA (EUR) 

Spotreba materiálu 21 989,73 
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Spotreba energie 2 879,62 

Ostatné sluţby 143 921,37 

Mzdové náklady a poistenie 1 601,96 

Dane 59,83 

Ostatné náklady 2 905,03 

Odpisy  12 729,87 

NÁKLADY  SPOLU 186 087,41 

 
VÝNOSY     SUMA (EUR) 

Trţby 4 020,00 

Ostatné výnosy 9 364,96 

Prijaté príspevky od iných  

organizácií 

26 868,67 

Prijaté príspevky od 

fyzických osôb 

134 774,38 

Prijaté príspevky z podielu  

zaplatenej dane 

1 353,88 

Dotácie 9 009,00 

VÝNOSY SPOLU 185 390,89 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -969,52 

Daň z príjmu 0,45 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ -696,97 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

16 
 

Poďakovanie 
 

Cirkev a cirkevné organizácie 

Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá,  

Rímskokatolícka cirkev, farnosť  Vaţec, 

 

Mestá, obce, úrady 

Obec Kríţová Ves,  

mesto Dolný Kubín, 

obec Vaţec, 

obec Smiţany 

mesto Ruţomberok, 

mesto Poprad. 

 

Inštitúcie a organizácie 

Diecézne centrum voľného času vo Vaţci, Oravské centrum mládeţe v Ústí nad Priehradou, 

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

Nadácia pre deti Slovenska, Zdruţenie kresťanských spoločenstiev mládeţe, Projekt 

Godzone, Mládeţ pre Krista Slovensko, Priatelia komunity Cenacolo, Občianske zdruţenie 

Vinica, Občianske zdruţenie Humanitas, Inštitút Krista Veľkňaza, Ţakovce, Hnutie 

kresťanských spoločenstiev detí – eRko, Katolícka univerzita v Ruţomberku, sestry Boţského 

Vykupiteľa, Spišmarket. 

Jednotlivci 

Mgr. Martina Troppová,  

Mgr. Marta Neupauerová,  

ThLic. Peter Petrek,  

Mgr. Peter Molek,  

Mgr. Karol Kriţian,  

Ing. Marián Uţák, 

Mgr. Martin Mekel,  

PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD.,  
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Gloria Gray z USA,  

ThDr. Vladimír Dzurenda, PhD.,  

 

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

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

k plynulému chodu centier a všetkých aktivít KpM. 

 


