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Rozhovor s riaditeľom  

Otec Ľuboš, mohli by ste nám povedať niekoľko slov o tom, že v čom vidíte hlavné 

poslanie, ciele a prínos Komisie pre mládež v Sp. diecéze (KpM)? 

Poslanie KpM je mladý človek a jeho svet. Vychádzať, spoznávať a sprevádzať – sú tri slová, 

ktoré v sluţbe mladým chcem podčiarknuť. Ísť smerom k mladému človeku s radostnou 

správou Evanjelia. Zastaviť sa a načúvať, byť v postoji poslucháča s otázkou ako sa máš? 

Poznať smer a ponúknuť moţnosť kráčať spolu. Mladý človek pozná silu partie a rovesníkov 

– silu spoločenstva. Aj v tejto oblasti sa KpM vidí svoju úlohu – napomáhať a posilňovať 

spoločenstva mladých. KpM zastrešuje a koordinuje aktivity pre mladých v našej spišskej 

diecéze. Prostredníctvom evanjelizácie a formácie sa snaţíme priblíţiť k cieľu KpM a tým je 

zrelý kresťan. 

Čo vás naučila služba vedenia tejto organizácie, čím vás to obohatilo? 

Pohľad do minulosti ma učí vzdať úctu, obdiv a vďačnosť Bohu, ktorý konal cez mnohých 

kňazov a horlivých laikov stojacich pri KpM od roku 2000. Spoznávam veľa vzácnych 

mladých, ktorí svojim nadšením sú pre mňa minimálne inšpiráciou. Uvedomujem si, ţe bez 

blízkych spolupracovníkov a ochotných dobrovoľníkov by KpM čosi podstatné chýbalo. 

Keď sa pozriete na činnosť KpM v roku 2017, čo pokladáte za najdôležitejšie výsledky, 

ktoré sa podarilo dosiahnuť a v čom vidíte najväčšie výzvy do ďalšieho roka? 

KpM má uţ dlhšie vytýčené pravidelné aktivity, ktoré sa s Boţou pomocou podarilo 

uskutočniť aj v uplynulom roku 2017. Skrze centra mládeţe  (Ústie, Kríţová Ves a Vaţec) 

sme ponúkli duchovné obnovy pre mladých vo forme víkendoviek, ale aj počas týţdňa 

predovšetkým pre stredné školy. Pokračujeme vo formovaní mladých cez DAŠ. Vedúci 

spoločenstiev sa stretali na pravidelnom Spišnete. Aj v tomto roku sme sa organizačne 

zapojili do projektu Godzone. Nechýbali ani diecézne turnaje vo futbale a volejbale. 

Príjemným prekvapením bol záujem mladých na „Púť do Zabawy“, či Muráň – Levoča. 

Osvedčilo sa oslovovať mladých na Levočskej púti cez „M-Klub“. Medzi vrcholné podujatia 

patrilo Diecézne stretnutie mládeţe – Vykroč, tentoraz v Starej Ľubovni. Feedback mladých 

nás povzbudil, ţe napriek prekáţkam, to stojí za to. Spomeniem ešte blahorečenie Titusa 

Zemana, ktorým sa odštartoval projekt s názvom “Odváţny rok.“V tom vidím smerovanie do 

ďalších mesiacov – témou odvahy popretkávať podujatia, ktoré ponúkame a ísť v línii 

príprav Národného stretnutia mládeţe P18. 

Formácia mladých a spoločenstiev patrí medzi hlavnú náplň KpM. V čom je ich 

dôležitosť? Ako by mala podľa vás vyzerať dobrá formácia pre veriacich, žijúcich 

v súčasnej dobe a podmienkach? 

Uvedomujem si, ţe bohatstvo viery, ktoré som prijal je darom, ničím nezaslúţeným darom. 

