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Prežívam vďačnosť za  uplynulý rok, 
za  všetkých mladých v  spoločenstvách, 
ich pravidelné stretnutia, ako aj za všetky 
podujatia a aktivity, ktoré sa počas celého 
roka 2018 v ZKSM uskutočnili a zorganizo-
vali.

Rok 2018 bol rokom, v ktorom prebehli 
viaceré zmeny, personálne, administra-
tívne, organizačné, ktoré sa tiež do  urči-
tej miery odrazili aj  na celkovom chode 
v  ZKSM. Bol to rok v  ktorom sme vychá-
dzali zo  zaužívaných spôsobov fungova-
nia a  mali sme príležitosť učiť sa novým 
veciam.

ZKSM je zamerané na  neformálne 
vzdelávanie, dobrovoľníctvo, angažova-
nosť a spoluprácu, no tvorí hlavne zázemie 
a podporu pre spoločenstvá a upriamuje 
sa na  ich kvalitatívny a  kvantitatívny rast. 
Preto našou tohtoročnou prioritou bolo 
zamerať sa viac na  kvalitu a  prácu v  sa-
motných spoločenstvách. Pre  našich čle-
nov sme pokračovali v  programe UpGra-
de, ktorého cieľom je reagovať na  výzvy 
a potreby spoločenstiev prostredníctvom 
cielenej systematickej podpory. Tešíme 
sa, že mnohé spoločenstvá tento program 
využili.

V  roku 2018 sme tiež žili témou pro-
jektu Eco challenge, ktorým motivujeme 
mladých k  ekologickému mysleniu a  za-
meraniu na  zdravý životný štýl. Rovnako 
sme pokračovali v stretnutiach s vedúcimi 
spoločenstiev, uskutočnili dve kolá Inter-
ného grantu a zrealizovali sme 3 mediálne 
kampane na rôzne témy a mnoho iného.

Ďakujem všetkým spolupracovní-
kom, partnerom aj podporovateľom, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k  zlepše-
niu podmienok mládežníckej práce v spo-
ločenstvách.

Rok 2018 bol skvelým rokom, od ktoré-
ho sa môžeme a chceme odraziť s novou 
nádejou do toho ďalšieho.

Martin Janus,
výkonný riaditeľ

SLOVO
OD
RIADITEĽA 
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PRIORITNÉ OBLASTI
ČINNOSTI ZKSMZKSM

PODPORA

NEFORMÁLNE    

   VZDELÁVANIE

● metodická podpora                           
práce s mládežou,

● administratívna, finančná a projektová 
podpora,

● mediálna podpora – propagácia 
aktivít združenia, zvyšovanie informo-
vanosti,

● externá a interná komunikácia,
● poradenstvo a supervízia.

● pravidelná a                                                      
systematická                                                                    
práca s deťmi                                                         
a mládežou v spoločenstvách,

● duchovný a osobnostný rast mladých ľudí,
● neformálne vzdelávanie lídrov, dobrovoľníkov 

a profesionálnych pracovníkov,
● zabezpečovanie jeho kvality a rozvoja,
● príprava mladých ľudí pre angažovanie sa 

v spoločnosti a vyjadrovanie názorov,
● príprava pre trh práce.

ANGAŽOVANIE
  V SPOLOČNOSTI● angažovanosť                                                               

mladých,                                                                            
výchova k de-                                                             
mokracii a spolupráci,

● podpora a rozvoj dobrovoľníctva mladých 
ľudí,

● občianska participácia, záchrana pamiatok,
● zastúpenie na národnej úrovni,
● sociálna služba a humanitárna pomoc,
● celoslovenské mládežnícke projekty.

SPOLUPRÁCA
● sieťovanie                                                                    

vedúcich                                                             
oblastných centier a spoločenstiev,

● informačné a poradenské služby,
● spolupráca s Konferenciou biskupov Sloven-

ska a jednotlivými diecézami,
● spolupráca s miestnymi samosprávami, cen-

trami pre mládež,
● partnerstvá s ďalšími organizáciami.

O ZKSM        
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             O ZKSM        

ČLENENIE ZKSM 
ZKSM tvoria tieto zložky:

predseda,
štatutárny
zástupca

JANKO   BUC

výkonný
riaditeľ, 
štatutárny 
zástupca

MARTIN   JANUS

projektový
manažér

VERONIKA   JANUS

projektový
manažér

PETER   FORGÁČ

koordiná-
torka
projektu
LIFENET

PETRONELA   GRAJCIAROVÁ

koordiná-
torka
pre média
a komuni-
káciu

MONIKA   TAKÁČOVÁ

koordinátor
pre podporu
strategické- 
ho rozvoja 
práce
s mládežouEDUARD   FILO

koordinátor 
pre základnú 
a administra-
tívnu podporu 
zvyšovania 
kvality práce 
s mládežou MIROSLAV   NOVÁK

ekonómka

MÁRIA   STANČÁKOVÁ

ekonómka

MÁRIA   FRANCOVÁ

technická 
podpora

FRANTIŠEK   VENGLÍK

TÍM ZKSM

SPOLOČENSTVÁ 

 
 
OBLASTNÉ CENTRÁ (OC) 

CELOSLOVENSKÁ RADA (CSR) 

 

 
PREDSEDNÍCTVO 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN 

Spoločenstvo je základnou organizač-
nou jednotkou ZKSM. Vedie ho animátor 

– vedúci spoločenstva. V súčasnosti ZKSM 
združuje 272 spoločenstiev po celom Slo-
vensku.

Oblastné centrum je organizačnou jed-
notkou ZKSM, ktorá zastrešuje jednotlivé 
spoločenstvá. Oblastné centrum vedie 
vedúci OC. Aktuálne má ZKSM 26 oblast-
ných centier. 

Celoslovenská rada je najvyšším orgá-
nom ZKSM. CSR tvoria jednotliví vedúci 
oblastných centier alebo ich zástupcovia, 
ktorí rozhodujú o  podstatných zmenách 
v združení. CSR zasadá raz štvrťročne.

Predsedníctvo je výkonným orgánom, 
ktorý riadi činnosť ZKSM medzi zasada-
niami celoslovenskej rady.

Štatutárnymi orgánmi združenia sú pred-
seda a výkonný riaditeľ, ktorí navonok za-
stupujú združenie každý samostatne.
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             ZAMERANIE ČINNOSTI ZKSM V ROKU 2018

upgrade 

ZKSM chce reagovať na  aktuálne 
výzvy práce s  mládežou na  Slovensku 
a  poskytovať konkrétnu pomoc a  pod-
poru, ktorú spoločenstvá a  ich členovia 
potrebujú. Jedným z  nástrojov na  do-
siahnutie tejto vízie je program UpGrade, 
ktorý sme aj  v  roku 2018 dávali do  po-
zornosti našim členom.  Predstavuje vý-
nimočný systém rozvoja spoločenstiev 
a  ich členov a  vytvára priestor aj  na 
osobný kontakt a efektívnu komunikáciu 
so  spoločenstvami. V  uplynulom roku 
prebehlo  viacero rozvojových seminá-
rov pre jednotlivcov a členské spoločen-
stvá. Realizovali sme otvorený seminár 
zameraný na  objavenie osobného pos-
lania a  viacero seminárov zameraných 
na  pomenovanie vízie, cieľov a hodnôt 
pre  konkrétne spoločenstvá na  Orave,   
v Topoľčanoch a pod. 

UpGrade tiež predstavuje program 
pre  systematickú a  praktickú prácu 
so  spoločenstvami a  jej neustále skva-
litňovanie. Ponúka príležitosť pre  rast 
a  rozvoj v  nasledujúcich oblastiach: 
osobné poslanie, poslanie a  vízia spo-
ločenstva, rozvoj prezentačných a  ko-
munikačných zručností, plánovanie 
času, komunikácia a  riešenie konfliktov 
v  spoločenstve, objavovanie poten-                                                
ciálu členov spoločenstva, teambuilding 
spoločenstva, rozvíjanie sa v  oblasti 
duchovného sprevádzania, koučingu, 
mentoringu, vodcovstva a  zážitkového 
leadershipu. Poskytujeme konzultácie 
v tom, ako založiť spoločenstvo, či riešiť 
vznikajúce problémy, alebo ako získať 
finančnú podporu pre spoločenstvo, ak-
tivity a  projekty. Semináre sa orientujú 
aj  na podporu stagnujúcich spoločen-
stiev, či poradenstvo v prípade založenia 
nového spoločenstva. Prostredníctvom 
koučingu, supervízie a  konzultácií sme 
viacerým lídrom a  animátorom v  našej 
organizácii poskytli rozvoj a  poraden-
stvo v  ich zameraní, vedení ľudí a  roz-
voji kolektívu. Viac informácií o  progra-
me a jednotlivých seminároch je možné 
nájsť na  stránke www.upgrade.zksm.sk.  

ZAMERANIE ČINNOSTI
ZKSM V ROKU 2018

                8
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Otcova stodola

Otcova stodola je tréningovo - vzde-
lávacie centrum ZKSM, ktorého hlav-
ná myšlienka sa spája so  zameraním 
na službu mladým mužom na Slovensku. 
Otcova stodola je jedinečný projekt s ví-
ziou pomáhať mužom v ich rozvoji a ras-
te, aby boli schopní v odvahe a rozhod-
nosti prevziať zodpovednosť za  svoje 
životy a zverené oblasti, aby boli dobrý-
mi manželmi a otcami, duchovnými otca-
mi, zrelými mužmi bojujúcimi za  dobro 
a spravodlivosť v spoločnosti.

 Otcovu stodolu sme dostali k dispo-
zícii v roku 2015 ako starý nepoužiteľný 
dom, ktorý bolo potrebné renovovať. 
Rekonštrukciu sme začali na  začiatku 
roka 2016 a prvú fázu sme ukončili v ja-
nuári 2018 tak, aby Otcova stodola bola 
schopná prevádzky. Rok 2018 bol štar-
tovným rokom fungovania a s Božou po-
mocou a  požehnaním sa nám podarilo 
zrealizovať mnoho úžasných aktivít, se-
minárov, víkendových podujatí, duchov-
ných obnov.

Za všetky spomenieme napríklad ví-
kendové aktivity pre mužov:

• „Veď Otec miluje syna,“
• Muži, ktorí milujú a bojujú,
• Muž ako prorok, kňaz a kráľ,
• Misia 1: Oživené srdce,
• Misia 2: Život v identite syna,
• „Vstanem a pôjdem k Otcovi,“
• Koordinačné stretnutie mužov, ktorí 
   vedú chlapské skupinky a iné.
Počas roka 2018 sme tiež v Otcovej 

stodole organizovali Školu autentických 
sŕdc, ktorej vzdelávanie pozostávalo z 8 
víkendov + 6 dňovej letnej školy. Taktiež 
sme organizovali pre našich členov 2 ví-
kendové semináre UpGrade, zamerané 
na hľadanie osobného poslania a rozvoj 
spoločenstiev. Počas viacerých víkendov 
Otcovu stodolu využívali aj spoločenstvá 
ZKSM na svoje stretnutia a aktivity.

 Sumár roka 2018 v Otcovej stodole:
• 31 víkendových,
  alebo viacdňových aktivít,
• 1 celoročná formačná škola,
• 345 účastníkov aktivít.

9                  
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Kurz H2O

V roku 2018 bola nosnou metodickou 
podporou pre  členov ZKSM metodic-
ká príručka spolu s  videami s  názvom 
H20 - Cesta viery. Ide o  evanjelizačný 
video-seminár, ktorý pozostáva z 9 čas-
tí, námetov a videí na stretnutia v malej 
skupine, zameraných na  rozvoj a  rast 
členov. 

Materiál pôvodne vydala kresťan-
ská produkčná spoločnosť City on a Hill 
a  ZKSM sa podieľalo na  vydaní jeho 
slovenskej verzie. Vo  videách sa spája 
dramatický príbeh so  sviežim vyučova-
ním, ktoré účastníka krok po kroku vedie 
na  ceste odhaľovania pravdy o  osobe 
Ježiša Krista. Zvolili sme video-seminár, 
pretože vizuálne informácie prenika-
jú do  nás ľahšie a  majú dlhú trvácnosť. 
Je to najľahšia a  najefektívnejšia cesta 
k srdcu človeka dnešnej modernej doby. 

Tento evanjelizačný kurz sme propa-
govali prostredníctvom Rádia Lumen, ale 
aj  osobne počas CampFestu a  Národ-
ného stretnutia mládeže P18 v Prešove. 
Od  júla 2018 sme spustili predaj tohto 
evanjelizačného kurzu. Evanjelizačný 
kurz si objednali členovia, ale aj  nečle-
novia ZKSM, či farnosti.  Niektorí naši 
členovia ho využívajú aj  pri práci s  bir-
movancami a tiež s rómskou mládežou.

 

eco challenge

ZKSM sa v rámci svojej stratégie prá-
ce s  mládežou zameriava aj  na podpo-
ru zdravia a  zdravého životného štýlu 
mládeže a prepojenie práce s mládežou 
na aktuálne potreby a výzvy, ktorým v sú-
časnosti čelí mládež v Slovenskej repub-
liky. Začiatkom nového školského roka 
2018/2019 sme v ZKSM uviedli novinku, 
nový projekt s  názvom Eco challenge, 
zameraný na  ekologické výzvy a  ekolo-
gický životný štýl. Prostredníctvom zau-
jímavých videí chceme inšpirovať našich 
mladých členov k starostlivosti o životné 
prostredie. Inšpiráciou k tomuto projektu 
je encyklika pápeža Františka s názvom 
Laudato si, ktorá sa venuje ochrane 
a  starostlivosti o  náš spoločný domov, 
o našu Zem. 

