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Veľmi sa teším z  toho, že na  Slovensku 
je toľko skvelých mládežníckych organizácií, 
projektov, formačných programov a vzdelá-
vacích kurzov pre mladých s  rôznym zame-
raním. Z toho je zjavné, že práca s mládežou 
nám nie je ľahostajná. Je pre  mňa veľkou 
cťou už viac ako 12 rokov slúžiť mladým 
v Združení kresťanských spoločenstiev mlá-
deže. Naše združenie je charakteristické 
a výnimočné tým, že jeho členskú základňu 
už viac rokov tvorí okolo 10 000 ľudí. Tým, 
že sa skladá zo  spoločenstiev rôznych ve-
kových kategórií, zameraní a  chariziem, 
prináša do  oblasti práce s  mládežou veľa 
vnútorného obohatenia. Táto rôznorodosť 
však zároveň prináša potrebu hľadať viaceré 
spôsoby, ako pomôcť rozvoju takej širokej 
škále spoločenstiev.
Som vďačný za  mladých ľudí, ktorým nie 
je jedno, ako to na  Slovensku vyzerá a  sú 
ochotní ako dobrovoľníci pracovať na  rôz-
nych projektoch a  v  rozličných službách, 
ktoré majú dobročinný charakter. Veľmi si 
cením ochotu a  zanietenosť mladých, ktorí 
vo svojich mestách a dedinách odovzdávajú 
svoje poznatky a skúsenosti.
ZKSM sa v  roku 2017 podarilo v  spolupráci 
s občianskym združením Vinica, množstvom 
dobrodincov a  dobrovoľníkov zrekonštru-                       
ovať dom vo Važci, ktorý sme nazvali Otcova 
stodola. Otcova stodola by mala slúžiť ako 
priestor pre  formáciu, tréning a  oddych, 
a  to prioritne pre  členov ZKSM. Verím, že 
aj  tento krok nám pomôže ku  skvalitneniu 
neformálneho vzdelávania a  v  povzbu-
dzovaní rastu spoločenstiev na  Slovensku. 

Slovo predsedu

JÁN BUC 
PREDSEDA
ZKSM

Mám radosť aj z toho, že v roku 2017 sme pri-
pravili iniciatívu UpGrade, ktorej cieľom je:
- spôsobovať kvantitatívny a kvalitatívny rast 
a rozvoj spoločenstiev,
- vytvoriť priestor pre osobný kontakt a efek-
tívnu komunikáciu,
- reagovať na  potreby spoločenstiev pro-
stredníctvom cielenej podpory,
- vytvoriť program pre  systematickú a  prak-
tickú prácu so spoločenstvami.
Verím, že ZKSM bude aj  naďalej súčasťou 
toho, čo Boh robí na Slovensku a že budeme 
vidieť ovocie ochotnej služby tisícov mladých 
pre dobro ostatných. Verím, že sa nám opäť 
podarí spoločne podrásť v tom, aby sa naša 
služba pretavila do pozitívneho ovplyvňova-
nia spoločnosti a  napomáhaniu osobnost-
nému a  duchovnému rozvoju mladého člo-
veka, ktorý sa stane osobnosťou s uceleným 
pohľadom na život.
Ďakujem všetkým našim zamestnancom, 
ktorí veľmi často idú za svoje hranice a svojou 
prácou vytvárajú podmienky pre fungovanie 
celej organizácie. Ďakujem všetkým vedú-
cim oblastných centier, ktorí sú veľmi dôle-
žitým prvkom v tele 
ZKSM, lebo práve 
oni sú najbližšie pri 
jednotlivých spo-
ločenstvách. Ďaku-
jem všetkým, ktorí 
nám na našej ceste 
pomáhajú akým-
koľvek spôsobom. 
Spoločne určite do-
kážeme viac!

ObsahObsah// //
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Združenie kresťanských spoločenstiev 
mládeže (ZKSM) je občianske združenie, 
združujúce mladých ľudí na  kresťanských 
princípoch, ktoré sa venuje práci s mládežou 
od roku 1990. 

Zameriava sa na cieľavedomú a systema-
tickú prácu s  mládežou s  cieľom napomá-
hať osobnostnému a  duchovnému rozvoju 
mladého človeka na  osobnosť s  uceleným 
pohľadom na  život. Prostredníctvom nefor-
málneho vzdelávania a informálneho učenia 
chceme mladému človeku pomôcť dozrieť 
v osobnosť, ktorá svojimi postojmi, konaním 
a  prácou pomáha k  rozvíjaniu spoločnosti. 
Združenie reaguje na aktuálne potreby mlá-

deže na Slovensku. Do spoločenstiev v mno-
hých prípadoch prichádzajú mladí ľudia, 
ktorí nenachádzajú zázemie vo svojej rodine 
alebo nemajú priateľov. Naše spoločenstvá 
vedieme tak, aby vytvárali alternatívne záze-
mie a  bezpečný priestor prijatia, kde mladí 
ľudia nachádzajú a naplno využívajú svoj po-
tenciál pre osobný rast a rast spoločenstiev.

Aj preto je našou víziou to, aby v každom 
meste a obci na Slovensku fungovali mládež-
nícke spoločenstvá, ktoré vytvárajú mladým 
zázemie a  zároveň sa proaktívne zapájajú 
do  verejnoprospešných oblastí spoločnos-
ti. To vystihuje aj  náš slogan „Spoločenstvo 
aj v tvojom meste“.