A ţe sa tento dar rozmnoţuje prehlbovaním a dávaním. Cirkev ako starostlivá mama 

odovzdáva to, čo dáva skutočný ţivot. Mladí toto hľadajú, ţivot. Mnohí majú schopnosť 

vycítiť, kde a čo utíši túţbu po ţivote. Je však mnoho hľadajúcich mladých, ktorí „blúdia.“ 

Formácia mladého človeka vychádza aj z pouţitého jazyka, ktorým sa mladej duši 

prihovárame, byť zrozumiteľným. Vedieť podať pravdy viery atraktívnym spôsobom a pritom 

nič neubrať z ich veľkosti. A platí to, čo uţ dávno vedeli pred nami – dnešný mladý človek 
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verí viac svedkom ako učiteľom. Teda osobná formácia je začiatkom skutočnej formácie 

mladých. 

Vidíte aj nejaké negatíva, ktoré znižujú efektivitu formácie mladých v diecéze? 

Ţijeme vo svete pokušení. To prvé je uveriť, ţe sa nič neoplatí. A to aj zo strany pastierov vo 

farnosti.  Nechať v sebe zahlušiť nadšenie Dobrého Pastiera, ktorý ide a hľadá jednu 

stratenú ovečku. Myslím, ţe všetci rozumieme, ţe cestou ďalšej etapy pastoračnej sluţby je 

jednotlivec, pre ktorého sa „to oplatí.“ Druhé pokušenie je generalizovať, či 

zovšeobecňovať. Skúsenosť sa zdá rozhodujúca - negatívna, či pozitívna. Dať mladým 

nálepku „duchári“ a zavrieť dvere srdca i fary môţe mať rôzne príčiny. No vstupovať do 

dialógu, alebo ešte lepšie ho začínať je cesta, ktorá môţe napomôcť katolíckemu duchu vo 

formovaní mladých. 

Vidíte nejaký priestor na zlepšenie evanjelizácie a pastorácie mladých v Sp. diecéze? 

Uvedomujem si, ţe v tejto sluţbe sa kaţdý kňaz vo farnosti namáha a povaţuje to za jednu 

z priorít. A za to aj v mene mladých ďakujem. Hľadáme spôsob ako sprevádzať mladých 

a zdá sa, ţe je viacero ciest. Oceňujem prácu pre mládeţ na národnej úrovni a veľmi sa 

teším „Trom Rokom“ (Čistý, Milosrdný a Odváţny), ktoré priniesli veľa praktických 

podnetov ako hovoriť mladým ich jazykom. Vrelo odporúčam kňazom, spoločenstvám 

i „stretkám“, aby siahli po pripravených katechézach. A pozývam všetkých na tohtoročné 

stretnutie mládeţe P18 v Prešove. Nechať sa formovať v O2he. 

Aká je vaša vízia práce a poslania KPM do budúcnosti? V akej oblasti by ste najviac 

chceli vidieť progresívny rast KPM počas najbližších rokov? 

Napĺňať ciele, ktoré má KpM vytýčené, a tak s mladými kráčať za Kristom+ 

 

      Mgr. Ľuboš Laškoty 

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:                                +421 911 223 067 

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. Ľuboš Laškoty 

    Kyjevská 4, 071 01, Michalovce 

 

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. Ľuboš Laškoty, ktorý je oprávnený 

konať v jej mene. 

 

Personálne zázemie  
 K 31.12.2017 mala KpM v Spišskej diecéze 3 zamestnancov.  
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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 vedúceho.  

 

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, keď 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 2017 sme prijali 

ďalších 40 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 48 

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 2017 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 2017 sa realizovalo stretnutie Spišnet 3-krát (február, jún, 

september) bolo do siete Spišnetu zapojených 23 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 marci bolo hosťom Spišnetu koordinátor projektu Kresťan 
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v politike Eduard Filo, ktorý má tieţ participuje na projekte Lifenet a pre účastníkov si 

pripravil slovo líderstve a vedení spoločenstva. Počas júnového stretnutia nás navštívil ThDr. 

