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Príhovor riaditeľa 
„Dám vám nové srdce a vložím do vás nového Ducha“ (porov. Ez 36) 

Toto slovo nás sprevádza v sluţbe mladým uţ takmer 20 rokov. Za ten čas sme boli svedkami 

mnohých premien. Vonkajších i tých skrytých vo vnútri. Aj rok 2021 bol štedrý „na veci 

nové.“ Bezpochyby bol vrcholom roka mesiac september, keď naša krajina dostala obrovský 

dar v podobe apoštolskej návštevy pápeţa Františka. Neopakovateľným sa stalo stretnutie 

s mladými na štadióne v Košiciach. Z mnohých slov mi silne zaznieva pápeţov odkaz: 

„Potrebujeme nové oči, nový pohľad...na Boha, na seba, i na situácie, okolo nás...“  

Toto nové videnie sme sa snaţili sprostredkovať mladým prostredníctvom rôznych podujatí, 

aktivít a kampaní v Spišskej diecéze. Naďalej sme počas pandémie vyuţívali online priestor 

na šírenie Boţieho kráľovstva. Vnímame potrebu vstupovať na tento „nový kontinent.“  

Po uvoľnení opatrení sme pozývali mladých stretať sa naţivo. Okrem základnej Kerygmy 

ohlasovania sme znova poukazovali na periférie. Konkrétne na našich prenasledovaných 

bratov a sestry pre vieru, či zabudnutú starostlivosť o náš spoločný domov. 

Ďakujem štedrému Bohu za jeho ochranu, našim zamestnancom, skvelým dobrovoľníkom 

i všetkým za akúkoľvek pomoc a podporu sluţby mladým.  

Do ďalších dní kráčame v moci Ducha Svätého s prosbou:  „Dotkni sa mojich očí Pane, by 

som uvidel ťa!“ 

 

                  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  

 

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. 

História a súčasnosť 
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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 31.12.2021 mala KpM v Spišskej diecéze 3 zamestnancov.  

 

 

Aktivity a činnosť organizácie 
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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 2021 sme prijali ďalších 40 mladých ľudí, ktorých sprevádza 10 animátorov a jeden 

kňaz. Ţiaľ, kvôli koronavírusu a pandemickým opatreniam sa podarilo uskutočniť len jeden 

víkend. 

V tomto roku sme tieţ po 4 víkendoch a 8 online stretnutiach ukončili druhý ročník DAŠ s 20 

absolventmi. 

 

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 2021 bol Spišnet 3-krát, z toho jedno stretnutie bolo online:  marec – hosť o. Matúš 

Oravec – téma: modlitba; jún (prezenčne) – 

hosť: Valéria Halamová -  téma: Ako udrţať 

oheň; október (prezenčne) – hosť: o. Henrich 

Grejták z UPC Košice – téma: Zakorenení 

a otvorení. 

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 
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 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. 

Voľno-časové aktivity 

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

obmedezene kvôli korovavírusu realizovali: 

- 6 krúţkov (klub hier, futbalový, volejbalový a pod.), ktoré navštívilo takmer 130 detí a 

mladých ľudí z Liptova a Oravy; 

 

Oravské centrum mládeže (OCM)  

 

Aj v roku 2021 bola činnosť Oravského centra mládeţe v Ústí nad Priehradou výrazným 

spôsobom ovplyvnená celospoločenskou situáciou spojenou 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 2021 bolo v centre v sluţbe 10 mladých ľudí, ktorí pomáhali pri prevádzke centra 

a tieţ pri aktivitách v centre i pre širokú verejnosť. Ďakujeme im všetkým, ţe skrze sluţbu 

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

osobného rastu a posväcovania. Tento rok bol pre tím centra tieţ časom rozhodnutí, ktoré 

zásadne ovplyvňovali spoločný ţivot a z tímu slúţiacich sa postupne formuje komunita. ,  

Oprava budovy 

V roku 2021 sme ukončili všetky potrebné opravy v centre a následne sme finalizovali všetku 

potrebnú dokumentáciu, potrebnú k záverečnému kolaudovaniu budovy centra po oprave, 

ktorú sme začali po poţiari v roku 2016. Sme vďační všetkým, ktorí v tomto stáli pri nás a 

boli nám oporou, jednotlivcom i firmám, ktorí nám počas celej opravy pomáhali.  

