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Príhovor riaditeľa 
Prelomový rok nezlomil mladých... 

Ako sme s bolesťou zatvárali kostoly pre verejnosť na Veľkú Noc, tak nám Boh 

začal otvárať nové moţnosti. Po dobrom štarte začiatkom roku, keď sa sľubne 

rozvíjali oba ročníky Diecéznej animatorskej školy, cirkevné školy a gymnázia 

sa striedali v centre vo Vaţci na duchovných obnovách. Stihli sme aj zopár 

víkendoviek pre birmovancov aţ do Veľkého týţdňa, keď sa zrušili všetky 

fyzické stretnutia s mladými.  

Vďaka naším dobrovoľníkom sme sa snaţili hľadať ako byť nablízku mladým, 

ktorí sa tieţ zoorientovavali v nových podmienkach. Spustili sme online kampaň 

pod názvom „MAMEPOKLAD“, kde sme takmer 2 mesiace 7 dni v týţdni 

robili večerné streamy adorácii pre mladých na rôzne témy. Takto sme sa pridali 

k rôznym alternatívam kde mladí mohli nájsť duchovné osvieţenie. Aj dlhodobé 

prípravy DSM sa v poslednej chvíli zmenili na online formu.  

Mladí sa do centra vrátili v letných mesiacoch a znova sa rozbiehali aktivity. 

Avšak diecéznym výstupom mladých do Tatier sa znova prerušila moţnosť 

osobných stretnutí. A my znova hľadáme (nielen pomocou ZOOM-u) ako ísť 

s KRISTOM ZA MLADÝMI. 

 

                  Mgr. Ľuboš Laškoty 

riaditeľ Komisie pre mládež 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 KpM je jej riaditeľ, a to Mgr. Ľuboš Laškoty, ktorý je oprávnený 

konať v jej mene. 

 

Personálne zázemie  
 K 31.12.2020 mala KpM v Spišskej diecéze 2 zamestnancov.  
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Aktivity a činnosť organizácie 

Animátorská škola 
.  

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 dvadsať rokov a táto škola sa neustále 

inovuje a aktualizuje, aby jej prínos zodpovedal súčasným potrebám mladých i spoločnosti. 

 

V roku 2020 sme prijali ďalších 40 

mladých ľudí, ktorých sprevádza 10 

animátorov a jeden kňaz. Ţiaľ 

koronavírus nedovolil uskutočniť ani 

jeden víkend, celý ročník sa presúva o 

rok neskôr. V tomto roku sme po 4 

víkendoch a 2 online stretnutiach 

ukončili druhý ročník DAŠ s 38 

absolventmi. Prvý ročník pozostával z 

3 víkendov a desaťdňového 

sústredenia spojeného s online 

evanjelizačným prenosom účastníkov Diecéznej animátorskej školy na tému: Zastavme 

Nalepkovid. Na jeseň  do druhého ročníka nastúpilo 30 účastníkov, absolvovali 1 víkend 

osobne a 1 online formou.  

 

 

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 2020 sa 

realizovalo stretnutie Spišnet 4-krát, z toho dve stretnutia boli online kvôli karanténnym 

opatreniam: február – Boţie slovo a spoločenstvo, hosť – František Trstenský; máj – online 

– krátke vzájomné zdieľanie členov; jún – Spišnet - vízia a ciele; november – online – hosť – 
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Matúš Reiner). 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.  

 

 

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 a Oravské 

centrum mládeţe v Ústi nad Priehradou. 

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.  

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

dobrovoľníctva pre všetkých mladých duchom v Spišskej diecéze. 