O ZKSM
PODPORA:

- metodická podpora práce s mládežou,
- administratívna, finančná a projektová
  podpora,
- mediálna podpora – propagácia aktivít
   združenia, zvyšovanie informovanosti,
- externá a interná komunikácia,
- poradenstvo a supervízia.

NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE:
- pravidelná a systematická práca
   s deťmi a mládežou v spoločenstvách,
- duchovný a osobnostný rast mladých 
   ľudí,
- neformálne vzdelávanie lídrov,
  dobrovoľníkov a profesionálnych 
  pracovníkov s mládežou a zabezpečo-  
  vanie jeho kvality a rozvoja,
- príprava mladých ľudí pre angažovanie 
   sa v spoločnosti a vyjadrovanie
- príprava pre trh práce.

ANGAŽOVANIE V SPOLOČNOSTI:
- angažovanosť mladých, výchova
   k demokracii 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 
  Slovenska a jednotlivými diecézami,
- spolupráca s miestnymi samosprávami,
   centrami pre mládež,
- partnerstvá s ďalšími organizáciami.

Vízia ZKSM, jeho poslanie
Prioritné oblasti činnosti ZKSM

Členenie ZKSM
SPOLOČENSTVÁ - Spoločenstvo je základ-
nou organizačnou jednotkou ZKSM. Vedie ho 
animátor – vedúci spoločenstva. V  roku 2017 
ZKSM združovalo na celom Slovensku 319 spo-
ločenstiev. 

OBLASTNÉ CENTRÁ (OC) - Oblastné centrum 
je organizačnou jednotkou ZKSM, ktorá zastre-
šuje jednotlivé spoločenstvá. OC, ktorých bolo 
v uplynulom roku 26, vedú vedúci OC. 
 
CELOSLOVENSKÁ RADA (CSR) - Celosloven-
ská rada je najvyšším orgánom ZKSM. CSR tvo-
ria jednotliví vedúci oblastných centier alebo 

ich zástupcovia, ktorí rozhodujú o  podstat-
ných zmenách v združení. CSR zasadá štvrťroč-
ne. Raz v roku je CSR zameraná na budovanie 
tímu, čomu je prispôsobený aj jej program. 

PREDSEDNÍCTVO - Predsedníctvo je výkon-
ným orgánom, ktorý riadi činnosť ZKSM medzi 
zasadaniami celoslovenskej rady. V roku 2017 
malo 5 členov. 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN - Štatutárnymi orgánmi 
združenia sú predseda a výkonný riaditeľ, ktorí 
zastupujú združenie navonok každý samostat-
ne. 

názorov,
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Projektom Umenie milovať poukazujeme 
na prácu s mládežou ako na umeleckú činnosť, 
ktorá má veľkú hodnotu a  jasný cieľ. Projekt 
povzbudzuje mladých k  tomu, aby objavovali 
svoje talenty, rozvíjali svoj potenciál, vychádza-
li zo  seba a  podieľali sa na  dobre spoločnos-
ti. Naším cieľom je zároveň ovplyvniť pohľad 
verejnosti na  mladých ľudí a  predstaviť prácu 
s mládežou ako najlepšiu investíciu do budúc-
nosti. Ak jej teraz venujeme lásku, pozornosť, 
čas a  prostriedky, neskôr prinesie bohaté vý-
sledky. 

Práve tento projekt a  jeho myšlienky boli 
pre  činnosť ZKSM nosnými. Po  vytvorení we-
bovej stránky sme začiatkom roka 2017 začali 
projekt propagovať na  sociálnych sieťach. Po-
čas pôstneho obdobia sme spustili šesťtýždňo-
vú výchovno-vzdelávaciu kampaň „Od lásky sa 
nepostí”, v ktorej sme mladým ľuďom predsta-
vili 6 základných „druhov” umení v  láske. Pro-
stredníctvom akčných výziev sme ich inšpiro-
vali ku konkrétnym skutkom lásky v ich okolí. 

Myšlienky projektu sme sa rozhodli prepojiť 
s  praktickými výzvami v  internom grante, kto-
rý niesol názov Umenie milovať v  praxi. Viac 
o  Internom grante sa dozviete v  samostatnej 
kapitole. 

K šíreniu myšlienok projektu Umenie milovať 
sme prispeli aj uverejňovaním blogov mladých 
ľudí na webovej stránke umeniemilovat.sk. Ich 
autori - 15 mladí ľudia, ktorí sa aktívne zapájajú 
do práce s mládežou vo svojich spoločenstvách 
alebo ako dobrovoľníci v  ZKSM - vyjadrili svoj 
jedinečný odkaz týkajúci sa lásky, čím priniesli 
pozitívny pohľad na  mladých a  ich hodnotu 
pre spoločnosť. 

K  projektu Umenie milovať sme vytvorili 
rôzne propagačné materiály - banner, letáky 
a nálepky, ktoré sme využívali v propagačnom 
stánku počas letných podujatí, pri osobnej 
komunikácii s  ľuďmi a  pri informovaní o  práci 
s mládežou v našej organizácii.

 

silu spoločenstva, ktorej cieľom je dosiahnuť 
užšie prepojenie organizácie so  spoločen-
stvami a poukázať na  ich prínos pre sloven-
skú spoločnosť. Prostredníctvom tejto kam-
pane sme pozývali mladých k  tomu, aby sa 
zapojili do pravidelného stretávania sa v spo-
ločenstvách. 