Každý mesiac počas celého školské-
ho roka sme uverejňovali krátke moti-
vačné video s jednoduchou eko výzvou. 
Spolu s rôznymi podnetmi a zaujímavos-
ťami z oblasti ekológie sa projekt v inten-
zívnej online kampani venoval témam 
ako je eliminovanie produkcie odpadu 
alebo zodpovedné nakupovanie. Do on-
line kampane sa zapájali ľudia svojimi 
príspevkami, z ktorých sme potom vyžre-
bovali jedného výhercu eko ceny. 

             ZAMERANIE ČINNOSTI ZKSM V ROKU 2018
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Stretnutia
s vedúcimi

spoločenstiev
v regiónoch

V  druhej polovici roka 2018 pre-
behli v  jednotlivých regiónoch Sloven-
ska, stretnutia vedúcich spoločenstiev 
so zamestnancami IC. Uskutočnili sa tri 
stretnutia: v Trnave, vo Važci a v Prešove. 
Spolu sa na nich zúčastnilo 113 vedúcich 
spoločenstiev z  celého Slovenska. Cie-
ľom týchto stretnutí v regiónoch je osob-
ný kontakt a  sieťovanie vedúcich v  jed-
notlivých regiónoch, čo prispieva k  ich 
spolupráci a synergii spoločenstiev v ich 
činnosti.  Na  stretnutiach je vytvorený 
priestor aj  na odovzdanie dôležitých in-
formácií o dianí v oblasti práce s mláde-
žou na Slovensku a zdieľanie príkladov 
dobrej praxe v regióne, či predstavenie 
lokálnych úspešných projektov spolo-
čenstiev. Zároveň je to priestor získania 
spätnej väzby pre  ďalšie fungovanie 
ZKSM s  cieľom poznať potreby členov 
a vedieť na ne efektívne
reagovať. 

Súčasťou stretnutí bol rozvoj vedú-
cich aj  v  oblasti dobrovoľníctva, pro-
stredníctvom workshopu zameraného 
na  manažment a  riadenie dobrovoľní-
kov s  názvom: Ako pestovať a  zalievať 
vnútornú motiváciu. Súčasťou programu 
bola téma zameraná na  rast a  rozvoj 
spoločenstiev s názvom: Kam kráča tvo-
je spoločenstvo. Na  týchto stretnutiach 
sme vedúcim spoločenstiev komuniko-
vali dôležitosť hodnoty práce s  deťmi 
a  mládežou. Informovali sme ich o  no-
vých výzvach a novinkách v organizácii. 

ZAMERANIE ČINNOSTI ZKSM V ROKU 2018        
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             ZAMERANIE ČINNOSTI ZKSM V ROKU 2018

Týždeň
dobrovoľníctva

Spolu s ďalšími organizáciami sme sa 
zapojili do iniciatívy na podporu dobrovoľ-
níctva v našej krajine s názvom „Týždeň 
dobrovoľníctva,“ ktorý  prebiehal od  16. 
do  22. septembra na  celom Slovensku. 
Týždeň dobrovoľníctva sme štartovali 
prezentáciou našich spoločenstiev, akti-
vít a  projektov na  „Trhu dobrovoľníctva,“ 
ktorý sa uskutočnil v  Bratislave v  Starej 
Tržnici 15.septembra 2018. Do  prezentá-
cie projektov širokej verejnosti nám prišli 
pomôcť dobrovoľníci z  projektov Žatva, 
Katarínka a Godzone.

Počas priebehu samotného Týždňa 
dobrovoľníctva sme pripravili pre dobro-
voľníkov dve ďalšie aktivity. Prvou aktivi-
tou bol „Deň otvorených dverí,“ kde sme 
pripravili  prehliadku priestorov Otcovej 
stodoly vo  Važci spolu s  predstavením 
činnosti ZKSM, vzdelávacích seminárov 
a aktivít zameraných na kontinuálny rast 
a  vzdelávanie mladých v  oblasti syste-
matickej práce s mládežou. V rovnakom 
čase bola  pre dobrovoľníkov pripravená 
aktivita zameraná na praktickú dobrovoľ-
nícku činnosť.

Dobrovoľnícka aktivita spočívala 
v  upratovaní priestorov stodoly, ktorá 
je súčasťou tréningového centra ZKSM 
a bude v budúcnosti slúžiť pre organizá-
ciu mládežníckych stretnutí s  kapacitou 
cca 100 ľudí. 

                12
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Connected 2018

Počas roka sme pokračovali v  roz-
víjaní iniciatívy Connected, ktorá je za-
meraná na osobný kontakt so spoločen-
stvami patriacimi do ZKSM a jej cieľom 
je budovať vzťahy a  zaujímať sa o  po-
treby našich členov. Cieľom aktivity je 
návšteva spoločenstiev zamestnancami 
IC, aby tak nadviazali osobnejší kontakt 
hlavne so spoločenstvami, s ktorými IC 
nemá pravidelný osobný kontakt. Jed-
notlivé oblasti, na  ktoré sme sa tento 
rok zamerali pri stretnutí so  spoločen-
stvami boli:

1. jedinečnosť daného spoločenstva,
2. potreby  resp. sny mladých ľudí 

v danom spoločenstve,
3. čo motivuje mladých ľudí v  spo-

ločenstvách k  tomu, aby sa zapojili 
do služby - dobrovoľníctva,

4. napredovanie alebo stagnácia 
spoločenstva,

5. individuálny prístup k členom - ne-
formálne stretnutia,

6. spolupráca s  inými spoločenstva-
mi, organizáciami,

7. akým spôsobom členovia spolo-
čenstva vnímajú ZKSM.

Osobné stretnutia so  zástupcami 
spoločenstiev, a  tiež rozhovory s  ve-
dúcimi oblastných centier, ktorí na  pra-
videlnej báze komunikujú s  členskými 
spoločenstvami, viedli k  zisteniam, že 
spoločenstvá, ako aj vedúci oblastných 
centier uvítajú častejší osobný záujem, 
praktickú pomoc a poradenstvo pri svo-
jej činnosti. Tieto zistenia viedli k obno-
ve činnosti koordinátorov v  regiónoch, 
ktorých hlavnou úlohou bude pravidel-
ný kontakt s  vedúcimi OC a  spoločen-
stiev, praktická pomoc a  poradenstvo 
pri ich činnosti.
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mediálne
kampane 2018 

V  rámci mediálnej komunikácie sme 
v ZKSM v roku 2018 zrealizovali dve me-
diálne kampane: Pôstnu výzvu a kampaň 
na podporu hodnoty práce s mládežou. 
Počas šiestich týždňov pôstneho obdo-
bia sme po druhýkrát pripravili mediálnu 
hodnotovú kampaň Pôstna výzva ZKSM. 
Tento rok sme sa zamerali na  tému 
s  názvom Buď charAKTER, ktorá mala 
povzbudiť mladých stať sa aktérom-ak-
tívnym účastníkom zmeny svojho zmýš-
ľania i zmýšľania iných vo svojom okolí. 
Túto zmenu dosiahneme keď nám bude 
viac záležať na potrebách iných, keď si 
život usporiadame podľa priorít Božie-
ho kráľovstva a  keď budeme konať ako 
ľudia, ktorí milujú Boha i ľudí. Jednotlivé 
pôstne výzvy (Rozhodni sa pre  odvahu, 
Rozhodni o  svojom čase vopred, Poze-
raj na srdce, Buď pevný a vytrvaj, Miluj 
nežne a pravdivo, Využi svetlo, ktoré si 
dostal) obsahovali zamyslenia k  téme 
charakteru, ktoré graficky vyjadrovali
aj jednotlivé bannery, a  tiež praktické 
činy ako danú zmenu
dosiahnuť. 

Pred koncom kalendárneho roka sme 
zrealizovali kampaň o  spoločenstvách 
ZKSM a  hodnote práce s  mládežou 
v ZKSM. Jej cieľom bolo priblížiť a pou-
kázať na  činnosť ZKSM v  oblasti práce 
s  mládežou na  Slovensku a  zdôrazniť 
hodnotu a prínos spoločenstva pre mla-
dého človeka. Kampaň trvala štyri týždne 
a  týkala sa významu rôznorodosti spo-
ločenstiev v  ZKSM, objavenia samého 
seba v  spoločenstve, a  tiež v  zažití sily 
spoločenstva ako takého, ktoré spočíva 
v  jednote, spolupatričnosti a vo vzájom-
ných vzťahoch medzi členmi. Kampaň 
obsahovala svieže tematické grafické 
bannery, ktoré boli dostupné aj  na no-
vých propagačných materiáloch pre  na-
šich členov. Kampaň vyzývala k  zapo-
jeniu sa našich členov a  konkrétnemu 
vyjadreniu, čo pre nich znamená ich spo-
ločenstvo a čím je pre nich obohatením. 
Aktivitu v príspevkoch na sociálnej sieti 
facebook, kde kampaň prebiehala, sme 
niekoľkých ľudí odmenili aj  darčekom 
v  podobe tematického trička, alebo zá-
pisníka. 

             ZAMERANIE ČINNOSTI ZKSM V ROKU 2018
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POČET
OBLASTNÝCH
CENTIER

26 POČET
ČLENOV

7921

POČET
DOBROVOĽNÍKOV

2536 POČET
SPOLOČENSTIEV

272

POČET
PODUJATÍ
ZA ROK 2018

2306 POČET
ÚČASTNÍKOV
NA PODUJATIACH
V ROKU 2018

127 554

POČET
ANIMÁTORSKÝCH
ŠKÔL

8

POČET
ABSOLVENTOV
ANIMÁTORSKÝCH
ŠKÔL

415

POČET PROJEKTOV
SCHVÁLENÝCH
Z MIMORIADNEHO
INTERNÉHO GRANTU
ZKSM 2018

24

POČET
WEBOVÝCH
STRÁNOK

19

POČET PROJEKTOV
PODPORENÝCH
Z INTERNÉHO GRANTU
ZKSM 2018

22

POČET
ÚČASTNÍKOV
ŠKOLY AUTENTICKÝCH
SŔDC

30
POČET
ÚČASTNÍKOV
LÍDERSKEJ
ANIMÁTORSKEJ ŠKOLY

41

ZKSM V ČÍSLACH
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             PROJEKTY ZKSM

PROJEKTY ZKSM
KREStAN
V POLITIKE
(KVP)

Projekt KVP vznikol v roku 2013 na zá-
klade potreby formovania mladých ľudí 
v oblasti participácie a angažovanosti sa 
vo  svojom okolí. Víziou projektu je ob-
jasňovať postoj kresťanov voči politike 
a  formovať kresťanov do  politiky - pre-
dovšetkým na  komunálnej a  regionálnej 
úrovni. Hlavnými aktivitami projektu sú 
informačné semináre, kempy KVP a  od-
borné konzultácie. Projekt Kresťan v  po-
litike nepodporuje žiadnu politickú stranu, 
je nadstranícky a výhradne spolupracuje 
s konzervatívnymi a demokratickými part-
nermi.

V roku 2018 sme v rámci projektu KVP 
realizovali najmä formačné/prípravné 
kempy zamerané na  komunálne voľby. 
Prebehli dva kempy v  Bojničkách a  vo 
Važci. Kemp Kresťan v  politike je inten-
zívnym trojdňovým prípravným kurzom 
pre  všetkých záujemcov o  angažovanie 
sa v politike, či už na lokálnej, regionálnej 
alebo národnej úrovni. Cieľom kempu je 
profesionálne, odborne a  duchovne pri-
praviť účastníkov na  voľby a  naučiť ich 
zručnostiam a  schopnostiam, ktoré vyu-
žijú počas predvolebnej kampane i  po-
čas svojho pôsobenia v politickej funkcii. 
Počas troch dní zistia účastníci: ako si 
správne urobiť predvolebnú kampaň, aké 
sú možnosti stratégií vedenia kampane 
a  spoznajú praktické príklady zo  sloven-
ského prostredia. Získajú informácie o ná-

strojoch online marketingu, vedomosti 
o kompetenciách komunálneho poslanca, 
ďalej nadobudnú kontakty s  viacerými 
úspešnými kresťanskými regionálnymi 
politikmi a  s  kresťanskými kandidátmi 
z  rôznych regiónov Slovenska, s ktorými 
si môžu vymeniť svoje skúsenosti.

Okrem kempov sme v  spolupráci 
s  Konferenciou biskupov Slovenska vy-
tvorili brožúrku Kresťan v  komunále, kto-
rej cieľom je informovať a motivovať k an-
gažovanosti na  komunálnej úrovni. Túto 
brožúrku sme distribuovali do  farností 
a  komunít. Počas roka 2018 sme poskyt-
li viaceré odborné konzultácie ohľadom 
možností angažovania sa v  komunálnej 
politike a konzultácie ku
kampaniam. 

                16
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muráň - levoča

Medzi najstaršie
projekty ZKSM patrí pešia púť
Muráň - Levoča. Cieľom putovania je 
Mariánska hora v  Levoči, ktorá patrí 
k najstarším a najznámejším pútnickým 
miestam na Slovensku. Púte z Muráňa 
do  Levoče sa každoročne zúčastňuje 
okolo 160 mladých. Prichádzajú si sem 
oddýchnuť a duchovne načerpať po na-
máhavom školskom roku či náročných 
pracovných povinnostiach.