1. Voľno-časové aktivity 

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

obmedezene kvôli korovavírusu realizovali: 

- 9 krúţkov (klub hier, futbalový, volejbalový a pod.) ktoré navštevuje takmer 170 detí a 

mladých ľudí z Liptova a Oravy; 

 

Oravské centrum mládeže (OCM)  

 

Činnosť Oravského centra mládeţe v Ústí nad Priehradou v roku 2020 výrazným spôsobom 

ovplyvnila celospoločenská situácia spojená s pandémiou. Duchovným správcom centra bol 

Dominik Jamrich. Prevádzka centra bola aj v tomto roku v úzkej spolupráci s občianskym 

zdruţením V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeţe. Počas roka 2020 bolo v centre 12 

dlhodobých dobrovoľníkov, ktorí pomáhali nielen prevádzke centra, pri aktivitách v centre i 

pre širokú verejnosť. Bez nich by centrum bola len budova a priestory, s nimi a vďaka nim je 

centrum miestom, v ktorom cítiť dynamiku ţivota. 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. 

 

Oprava budovy 
V roku 2020 sme ukončili úpravu vonkajšej fasády na celom centre a skolaudovali novú 

kotolňu centra. Ďalšie práce na dokončení vnútorných priestorov centra boli zastavené z 

dôvodu nedostatku zdrojov.  

Programy 
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Počas roka 2020 bolo centrum otvorené len na začiatku roka, počas letných prázdnin a na 

začiatku školského roka. Ostatné mesiace bolo centrum zatvorené, a to z dôvodu štátom 

nariadených opatrení spojených s pandémiou covidu. Za celý rok preto hostilo len cca 300 

hostí, deti a mladých ľudí na letných táboroch cez rôzne spoločenstvá a organizácie, mladých 

birmovancov z farností.   

V lete sme stihli pozvať mladých i dospelých z Oravy k modlitbám za región. Modlitebné 

stretnutie sa konalo v Kline a svätú omšu slúţil pomocný biskup Ján Kuboš.   

Nečakané okolnosti roka 2020 však priniesli aj nové skúsenosti - vysielali sme z našej 

kaplnky online prenosy pravidelných modlitebných večerov Milosrdný a rovnako pondelkové 

modlitebné večery, zrealizovali sme niekoľko online duchovných obnov pre ľudí zo 

spoločenstiev na Orave. Bol to tieţ čas 

intenzívnejšej mobilizácie do modlitby - s 

ochotnými kňazmi z celého Slovenska sme 

vytvorili nepretrţitú týţdennú reťaz svätých 

omší za Slovensko, s ľuďmi z oravských 

farností sme sa zase dva víkendy nepretrţite 

modlili pred Eucharistiou. Naši 

dobrovoľníci zároveň pomáhali so šitím 

rúšok, ktoré sa následne rozdávali do 

samospráv a sociálnych zariadení, s 

roznášaním potravín tým, ktorí to 

potrebovali, či ďalšími spôsobmi, ktoré si 

dané okolnosti vyţadovali ako konkrétnu sluţbu milosrdenstva.  

 

 

Celodiecézne aktivity 
Rok  2020 bol výnimočným rokom. Bol to rok poznačený karanténou a izolovanosťou. Kvôli 

opatreniam na obmedzenie a zastavenie šírenia vírusu Covid 19 sme museli zrušiť či 

vynechať mnoţstvo aktivít, ktoré sme mali naplánované i tie, ktoré sa konali pravidelne kaţdý 

rok. Bol to však aj priestor na hľadanie nových moţností, ako prinášať Krista mladým do ich 

domovov, do ich osamelých sŕdc. 

 

Diecézny výstup mladých na Zbojnícku 

chatu 

Hneď v prvý deň februára 2020 sme uskutočnili 

Diecézny výstup mladých na Zbojnícku chatu, kde 

s nami putovalo 54 účastníkov od Bratislavy aţ po 

Sninu. Keďţe počet horských nadšencov od 

predošlého výstupu opäť stúpol, ukazuje sa, ţe 

krása slovenskej prírody je pre mladého človeka 

stále príťaţlivá, a to aj napriek náročnému 

fyzickému prekonávaniu sa.   
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Púť do rodiska bl. Karolíny na poslednú chvíľu zrušená 

 

V marci sme uţ mali pripravený program a dohodnutú púť do mesta Zabawa, ktoré sa 

nachádza v blízkosti rodného miesta a hrdinskej mučeníckej smrti bl. Karolíny Kózkównej. 