 

Programy 
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Počas roka 2021 bolo centrum otvorené len veľmi málo, počas letných prázdnin a na začiatku 

školského roka. V tomto čase sme v centre privítali deti a mladých ľudí z celého Slovenska na 

letných táboroch cez rôzne spoločenstvá a organizácie, či mladých birmovancov z farností. 

Ostatné mesiace bolo centrum zatvorené, a to z dôvodu štátom nariadených opatrení 

spojených s pandémiou covidu. 

Keď sa však uvoľnili opatrenia a 

obnovilo sa aj školské vyučovanie, 

mohli sme organizovať duchovné 

obnovy v školách.  

Zároveň sme pokračovali v 

modlitebných pondelkových 

večeroch, kde sa stretávali ľudia z 

celej Oravy na svätej omši a 

adorácii, aby sme spoločne 

vyprosovali poţehnanie pre tento 

región. Zrealizovali sme niekoľko 

online duchovných obnov pre 

spoločenstvá na Orave, 9-

týţdňový online biblický kurz, do 

ktorého sa zapojili ľudia z celého 

Slovenska, s ľuďmi z oravských 

farností sme sa dva víkendy nepretrţite modlili pred Eucharistiou.  

 

 

Celodiecézne aktivity 
Rok  2021 bol podobne ako prechádzajúci rok poznačený karanténou a izolovanosťou. 

Napriek tomu sa podarilo mnoho dobrých vecí, podujatí, ktorými sme sa usilovali byť 

s Kristom pri mladých.  

V prvom rade sme pokračovali v rozbehnutých online kampaniach: Naplnená (január) - 

zamyslenia, videá, piesne a konkrétne aktivity, ktorými chcú dať mladým v tomto čase silný 

impulz, aby spoznali, čo znamená ţiť naplno podľa vzoru Panny Márie; 

- Úroveň jasu (marec) – nechať sa preţiariť Pánom a zvýšiť tak vlastnú úroveň jasu; 

- Mladí mladým – (marec – jún) – kaţdý týţdeň sme sa modlili za mladých v jednotlivých 

dekanátoch našej diecézy; 
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Začiatkom leta sa otec Ľuboš aj s niekoľkými odváţlivcami zapojili do púte Muráň-Levoča. 

Počas Campfestu sme 

pripravovali a slávili sv. 

omše vedľa areálu ranču 

v Kráľovej Lehote 

a spovedanie počas 

programu.   

V lete sme tieţ pripravili 

jednodňovú duchovnú 

obnovu pre mladých 

chlapcov, ktorí boli na duchovnom tábore v Prosieku. 

Koniec letných prázdnin sme zakončili 

Dvojbodkou za prázdninami na Mariánskej 

hore v Levoči.  

Na konci leta sme zorganizovali púť 

mládeže za Svätým Otcom do Košíc. 

Podarilo sa naplniť takmer dva plné 

autobusy mladých.  

V septembri sme spolu s o. Štefanom 

Bockom tieţ pripravili jednodňovú duchovnú obnovu pre birmovancov vo Švábovciach.  

Taktieţ sme spolupracovali na súťaţi Objav 

svoju farnosť, ktorú pre mladých pripravila 

Rada pre mládeţ a univerzity KBS 

a napokon sme sa zúčastnili aj prípravy 

víkendovky pre výhercov tejto súťaţe.  

V októbri sme spolu s vyše 60 mladými 

zaţili fantastický Diecézny horský výstup 

mládeže na vrch Baranec v Západných 

Tatrách.  