Pešia púť mladých sa
tento rok konala už po 27- krát
v termíne od 3 júla do 8. júla 2018. Jej 
ústrednou témou boli slová z Matúšov-
ho evanjelia: „Bože, stvor vo mne srdce 
čisté.“ (Ž 51,12). Nezabudnuteľné zážitky, 
úprimná radosť, nové vzťahy, duchovný 
zážitok. Týmito slovami popisovali svo-
ju 72-kilometrovú púť samotní pútnici - 
mladí ľudia, ktorí sa rozhodli začať letné 
prázdniny týmto duchovným podujatím. 
Vekové rozmedzie pútnikov sa tento 
rok pohybovalo od 3 do 80 rokov a bol 
medzi nimi aj  jeden pútnik z  Dánska. 
Náplň programu okrem putovania tvo-
ria každodenné sväté omše, modlitby 
a diskusie v skupinkách. 
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KATARÍNKA

Projekt Katarínka je dobrovoľnícky 
projekt ZKSM, ktorý sa venuje záchrane 
ruín kultúrnej pamiatky Kostola a kláštora 
sv. Kataríny Alexandrijskej v  Dechticiach. 
Za pomoci odborníkov sa podieľajú na ar-
cheologickom, historickom, pamiatkovom 
a  geofyzikálnom výskume. Počiatky pro-
jektu siahajú do  roku 1994. Odvtedy sa 
doň zapojilo 1762 dobrovoľníkov rôznych 
vekových kategórií, najmä však mládeže 
od 17 rokov.

Rok 2018 bol pre  náš projekt jeden 
z  najúspešnejších. Projekt Katarínka za-
bojoval tento rok v niekoľkých súťažiach 
a  odniesol si z  nich cenné výhry. Na  jar 
sme získali Cenu ICOMOS - Dedičstvo 
pre budúcnosť - za prínos k ochrane, ob-
nove a  prezentácii kultúrneho dedičstva 
Slovenska za  rok 2017. Získali sme dve 
nominácie v oboch vyhlasovaných kategó-                                                                               
riách aj hlavnú cenu v kategórii Výnimočná 
aktivita vedúca k posilňovaniu informova-
nosti a vnímavosti verejnosti k hodnotám 
kultúrneho dedičstva. V  októbri sme 
v Banskej Bystrici prevzali čestné uznanie 

- Cena za krajinu, ktorú udeľuje každé dva 
roky Ministerstvo životného prostredia 
SR a  Slovenská agentúra životného pro-
stredia. Ocenený bol náš citlivý prístup 
a integrácia našich aktivít a priblíženia sa 
k  prírode a  citlivé udržovanie prírodné-
ho rázu Katarínky. Napokon koncom no-
vembra sme získali hneď dve ceny Fénix 

– Kultúrna pamiatka roka 2017 za obnovu 
veže a  cena Like - najkrajšia pamiatka 
roka. Tento rok bol pre Kláštor sv. Katarí-
ny aj jubilejný. Ubehlo presne 400 rokov 
od založenia kláštora Krištofom
Erdődym.

Oslavy výročia boli rozdelené do dvoch 
akcií. Prvou bol Deň otvorených dverí, 
ktorý prebiehal 5. júna priamo na  Kata-
rínke. Bol pripravený bohatý program 
pre deti aj dospelých, ktorých prišlo cez 
1500. Druhou časťou bola konferencia 
v Chtelnickom kaštieli 17. novembra, kde 
odznelo niekoľko prednášok odborníkov 
pôsobiacich na  Katarínke o  doterajších 
výsledkoch výskumu a  na záver progra-
mu nasledovala tanečná zábava.

Okrem spomenutých úspechov sa 
nám taktiež podarilo privítať 68 nových 
členov na  našich 4 dvojtýždňových dru-
žinách. Podarilo sa nám obnoviť pôvodnú 
kryptu v  lodi kostola za  pomoci našich 
dobrovoľníkov a  pod dohľadom odbor-
ných pracovníkov. Tento rok sa plánuje jej 
sprístupnenie širokej verejnosti. Prebie-
hali aj iné stavebné a konzervačné práce 
a samozrejme archeológia, ktorá opäť pri-
niesla zaujímavé objavy. Na Katarínke boli 
aj  tento rok, ako po  minulé roky, úspeš-
ne zorganizované akcie pre  verejnosť 
ako Bielonedeľná púť, Noc kostolov, Noc 
hradov a  zrúcanín a  Dni dobrovoľníctva. 
Uskutočnili sa aj každoročné interné akcie 
a školenia, slúžiace na získavanie praktic-
kých a teoretických zručností, na výchovu 
budúcich lídrov a organizátorov a na bu-
dovanie hodnôt
a viery. 

    

             PROJEKTY ZKSM
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GODZONE
Hlavným zameraním projektu Godzo-

ne je evanjelizácia mladých ľudí na  Slo-
vensku a  práve v  uskutočňovaní tejto 
vízie sa niesol aj 10. rok jeho fungovania. 
Vďaka Božej priazni a milosti sme sa mohli 
stretnúť s  tisíckami mladých ľudí, ktorým 
sme ohlásili evanjelium. Snažíme sa ho 
priniesť kreatívnym a  moderným spôso-
bom, ktorý nielen zaujme, ale zároveň od-
halí jeho hĺbku a krásu. Keďže tento rok 
bol pre  nás rokom Božej dobroty a  sta-
rostlivosti, o to viac túžime svedčiť o Jeho 
konaní. Chceme budovať generáciu, kto-
rej ide o  Božie kráľovstvo, aby v  jedno-
te prinášala zmenu do  spoločnosti. Túto 
myšlienku napĺňame napríklad aj  pro-
stredníctvom našej činnosti v  spolupráci 
s  regionálnou samosprávou. Na  úrovni 
miestnej samosprávy sme v rámci našich 
aktivít spolupracovali s desiatkami dobro-
voľníkov v mestách Bratislava, Žilina, Ban-
ská Bystrica, Košice a  Poprad, kde sme 
spoločne zrealizovali charitatívnu činnosť. 
Naďalej rozvíjame spoluprácu s  mestom 
Sliač, kde s  podporou samosprávy v  mi-
nulosti vznikla kaviareň Dolinka. Vďaka 
vytvoreniu detského ihriska a revitalizácii 
priestranstva vedľa kaviarne v roku 2018, 
dnes toto miesto slúži širokej
verejnosti. 

GODZONE TOUR 2018:
CHCEME VIAC?
Jedno z  našich najväčších podujatí, 

ktorému sme uplynulý rok venovali naše 
úsilie bolo evanjelizačné turné pre  mla-
dých organizované počas Týždňa Cirkvi 
pre  mládež. Jubilejný 10. ročník navštívi-
lo 22 511 účastníkov, čo predstavuje naj-
vyššiu účasť v jeho histórii. Koncept tohto 
podujatia nezahŕňa iba samotný večerný 
koncert, ale tiež praktickú pomoc. Spoloč-
ne s  300-členným tímom dobrovoľníkov 
sme sa ľuďom snažili ukázať Božiu lásku 
v praxi. V mestách Poprad, Košice, Žilina, 
Banská Bystrica a  Bratislava sme spolu-
pracovali s  jedenástimi miestnymi charit-
nými centrami,

zrealizovali sme modlitby,
evanjelizácie na  námestiach a  pozvánky 
na večerný program na školách.

   

PROJEKTY ZSKM              
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GODZONE KONFERENCIA 2018:
V HLBINE
Miesto zjednotenia a  hlbšej formácie 

pre  generáciu KIOBK sme sa snažili vy-
tvoriť počas Godzone konferencie v  Lip-
tovskom Mikuláši. Toto 2-dňové stretnu-
tie s témou „V hlbine“ pozývalo približne 
1500 účastníkov prostredníctvom pred-
nášok a  modlitieb k  prežívaniu hlboké-
ho vzťahu s  Bohom. Súčasne s  hlavným 
programom prebiehala detská konferen-
cia pre najmenších účastníkov.

  

ŽENSKÁ KONFERENCIA:
NESPÚTANÁ
V septembri sa konala v poradí štvrtá 

ženská konferencia, ktorá zaznamenala 
úspech a prilákala 500 účastníčok. Ženy 
rôznej vekovej kategórie tak mohli na-
čerpať z  prednášok venovaných identite 
a  povolaniu, pre  ktoré boli stvorené. Sú-
časťou boli aj  chvály, modlitby, inšpiratív-
ne diskusie a  osobné rozhovory, kde sa 
mohli ženy z celého Slovenska navzájom 
povzbudiť.

             PROJEKTY ZKSM
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GODZONE CAMP:
DŽUMANDŽI 
V  letnom období sa opäť uskutočnil 

zážitkový tábor s názvom Godzone camp, 
ktorý bol určený pre  teenagerov. Okrem 
dobrodružstiev vychádzajúcich z  témy 
Džumandži, ktoré mladí spoločne zažívali, 
bol každý deň sprevádzaný duchovným 
programom a prednáškami o Božej láske 
a nebeskom kráľovstve.

GODZONE MISSION
Godzone mission sú malé evanjeli-

začné výjazdy do  farností, spoločenstiev 
a škôl. Prostredníctvom misií túžime osob-
ne prichádzať k ľuďom, priblížiť im Božiu 
lásku a svedčiť o tom, ako nám Ježiš zme-
nil životy. V roku 2018 sme zorganizovali 
11 misijných výjazdov, vďaka ktorým sme 
zasiahli približne 1000 ľudí na Slo-
vensku a v Českej
republike.

  

GODZONE SCHOOL 
V  septembri 2018 prebehli prijímacie 

skúšky na  dvojročnú animátorskú Go-
dzone školu, ktorá otvára už 7. ročník. 
Predošlý ročník úspešne absolvovalo 68 
študentov z celkového počtu 95. Cieľom 
Godzone školy je budovať a  formovať 
mladých ľudí, ktorí budú schopní prebrať 
zodpovednosť a  stať sa lídrami v  rozlič-
ných oblastiach, a  tak privádzať ďalších 
bližšie k Bohu. 

 

PROJEKTY ZSKM              
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NEMECKÝ
ANEM

V rámci spoločenstva Nemecký Anem 
sme aj v  roku 2018 organizovali pre mla-
dých letný jazykový tábor s rovnomenným 
názvom. Cieľom letného NEMECKÉHO 
ANEMU bola neformálna výučba nemčiny, 
podpora všestranného rozvoja, tímového 
ducha. Nemecký jazyk bol vyučovaný ro-
denou Nemkou, ktorá sa v  rámci výmen-
ného projektu dlhodobo zúčastňovala ak-
tivít na Slovensku.

Celoročná činnosť spoločenstva bola 
zameraná na pravidelné modlitebno-nem-
činárske stretká. Počas týchto stretiek 
sme rástli nielen v oblasti duchovnej, ale 
najmä nemčinárskej. Vzájomné dialógy 
a  iné aktivity boli obohatením pre  všet-
kých účastníkov. Aj  naďalej aktívne za-
pájame do  kolektívu handicapovaných 
mladých.

Vyvrcholením pravidelných stretnutí 
bolo podujatie Anemácky deň, ktoré bolo 
spojením súčasnosti a minulosti spoločen-
stva a zároveň skvelou prípravou na nad-
chádzajúce leto, kedy sme mali stretkové 
prázdniny. Podujatie malo veľmi pozitívne 
ohlasy, preto by sme ho radi zorganizovali 
aj v budúcnosti.

Ďalej sa usilujeme o vzdelávanie dob-
rovoľníkov-animátorov a  ich motiváciu 
k dobrovoľníckej činnosti aj mimo nášho 
spoločenstva. Okrem spomenutých po- 
dujatí sa zapájame aj  do činnosti iných 
spoločenstiev či organizácií, ktoré sa ko-
najú nielen v  Bratislave, ale i  na celom 
Slovensku. Ak si študent alebo pracujúci 
z Bratislavy a okolia, tak sa pridaj k nám 
cez: nemeckyanem@gmail.com, resp. fb – 
funPage, radi Ťa prijmeme medzi nás.

DUBOVA COLONORUM

Pokoj a  dobro! Projekt Du-
bova Colonorum v  roku 2018 
uskutočnil už svoju 21. sezónu, počas kto-
rej mnoho mladých dobrovoľníkov využilo 
svoj voľný čas na záchranu ruín kostolíka 
sv. Kozmu a Damiána, modlitbu a duchov-
nú obnovu a v neposlednom rade zába-
vu. Odmenou nám bolo nadobudnutie 
nových priateľstiev a  nezabudnuteľných 
zážitkov. Takto sme priložili svoje ruky 
k  dielu a  pomohli k  zachovaniu zrúcani-
ny kostolíka pre  budúce generácie. Po-
čas letných táborov sa “rodina dubákov” 
rozrástla o mnoho nových členov zo všet-
kých kútov Slovenska i Česka. Sedliackú 
Dubovú považujeme za náš druhý domov, 
kam sa všetci radi vraciame a kde sa pra-
videlne stretávame.

Letný tábor Dubova Colonorum je úpl-
ne jedinečný. Umožňuje vyskúšať si stre-
doveký život v lone prírody, bez elektriny 
a iných moderných vynálezov. Okrem let-
ných družín sme v  roku 2018 uskutočnili 
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ANIMATOR.SK

Stránka animator.sk je projektom Zdru-
ženia kresťanských spoločenstiev mláde-
že. Slúži animátorom a  vedúcim skupi-
niek, či kolektívov (spoločenstiev), ktorí si 
v  nej nájdu rôzne výchovno-vzdelávacie 
programy a metodické námety na stretká 
pre deti a mládež.

Zverejnené metodické materiály sú 
vypracované metodickými spolupracov-
níkmi ZKSM, členmi spoločenstiev ZKSM 
alebo sú prevzaté z externých zdrojov.