V  rámci kampane sme s  propagačným 
stánkom ZKSM navštívili viacero väčších let-
ných podujatí, aby sme osobne prezentovali 
činnosť a hodnoty ZKSM. V roku 2017 ste nás 
mohli stretnúť na festivale Verím Pane v Ná-
mestove, na  Campfeste v  Kráľovej Lehote, 
na  Festivale radosti vo  Vysokej nad Uhom 
a na podujatí Oheň v Prešove. 

Počas roka sme pokračovali v rozhovoroch 
s vedúcimi spoločenstiev, aby sme poukázali 
na prínos spoločenstiev pre formovanie mla-
dých a na ich službu, ktorá má neraz dosah 
nielen na ich bezprostredné okolie, ale aj na 
celé Slovensko. Rozhovory, v  ktorých sme 
sa zamerali najmä na  históriu, víziu, službu 
spoločenstiev a  ich prácu s  mladými, sme 
naďalej zverejňovali na  našej stránke a  na 
sociálnych sieťach. Okrem toho sme usku-
točnili aj stretnutia s vedúcimi spoločenstiev 
s  názvom Connected a  stretnutia vedúcich 
spoločenstiev v regiónoch. 

Ako v minulom roku, tak aj  tento rok sme 
pokračovali v  osobných stretnutiach našich 
zamestnancov so  zástupcami spoločenstiev 
s  názvom Connected. Týmto spôsobom 
sme získali priamu spätnú väzbu a  infor-
mácie o  potrebách spoločenstiev. Zamerali 
sme sa na  9 kľúčových oblastí života spo-
ločenstva: smerovanie a  vízia, vzdelávanie, 
pravidelné stretávanie, vedenie a  štruktúra, 
dobrovoľníctvo, motivácia, spolupráca, noví 
členovia, spätná väzba na  ZKSM. Prostred-
níctvom týchto rozhovorov chceme neustále 

skvalitňovať našu ponuku pri práci so spolo-
čenstvami, reagovať na  konkrétne potreby 
spoločenstiev a  tomu prispôsobiť aj  našu 
činnosť.  

Ďalším krokom smerom k  spoločenstvám 
bolo zorganizovanie stretnutí s  vedúcimi 
spoločenstiev ZKSM v  regiónoch. Tento rok 
sa namiesto jednej CSR uskutočnili tri lokál-
ne stretnutia v Trnave, Ružomberku a Prešo-
ve, na ktoré prišli okrem vedúcich oblastných 
centier aj  vedúci spoločenstiev patriacich 
do  ZKSM. Jedným z  hlavných cieľov tých-
to lokálnych stretnutí bolo vytvoriť priestor 
na otázky vedúcich spoločenstiev a zdieľanie 
skúseností v malých skupinkách. Vedúci spo-
ločenstiev sa dozvedeli nielen o  novinkách 
v  oblasti projektov Lifenet a  Umenie milo-
vať, ale aj  o  celkom novej iniciatíve ZKSM 
zameranej na rozvoj spoločenstiev s názvom 
UpGrade. Veľkým obohatením stretnutí boli 
príklady dobrej praxe. Vybraní vedúci mali 
možnosť predstaviť aktivity svojho spoločen-
stva, ktoré môžu byť povzbudením a motivá-
ciou pre ostatných.

V roku 2017 sa v ZKSM uskutočnil prieskum 
zameraný na  zisťovanie dopadu aktivít spo-
ločenstiev ZKSM na  ich členov. Pri meraní 
interného dopadu bola použitá kvantitatívna 
i kvalitatívna prieskumná metóda, a to dotaz-
níkový prieskum s  členmi ZKSM a  interview 
s  vedúcimi spoločenstiev ZKSM. Kvantitatív-
nej metódy sa zúčastnilo 1207 respondentov, 
členov ZKSM. Respondenti z  každého kraja 
Slovenska boli zo  144 spoločenstiev ZKSM. 
Prieskum sa týkal skúmania akademických 

V  roku 2017 sa ZKSM zameriavalo na  projekt Umenie milovať, ktorého myšlienky a  víziu           
komunikovalo širšej verejnosti. Zároveň sme pokračovali v kampani Zaži silu spoločenstva, 
ktorou sme sa chceli viac priblížiť členom v spoločenstvách.  

ZAMERANIE
Činnosti ZKSM v roku 2017 a  jeho nosná téma

Umenie milovať

Zaži silu spoločenstva
Keďže najväčšou charizmou aj  cieľovou 

skupinou nášho združenia sú spoločenstvá, 
v roku 2017 sme pokračovali v kampani Zaži 

Connected

Stretnutia vedúcich
spoločenstiev v regiónoch

Meranie interného dopadu
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zručností (komunikácia a  vyjadrenie názo-
ru, prezentačné zručnosti, kritické myslenie, 
tvorivosť a kreativita), hodnôt, postojov (zod-
povedný prístup k  povinnostiam, empatia 
voči potrebám iných ľudí, motivácia a zapá-
janie sa do  dobrovoľníckych aktivít), medzi-
ľudských vzťahov, uplatnenia členov na trhu 
práce a  dopadu na  miestnej a  spoločenskej 
úrovni. Z  výsledkov prieskumu vyplýva, že 
členstvo mladých v  spoločenstvách ZKSM 
má pozitívny dopad na rozvoj mladého člo-

veka a  jeho sociálne začlenenie. Podrobné 
výsledky merania interného dopadu nájdete 
na stránke www.zksm.sk.