PhDr. Ján Buc s formačnou prednáškou na tému Spoločenstvá a autority. Napokon 

v septembri sme privítali biblistu prof.  Františka Trstenského s témou Ako ţiť s a z Boţieho 

slova. 

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 2017 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 (40 účastníkov): 8 víkendov a 10 dňové 

sústredenie; 

- diecézna animátorská škola  2. ročník (48 účastníkov): 8 víkendov;  

- kurz Základov kresťanského ţivota (45 osôb): 1 víkend; 

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

- duchovné obnovy pre birmovancov a cirkevné školy: 19 pobytových skupín (spolu 

cca 500 osôb); 

- duchovné obnovy pre animátorov (50 osôb): 2 víkendy; 

3. Prijatie 

- priatie mladých ľudí na čas v priestoroch Domu prijatia: 30 osôb 

4. Dobrovoľníctvo 

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

osôb; 
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- 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. 

 

Za rok 2017 realizovala KpM v spolupráci so spoločenstvom Premeny v Diecéznom 

centre i mimo neho viac než 52 mládežníckych podujatí, ktorých sa zúčastnilo celkovo 

3055 účastníkov.   

 

Oravské centrum mládeže (OCM)  

 

Oravské centrum mládeţe 

v Ústí nad Priehradou bolo po 

poţiari v októbri 2016 aţ do 

júla 2017 zatvorené kvôli 

opravám. A tie sa netýkali len 

častí priamo zničených ohňom 

alebo vodou, ale opravovalo sa 

aj to, čo sa za predchádzajúce 

roky činnosti centra ukázalo 

ako nedostatočné či 

nevyhovujúce. Centrum tak 

dostalo novú podobu jednak 

navonok ako aj v interiéri. Vo 

februári 2017 diecézny otec biskup Štefan vyhlásil celodiecéznu zbierku na opravu centra, 

v ktorej sa vyzbieralo cca 100 600,- eur. Aj vďaka tejto štedrosti i ostatných darcov z celého 

Slovenska, ktorí opravy centra podporili v čiastke cca 160 000,- eur, a rovnako vďaka ochote 

mnohých dobrovoľníkov, podnikateľov i úradníkov sa podarilo obnoviť prevádzku časti 

centra v júli 2017 tak, aby sa v jeho priestoroch mohli konať programy. Ďakujeme všetkým 

darcom a podporovateľom.  

Do konca roka 2017 centrum hostilo cca 500 hostí, od detí na letných táboroch cez mladých 

birmovancov z farností či študentov cirkevných škôl aţ po účastníkov seminára Otcovo srdce.  

Celá činnosť centra by nebola moţná bez ochotných dobrovoľníkov, ktorí v centre 

slúţianielen pri prevádzke centra, ale aj pri príprave programov priamo v centre alebo 

v okolitých farnostiach alebo v školách pri duchovných obnovách. Počas roka 2017 ich bolo 

12. 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. 

K ďalším sluţbám OCM patria pravidelné modlitebné večery Milosrdný, na ktorých sa kaţdú 

poslednú nedeľu v mesiaci vo farskom kostole v Trstenej stretávajú ľudia z celej Hornej 

Oravy, aby sa spolu modlili za tento kraj. V čase pôstu sme pozvali ľudí z celej Oravy do 

nepretrţitej modlitby a pôstu za Oravu. Aj v roku 2017 OCM zorganizovalo cez letné 
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prázdniny cyklopúť k bl. sestre Zdenke do Krivej a mladí z Oravy sa zúčastnili aj Diecézneho 

stretnutia mládeţe v Starej Ľubovni. Rovnako nechýbal počas leta letný tábor Originál, 

ktorého program je postavený na pilieroch teológie tela sv. Jána Pavla II. a ktorý je určený pre 

mladých od 13 rokov, a o pár mesiacov neskôr aj víkendový program Refresh pre účastníkov 

všetkých ročníkov Originálu, aby si pripomenuli a oţivili nielen spomienky, ale 

predovšetkým osobné rozhodnutie pre Jeţiša, ktoré počas tábora urobili.  