Stránka ponúka aj  množstvo materiálu 
pre  začínajúce skupinky a  pre budúcich 
pracovníkov s deťmi a mládežou.  

Naše prvoradé úsilie sa sústreďuje 
na  zhromažďovanie metodických materi-
álov, prednášok, vypracovaných tematic-
kých stretiek, kurzov a pod., ktoré výraz-
ným spôsobom uľahčujú prácu s mladými 
v  skupinkách a  stretkách. Animator.sk 
chce zároveň aj formovať, preto tu nájde-
te materiály určené pre  animátorskú for-
máciu a vedenie lídrov. V roku 2018 sme 
na stránke animator.sk uverejnili deväť ka-
techéz, ktoré vyšli v rámci prípravy na Ná-
rodné stretnutie mládeže P18 v  Prešove 
s názvom Odvážny rok. Námety sme zbie-
rali aj od absolventov Animátorských škôl. 

veľa spoločných akcií. Všetko začalo spo-
ločným oslávením príchodu nového roka 
2018, pokračovalo dvoma predĺženými 
víkendami, počas ktorých sme zaškolili 
nových členov do  ich budúcich táboro-
vých funkcií a odovzdali sme im našu dl-
horočnú tradíciu a skúsenosti. Naše ruky 
sme dobrovoľne priložili k  pomoci OZ 
Oblazy pri starostlivosti o zachovanie tra-

dície vodných mlynov v Kvačianskej doli-
ne. Členovia letného tábora sa v auguste 
podujali k odvážnej výprave do Chorvát-
ska, kde spoločne dovolenkovali týždeň 
pri mori. Spoločne sme pripravili mnoho 
ďalších akcií, ktoré utužili naše kamarát-
stva a upevnili nás v názore, že to, čo ro-
bíme, je dobré. Za sezónu 2018 vzdávame 
Pánovi chválu a slávu.

PROJEKTY ZSKM              
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INTERNÝ GRANT2018Interný grant je nástroj, ktorým ZKSM 
motivuje a  zároveň podporuje mladých 
ľudí zo  spoločenstiev k  ďalšiemu rastu, 
spolupráci, proaktivite, angažovanosti 
a pozitívnemu ovplyvňovaniu spoločnosti. 
V roku 2018 sme pre našich členov pripra-
vili dve kolá Interného grantu.

Prvé kolo Interného grantu sme spus-
tili 14.3.2018 a ukončili sme ho 30.9.2018. 
Spoločenstvá sa mohli do  prvého kola 
Interného grantu zapojiť napísaním žia-
dosti o  pridelenie grantu pre  realizáciu 
projektov v  oblastiach 1.PARTICIPÁCIA - 
Participácia moderne, 2.DOBROVOĽNÍC-
TVO - Mladí v dobrovoľníctve, 3.ZDRAVIE 
A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL - Vzdelávanie 
v oblasti zdravia, 4.PRÁCA S MLÁDEŽOU 

- Hodnota práce s  mládežou, 5.PRÁCA 
S MLÁDEŽOU - Práca s mládežou pri rie-
šení výziev.

V  prvom kole sme prijali 33 žiadostí 
o podporu projektov, z ktorých hodnotia-
ca komisia vybrala 22 projektov a podpo-
rila ich celkovou sumou 4 865 EUR.

Tieto finančné prostriedky sme vyčlenili 
na prípravu a realizáciu malých projektov 
našich členov v  rôznych regiónoch Slo-
venska. 

Druhé mimoriadne kolo Interného 
grantu sme spustili 7.11.2018 a nazvali sme 
ho Rozšír svoje srdce. Realizácia projek-
tov druhého grantového kola bude ukon-
čená 28.2.2019. Hlavná myšlienka tohto 
grantového kola bola zameraná na  dve 
oblasti:

1. kvalitatívny alebo kvantitatívny rast 
a rozvoj spoločenstva,

2. služba a dobrovoľníctvo.
V ZKSM sme vyčlenili na tento MIMO-

RIADNY INTERNÝ GRANT sumu 10 000 €. 
Hodnotiaca komisia z  došlých projektov 
vybrala 24 a odporučila ich na realizáciu. 
V oblasti kvalitatívneho a kvantitatívneho 
rastu spoločenstva bolo podporených 16 
projektov a  v  oblasti služba a  dobrovoľ-
níctvo 8 projektov.

INTERNÝ GRANT 2018              
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ZKSM realizuje občianske a  hodnoto-
vé vzdelávanie prostredníctvom akredito-
vaných a neakreditovaných vzdelávacích 
programov vyznačujúcich sa pravidel-
nosťou a  systematickosťou, so  zamera-
ním sa na rozvoj zručností a kompetencií 
mladého človeka s dlhodobým dosahom 
na jeho osobný, občiansky a spoločenský 
život. Občianske vzdelávanie sa realizuje 
v  kontexte etických hodnôt zameraných 
na rozvoj jednotlivca, ako aj dobro celej 
spoločnosti. Hodnotové vzdelávanie ob-
sahuje okrem iného aj vzdelávanie v du-
chu hodnôt ZKSM, a tiež základných hod-
nôt programu Podpora mládežníckych 
organizácií, ktorý vyhlasuje Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky (MŠVVaŠ).

Pri výchovno-vzdelávacom programe, 
ako aj  celej činnosti nám záleží na  tom, 
aby sme v aktivitách a cieľoch reagovali 
na aktuálne životné trendy mladých ľudí. 

ZKSM v roku 2018 realizovalo vzdelá-
vanie:

• v  rámci výchovno-vzdelávacieho 
programu, ktorý obsahuje nielen hodno-
tové a občianske vzdelávanie, ale aj roz-
voj konkrétnych zručností,

• v programe Animátorská škola akre-
ditovanom MŠVVaŠ SR,

• vo vzdelávacom programe Škola ani-
mátorského sprevádzania,

• prostredníctvom vzdelávacích kur-
zov Filip, H2O, Kurz základov kresťana,

• prostredníctvom vzdelávacích se-
minárov zameraných na  témy angažo-
vanosti, participácie, aktuálnych výziev 
vo svete, ako sú: chudoba, uplatňovanie 
ľudských práv a  ochrana životného pro-
stredia,

• organizovaním jazykového tábora 
Nemecký Anem,

• poskytovaním rôznych metodických 
materiálov pre  pravidelnú činnosť spolo-
čenstiev.

Pre vedúcich základných kolektívov 
sme v  rámci ich vzdelávania a  prípravy 
na  činnosť v  našej organizácii vytvorili 
kontinuálny systém prípravy v  niekoľ-
kých vzdelávacích programoch. Program 
s názvom Animátorská škola je zameraný 
na  rozvoj kompetencií mladých dobro-
voľníkov od 16 rokov. Po jeho úspešnom 
ukončení ponúkame vedúcim nadstavbo-
vé vzdelávanie s názvom Líderská animá-
torská škola a Škola animátorského spre-
vádzania. Všetky spomínané kurzy prešli 
po niekoľkých rokoch realizácie a skúse-
ností inovačným procesom, ktorého cie-
ľom bolo prispôsobiť vzdelávanie aktu-
álnym potrebám a  výzvam, ktorým čelia 
vedúci spoločenstiev našej organizácie. 

VZDELÁVANIE
ZKSM

             VZDELÁVANIE ZKSM
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VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ 
PROGRAM ZKSM

Výchovno-vzdelávací program pre čle-
nov organizácie sa realizuje v  spolo-
čenstvách prostredníctvom pravidelnej 
a  systematickej práce vo  voľnom čase 
detí a  mládeže. Hlavným cieľom výchov-
no-vzdelávacieho programu ZKSM je 
rozvíjať osobnosť mladého človeka (mo-
tiváciu, schopnosti, zručnosti a charakter) 
v súlade s etickými hodnotami združenia, 
a  tým predchádzať patosociálnym javom 
a  negatívnym životným štýlom mládeže. 
Týmto spôsobom prispievame k  pozitív-
nemu rozvoju spoločnosti. Jednotlivé 
spoločenstvá využívajú buď štandardizo-
vané kurzy (kurz Filip, kurz Alfa, kurz H2O 
a pod.) alebo si vedúci (animátori) vytvára-
jú vlastné vzdelávacie podujatia a námety 
na  stretnutia, ktoré prispôsobujú aktuál-
nym potrebám svojho spoločenstva. Pri 
každom vzdelávaní dbáme o  využívanie 
príkladov z  praxe, aby si mladí dokázali 
predstaviť, ako sa prezentované poznatky 
uplatňujú v praktickom živote.

Všetky spomínané vzdelávacie progra-
my sú založené na princípoch neformálne-
ho vzdelávania: používame v nich vzdelá-
vacie metódy ako napr. skupinová práca, 
riadená diskusia, dramatizačné metódy, 
interaktívne prezentácie, zážitkové metó-
dy, reflexia a iné.

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

Úspešným absolventom nášho konti-
nuálneho vzdelávania sme ponúkli mož-
nosť ďalšieho neformálneho vzdelávania 
formou stretnutí platformy L3G – Lídri 
tretej generácie. Náplňou stretnutí sú 
diskusie so  skúsenými lídrami rôznych 
organizácií a spoločenstiev mládeže, ktorí 
na príkladoch z praxe odovzdávajú svoje 
skúseností z oblasti vedenia ľudí
a angažovania sa 
v spoločnosti. 

VZDELÁVANIE ZSKM              

27                  



                28

LÍDERSKÁ ANIMÁTORSKÁ
ŠKOLA

V  roku 2018 sa nám podarilo pripra-
viť a získať novú akreditáciu MŠVVaŠ SR  
pre náš vzdelávací program Líderská ani-
mátorská škola. Cieľom vzdelávacieho 
programu je ponúknuť účastníkom nefor-
málne vzdelávanie zamerané na  rozvoj 
vedomostí, praktických skúseností a zruč-
ností v oblasti vodcovstva, vedenia a roz-
voja ľudí. Vzdelávanie pozostáva celkovo 
z 8 víkendov, z ktorých  3 víkendy a 30 ho-
dín stáže  tvorí akreditované vzdelávanie. 
Program jednotlivých víkendov pozostáva 
z teoretických a praktických blokov, zážit-
kových aktivít, práce v skupinkách a disku-
sií s pozvanými hosťami z oblasti líderstva 
na  celoslovenskej alebo európskej úrov-
ni, z oblasti politiky, neziskového sektora, 
z oblasti biznisu, koučingu a networkingu. 
Pridanou hodnotou tohto vzdelávania, je 
možnosť absolvovať stáž pod  vedením 
odporúčaných skúsených lídrov celoslo-
venských iniciatív, projektov a platforiem.

V  septembri sme otvorili nový ročník 
Líderskej animátorskej školy (LAŠ). Regis-
trovaní záujemcovia o vzdelávanie museli 
splniť viaceré kritéria, ktoré boli podmien-
kou prijatia na vzdelávanie, a tiež absolvo-
vali ústny pohovor s lektormi, ktorí pripra-
vujú vzdelávanie. Prijímacím pohovorom 
prešlo spolu cca 46 záujemcov, z ktorých 
sme vybrali 41 účastníkov. Vybraní účast-
níci mali možnosť absolvovať  počas roka 
2018 jeden dobrovoľný prípravný víkend 
a  tri víkendy zamerané na  osobnostný 
rozvoj lídra, osobnosť vodcu a cnostné lí-
derstvo. Samotné akreditované vzdeláva-
nie začalo prvým víkendom, ktorý účast-
níci  absolvovali v  decembri 2018. Tento 
víkend bol zameraný na  oblasť „Budova-
nie dôvery“. Témami tohto víkendu boli: 
Budovanie dôvery, Integrita a vyváženosť 
lídra, Úrovne a typológia vodcovstva, 360° 
vodcovstvo.  

Líderská animátorská škola bude po-
kračovať v roku 2019 ďalšími víkendovými 
stretnutiami, ktoré sa budú venovať Vízii 
a veľkému obrazu, Komunikácii vízie a ob-
jasňovaniu zmyslu, Sebamotivácii a  moti-
vácii, Objavovaniu hodnoty a  potenciálu 
človeka, Atmosfére v tíme a objasňovaniu 
očakávaní, Ako byť zdrojom podpory, For-
movaniu a rozvoju tímov. Účastníci počas 
vzdelávania absolvujú stáž v  trvaní mini-
málne 30 hodín. Cieľom stáže je zapojiť 
účastníkov do prípravy a organizácie celo-
slovenských projektov alebo iniciatív, kde 
budú mať možnosť v praxi si vyskúšať na-
dobudnuté vedomosti, zručnosti a  záro-
veň budú pozorovať skúsených lídrov pri 
vedení rôznych tímov, projektov a iniciatív.
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ŠKOLA AUTENTICKÝCH SŔDC 
(ŠKOLA ANIMÁTORSKÉHO
SPREVÁDZANIA, ŠAS)

ŠAS je určená pre  vedúcich malých 
spoločenstiev, ako aj  pre členov spolo-
čenstiev ZKSM, ktorí sa venujú, alebo 
chcú venovať sprevádzaniu a  osobnému 
vedeniu mladých ľudí v  ich spoločenstve. 
ŠAS ponúkame absolventom akredito-
vaného vzdelávania - Animátorská škola 
resp. tým, ktorí majú absolvované iné uce-
lené základné vzdelávanie v oblasti práce 
s  mládežou. Cieľom školy je osobnostný 
a  duchovný rast účastníkov, ako aj  získa-
nie teoretických a  praktických základov 
v  oblasti osobného poradenstva a  spre-
vádzania mladých ľudí. Toto vzdelávanie 
je určené najmä pre tých, ktorí chcú v bu-
dúcnosti pomáhať v  tejto oblasti.  Škola 
pozostáva z  ôsmich tematických víken-
dových stretnutí a  šesťdňového letného 
sústredenia. Súčasťou programu sú pred-
nášky, pracovné skupiny, skupinové dis-
kusie, zdieľanie a rôzne aktivity zamerané 
na aplikáciu preberaných tém do praxe.