Spôsob merania a  metódy skúmania boli 
vyvinuté a použité pod supervíziou doc. On-
dreja Štefaňáka, PhD., ktorý pôsobí na  Ka-
tedre sociológie Filozofickej fakulty Univer-
zity Konštantína Filozofa v Nitre a v odbornej 
spolupráci s doc. Zuzanou Chanasovou, kto-
rá pôsobí na Pedagogickej fakulte Katolíckej 
Univerzity v Ružomberku.

Projekt Kresťan v politike (KVP) 
patrí medzi kľúčové aktivity 
ZKSM. Má za cieľ prinášať medzi 
našich členov osvetu v  oblasti 

politiky, ako aj kvalitné a odborné vzdeláva-
nie v oblasti participácie. Projekt KVP zahŕňa 
viaceré informačné a  vzdelávacie semináre, 
formačnú školu a tiež konkrétne nástroje za-
pojenia mladého človeka do  života spoloč-
nosti na  viacerých regionálnych úrovniach. 
V roku 2017 sme v rámci projektu KVP reali-
zovali formačný víkend (kemp), ktorý bol za-
meraný na voľby do VÚC. 

Kemp KVP bol intenzívnym 3-dňovým 
prípravným kurzom pre  všetkých záujem-
cov o angažovanie sa v politike, či už na  lo-
kálnej, regionálnej alebo národnej úrovni. 
Cieľom kempu bolo profesionálne, odborne 
a  duchovne pripraviť účastníkov na  voľby 
a  pomôcť im osvojiť si zručnosti a  schop-
nosti, ktoré využijú počas predvolebnej 
kampane a  v  rámci pôsobenia v  politickej 
funkcii. Účastníci kempu zistili ako správne 
viesť predvolebnú kampaň, oboznámili sa 
s  možnosťami stratégie vedenia kampane 
a spoznali praktické príklady zo slovenského 
prostredia. Získali informácie o  nástrojoch 
online marketingu, vedomosti o  kompeten-
ciách VÚC, nadobudli kontakty s  viacerými 
úspešnými kresťanskými regionálnymi poli-
tikmi a s kresťanskými kandidátmi z rôznych 
regiónov Slovenska, s ktorými mohli zdieľať 

ZKSM v číslach

26
Počet

oblastných

centier

9861
Počet

členov

2905
Počet

dobro-

voľníkov

319
Počet

spolo-

čenstiev

2604
Počet

podujatí

za rok 2017

23
Počet

webových

stránok

26Počet projektov

podporených

z interného

grantu ZSKM 2017

450
Počet

absolventov

Animátoských

škôl

9
Počet

animátorských 

škôl

45
Počet

účastníkov

ŠAS

156
Počet

účastníkov

na podujatiach

ZKSM
Činnosť ZKSM je veľmi bohatá. Naším 
poslaním je vzdelávať, formovať, prinášať 
hodnoty, zastrešovať mladých a pomáhať 

im realizovať mládežnícke projekty admi-
nistratívne i finančnými prostriedkami.

Projekty

Kresťan v politike
svoje skúsenosti. Podujatia sa zúčastnilo 35 
ľudí z rôznych kútov Slovenska. V diecéznom 
centre Bojničky sme vytvorili priestor na kva-
litný program, ktorý vhodne dopĺňali odbor-
ní lektori z  oblasti politického marketingu 
a regionálnej správy. Formálna časť progra-
mu sa prelínala s  duchovným programom 
a  neformálnym časom, v  rámci ktorého si 
účastníci vymieňali skúsenosti, prehlbovali 
vzťahy a  nadväzovali spoluprácu. Účastníci 
ocenili podujatie ako veľmi prínosné a naďa-
lej udržujú s projektom KVP aktívny kontakt. 

Okrem vzdelávacích seminárov sme v rám-
ci projektu realizovali aj výchovno-vzdeláva-
cie kampane, ktorých cieľom bolo povzbudiť 
mladých ľudí a našich členov k občianskym 
hodnotám a angažovanosti v miestnej, regio-                                                                                                  
nálnej ako i  štátnej politike, odbúrať pred-
sudky voči politike a  v  neposlednom rade 
viesť ich a aktivizovať k zodpovednému ob-
čianstvu a aktívnemu uplatňovaniu volebné-
ho práva vo voľbách.

Pred voľbami do  VÚC v  novembri 2017 
sa v  rámci projektu KVP uskutočnilo 8 dní 
modlitieb a  pôstov za  výsledky volieb. Ši-
roká verejnosť mala možnosť zapojiť sa 
do nepretržitých modlitieb prostredníctvom 
on-line aplikácie, vďaka ktorej si záujemca 
vybral konkrétny termín a  čas svojich mod-
litieb. Okrem toho sme na ôsmich miestach 
v  ôsmich krajoch Slovenska zorganizovali 
modlitebné stretnutia.
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Dobrovoľníctvo je 
jednou z  prioritných 
oblastí činnosti ZKSM. 
Projekt Katarínka je 

dobrovoľnícky projekt ZKSM, ktorý sa venu-
je záchrane ruín kultúrnej pamiatky Kostola 
a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej v Dech-
ticiach. Mladí tu získajú špecifické manuálne 
zručnosti a teoretické i praktické vedomosti. 
Za  pomoci odborníkov sa podieľajú na  ar-
cheologickom, historickom, pamiatkovom 
a geofyzikálnom výskume. Počiatky projektu 
siahajú do roku 1994. Odvtedy sa doň zapoji-
lo 1687 dobrovoľníkov rôznych vekových ka-
tegórií, najmä mládeže od 17 rokov. 