 

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. Minulý rok sme si pripomenuli 10. výročie vzniku DSS, v rámci 

ktorého bola sv. omša za účasti diecézneho o. biskupa Štefana Sečku spojená s vysluhovaním 

sviatosti birmovania a kultúrno-hudobné spomienkové podujatie. 

 

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 2017 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 krúţkov (hudobný, divadelný, športový, 

dievčenský, miništrantský, detský, tanečný, tvorivé 

dielne), ktoré navštevuje pribliţne 100 detí a mladých 

ľudí z miestnej komunity; 
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2.Duchovné aktivity 

 

- sv. omše dvakrát do týţdňa (100 ľudí); 

- pravidelné formačné stretnutia raz do mesiaca pre mladších i starších animátorov z Kríţovej 

Vsi a Veľkej Lomnice pod názvom LEHA (S ním), ktoré sme robili v spolupráci 

s Gréckokatolíckym formačným centrom pre Rómov v Čičave (50 ľudí); 

- týţdenné biblické stretnutie pre dospelých (15 ľudí); 

- príprava na birmovanie (25 ľudí); 

- kurz Poď za mnou zameraný na základné pravdy kresťanského ţivota v spolupráci 

s Gréckokatolíckym formačným centrom pre Rómov v Čičave (30 ľudí) 

3. Kultúrne, spoločenské podujatia a konferencia 

V rámci centra funguje jedna rómska gospelová kapela, ktorá 

sa zapájala do sluţby na sv. omšiach v Kríţovej Vsi a pri rôznych 

formačných podujatiach. Vystupovala tieţ na rómsko-slovenskom 

festivale FestRom v Kruţlove a na púti Rómov do Svätyne Boţieho 

milosrdenstva v Smiţanoch. Členovia kapely sa tieţ v spolupráci 

s kapelou F6 a Gréckokatolíckym formačným centrom pre Rómov 

v Čičave zapájali aj do projektu Bararas zameraného na posolstvo 

zmierenia medzi Rómami a Slovákmi, v rámci ktorého vystúpili 

v Jarovniciach, v Starej Ľubovni,na rómskej púti v Gaboltove a na 

Campfeste v Kráľovej Lehote. 

 

 

4.Vzdelávacie aktivity 

KpM prenajala priestory v stredisku Súkromnej odbornej škole v Keţmarku na 

vzdelávanie 15 učňov v odbore stolár a 25 učníc v odbore krajčírka, pričom v roku 2017 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.V roku 2017 sme sa zapojili do 

Národného projektu Komunitné centra pod gesciou Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Uskutočnili sa 

výberové konania na tri pracovné pozície, ale nepodarilo sa obsadiť 

miesto odborného garanta, bez ktorého nie je moţné projekt 

realizovať. Predpokladá sa spustenie v roku 2018, kedy sa zo zákona 

majú zníţiť kvalifikačné kritériá na odborného garanta. 

 

6. Projekty 

Vďaka podpore v rámci programu Roma Renovabis bol zrealizovaný jeden projekt 

zameraný na zorganizovanie 2 denných táborov pre deti z Kríţovej Vsi a 2 pobytové tábory 

pre rómske deti a mládeţ z Kríţovej Vsi a Veľkej Lomnice. Táborov sa zúčastnilo 140 
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účastníkov. V rámci projektu sa vykonali 

drobné stavebné úpravy a opravy v stredisku 

a v spolupráci s Gréckokatolíckou rómskou 

misiou sa začal vydávať občasník o rómskej 

misii. 