V  roku 2018 sme otvárali nový ročník 
ŠAS. Otvoreniu nového ročníka predchá-
zala registrácia a  výber účastníkov, ktorí 
absolvovali ústny pohovor so  skúsenými 
lektormi z  tímu, ktorý vzdelávanie pripra-
vuje. Následne z pomedzi všetkých uchá-
dzačov bolo vybraných 30 účastníkov, kto-
rí splnili všetky kritéria a mali odporúčanie 
vedúceho lídra svojho spoločenstva, čo 
bola podmienka k prijatiu na vzdelávanie. 
Účastníci absolvovali počas roka 8 spo-
ločných víkendov a cez leto sa zúčastnili 

týždňového letného sústredenia, kde mali 
možnosť vyskúšať si priebeh poradenské-
ho rozhovoru a konzultovať rôzne otázky 
s  odborníkmi, ktorí sa venujú sprevádza-
niu mladých ľudí, či už profesionálne ale-
bo majú dlhoročné skúsenosti z  práce 
s mládežou.

ANIMÁTORSKÉ ŠKOLY (AŠ)

Cieľom akreditovaného vzdelávacieho 
programu Animátorská škola, ktorý sme 
v ZKSM realizovali aj v roku 2018, bolo po-
skytnúť budúcim animátorom malých sku-
piniek kvalitné vzdelávanie v  oblasti sys-
tematickej práce s mládežou. Vzdelávací 
program bol zameraný na  rozvoj kompe-
tencií mladých dobrovoľníkov od 16 rokov, 
ktorí sa vo  svojom voľnom čase, bez  ná-
roku na mzdu venujú systematickej práci 
s mládežou.

Animátorskú školu sme organizovali 
v Bratislavskom, Žilinskom, Banskobystric-
kom, Prešovskom a Košickom kraji. Vzde-
lávanie prebiehalo v  ôsmich animátor-
ských školách – Bratislavská animátorská 
škola, Archieparchiálna škola animátora 

- dobrovoľníka (AŠAD), Arcidiecézna dob-
rovoľnícka a  animátorská škola, Animá-
torská škola Špania Dolina, Animátorská 
škola - Godzone School, Diecézna animá-
torská škola Žilina, Diecézna animátorská 
škola Važec,  Anima – animátorská škola 
Košickej eparchie.  Počet účastníkov, ktorí 
jednotlivé školy v  roku 2018 navštevoval, 
bol cca 415.
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ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA 
NA UKRAJINE

V  roku 2018 sme 
našu metodiku Animátor-
skej školy ponúkli ako zák-
ladné vzdelávanie pre  mla-
dých budúcich animátorov 
detských táborov na  Ukra-
jine v  oblasti Mukačevo. 
Organizačný tím z  Ukrajiny 
prebral metodiku a  skúse-
nosti s  organizáciou vzde-
lávania na  stretnutí so  zá-
stupcami našej organizácie 
a  tímom Animátorskej ško-
ly v  Bratislave. Začiatkom 
roka 2018 sme oslovili via-
cerých absolventov animá-
torských škôl a pozvali sme 
ich do  dobrovoľníckej ak-
tivity zameranej na  pomoc 
pri organizácii Animátorskej 
školy priamo na  Ukrajine. 
Nahlásili sa nám traja dob-
rovoľníci, ktorí sa stali sú-
časťou tímu na Ukrajine.

Počas prvých víken-
dových stretnutí vycesto-
vali na  Ukrajinu viaceré 
tímy dobrovoľníkov zo  Slo-
venska s  cieľom pomôcť 
rozbehnúť Animátorskú 
školu. Dobrovoľníci po-
máhali viesť a  usmerňovať 
program jednotlivých víken-
dov. Animátorská škola sa 
úspešne rozbehla a  počas 
leta sa účastníci zapojili 
do  prípravy a  vedenia tá-
bora pre  deti, kde si mali 
možnosť prakticky vyskúšať 
a  overiť nadobudnuté zruč-
nosti a  vedomosti získané 
počas jednotlivých víken-
dov.
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Koncom roka 2018 sa orga-
nizácia rozhodla špeciálne oce-
niť a  vyzdvihnúť službu a  aktivity 
dobrovoľníkov zo  spoločenstiev 
ZKSM prostredníctvom ocenenia 
s  názvom “Ľudia dobrej vôle“. 
Všetci členovia, mali jedinečnú 
príležitosť nominovať svojich pria-
teľov, alebo svoje spoločenstvo, 
na získanie tejto ceny a vyzdvih-
núť ich jedinečnú službu a činnosť 
v  roku 2018. Toto ocenenie sa 
udeľovalo  v  dvoch kategóriách: 
Dobrovoľník roka 2018 a  Dobro-
voľnícka aktivita roka 2018. Prišlo 
spolu 19 nominácii. Hodnotiaca 
komisia zložená zo 4 členov mala 
za  úlohu zo  všetkých nomino-
vaných vybrať výhercov ocenia 
v  jednotlivých kategóriách. Oce-
nenie Dobrovoľník roka 2018 
získal Martin Dvornický zo spolo-
čenstva Piar Nitra – za svoju dob-
rovoľnícku činnosť, prostredníc-
tvom ktorej sa venuje evanjelizácii 
sídliskovej mládeže v meste Nitra. 

Je zároveň vedúcim stretka Tow 
Meot, ktoré je zamerané na evan-
jelizáciu mladých. Jeho najväčšou 
túžbou je niesť evanjelium strate-
ným. Srdce mu horí pre sídliskovú 
mládež a mladých z rozvrátených 
rodín. Ocenenie Dobrovoľnícka 
aktivita roka 2018 získali spolu-
pracujúce spoločenstvá Južania, 
Nové Mesto a Kairos a Revolution 
za  realizáciu Laických ľudových 
misií – Žatva - projekt zameraný 
na angažovanie sa mladých dob-
rovoľníkov v  mestách a  obciach 
na  Považí. Cieľom celého pro-
jektu je pripraviť v  meste alebo 
v obci zaujímavý program, ktoré-
ho cieľom je návrat k pravým hod-
notám ako láska, dobro, vzájom-
ná úcta, praktická pomoc. Viac 
informácii o  všetkých nominova-
ných sa dočítate na našej stránke                         
www.zksm.sk.

OCEŇOVANIE
DOBROVOĽNÍCTVA
V ZKSM ZA ROK 2018:
ĽUDIA DOBREJ VÔLE
(ĽUDOVÔ)
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V  ZKSM si dlhodobo uvedomujeme 
dôležitosť zapojenia sa do  platforiem, 
združujúcich organizácie na  národnej, 
či medzinárodnej úrovni. Z  jednotlivých 
členstiev vyplývajú viaceré výhody ako 
informovanosť, väčší vplyv, či výmena 
skúseností. Naša organizácia obohacuje 
partnerov najmä svojimi projektami, skú-
senosťami z  práce s  mládežou, aktívnou 
sieťou odborníkov, či podporou komunít 
vo veľkom počte obcí na Slovensku.

V  roku 2018 sme aktívne pôsobili 
v  Rade mládeže Slovenska (RMS). Vy-
vrcholením aktivít v  tejto platforme bolo 
stretnutie s  ministerkou školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a zástupcami RMS. 
Výstupom stretnutia bolo mimoriadne na-
výšenie finančných zdrojov do sektora, čo 
malo dopad aj na ZKSM a poskytnutie mi-
moriadnej dotácie pre  členské kolektívy 
ZKSM.

V medzinárodnej platforme ENC (The 
European Network of Communities), kto-
rej je ZKSM členom od  roku 2017, sme 
sa zúčastnili konferencie ENC, kde boli 
zastúpené desiatky komunít z  20 krajín 
Európy. Obsahom konferencie bola téma 
“Father hearts” a  jej dopad na  život člo-
veka. Súčasťou programu bola Šabatova 
večera, sieťovanie a  výmena skúsenosti 
účastníkov, množstvo workshopov a iné.

V  roku 2018 sme sa naďalej aktívne 
zúčastňovali v  platformách Fórum kres-
ťanských inštitúcií a  v  Rade pre  mládež 
a univerzity Konferencie biskupov Sloven-
ska.

ČLENSTVO ZKSM
V PLATFORMÁCH
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Detský tábor 2018 – spoločenstvo      
rEVOLution a ďalší

Našim tradičným a  najväčším podu-
jatím býva každoročne detský tábor, po-
čas ktorého sa snažíme deťom poskytnúť 
prázdninový týždeň plný rôznorodých 
zmysluplných aktivít, priateľstva a zábavy. 
Taktiež u nich rozvíjame vieru a  správne 
hodnoty. Tento rok sa tábor konal v  au-
guste v Beckove pod názvom Peckoland. 
Počasie, aktivity aj  všetko ostatné vyšlo 
na výbornú, a tak deti, rodičia aj organizá-
tori boli veľmi spokojní.

 

Mládežnícke piatky – spolupráca 
spoločenstiev

Spoluprácou viacerých mládežníckych 
spoločenstiev v našom OC sa nám v škol-
skom roku 2017/2018 podarilo rozbehnúť 
nový formát práce s mladými, a to Mládež-
nícke piatky. Hlavnou úlohou tejto činnos-
ti je poskytnúť všetkým mladým priestor 
pre  trávenie piatkových večerov zmyslu-
plným spôsobom v  spoločenstve veria-
cich ľudí, a  tak u nich budovať pozitívne 
hodnoty a rozvíjať vieru.

ZO ŽIVOTA OBLASTNÝCH
CENTIER
A SPOLOČENSTIEV ZKSM

oc bánovce
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Galavečer 2018 je jedným z výnimoč-
ných večerov, ktoré organizujeme počas 
národného týždňa manželstva a je to 
skvelý priestor na rozvíjanie dobrovoľ-
níctva. Naši mladí ľudia majú šancu po-
slúžiť prakticky svojim rodičom, známym 
alebo pre nich neznámym ľuďom, keď 
sa postarajú o obsluhu, ale zároveň majú 
možnosť získať cenné zručnosti, učiť sa 
od skúsenejších a podporiť tak vytváranie 
a upevňovanie medziľudských vzťahov, 
manželstiev mladých ľudí a viacgenerač-
né vzťahy. Dôraz bol kladený na upevne-
nie kresťanských hodnôt na základe bib-
lických princípov a dôležitosti rodinného 
života a zodpovednosť za seba a blízkych.  

Stretnutia mládeže - Iný Rozmer sa v 
podobe neformálneho vzdelávania niesli 
tento rok tematicky v oblastiach objavova-
nia osobného povolania, smerovania do 
budúcnosti, vzájomnej spolupráce, rozvo-
ja tímovej práce, podpore osobných kom-
petencií, o čom svedčia aj témy zamerané 
na povolanie, rast do zrelosti, duchovné 
rodičovstvo s cieľom viac sa podobať na 

Pána Ježiša svojim životom. Viac informá-
cií o témach nájdete na www.inyrozmer.
sk. Viac ako 1,5 roka chodievame do ulíc 
mesta Košice modliť sa, slúžiť núdznym                    
a naplniť to, aby sme kázali evanjelium a 
vytvárali učenícke vzťahy v našich tímoch 
aj mimo nich. 

Spoločenstvo UNITED
V  uplynulom roku sme sa prostred-

níctvom stretiek a  aktivít pre  mladých 
z  Uhrovca a  okolia sústredili na  to, aby 
sme boli pre nich miestom prijatia a uka-
zovali im, že sa dá v dnešnej dobe žiť nor-
málny život s vierou.

oc ac
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Náš letný hit je jednoznačne tábor 
pre tínedžerov – Tinitábor. Keď mladí na-
sadali do autobusu 28. júla ešte nevedeli 
do akého dobrodružstva sa púšťajú. Jedi-
ne plagát s mottom dal nejaké usmerne-
nie...„A  von!“... tak to by bolo ono. Naše 
motto... Dobre... choď von! Ale z  čoho? 
Zo  sveta? Z  komfortnej zóny? Od  počí-
tača? Kvôli rodičom? Tento tábor bol ale 
o niečom inom…

Počas piatich dní sme prechádzali 
z jednej izby do druhej, smerom von z náš-
ho „domu života“. Prvý deň sme rozprávali 
o našej vlastnej izbe. O našom vnútornom 

svete, ktorý tak ťažko otvárame pred iný-
mi. Aj pred Bohom. Niekedy ani my sami 
nevieme, kto sme skutočne, tam hlboko 
vo  vnútri. Ako je zariadená tá izba? Vie-
me udržať poriadok, a nakoniec... Čo po-
trebujem naozaj v  tejto izbe mať? Koho? 
Na druhý deň sme sa dostali do kúpeľne.

Vo februári sme v  našom OC zorga-
nizovali mládežnícku konferenciu EAST-
FEST 2018 pre viac ako 100 mladých ľudí 
z  východného Slovenska, na  ktorej bol 
hlavným hosťom Milan Presburger, evan-
jelista pôsobiaci na Slovensku aj v zahra-
ničí, národný vedúci mládeže I.D. Lakatos 
a  tím vedúcich z  mládeže Iný Rozmer. 
Prednášky mali charakter nielen vzdelá-
vací ale aj formačný, teda hlavné zamera-
nie malo význam pre duchovný rast účast-
níkov.