Rok 2017 bol pre náš projekt opäť výnimoč-
ný. Okrem toho, že sme privítali až 86 nových 
členov, podarilo sa nám skolaudovať a  sprí-
stupniť vežu vysokú 30 metrov. Po  siedmich 
rokoch prác, ktoré zahŕňali najmä statické 
zaistenie veže, hobľovanie trámov, podlaží 
a  nových schodov, konzerváciu múrov a  vy-
tvorenie novej vyhliadky, bola veža 5. júla 
sprístupnená verejnosti.  

Koordinátori z Nitrianskeho kraja pokračo-
vali v spolupráci s Komisiou pre mládež Nit-
rianskej diecézy a  s  lídrami mládežníckych 
spoločenstiev. Spoločne pripravili stretnutie 
spoločenstiev a  Diecézne stretnutie mlá-
deže. V  rámci Nitrianskeho kraja sa zapojili 
do  prípravy pravidelných stretnutí mladých 
s veľmi úspešným kurzom Filip a pokračovali 
v  príprave a  budovaní nových tímov, ktoré 
budú schopné na viacerých miestach pripra-
viť a zorganizovať tento kurz.

V  Žiline sa lídri mládežníckych spoločen-
stiev a zástupcovia jednotlivých obcí a miest  
zapojených do Lifenetu stali zároveň členmi 
Komisie pre mládež Žilinskej diecézy. Aktív-

Katarínka
Na Katarínke sa pravidelne venujeme 

rôznym aktivitám. Okrem záchrany kultúr-
nej pamiatky, zveľaďovaniu širokého okolia 
a  sprevádzaniu turistov, každoročne orga-
nizujeme aj  štyri veľké podujatia pre  verej-
nosť: Bielonedeľná púť, Deň otvorených 
dverí, Noc kostolov a Noc hradov a zrúcanín. 
Spolupracujeme s  obcami Dechtice na  Ro-
mánskej rotunde a  s  obcou Chtelnica, kde 
máme v Múzeu Chtelnica svoju stálu expozí-
ciu. Ale ani tým však naše aktivity nekončia. 
Okrem organizovania dvojtýždňových družín 
pre nových dobrovoľníkov sa venujeme celo-
ročným aktivitám, ktoré sú zamerané najmä 
na  výchovu budúcich lídrov, organizátorov 
a  vedúcich jednotlivých tímov a  budova-
niu hodnôt viery. Mladí z  Katarínky privítali 
v  roku 2017 v  rámci podujatí „Naše mesto” 
od  Nadácie Pontis a  „Dni dobrovoľníctva”, 
ktoré vyhlasuje Národné dobrovoľnícke cen-
trum CARDO, zamestnancov firmy Dell, ktorí 
mali možnosť spoznať prácu dobrovoľníkov 
na záchrane kultúrnej pamiatky.

Lifenet je strategickým ná-
strojom rozvoja mládežníckych 
spoločenstiev ZKSM a  zahŕňa 
3 úrovne: sieťovanie, mapova-

nie a  posúvanie. Prostredníctvom kontaktov 
takmer v  každej obci a  meste mapujeme situ-
áciu a  úrovne spoločenstiev. Následne vďaka 
spolupráci s  partnermi rozvíjame existujúce 
spoločenstvá a prispievame k vzniku nových.

Počas roka 2017 sme v projekte Lifenet zapá-
jali mladých dobrovoľníkov zo všetkých krajov 
Slovenska. Spoluprácu s jednotlivými mestami, 
obcami a  spoločenstvami zabezpečovali naši 
koordinátori. 

Od začiatku roka sme mali za cieľ rozvíjať 
spoluprácu spoločenstiev na  regionálnej 
úrovni, čo sa nám v mnohých krajoch úspeš-
ne darilo. Rozbehli sa pravidelné stretnutia 
lídrov spoločenstiev z okolia Bratislavy, ktorí 
sa v tomto roku stretli trikrát. Výsledkom ich 
spolupráce je brožúrka o  spoločenstvách 
pre  mladých ľudí prichádzajúcich do  Brati-
slavy za štúdiom a prácou, ktorá im pomôže 
ľahšie sa zorientovať pri hľadaní spoločen-
stva. 

Lifenet zároveň prispel k tomu, že v Centre 
pre  mládež v  Bratislave vznikol misijný tím 
dobrovoľníkov, ktorý počas roka zorganizo-
val niekoľko podujatí pre študentov na ško-
lách v Bratislavskom kraji.  

Lifenet

ne sa zapájajú do prípravy rôznych podujatí 
v rámci Žilinského kraja, ako je napr. Kvetný 
víkend alebo animátorská škola. 

Začiatkom roku 2017 sa podarilo zorgani-
zovať prvé stretnutie lídrov mládežníckych 
spoločenstiev pôsobiacich v  Košickom kra-
ji, ktorí spolu hovorili o  stratégii spolupráce 
v kraji a o nadväzovaní spolupráce v jednot-
livých regiónoch.