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 2017 v Starej Ľubovni 

Komisia pre mládeţ v Spišskej diecéze aj v roku 2017 pripravila Diecézne stretnutie mládeţe 

Vykroč. Tentoraz sa uskutočnilo 22. apríla 2017 v Starej Ľubovni a jeho mottom bolo 

posolstvo Sv. otca pre mládeţ „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.“ 

Stretnutie začalo privítaním z úst otca biskupa Štefana Sečku, ktorý sa mladým prihovoril 

milými slovami. Program pokračoval moderovaným rozhovorom „pri kávičke“ s hosťom 

stretnutia o. Mariánom Kuffom a po ňom  roztancovala mladých skupina My way. Počas 

stretnutia otec biskup odovzdal certifikáty a zablahoţelal 41 absolventom Diecéznej 

animátorskej školy. Ostatných mladých povzbudil, aby boli aj oni ohlasovateľmi a svedkami 

veľkých Boţích vecí v ich ţivote. Pri tejto výzve si mladí prevzali osobné povzbudenie otca 

biskupa z rúk kňazov, ktorí tu prišli slúţiť sviatosťou zmierenia. Moderovaný program 

zakončili Lamačské chvály modlitbou a svedectvami zo ţivota mladých. Celé stretnutie 

napokon vyvrcholilo modlitbou sv. ruţenca a slávením sv. omše. Tento rok sme na DSM 

Vykroč opäť privítali vyše tisíc mladých z celej diecézy, čo je pre nás obrovským 

povzbudením a svedectvom túţby mladých po ţivote s Bohom. 

                                     

 

Púť mladých do Zabawy k bl. Karolíne 

 17. – 19. 3. 2017 pripravila Komisia pre mládeţ v Spišskej diecéze púť mladých do 

poľského mesta Zabawa. Púte sa zúčastnilo celkovo 130 pútnikov, ktorí tu navštívili miesta, 

spojené so ţivotom a hrdinskou smrťou bl. Karolíny, mučenice čistoty. Spolu s mladými 

putovali aj kňazi zo Spišskej diecézy, vdp. Ľuboš Laškoty a vdp. Roman Saniga, ktorí 

pútnikov sprevádzali duchovnou sluţbou počas celej púte. Ubytovanie bolo zabezpečené 

v rodinách, ktoré ponúkli ubytovanie Slovákom aj počas minuloročných Svetových dní 

mládeţe v Krakove. Vyvrcholením putovania do Zabawy bola kríţová cesta na mieste, kde na 

začiatku I. svetovej vojny obetovala bl. Karolína ţivot, aby si uchránila vlastnú čistotu. Tejto 

http://www.mojakomunita.sk/web/rdss-kv
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kríţovej cesty, ktorá sa tu koná na 18. deň v kaţdom mesiaci, sa v sobotu zúčastnilo pribliţne 

1500 ľudí z okolia i zo vzdialenejších miest. 

Tamojší správca farnosti venoval na pamiatku slovenským pútnikom štep z hrušky, pod 

ktorou bl. Karolína vykonávala katechézy pre deti a mladých počas svojho ţivota. Tento dar 

bude umiestnený a posadený v blízkosti Diecézneho centra pre mládeţ vo Vaţci ako 

spomienka na obetu tejto mučenice čistoty a ako povzbudenie pre mladých k ţivotu v čistote 

srdca. Nečakané radostné osvieţenie priniesli 

pútnikom na záver púte zásnuby mladého páru zo 

Slovenska, ktoré sa v nedeľu udiali na záver 

putovania. 

 

Volejbalový a futbalový turnaj 

Levočská mestská hala sa v sobotu 27. 5. 2017 

stala miestom odohrania Diecézneho volejbalového turnaja. O pohár Komisie pre mládeţ 

v Sp. diecéze súťaţilo sedem tímov. Celý turnaj začal slávením sv. omše, celebrovanej vdp. 

Martinom Tarajom. Po sv. omši nasledovalo predstavenie a zoznámenie jednotlivých tímov, 

pričom jedno z druţstiev sa na turnaj nedostavilo kvôli nečakaným zraneniam hráčov.  