V  lete aj  napriek prázdninám sme už 
po  ôsmykrát usporiadali detský denný 
tábor OneWay 8, ktorého nosnou témou 
boli olympijské hry a mladí vedúci smero-
vali vyučovanie, scénky a hry na tému vy-
trvalosti, dôslednosti, poslušnosti, ochotu 
nezištne pomáhať a viesť deti „správnym 
smerom až do cieľa“.

oc firesz duna

mente
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Stáli sme pred  otázkami – ako pred  zr-
kadlom, – ktoré nás nútili premýšľať čo 
si máme umyť, aby sme boli celkom čistý. 
Tak, ako v kúpeľni sa človek dá do poriad-
ku, aj  náš duchovný život potrebuje sta-
rostlivosť, obnovu, čerstvú vodu.

A nie je to inak s našim telom. Asi nie 
je ťažké uhádnuť, že na tretí deň sme sa 
ocitli v kuchyni. Nie je jedno, ako sa stará-
me o naše telo. Zdravý životný štýl, zdra-
vé stravovanie hraje tiež dôležitú úlohu 
v našom živote. Tak ako aj pohyb - výlet 
do okolitých hôr nás nesmierne obohatil. 
Našu silu a  šikovnosť sme mohli vyskú-
šať aj  pri dobrovoľníckej činnosti okolo 
rekreačného zariadenia. Odtiaľto nás už 
iba jeden krok delil od toho, aby sme plne 
vyzbrojení – duševne, telesne –  vykročili 
do  dobrodružstva, čo nám pripravil Boh. 
Je tu ale dôležitý moment. Stojíme na pra-
hu. Potrebujeme ešte načerpať, dobyť 
energiu? Tu sa ešte môžeme vrátiť späť...  
Ale, keď už sme pripravení, tak je čas vy-
kročiť do piateho dňa. 

Sme vonku. Vykročili sme z  domu 
na  cestu, ktorá veríme, že je určená 
pre nás. Dúfame, že sme viac spoznali sa-

mých seba a  aj ostatných, spoznali sme 
Božiu vôľu a vydávame sa na cestu, ktorú 
síce úplne nepoznáme, ale ak nás vedie 
On, tak sa nemáme čoho báť.

oc malacky

V  roku 2018 sme usporiadali viace-
ro akcií zameraných na  deti a  mládež. 
Spoločenstvo don Bosco Gbely vytvori-
lo priestor na  zblíženie mladých a  rodín 
vo  farnosti podujatím Gbely majú talent. 
Predstavujú sa tu rôzne tanečné, hudob-
né a spevácke talenty. Aj tento rok sa ko-

nal Don Bosco Cup, na ktorom si zahrali 
aj deti z okolitých farností, rozvinuli vzťah 
k pohybu a športu a zmysel pre fair play.  
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CampFest 2018
Hlavná téma tohtoročného festivalu 

CampFest mala názov PREMENIŤ: Áno, 
správne vidíte, tento názov končí dvoj-
bodkou. Vyše 6 600 mladých kresťanov, 
väčšina zo Slovenska a z Čiech, sa zišlo, 

aby sa modlili za premenu: v našich kra-
jinách, mestách, v  politike, v  rodinách, 
na školách, v práci a v našich srdciach. 

Vzťah k  zdravému životnému štýlu 
podporili aj  podujatím V  zdravom tele 
zdravý duch, s prednáškou o zdravej vý-
žive, ukážkami rôznych cvikov, či súťažou 
o najlepšieho spaľovača kalórií. Letný tá-
bor sa niesol v téme Madagaskar. Je naj-
väčšou akciou, kde vidíme, ako Boh koná 
v  našich životoch, ale aj  v  životoch detí, 
ktoré nám rodičia zveria do  rúk. Počas 
roka sme sa venovali aj  rôznym tematic-
kým divadlám, ako napríklad Krížová ces-
ta, alebo Jasličková pobožnosť, podané 
muzikálovou formou. Krížovú cestu s naši-
mi deťmi a mladými sme zahrali aj v oboch 
Domovoch pokojnej staroby v  Gbeloch, 
aby sme aj starkým priblížili Kristovu obe-
tu a jej význam pre náš osobný život. Tiež 

sme tým deťom ukázali, že aj  starí a  tr-
piaci ľudia patria do  nášho života, že sa 
o nich máme zaujímať, rozprávať sa s nimi, 
navštíviť ich, a že im tým pôsobíme nes-
miernu radosť. 

V  pôstnom období prišlo spoločen-
stvo s  iniciatívou vyzbierať v  našej far-
nosti pre sociálne slabšie rodiny trvanlivé 
potraviny a  hygienické potreby. Celkom 
sme vyzbierali 370 kg trvanlivých potra-
vín a  hygienických potrieb. Po  ukončení 
zbierky sa vytvorili obsahovo rovnako 
vyvážené balíčky, ktoré boli potom (dis-
krétne) doručené do  rúk rodín v  núdzi. 
Pravidelne sme sa stretávali a  formovali 
na stretkách pre animátorov, prvoprijíma-
júce deti, birmovancov, mládežníckeho či 
detského zboru.

oc mpks
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Dvadsiate narodeniny CampFestu sme 
oslávili s  viac než tridsiatimi hudobnými 
interpretmi zo  Slovenska aj  zo zahrani-
čia (napr. Worship Central z Birminghamu, 
Graham Kendrick, Four Kornerz, Rivers & 
Robots, Philippa Hanna, Mate.O). Rečníci 
seminárov hovorili na  témy ako “Odpustil 
som?”, “Ako prekonať strach” alebo „Ako 
snívať s  Bohom“. Chyc Polhit, jedinečný 
francúzsky herec a  rozprávač, spolu s hu-
dobným kvintetom The Trombinoz‘ Notes, 
priniesol až z ďalekej Afriky nádherné prí-
behy o obeti a záchrane. „Celý festival sme 
pripravovali tak, aby si po  jeho skončení 
vedel, čo sa má v tvojom okolí PREMENIŤ. 
Dôležité je, aby to nebola iba tvoja túžba, 
ale spoločná vec, po ktorej túži aj sám Pán 
Boh,“ povedal účastníkom Števo Beňa, ria-
diteľ CampFestu, a dodal: „Je pre nás straš-

ne dôležité, že na CampFeste môžeme byť 
spolu. Sme z rôznych cirkví, z rôznych de-
nominácií, z rôznych častí Slovenska a Čes-
ka, a  je super, že tých 20 rokov nás Pán 
Boh volá do toho, aby sme boli spolu. Aby 
sme spolu snívali tento sen!“

V  posledný večer sa účastníci Camp- 
Festu rozdelili na  osem skupiniek okolo 
ôsmich veľkých táborových ohňov pod-
ľa kraja, z  ktorého pochádzajú. Spoločne 
chválili Boha a  rozprávali z  pódia tucty 
osobných svedectiev o jednoduchých, ale 
hlbokých veciach, v ktorých túžia vidieť Bo-
žiu premenu. Až do  neskorej (a  studenej) 
liptovskej noci sa desiatky malých skupi-
niek nevedeli prestať rozprávať, modliť, 
smiať a  snívať s  Bohom Jeho sny. Ešteže 
nás hriali aspoň tie táboráky!

oc stará ľubovňa

Spoločenstvo Jakubany združuje deti 
a  mládež. Stretávajú sa pravidelne raz 
do  týždňa. Tieto stretnutia majú formač-
ný charakter, na ktorých sa snažíme, aby 
prostredníctvom Božieho slova a  rôz-

nych aktivít nás Boh duchovne menil. Cez 
evanjeliové výzvy chceme byť v  službe 
svojim blížnym. Počas uplynulého roka 
sme spoločne zorganizovali viacero ne-
pravidelných akcií, ktoré boli určené ši-
rokej verejnosti. Spoločenstvo pripravilo 
detský ples pre  deti a  mládež a  ich ro-
dičov, výtvarné popoludnie na  biblickú 
tému, krížové cesty, vedomostné kvízy, 
športové podujatia či stretnutia katechéz. 
Prostredníctvom pravidelných stretnutí 
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SPOLOČENSTVO PRI KU
Chvály /Modlitby chvál alebo Večer 

chvál/ - ide o otvorené modlitbové stretnu-
tie v  Kostole sv. Rodiny v  Ružomberku - 
Rybárpole. Chvály sú druhom spoločnej 
modlitby veriacich, kedy modlitba okrem 
hovoreného slova prebieha aj  prostred-
níctvom spevu a hry na hudobné nástroje. 
Okrem spoločnej modlitby v tejto podobe, 
býva súčasťou stretnutia chvál aj  krátka 
prednáška. Témy sú koncipované tak, aby 
prakticky prehĺbili každodenný duchovný 
život veriacich a povzbudili ich k  rozvíja-
niu osobného vzťahu s Bohom. Na Mod-
litbách chvál sa zúčastňujú univerzitní štu-
denti, ako aj pracujúci ľudia žijúci v meste 
Ružomberok a okolí.

SPOLOČENSTVO PCEP
Spoločenstvo Pripravme cestu Páno-

vi (PceP) sa počas roka 2018 venovalo 
v  prvom polroku hlavne téme, ktorú ako 

hlavnú vybral Svätý Otec pre SDM na rok 
2018: „Neboj sa, Mária, našla si milosť 
u Boha.“ (Lk 1, 30) s podtitulom: Odvaha žiť 
v prítomnosti. Zároveň sa svojou činnos-
ťou zameriavalo na princípy a vízie ZKSM. 
Druhý polrok bol viac zameraný na  akti-
vity, ktoré mali umelecký charakter a tiež 
spolupráci s miestnou charitou. 

i nepravidelných akcií chceme vnášať ra-
dosť zo spoločenstva a prinášať atmosfé-
ru lásky a prijatia, ktorou nás napĺňa Ježiš.

Chlapčenská a dievčenská
víkendovka

V minulom roku sa naše spoločenstvo 
rozhodlo, prvýkrát v jeho histórii, zorgani-
zovať rozdelené víkendové akcie, ktoré sa 
osobitne venovali jedna chlapcom a dru-
há dievčatám. 

Počas víkendového pobytu mohli 
mladí chlapci z  našej farnosti spoznávať 
lepšie identitu muža a tiež lepšie rozobe-
rať veci týkajúce sa chlapcov v  ich veku. 
Dievčatá sa zase mohli venovať identite 
ženy a  tiež viac spoznávať svoje povola-
nie. Naučili sa ako správne fungovať nie 
len v spoločenstve, ale celkovo v spoloč-
nosti. Program bol založený na  rôznych 
prednáškach a  tiež workshopoch, vďaka 
ktorým sa účastníci dozvedeli niečo nové 
a tiež sa lepšie spoznali.

oc snv
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Rok 2018 sme začali podujatím 
pre  detský spevokol: Spoznávame naše 
hory. Podujatie bolo jednak odmenou 
za  jeho činnosť, ale takisto sme chceli 
poukázať na  dôležitosť dobrovoľníckej 
činnosti a  význam spolupráce členov 
spevokolu. V rámci pravidelných stretnu-
tí sme postupne preberali s mladými a aj 
s  deťmi tému odvaha a  zároveň sme sa 
zameriavali na osobný život jednotlivcov, 
ich osobný a  duchovný rast. Zdrojom 
stretnutí o  odvahe boli materiály, ktoré 
na  tento účel spracovala Rada pre  mlá-
dež a  univerzity KBS. Téma odvaha nás 
sprevádzala aj  počas obnovy, ktorú sme 
organizovali v  pôstnom období pre  čle-
nov, ale aj nečlenov spoločenstva. Počas 
leta sme sa vrátili k  myšlienke opätovne 
oživiť pásmo Sedembolestná. Odprezen-
tovať sa nám ho podarilo v dvoch obciach 
nášho regiónu, a to v obci Spišský Štiav-
nik a Jánovce. Október sme opäť venovali 
naším starším a chorým občanom, ktorých 
sme boli navštíviť spolu s  deťmi počas 
sobotňajšieho popoludnia. Celé poduja-
tie sme organizovali s miestnou charitou 
a bolo hodnotené veľmi pozitívne.  

S charitou sme spolupracovali aj v pred-                                                                                                    
vianočnom období, kde sme spolu pláno-
vali a realizovali tvorivé dielne a aj detskú 
burzu. Výťažok z tejto burzy bol následne 
prerozdelený tým, ktorí potrebujú takúto 
formu pomoci. V  období príprav na  Via-
noce sme ponúkali deťom, ale aj  celým 

rodinám rébusy, ktorých podstatou bolo 
hlbšie uvedomenie si ich podstaty. Kaž-
dý týždeň Adventu sme ich pripravovali 
a potom v nedeľu  rozdávali. Deti tak spo-
lu s  rodičmi hľadali odpovede prostred-
níctvom rôznych indícií. Hotové rébusy 
potom odovzdali na Jasličkovej akadémii 
ako darček malému Ježiškovi. Záver roka 
sme tiež venovali príprave dramatického 
predstavenia, ktoré bolo odprezentované 
na Jasličkovej akadémii pod názvom: Nie-
čo veľké sa chystá. 

SPOLOČENSTVO VINCENZO
V roku 2018 sme sa týždenne stretáva-

li na  formačných stretnutiach, na ktorých 
sme pokračovali v  rozoberaní 10 krokov 
vedúcich ku kresťanskej dospelosti. V no-
vom školskom roku sme začali preberať 
11 biblických kruhov spojených s úvodom 
do Biblie ako dejín spásy. Cieľom týchto 
stretnutí je napomáhanie k  duchovnému 
rozvoju členov a budovanie spoločenstva.