Počas októbra po tretíkrát prebiehala kampaň RE – 246 RENEW, v ktorej sme inšpirovaní 

Encyklikou Laudato Si čistili svoje okolie od 

odpadkov.  

V rámci Týţdňa Cirkvi pre mládeţ mal byť 

ako vţdy Godzone tour, avšak na poslednú 

chvíľu bol zrušený kvôli zhoršujúcej sa 

kovidovej situácii. A tak sme namiesto neho 

narýchlo pripravili Večer svedectiev 

v popradskej konkatedrále   
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V novembri sme sa zapojili do kampane Červená streda, ktorou pápeţská organizácia ACN 

poukazuje na mnoţstvo prenasledovaných kresťanov pre vieru po celom svete. Podarilo sa 

nám v našej diecéze iniciovať rozsvietenie viacerých kostolov načerveno a pripravili sme tieţ 

online program zo Svätyne Boţieho milosrdenstva v Smiţanoch, odkiaľ sme tieţ vysielali 

svedectvo  mladej irackej kresťanky Mirny Khaleel, ktorá musela ujsť pre prenasledovaním 

zo svojej krajiny a uţ šiesty rok ţije na Slovensku. 

Adventné a vianočné obdobie sme ţili posolstvom To, čo chcem, je Betlehem – bola to naša 

kampaň, ktorou sme chceli upriamiť mladých na najdôleţitejší symbol a podstatu Vianoc, 

ktorou je Betlehem.  

 

 

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

k 31.12.2021 v nasledujúcej súvahe: 

 

FINANČNÝ  PREHĽAD KpM ZA ROK 2021 

 

SÚVAHA 

STRANA AKTÍV SUMA(EUR) 

Neobeţný majetok 160 654,55 

Obeţný majetok 58 586,80 

MAJETOK SPOLU 219 241,35 

 

STRANA  PASÍV            SUMA (EUR) 

Vlastné zdroje krytia majetku 41 397,20 

Cudzie zdroje 1 635,00 

Časové rozlíšenie 176 209,15 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE  

SPOLU 

219 241,35 
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VÝKAZ  ZISKOV  A  STRÁT 

NÁKLADY SUMA (EUR) 

Spotreba materiálu 4 981,18 

Spotreba energie 1 118,08 

Ostatné sluţby 4 872,41 

Mzdové náklady a poistenie 7 578,30 

Ostatné náklady 270,77 

Odpisy  19 358,32 

NÁKLADY  SPOLU 38 179,06 

 
VÝNOSY  SUMA (EUR) 

Ostatné výnosy 2 401,98 

Prijaté príspevky od iných organizácií 7 400,08 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 10 350,90 

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 1 834,15 

Dotácie 1 207,80 

VÝNOSY SPOLU 23 194,91 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -14 984,15 

Daň z príjmu 0,00 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ -14 984,15 
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Poďakovanie 

Cirkev  

Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy, Prof. ThDr. PaedDr. SSLic. 

František Trstenský, PhD.,  

členom Rady Komisie pre mládež:  

 

Mgr. Branislav Koţuch   

Mgr. Martin Taraj, PhD.   

Mgr. Roman Šemrák   

ThLic. Róbert Neupauer         

Mgr. Pavol Forgáč               

Mgr. Matúš Oravec              

Mgr. Roman Saniga             

ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.   

Mgr. Mário Brezňan     

 

Mgr. Ľubomír Lorenčík   

Mgr. Helena Zadţorová  

Mgr. Peter Grivalský   

Mgr. Daniel Lysý, PhD.    

Mgr. Ján Frančák, PhD.   

PaedDr. Patrícia Bujňáková   

PaedDr. Jaroslava Pytelová   

 

 

 

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, 

Spišmarket s.r.o., Občianske zdruţenie Vinica, Občianske zdruţenie Humanitas, Hnutie 

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

Vykupiteľa. 

 