Turnaj prebiehal súbeţne na dvoch ihriskách. Prvé tri miesta obsadilo druţstvo Ľudu kríţa zo 

Šarišského Jastrabieho, druţstvo Kolotočare a druţstvo Junit, obe z Levoče.  

V sobotu 4. 11. 2017 sa v Rabči odohrával Diecézny futbalový turnaj, ktorý organizovala 

Komisia pre mládeţ v Sp. diecéze. Celkovo sa tohto turnaja zúčastnilo osem druţstiev z celej 

diecézy. Turnaj začal spoločnou sv. omšou, ktorú celebroval riaditeľ KPM o. Ľuboš Laškoty. 

Po nej začali samotné zápasy, ktoré sa niesli v zvlášť radostnej atmosfére, v duchu úcty 

k protihráčom a pravidiel fair play. Na treťom mieste sa napokon umiestnilo druţstvo 

z farnosti Okoličné, na druhom druţstvo zo Zuberca a víťazmi sa uţ po štvrtýkrát stala Stará 

Ľubovňa. Víťazi si s víťaznou trofejou zároveň odniesli aj postup na celoslovenské kolo 

o Pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska, ktoré bolo 11. novembra 2017 

v Michalovciach. 

 

 

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

k 31.12.2017 v nasledujúcej súvahe: 

 

SÚVAHA 
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STRANA AKTÍV SUMA(EUR) 

Neobežný majetok 398 756,56 

Obežný majetok 67 988,61 

Časové rozlíšenie 202,12 

MAJETOK SPOLU 466 947,29 

 

STRANA  PASÍV            SUMA (EUR) 

Vlastné zdroje krytia majetku 99 948,52 

Cudzie zdroje 5 197,31 

Časové rozlíšenie 361 801,46 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE  

SPOLU 

466 947,29 

 

VÝKAZ  ZISKOV  A  STRÁT 

NÁKLADY SUMA (EUR) 

Spotreba materiálu 2 822,16 

Spotreba energie 2 632,96 

Ostatné služby 7 317,09 

Mzdové náklady a poistenie 11 511,52 

Dane 120,14 

Ostatné náklady 17 092,04 

Odpisy  14 703,54 

NÁKLADY  SPOLU 56 199,45 

 
VÝNOSY  SUMA (EUR) 

Tržby 4 720,00 

Ostatné výnosy 9 664,48 
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Prijaté príspevky od iných  

organizácií 

13 807,78 

Prijaté príspevky od 

fyzických osôb 

8 996,80 

Prijaté príspevky z podielu  

zaplatenej dane 

9 636,89 

Dotácie 3 703,16 

VÝNOSY SPOLU 50 529,11 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -5 670,34 

Daň z príjmu 0,00 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ -5 670,34 

 

 

 

Poďakovanie 
 

Cirkev  

Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, 

 

Mestá, obce, úrady 

Obec Kríţová Ves,  

mesto Stará Ľubovňa, 

mesto Levoča, 

obec Vaţec, 

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, 
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Nadácia pre deti Slovenska, Zdruţenie kresťanských spoločenstiev mládeţe, Diecézny 

katechetický úrad v Spišskej diecéze, 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 

Martina Troppová, Marta Neupauerová, Peter Petrek, Karol Kriţian, Marián Uţák, Martin 

Mekel, Ján Buc, Gloria Gray, Vladimír Dzurenda, Peter Lipták, Milan Majerský, Ľuboš 

Tomko, Michal Jurečko, Dominik Jurečko, Michal Perignáth, Marcela Mlynárová, Peter 

Venglarčík, Jaroslava Pytelová, Heci Zadţorová, Anton Tyrol, Ivka Jašková, Martin Mydliar, 

Jana Brezániová, Štefan Bocko, Mária Bednarčíková, 

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. 

 