V  Rožňave sa uskutočnilo stretnutie zá-
stupcov mládežníckych spoločenstiev a mla-
dých dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní zapojiť 
sa do Lifenetu, budovať vzájomnú spoluprá-
cu a pripravovať spolu regionálne stretnutia 
mládeže. 

V  poradí ôsmy rok 
fungovania projek-
tu Godzone bol plný 
Božej milosti, nových 
výziev a  stretnutí 

s  množstvom mladých. Naším hlavným za-
meraním a  túžbou je evanjelizácia mladých 
na Slovensku. Chceme prinášať prebudenie, 
motiváciu a  povzbudenie. Veríme, že tento 
svet potrebuje počuť silné posolstvo evan-
jelia a  chceme ho priniesť atraktívnym, kre-
atívnym a  moderným spôsobom. Chceme 
budovať generáciu, ktorej ide o Božie kráľov-
stvo. Projekt Godzone je aj  jedným z príkla-
dov spolupráce s regionálnou samosprávou. 
V  rámci jeho aktivít desiatky dobrovoľníkov 
spolupracovali s  miestnou samosprávou 
na  dobrovoľníckej a  charitatívnej činnosti 
v  mestách Banská Bystrica, Bratislava, Ko-
šice, Poprad, Žilina, Brezno. Úspešne spo-
lupracujeme aj  s  mestom Sliač, kde s  pod-
porou samosprávy vznikla kaviareň Dolinka 
s átriom, ktorá slúži širokej verejnosti.

Godzone konferencia 2017
„Celým srdcom“ 

V  apríli sa v  Banskej Bystrici uskutočnila 
dvojdňová konferencia s názvom „Celým srd-
com“. Zúčastnilo sa jej 1700 ľudí túžiacich ísť 
do vzťahu s Bohom celým srdcom. Program 
pozostával z  modlitieb, vyučovaní a  sprie-
vodných aktivít. Účastníci sa mohli zdieľať 
o živote v spoločenstvách a nadväzovať nové 
priateľstvá. Pre malých účastníkov prebieha-
la paralelne s  hlavným programom detská 
konferencia. 

Godzone
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Ženská konferencia 2017
„Tvoja láska ma prebúdza“ 

Ženská konferencia sa konala v septembri 
a privítali sme na nej takmer 300 žien. Cieľom 
podujatia bolo spoznať krásu, ktorú Boh vlo-
žil do  srdca ženy a  nechať sa prebudiť jeho 
láskou. Dievčatá a dámy sa spolu modlili, vy-
počuli si podnetné prednášky, diskusie a na 
výber mali možnosť zúčastniť sa viacerých 
zaujímavých workshopov. 

Godzone tour 2017 „Odhodlaní zmeniť 
svet“ 

Vrcholom našej činnosti je už tradične 
evanjelizačné turné určené mladým. Spo-
lu s  300-členným tímom sme počas Týždňa 
Cirkvi pre  mládež navštívili Poprad, Košice, 
Brezno, Žilinu, Bratislavu a  Prahu a  stretli 
sme sa s  takmer 22 500 účastníkmi, ktorí 
prijali pozvanie stať sa svetlom sveta, a  tak 
meniť svet okolo seba. Súčasťou turné boli 
aj  dobročinné aktivity, evanjelizácia v  uli-
ciach, pozvánky na  školách a  modlitby 
za konkrétne mestá.

Godzone school 
Godzone school je dvojročná animátorská 

škola, v ktorej sa účastníci pripravujú na prá-

V  projekte Dubova 
Colonorum naďalej 
ukazujeme mladým 
podstatu a možnosti 
zapojenia sa do dob-
rovoľníckych aktivít 
počas letných tábo-
rov, v  rámci ktorých 

pracujeme na  záchrane ruín kláštora a  kos-
tolíka. Zakonzervovaním múrov bránime ich 
zrúteniu a  ďalšiemu spustnutiu. Účastníci 
projektu sa naučia množstvo manuálnych 
zručností, ktoré v budúcnosti využijú v každo-
dennom živote. 

cu s mladými v spoločenstvách. V roku 2017 
úspešne ukončilo štúdium 70 študentov 2. 
ročníka. Prvý ročník (v  poradí už šiesty) na-
vštevovalo 100 mladých. 

Godzone na sociálnych sieťach 
Generáciu, ktorej ide o  Božie kráľovstvo 

(KIOBK) chceme povzbudzovať aj  prostred-
níctvom sociálnych sietí. Jedným z  efektív-
nych a  moderných spôsobov komunikácie 
s  mladými je aj  kanál projektu Godzone 
na Youtoube, ktorý odoberá 7566 odberate-
ľov. Pre nich sme v roku 2017 pripravili vyučo-
vania, piesne chvál a vlogy. Kanál uverejňo-
val aj všetky diely relácie Godzone magazín. 

 
Godzone mission 

Súčasťou projektu Godzone sú aj  misijné 
tímy mladých, ktorých vysielame k  menším 
skupinám ľudí. Navštevujú farnosti, školy, 
spoločenstvá a  birmovancov. Prostredníc-
tvom týchto misií túžime prinášať evanje-
lium, približovať ľuďom Otcovu lásku, po-
vzbudzovať a  osobne sa stretnúť s  ľuďmi. 
V roku 2017 sa nám podarilo zorganizovať 12 
takýchto výjazdov, počas ktorých sme stretli 
viac ako 1000 ľudí zo Slovenska a Čiech. 