Kvôli vypuknutiu pandémie sme ju museli v poslednej chvíli zrušiť.  

Taktieţ sa nekonalo ani Diecézne stretnutie mládeţe, ktoré malo byť v tomto roku znova 

v Poprade a pripravovanou témou bolo „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ 

 

Online podujatia a inovované formy evanjelizácie mladých 

 

Po vyhlásení karantény sme začali intenzívne premýšľať nad tým, čo by bolo moţné robiť, po 

čom je najväčší hlad. Začali sme teda kaţdý večer o 20:15 vysielať online adorácie z kaplnky 

v centre vo Vaţci. Kaţdá z nich mala svoju špecifickú tému (večer milosrdenstva, večer so 

svätými, večer svedectiev, čo chceš, aby som ti urobil?). V stredu o 12.00 h. sme vysielali 

online sv. omše s príhovorom pre mladých.  

V apríli sme vysielali online veľkonočné obrady z kaplnky DCM vo Vaţci. Po Veľkej noci 

sme pokračovali vo vysielaní online litániami z Loretta – zamyslenia nad invokáciami 

Loretánskych litánií a v piatky sme vysielali poboţnosti Cesty svetla.  

V júni sa karanténne opatrenia začali postupne uvoľňovať a vďaka tomu sa mohlo uskutočniť 

desaťdňové sústredenie tentoraz spojené s online evanjelizačným prenosom účastníkov 

Diecéznej animátorskej školy – téma: Zastavme Nalepkovid 

(https://soundcloud.com/radiomariaslovensko

/zastavme-nalepkovid). 

V auguste  sme organizovali ďakovné 

modlitebné stretnutie pre mladých celej diecézy. 

Toto stretnutie prebiehalo v Levoči a následne 

v spolupráci s OCM v Kline.  

V septembri sme začali s online kampaniami 

pre mladých, zameraných na dôleţité témy, 

ktoré sme ponúkli mladým a motivovali ich 

k praktickým skutkom lásky: 

September a október - kampaň „Všetko tvorím nové“. 

Cieľom bolo ukázať ţe Boh tvorí aj v tomto čase nové veci v ţivote mladých. V škole, doma, 

v oblasti viery. Témy boli ponúkané najmä v online priestore: cez naše videá, plagáty a 
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obrázky.   

 

V októbri  sme sa mladým snaţili predstaviť myšlienky z Encykliky pápeţa Františka 

Laudato si o tom, ţe Cirkev má vo veľkej starostlivosti náš spoločný domov. Spustili sme 

teda kampaň RE 246, ktorou sme chceli mladých aktívne pozvať k ochrane nášho 

spoločného domova. Cieľom bolo vyzbierať 264 vriec odpadu 

(https://secure.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201020021). No namiesto plánovaných 

246 vriec odpadu (toľko bodov má encyklika), sa podarilo vyzbierať 258 vriec. Do kampane 

sa zapojilo cca 50 mladých, ktorí zbierali na 26 miestach Slovenska. Kampaň vyvrcholila 

zaslaním ďakovného pozdravu s fotoknihou pápeţovi Františkovi. Propagovali sme ju aj na 

TKKBS, v Rádiu Lumen a Tv Lux 

(https://secure.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201106014).  