Okrem toho sa každý piatok stretáva-
me na mládežníckych sv. omšiach. Počas 
celého roka sme sa zapájali do  aktivít 
vo  farnosti, napr. hudobným sprievodom 
na  sv. omšiach, prípravou a  realizáciou 
týždenných formačných stretnutí pre deti, 
prípravou farského časopisu. Pre deti sme 
organizovali karneval, deň detí spojený 
s  ukončením školského roka, Párty všet-
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kých svätých. Takisto sme pomáhali pri 
organizovaní sviatku Božieho milosrden-
stva vo  Svätyni Božieho milosrdenstva 
a  „Farfestu“ – spoločného popoludnia 
na  farskej záhrade pri príležitosti odpus-
tovej slávnosti.

Počas prázdnin sa konala dvojtýždňo-
vá duchovná obnova na Hnilčíku pod ve-
dením kňaza z  farnosti. Hlavný program 
tejto obnovy bol zameraný na knihu Exo-
dus – Východ a  jej prepojenie s Evanje-
liami. Taktiež bol zameraný na  spoločnú 
a  osobnú modlitbu, prehlbovanie vzťahu 
s Bohom a medzi sebou v spoločenstve. 
Hlavným bodom programu bol nočný 
„prechod cez Červené more,“ v  ktorom 
sme prežili Veľkonočnú vigíliu a prechod 
z  hriešneho človečenstva do  spásy vy-
chádzajúcej zo  zmŕtvychvstania. Celý 
program bol rozšírený o  preberanie ta-
jomstiev ruženca, a teda prežitie celého li-
turgického roku so sviatkami Vianoc, Pôs-
tu, Veľkej noci a sviatkami Panny Márie.

SPEVÁCKY ZBOR SVETLUŠKY
Ako už  býva zvykom, začiatkom roka 

2018, na  sviatok Zjavenia Pána, sa spo-
ločenstvo Spevácky zbor Svetlušky spo-
lupodieľalo na  vianočnom predstavení, 
pod názvom Fatimské Vianoce. Posolstvo 
Vianoc približoval život troch fatimských 
pastierikov, ktorí svojím životom prinášali 
Ježiša do sŕdc obyvateľov Fatimy.

Počas Pôstu sa mladí zúčastnili pôst-
neho sústredenia, počas ktorého - spe-
váci aj hudobníci – nacvičovali ešte stále 
aktuálne pôstne piesne, no predovšet-
kým piesne veľkonočné. A  keďže naše 
stretnutia nie sú len o speve a hudbe, ale 
aj o duchovnom raste, po nácviku nasle-
dovali katechézy.  Starší sa venovali téme 
„Pomsty a odpustenia“. Mladší sa rozprá-
vali o dňoch Veľkej noci a o veľkej nádeji, 
ktorú počas veľkonočných sviatkov preží-
vame. Na záver sme všetky svoje myšlien-
ky a zamyslenia vložili do  tichej prípravy 
kríža z povrazu, ktorý nám bude pripomí-
nať veľkú milosť odpustenia, ktorú nám 
Pán Ježiš daroval.

Začiatkom leta sme strávili niekoľko 
dní na  letnom sústredení, ktoré sa nies-
lo v téme TAJOMSTVÁ ruženca SVETLA. 
Na sústredení sme sa naučili nové piesne, 
posilnili priateľstvá a  prehĺbili našu vieru 
vďaka duchovnému programu, ktorý vie-
dol biskupský vikár, ThDr. Viktor Pardeľ, 
PhD.

Počas roka sme zorganizova-
li športové dopoludnia, cyklo – ope-
kačku a  zúčastnili sa rôznych výle-
tov v  rámci farnosti (blahorečenie 
v  Košiciach, púť na   Mariánsku  Horu). 
V  decembri sme ešte stihli pripraviť ad-
ventné sústredenie. Vďaka nemu sme 
sa lepšie pripravili na  Vianoce a  Ježišov 
príchod. Tento deň sme začali spoloč-
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nou modlitbou, nácvikom nových pies-
ní a  skvelým obedom. Popoludní bola 
pre nás pripravená katechéza o výhonku 
z kmeňa Jesseho.

Na záver roka, na sviatok Svätej rodi-
ny, sme zrealizovali vianočné predstave-
nie: Cesta k dieťaťu. Hlavnou myšlienkou 
bolo vzdanie úcty a  radosti pastierikov 
a všetkých ľudí z narodenia malého Ježi-
ša, a tiež poukázanie na to, že Boh nerobí 
medzi nami rozdiely a  všetkých nás má 
rovnako rád. Rodina je obrovským darom, 
preto myslíme a modlíme sa za ňu.

 

SPOLOČENSTVO VEĽKÁ TÚŽBA

Služba ľuďom bez domova
Začiatkom januára 2018 spoločenstvo 

mladých v Námestove zorganizovalo tra-
dičné stretnutie s ľuďmi bez domova, kde 
sa praktickým spôsobom prostredníctvom 
prípravy pohostenia, hudobným progra-
mom a  osobnými rozhovormi, zameralo 
na rozvoj spoločnosti, špeciálne ľudí, ktorí 
si každý deň nemôžu dopriať základné ži-
votné potreby. Cieľom stretnutia bolo, aby 
vo vianočnom období boli mladí vnímaví 
a rozhliadli sa, ako môžu praktickými čin-
mi pomôcť tým, čo to potrebujú.

Duchovná obnova
Na jar v roku 2018 sa členovia spolo-

čenstva zúčastnili víkendového neformál-

neho vzdelávania zameraného na  seba-
rozvoj, rozvoj tímovej práce a získavanie 
zručností v projektovom plánovaní, určo-
vaní vízie, osobných a  tímových cieľov, 
riadenie projektu a jeho následné vyhod-
nocovanie. Podnetné praktické príklady 
z praxe uvádzané ľuďmi, ktorí prednášali 
boli inšpiráciou do ďalšej činnosti spolo-
čenstva vo svojom regióne.

 

Vianočná session
Na záver roka sa členovia spoločen-

stva stretli na hodnotiacom stretnutí, kde 
vyhodnotili svoju dobrovoľnícku činnosť, 
pravidelné neformálne stretnutia zame-
rané na  rozvoj a  rast osobnosti. Osoby 
zodpovedné za  prípravu stretnutia sa 
v praxi učili, ako delegovať úlohy, zapájať 
do svojej aktivity tím a spoločne riadiť prí-
pravu podujatia. Súčasťou stretnutia bolo 
aj  spoločné stolovanie, program na  vzá-
jomné sebapoznávanie v skupine.
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ŽATVA – laické ľudové misie
Je to spolupráca a  sieťovanie členov 

zo  spoločenstiev, ktoré sa už každoroč-
ne zapájajú do spoločnej dobrovoľníckej 
akcie Žatva. Spoločenstvá sú z Trenčína, 
Nového Mesta, Bánoviec, Skalky nad Vá-
hom, Topoľčian a  ďalších. Keďže našou 

víziou je, aby sme vytvorili 100 členný 
tím, potrebujeme ako spoločenstvá spo-
lupracovať. Vytvorili sme pracovné tímy, 
do  ktorých sa ľudia porozdeľujú a  spo-
ločnou komunikáciou a  stretnutiami bu-
dujú medzi sebou vzťahy a  taktiež náplň 
jednotlivých tímov. Dobrovoľníci si môžu 

vybrať tím, ktorý im je najbližší a tam vyu-
žiť svoje skúsenosti. Taktiež cieľom je to, 
že chceme ísť v jednote a láske do mes-
ta na Považí. Minulý rok v apríli sme prišli 
do Topoľčian s tým, čo máme - čas, naše 
srdcia, schopnosti, pomoc, financie... Dô-
ležité je popri tom nezabudnúť na nikoho, 
či už deti, mladých, dospelých alebo sta-
rých ľudí. Chceme sa spoznať so všetkými 
a priniesť im niečo nové do životov, niečo 
čo máme my v spoločenstvách medzi se-
bou a  to je predovšetkým jednota, láska 
a ochota pomáhať si navzájom. Dôležitou 
súčasťou podujatia je aj praktická pomoc 
vo  farnosti, kedy prakticky pomáhame 
v domácnostiach alebo v mestách.

KEMP SPOLOČENSTIEV
V REGIÓNE
V  lete 2018 sme organizovali kemp 

spoločenstiev v  regióne, ktorého cieľom 
bolo vytiahnuť mladých ľudí z  ich bežné-
ho/stereotypného prostredia, vytvoriť zá-
žitkové prostredie a pomôcky k dosiahnu-
tiu želaného cieľa a zážitkovými seminármi 
a aktivitami pomôcť mladým ľuďom k roz-
voju osobnosti. Účastníci získali zručnosť 
spolupráce, tímovej práce, prekonávania 
prekážok, zručnosť viesť samých seba, 
porozumenie plánovania a pod. Hodnoty, 
ktoré sme odovzdali sú odvaha čeliť pre-
kážkam, veľkodušnosť, pokora, sloboda, 
zmysel pre prírodu a pod. Cieľom poduja-

oc trenčín-juh
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tia bolo taktiež stretnutie a strávenie času 
spolu s  ostatnými členmi spoločenstiev 
v  našom regióne. Je dôležité udržovať 
priateľské vzťahy aj  mimo našich spo-
ločenstiev, tráviť s  nimi neformálny čas, 
prehlbovať vzťahy a spolu duchovne rásť 
v zrelosti.

FARSKÝ DEŇ
Ten organizovalo v júni 2018 spoločen-

stvo Južania z  Trenčína. Podujatie bolo 
zamerané pre cieľovú skupinu - najväčšiu 
komunitu pôsobiacu na sídlisku Juh - far-
nosť Sv. Rodiny, ktorá začleňuje všetky 
vekové kategórie, všetky sociálne a  iné 
skupiny, formálne aj  neformálne spolky, 
združenia a  spoločenstvá - deti, mladí, 
mladé rodiny, strednú aj  staršiu generá-

ciu. Cieľom bolo, aby mladí ľudia mohli če-
liť výzvam ako napríklad spolupráca s ge-
neráciou rodičov, pri organizovaní tohto 
podujatia, aktívne angažovanie v rozvíjaní 
komunitného života na  sídlisku a  vo far-
nosti. Hlavným cieľom je jednota, spolu-
práca a  život vo  farnosti, do  ktorej patrí 
naše spoločenstvo. Realizáciou projektu 
sme chceli: začať tradíciu, ktorá dopomô-
že k  budovaniu a  rozvíjaniu komunitné-
ho života na  sídlisku - prispieť k  búraniu 
bariér medzi cieľovými skupinami pro-
stredníctvom spolupráce pri organizácii 
podujatia - vytvoriť priestor pre vzájomnú 
komunikáciu medzi cieľovými skupinami, 
stráviť s nimi neformálny čas na pôde far-
nosti, chceme sa bližšie spoznať - mobili-
zovať komunitu pre spoločné aktivity.

oc aétos

CAMP 2018
OC Aetós v spolupráci s Gréckokato-

líckou eparchiou Košice pripravili v  lete 
stretnutie mládeže. Realizovalo sa v  šty-
roch turnusoch. Nosnou témou bol úry-
vok z  Lukášovho evanjelia: Neboj sa 
Mária, našla si milosť u Boha. Víkendové 

stretnutie pre  vysokoškolákov a  pracujú-
cich, na ktorom sa dokopy zúčastnilo 20 
mladých sa v programe zameralo na hľa-
danie si vlastného miesta na tomto svete 
a  skúmanie, aký plán má so  mnou Boh. 
Turnus pre  stredoškolákov navštívilo 89 
účastníkov, o ktorých sa staral 20 členný 
tím. Skrze katechézy a  aktivity sa snažili 
pochopiť, že to, čo doteraz zažili ich vyfor-
movalo na ľudí, akými sú dnes, aby mohli 
naplno prežívať svoje poslanie už teraz 
a neodkladali to na neskôr. Najmladší tur-
nus pre 9-11 ročné deti bol najpočetnejší, 
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zúčastnilo sa ho spolu 123 účastníkov, ani-
mátorov a kňazov. Začali témou hriechu, 
ktorý do nášho života prináša strach, ale 

postupne skrze aktivity naberali odvahu 
proti nemu bojovať, až sa ako víťazi spo-
lu s  Ježišom preniesli do  raja, ktorý má 
pre nás Boh pripravený od stvorenia sve-
ta. Posledný turnus bol pre 12-14 ročných. 
Stretlo sa na ňom 122 účastníkov a dob-
rovoľníkov. Z hlavného citátu si organizá-
tori za nosnú tému vybrali slovo odvaha. 
To premietli do celého programu, ktorý sa 
realizoval v  období ranného kresťanstva 
na území Ríma, kde boli kresťania prena-
sledovaní. Účastníci skrze hru a slovo pre-
žili toto náročné obdobie, nabrali odvahu 
a prijali Krista.

oc bárka

Oblastné centrum Bárka združuje 
spoločenstvá, ktoré vytvárajú priestor 
pre  náboženské a  ľudské dozrievanie. 
Animátorov spoločenstiev pripravujeme 
na  Archieparchiálnej škole animátora – 
dobrovoľníka, kde sa okrem iného učia 
aj  ako vytvoriť mladým ľuďom bezpečné 
a príjemné prostredie, v ktorom sa členo-
via nebudú báť a hanbiť pýtať na to, čo ich 
zaujíma, kde zažijú prijatie, priateľstvo, 

dôveru a pod. „Stretká“ detí a mladých sú 
však iba prostriedkom, nie našim cieľom. 