Nemecký Anem je pro-
jekt, v  rámci ktorého sa 
každoročne organizuje 
jazykový tábor s  cieľom 
neformálne vzdelávať 

mladých ľudí v  nemeckom jazyku a  podpo-
rovať ich všestranný rozvoj. Okrem toho sa 
usilujeme o vzdelávanie dobrovoľníkov v ob-
lasti animátorstva a líderstva. 

Spoločenstvo pod  názvom Nemecký 
Anem existuje od roku 2001. V súčasnosti sú 
jeho členmi prevažne študenti a  pracujúci, 
ktorí pôsobia v Bratislave. 

Na jar sme zorganizovali EKO-víkendovku, 
počas ktorej sme sa venovali environmentál-
nym témam a vzdelávaniu sa v nemčine. 

Leto 2017 bolo už tradične zamerané 
na organizovanie letného jazykového tábora, 
počas ktorého sme nemčinu vyučovali nefor-
málnym spôsobom v  malých skupinkách 
a prevažne formou hier.

Aj v tomto roku sme získali grant zo ZKSM 
na projekt zameraný na  integráciu hendike-

povaných. Workshop s  názvom „Prijmi ma, 
prosím!” sa niesol v  duchu integrácie a  po-
chopenia potrieb a  očakávaní výnimočných 
mladých, ktorí sa na  svet pozerajú spoza 
hrubých dioptrických skiel, prechádzajú sa 
medzi nami na  štyroch kolesách alebo sa 
pohybujú pomocou bariel. 

Okrem týchto spomenutých podujatí sme 
sa ako spoločenstvo zapojili aj do mnohých 
aktivít organizovaných inými spoločenstva-
mi patriacimi pod ZKSM aj mimo neho.

Nemecký Anem

Dubova colonorum
V  roku 2017 sme absolvovali okrúhlu 20. 

sezónu prác na  záchrane kostolíka sv. Koz-
mu a  Damiána na  Orave. Počas leta prispeli 
k  dielu ďalší noví účastníci, ktorí sa spolu 
so  staršími členmi preniesli do  tajomného 
14. storočia. Takmer na dva týždne zanechali 
výdobytky modernej civilizácie a  ponorili sa 
do nevídaného dobrodružstva.

Najväčším úspechom sezóny 2017 bola re-
konštrukcia zrútenej klenby Dlžianskej brány. 
Okrem klenby sa podarilo dotiahnuť múry 
do  jednotnej výšky, zašpárovať staré murivo 
a  nové murivo zabezpečiť tzv. biosanáciou. 
Pokročili sme aj  s  obnovou múrov sakristie, 
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ktorej rekonštrukciu dokončíme v roku 2018. 
Vo  veži kostola sme vymenili rozpadnutú 
izolačnú fóliu, ktorá zabraňuje presakovaniu 
vody cez klenbu veže, ale často býva poško-
dená padajúcimi kameňmi.

Na jeseň sme zorganizovali tradičný Deň 
otvorených dverí, na  ktorom sa zúčastňujú 
dobrovoľníci, ich rodiny, množstvo dedinča-

nov, ale aj ľudí z okolia. V rámci tohto dňa sa 
konala aj svätá omša spojená s pohostením 
a predstavením výsledkov našej práce.

Počas roka 2017 sa v  projekte Dubova 
Colonorum pri záchrane ruín vystriedalo 
približne 70 mladých ľudí, ktorým toto vý-
nimočné miesto prirástlo k  srdcu. Mnoho 
z nich sa vráti aj v budúcej sezóne.

Medzi najstaršie 
projekty ZKSM patrí 
pešia púť Muráň - 

Levoča. Cieľom putovania je Mariánska hora 
v  Levoči, ktorá patrí k  najstarším a  najzná-
mejším pútnickým miestam na  Slovensku. 
Púte z  Muráňa do  Levoče sa každoročne 
zúčastňuje okolo 150 mladých. Prichádza-
jú si sem oddýchnuť a  duchovne načerpať 
po namáhavom školskom roku či náročných 
pracovných povinnostiach. 

Pešia púť mladých sa tento rok konala už 
po  26-krát v  termíne od  27. júna do  2. júla 

2017. Jej ústrednou témou boli slová z Matú-
šovho evanjelia: „Nebuďte ustarostení o zaj-
trajšok.“ 

Nezabudnuteľné zážitky, úprimná radosť, 
nové vzťahy, duchovný zážitok. Týmito slo-
vami popisovali svoju 72-kilometrovú púť 
samotní pútnici - mladí ľudia, ktorí sa roz-
hodli začať letné prázdniny duchovným pod-
ujatím. Vekové rozmedzie pútnikov sa tento 
rok pohybovalo od 3 do 80 rokov a bol medzi 
nimi aj jeden pútnik z Dánska. Náplň progra-
mu okrem putovania tvoria každodenné svä-
té omše, modlitby a diskusie v skupinkách. 