V tomto mesiaci sme taktieţ partnersky 

spolupracovali na Kampani Čas pohnúť 

časom, ktorú organizovala Rada pre mládeţ a 

univerzity 

 

Mesiace november a december boli 

poznačené témou „PRISĽUBENÝ“  - cieľom 

bolo poukázať na solidaritu s trpiacimi a 

pripraviť sa na narodenie Pána. Preto sme sa 

usilovali tieţ upriamili pozornosť mladých na 

situáciu prenasledovaných kresťanov vo svete 

a ukázať ich hrdinské svedectvo viery. Pozývali sme mladých k modlitbe za našich bratov a 

sestry na obed cez online prenos ANJEL PÁNA. Tieto modlitby sme denne streamovali na 

sociálnych sieťach. V spolupráci s ACN Slovensko sme  podnietili finančnú zbierku pomoci 

pod názvom Mladí Prenasledovaných prostredníctvom ACN. Cieľom bolo vyzbierať 500€, 

podarilo sa vyzbierať 2081 € od 76 darcov. Taktieţ sme iniciovali rozsvietenie niektorých 

chrámov našej diecézy načerveno počas Červenej stredy 25. 11(napr. baziliku na Mariánskej 

hore či Katedrálu sv. Martina v Spišskej Kapitule). V tento deň sme vysielali online sv. omšu 

z Baziliky Navštívenia Panny Márie v Levoči 

slúţenou za trpiacich kresťanov po celom svete 

(https://m.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=2020112

6030).  

 

V decembri sme napokon ţili kampaňou „To, čo 

chcem je Betlehem“, v ktorej sme pozornosť 

najmä no nielen mladých upriamovali na najkrajší 

symbol Vianoc, ktorým je Betlehem. Kampaň sme propagovali prostredníctvom krátkych 

videí a grafiky na sociálnych sieťach. Ponúkli sme tieţ tričká s logom Betlehema, zakúpením 

ktorých išlo 5 € na zbierku pre prenasledovaných kresťanov. Pripravili sme aj nálepku (A4) 
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na okno s logom Betlehema, ktorú si ľudia priamo objednávali a vylepovali na okná svojich 

domácností. 

Taktieţ sme počas tohto roka nahrali sériu rozhovorov na rôzne témy a uverejňovali vo forme 

podcastov s názvom Impulzy pre teba - https://anchor.fm/impulzy-pre-teba/episodes/Prbeh-

DA---o--ubo-Lakoty-eeujkn 

 

 

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

k 31.12.2019 v nasledujúcej súvahe: 

 

FINANČNÝ  PREHĽAD KpM ZA ROK 2020 

 

SÚVAHA 

STRANA AKTÍV SUMA(EUR) 

Neobeţný majetok 180 012,87 

Obeţný majetok 63 379,39 

MAJETOK SPOLU 243 392,26 

 

STRANA  PASÍV            SUMA (EUR) 

Vlastné zdroje krytia majetku 56 381,35 

Cudzie zdroje 1 618,36 

Časové rozlíšenie 185 392,55 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE  

SPOLU 

243 392,26 
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VÝKAZ  ZISKOV  A  STRÁT 

NÁKLADY SUMA (EUR) 

Spotreba materiálu 3 290,00 

Spotreba energie 1 069,08 

Ostatné sluţby 2 303,14 

Mzdové náklady a poistenie 7 069,06 

Ostatné náklady 343,08 

Odpisy  19 422,25 

NÁKLADY  SPOLU 33 496,61 

 

VÝNOSY  SUMA (EUR) 

Ostatné výnosy 2 405,73 

Prijaté príspevky od iných  

organizácií 

9 250,08 

Prijaté príspevky od 

fyzických osôb 

8 850,00 

Prijaté príspevky z podielu  

zaplatenej dane 

1 790,06 

Dotácie 1 465,12 

VÝNOSY SPOLU 23 760,99 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -9 735,62 

Daň z príjmu 0,00 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ -9 735,62 
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Poďakovanie 

Cirkev  

Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor 

Spišskej diecézy 

 

Mestá, obce, úrady 

obec Rabča, 

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, 

Nadácia pre deti Slovenska, Zdruţenie kresťanských spoločenstiev mládeţe, Diecézny 

katechetický úrad Spišskej diecézy, Projekt Godzone, Mládeţ pre Krista Slovensko, Priatelia 

komunity Cenacolo, Občianske zdruţenie Vinica, Občianske zdruţenie Humanitas, Hnutie 

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

Vykupiteľa, Spišmarket. 

 