Rok 2018 sa u nás niesol v duchu služ-
be iným. Viaceré spoločenstvá sa rozhodli 
vyjsť zo svojej zabehnutej schémy, pohod-
lia, či svojej „škrupinky“ a byť nápomocní 
iným. Novinkou bola konferencia Výzva 
pre  mladého človeka s  medzinárodnou 
účasťou, ktorú sme zorganizovali v spolu-
práci s  Gréckokatolíckou bohosloveckou 
fakultou Prešovskej univerzity. Medzi už 
tradičné podujatia, kde sa stretnú členo-
via celého OC patria Letné stretnutia mlá-
deže – 7 turnusov, Bárkafest, Turistický 
deň, Kvetný víkend, či tábor na  Ukrajine 
pre  ukrajinské deti z  málopodnetného 
prostredia.
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Aj keď sa v tomto roku u nás znížil po-
čet členov v dôsledku veľkých administra-
tívnych a  organizačných zmien, podarilo 
sa nám napĺňať víziu ZKSM, lebo počet 
miest, v  ktorom sa spoločenstvá ZKSM 
OC Bárka združujú, sa rozrástol.

oc zvolen cup

Celý rok 2018 bol v našom OC Zvolen 
CUP naplnený rôznymi akciami. Počas 
roka prebiehali stretnutia spoločenstva 
Adom na  Ábelovej. Venovali sa stredo-
školákom aj  vysokoškolákom a  rôznym 
témam ako: Kto je Boh? Kto som ja? Žal-
my, Filozofia a spiritualita, Ja hľadám tvo-
ju tvár. Aj tú svoju a telesnosť spirituality. 
Nezabudli sme ani na  deti, pre  ktorých 
sme pripravili akciu Rodiny s deťmi, Rodi-
ny s  deťmi – deviatnik, Stretnutie rodiny 
s deťmi, Farský detský tábor a Letný det-
ský tábor z krajiny do krajiny.  

Medzi oddychové akcie patrila Fašian-
govica pred  Pôstom a  Predvianočný ve-
čierok. V dňoch 16.-18.2. a 7.-9.12. sa mladí 
nielen z nášho OC zúčastnili duchovných 
obnov v  Ábelovej. Pod  vedením br. do-
minikánov sa pripravili na  obdobie po-
kánia a  hlbšie sa ponorili do  tajomstva 
lásky. Medzi vydarené akcie patria akcie, 
ako Láska pre všetkých a 20 rokov CUP 
pre mladých s názvom „Vtiahnutý do po-
hybu slova.“ Máj bol pre OC Zvolen CUP 
vo  Zvolene výnimočný. Študenti a  dob-

rovoľníci zo  spoločenstiev pripravili vý-
stavu fotiek v  galérii. Tá vyvrcholila dňa 
9.5.2018. Podujatie začalo slávnostnou 
sv. omšou v kostole sv. Alžbety. K mladým 
sa prihovoril provinciál rehole dominiká-
nov fr. Damián Juraj Mačura OP a  svätú 
omšu hudobne sprevádzal mládežnícky 
spevácky zbor z  farnosti Zvolen-mesto 
v  spojení so  spoločenstvom CUP zbor. 
Stretnutie pokračovalo v priestoroch galé-
rie prednáškou na tému „občianska inicia-
tíva“ od Ing. Jany Pavlíkovej zo združenia 
Slatinka. Účastníci si mohli počas podu-
jatia pozrieť život v  Centre univerzitnej 
pastorácie Emauzských učeníkov (CUP) 
za  posledných 20 rokov na  fotografiách 
v  galérii, ktorá bola dostupná verejnosti 
po celý rok. Program bol obohatený spo-
ločnou grilovačkou na dvore CUP. Veríme, 
že napriek nepriaznivému počasiu toto 
podujatie prinieslo ovocie a  OC Zvolen 
CUP môže byť o krok bližšie k mladým. 

Najväčšou akciou v  roku 2018 
bolo v  našom OC Zvolen Cup v  dňoch                   
21.-26.7.2018 Putovanie s  Dominikánmi, 
ktorého sa zúčastnilo 73 účastníkov. Mla-
dým sme poskytli priestor na spoznávanie 
sa, napriek tomu, že boli z celého Sloven-
ska. Spojili sme putovanie do Gelnice a na 
P18 s putovaním vo svojom živote.
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V  oblastnom centre Žilina sa v  roku 
2018 uskutočnilo niekoľko väčších podu-
jatí pre mládež. 

Diecézna animátorská škola Žilina
Ide o  dvojročnú duchovnú formáciu 

akreditovanú KBS a  MŠVVaŠ SR. Prvý 
ročník Animátorskej školy je zamera-
ný na osobný rast a  rozvoj. Druhý rok je 
o službe, ako slúžiť, v programe sú zahr-
nuté témy ako komunikácia, pedagogika, 
psychológia, či časový manažment. Cie-
ľom je formovanie a budovanie mladých 
ľudí z  našej diecézy, ktorí budú schop-
ní nielen naplno žiť svoj život, ale viesť 
aj vlastné spoločenstvá alebo sa ináč za-
pájať do diania v diecéze.

Kvetný víkend - diecézne stretnu-
tie mládeže Žilinskej diecézy

Kvetný víkend sa uskutočnil 24. - 25. 
marca 2018 v Žiline. Užší organizačný tím 
tvorili členovia spoločenstva Efata, ale 
do organizácie sa zapojila väčšina spolo-
čenstiev a stretiek z diecézy, vrátane hnu-
tí a reholí pôsobiacich na území Žiliny. 

Stretnutia sa zúčastnilo okolo 350 
účastníkov. 

Turíčny víkend
Turíčny víkend je stretnutie spoločen-

stiev Žilinskej diecézy s víziou, aby ľudia, 
ktorí poväčšinou spolu podujatia organi-
zujú, prišli a  spoločne zažili niečo nové 
z  pozície “diváka” a  trochu si oddýchli. 
Víkend sa pravidelne uskutočňuje na Tu-
ríce - tento rok 18.-20. mája 2018. Zúčast-
nilo sa ho okolo 100 členov spoločenstiev 
a  program pripravila Komunita blahosla-
venstiev.

4. Reprezentačný ples UPeCe 
Ples sa uskutočnil dňa 6. apríla 2018 

už po  štvrtýkrát. Pripravoval ho organi-
začný tím z  Univerzitného pastoračného 
centra v Žiline. Podujatie poskytlo priestor 
nielen pre  zábavu a  spoločné stretnutia, 
ale takisto príležitosť pre  mladých vytvá-
rať nové priateľstvá či zapojiť sa do dobro-
voľníctva - prostredníctvom zapojenia sa 
do  samotnej organizácie či inou formou 
pomoci pre tím. 

oc Žilina
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Naše poďakovanie za pomoc a podporu v roku 2018 patrí všetkým podpo-
rovateľom, partnerom, spolupracovníkom:

ĎAKUJEME

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
- IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže,
- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
- Úrad vlády Slovenskej republiky,
- Rada mládeže Slovenska, 
- Konferencia biskupov Slovenska, 
- Rada pre mládež a univerzity KBS, 
- Nadácia Pontis,
- Nadácia Tesco,
- Komisia pre mládež Bratislavskej diecézy, 
- Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, 
- Komisia pre mládež v Žilinskej diecéze,
- Komisia pre mládež  Prešovskej archieparchie, 
- Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy,
- Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove, 
- Pastoračné centrum Anny Kolesárovej,
- Oravské centrum mládeže, 
- Diecézne centrum mládeže Archa, 
- Diecézne ventrum voľného času vo Važci
- Diecézne centrum mládeže MAJÁK
- Obecný úrad Dechtice, 
- Obecný úrad Chtelnica,
- Obecný úrad Naháč,
- Mesto Bánovce nad Bebravou,
- KOR-IT s.r.o.,
- PhDr. Henrieta Hrubá  - šéfredaktorka in.ba
- Mária Tarišková - Školský servis, 
- TK KBS, 
- Gréckokatolícka charita Prešov,
- všetkým dobrovoľníkom z Katarínky a dobrodincom, darcom a podporovateľom
  z okolitých dedín (Dechtice, Naháč, Kátlovce) i z celého Slovenska, 
- všetkým partnerom, dobrovoľníkom a samosprávam, ktoré spolupracovali
  na aktivitách a podujatiach ZKSM. 
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FINANČNÝ PREHĽAD ZKSM ZA ROK 2018

STRANA PASÍV         SUMA (EUR)

Vlastné zdroje krytia majetku

Cudzie zdroje

Časové rozlíšenie

Vlastné zdroje a cudzie

zdroje spolu

VÝNOSY

Tržby

Ostatné výnosy

Prijaté dary

Prijaté príspevky od iných

organizácií

Prijaté príspevky od fyzických

osôb

Prijaté členské príspevky

Prijaté príspevky z podielu

zaplatenej dane

Dotácie

Výnosy spolu

Výsledok hospodárenia

pred zdanením

Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia

po zdanení

STRANA AKTÍV      SUMA (EUR)

Neobežný majetok

Obežný majetok

Časové rozlíšenie

Majetok spolu

NÁKLADY

Spotreba materiálu

Spotreba energie

Cestovné

Ostatné služby

Mzdové náklady

a poistenie

Dane a poplatky

Osobitné náklady

Ostatné náklady

Odpisy

Poskytnuté príspevky

Náklady spolu

50 373,25

84 424, 84

167 995, 52

     302 793,61

4 889,60

5 819,70

1 681,17

12 964,60

148 894,03

4 000,00

15 282,64

348 182,67

541 714,41

21 768,42

0,00

21 768,42

 

192 071,33

110 553,63

168,65

302 793,61

73 417, 78

5 387,93

2 454,49

118 088,29

44 389,61

603,36

185 726,69

7 065,81

5 712,03

77 100,00

519 945,99

súvaha

výkaz ziskov a strát
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Association of Youth Christian Com-
munities (AYCC) is a  civic organization 
with a  long history and a  lot of experi-
ence with youth work focussing on ef-
fective use of leisure time.

We unite youth Christian communi-
ties in order to support, build up and lead 
them into cooperation, and thus have 
a positive influence on the society. Our 
goal is to facilitate personal and spiritual 
growth of young people and help them 
get an integrated view of life. By means 
of non-formal education we want to help 
them become people who contribute to 
the development of the society and the 
Church. Our vision is that in each town 
in Slovakia there will be a youth commu-
nity bringing the Kingdom of God into all 
spheres of the society. This vision is con-
veyed also by our slogan, “A community 
also in your town”.

Our youth work activities include var-
ious short-term, long-term, regular and 
systematic projects (social, educational, 
cultural, charitable, spiritual and sports) 
at a regional, national and international 
level. 

Association of Youth Christian Com-
munities wants to react to current chal-
lenges of youth work in Slovakia and 
provide tangible help and support to 
our member communities and individu-
al members. One of the tools to achieve 
this goal is our UpGrade programme – 

a  unique system of development semi-
nars for both individuals and communi-
ties, that also creates opportunities to 
establish effective communication chan-
nels with our member communities. In 
2018, we offered our members a series 
of seminars focusing on various topics, 
such as personal mission statement or 
presentation skills.

One of the highlights of 2018 was 
the release of a  video seminar H2O – 
A Journey of Faith. It consists of 9 vide-
os and a participant’s and leader’s guide 
with questions and activities for discus-
sion and group work. The material was 
originally published by City on a Hill, an 
American production company. Asso-
ciation of Youth Christian Communities 
provided its Slovak version. The vide-
os combine dramatic stories with fresh 
teaching on the true personality of Jesus 
Christ.

A  part of our mission is to support 
healthy lifestyle of the Slovak youth 
therefore in 2018 we introduced a new 
project named Eco Challenge, consist-
ing of short motivation videos that ex-
plain how to reduce waste in our every-
day lives. As the project’s title suggests, 
its aim was to invite young people to 
accept a simple challenge each month, 
taking small steps in changing their atti-
tude to environmental issues.

ZKSM IN 2018 - SUMMARY
OF THE ANNUAL REPORT
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The second half of 2018 was dedi-
cated to regional meetings with leaders 
of our member communities. 113 young 
leaders from every corner of the coun-
try met in Trnava, Važec and Prešov to 
make new contacts, share their experi-
ences and establish partnerships.

We continued in the Connected ini-
tiative that consists in personal contact 
with our member communities. It en-
ables us to learn about the needs and 
problems of our communities and then 
provide them with specific help. 

A Christian in the Politics project con-
tinued in the form of a weekend training 
with a  focus on Slovak regional elec-
tions. 55 participants from all parts of 
Slovakia were engaged in a high-quality 
program enriched by lectures by politi-
cal marketing professionals and repre-
sentatives of regional government.

The traditional highlight of the 
Godzone project was an evangelization 
tour for young people which took place 
in five Slovak cities. A  300-member 
team prepared a  creative programme 
that reached 22 511 participants.

Our organization puts emphasis on 
the education of young leaders herefore 
we take patronage over nine schools 
of animation, whose graduates receive 
a  certificate issued by the Ministry of 
Education. Further education of young 
leaders is provided by School of Coun-

selling
Authentic Hearts School)
that consists of 8 weekend trainings and 
a summer camp.

AYCC is well-known for its long-time 
projects such as The Youth Pilgrimage 
from Muráň to Levoča or foreign lan-
guage camps – English and German 
camps called ANEM. Volunteering pro-
jects comprise an important part of our 
activities. They include historical camps 
Katarínka and Dubova Colonorum, which 
focus on historical monument preserva-
tion. Hundreds of volunteers helped in 
organizing various camps, festivals and 
other projects.

In 2018, AYCC had 272 communities 
that comprised 7921 members up to 30 
years of age from the whole country of 
Slovakia. Their activities were organized 
with the assistance of 26 regional cen-
tres.
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