Muráň - Levoča

Interný grant ZKSM
V  roku 2017 sme už po  štvrtý-

krát zverejnili možnosť zapojiť sa 
vlastným projektom spoločenstva 
do Interného grantu ZKSM a získať 
možnosť angažovať sa a  využívať 
svoj potenciál v  službe druhým. 
Cieľom Interného grantu je zapo-
jiť mladých ľudí, našich členov, 
do dobrovoľníctva a motivovať ich 
k tomu, aby pripravili a zrealizova-
li vlastné dobrovoľnícke projekty 

pre  členov aj  širokú verejnosť. Projekty 
vo veľkej miere odrážajú naplnenie aktuál-
nych potrieb mladých ľudí v danej oblasti. 
V roku 2017 sme sa venovali téme Umenie 
milovať v  praxi. Projekt Umenie milovať, 
ktorý bol v  uplynulom roku nosnou akti-
vitou združenia, rozvíja rôzne druhy „ume-
ní”: umenie slúžiť, prijímať, spájať, tvoriť, 
viesť a  snívať. Schválili sme 26 projektov, 
ktoré mali rozmanité ciele a náplň, ako na-
príklad: návšteva a príprava aktivít pre deti 
v  krízovom centre, organizovanie roz-
ličných stretnutí spoločenstiev s  cieľom 
nadviazania vzájomnej spolupráce, kon-
krétne prejavy lásky a úcty ľuďom na ulici, 
či zorganizovanie hudobno-divadelného 
predstavenia. Táto téma bola pre mladých 
inšpiráciou k zamysleniu sa nad hodnotou 
práce s mládežou.  

Interný grant je zároveň súčasťou vý-
chovno-vzdelávacieho programu členov 

ZKSM, ktorého cieľom je scitlivovanie 
mladých voči svojim rovesníkom s  men-
ším množstvom príležitostí. Výstupmi 
v  týchto oblastiach boli: návšteva cho-
rých v  nemocniciach, ľudí vo  väzniciach 
s  pripraveným programom a  povzbude-
ním, návšteva starých ľudí v  domovoch 
dôchodcov, príprava programu pre  deti 
a  mladých z  rómskych komunít, zbierka 
šatstva pre rodiny v núdzi a bezdomovcov, 
zber papiera a  šrotu, z  ktorého výťažok 
sa venoval detskému domovu, rodinám 
a  seniorom v  núdzi, polievka pre  bezdo-
movcov, vyčistenie nocľahárne, príprava 
programu pre  telesne a  duševne postih-
nutých, príprava aktivity pre  ľudí s  inými 
hodnotami a  iné. Podpora a  vytváranie 
príležitostí pre tých, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom zažívajú sociálnu exklúziu, je dôle-
žitou súčasťou práce s mladými z rôznych 
sociálnych skupín spoločnosti.
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ZKSM
Vzdelávanie

ZKSM realizuje občianske a  hodnotové 
vzdelávanie prostredníctvom akredito-
vaných a  neakreditovaných vzdelávacích 
programov vyznačujúcich sa pravidelnosťou 
a systematickosťou, so zameraním sa na roz-
voj zručností a kompetencií mladého člove-
ka 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 obsahuje okrem iného aj  vzde-
lávanie v duchu hodnôt ZKSM, a tiež základ-
ných hodnôt programu Podpora mládežníc-
kych organizácií, ktorý vyhlasuje Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky.

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 2017 realizovalo vzdelávanie:
- v rámci výchovno-vzdelávacieho programu, 
ktorý obsahuje nielen hodnotové a  občian-

ske vzdelávanie, ale aj  rozvoj konkrétnych 
zručností,
- v programe Animátorská škola akreditova-
nom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu (MŠVVaŠ),
- vo  vzdelávacom programe Škola autentic-
kých sŕdc,
- prostredníctvom vzdelávacích kurzov Filip, 
H2O, Kurz základov kresťana, Alfa, Nasleduj 
Krista,
- prostredníctvom vzdelávacích seminárov 
zameraných na  témy angažovanosti, parti-
cipácie, aktuálnych výziev vo  svete, ako sú 
chudoba, uplatňovanie ľudský práv a ochra-
na životného prostredia,
- organizovaním jazykového tábora Nemec-
ký Anem,
- organizovaním národných konferencií Uči-
teľ, Konferencie pre  mužov a  Konferencie 
pre ženy,
- poskytovaním rôznych metodických mate-
riálov pre pravidelnú činnosť spoločenstiev.

Pre vedúcich základných kolektívov sme 
v  rámci ich vzdelávania a  prípravy na  čin-
nosť v našej organizácii vytvorili kontinuálny 
systém prípravy v  niekoľkých vzdelávacích 
programoch. Programy s názvom Animátor-
ská škola a  Líderská animátorská škola sú 
zamerané na  rozvoj kompetencií mladých 
dobrovoľníkov od  16 rokov. Po  úspešnom 
ukončení prvých dvoch vzdelávacích progra-
mov ponúkame vedúcim nadstavbové vzde-
lávanie s  názvom Škola autentických sŕdc. 
Všetky spomínané kurzy prešli po niekoľkých 
rokoch realizácie a  skúseností inovačným 
procesom, ktorého cieľom bolo prispôsobiť 
vzdelávanie aktuálnym potrebám a výzvam, 
ktorým čelia vedúci spoločenstiev našej or-
ganizácie. 

Výchovno-vzdelávací program pre  členov 
organizácie sa realizuje v  spoločenstvách 
prostredníctvom pravidelnej a  systematic-
kej práce vo  voľnom čase detí a  mládeže. 
Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho 
programu ZKSM je rozvíjať osobnosť mladé-
ho človeka (motiváciu, schopnosti, zručnosti 
a  charakter) v  súlade s  etickými hodnotami 
združenia, a  tým predchádzať patosociál-
nym javom a  negatívnym životným štýlom 
mládeže. Týmto spôsobom prispievame 
k  pozitívnemu rozvoju spoločnosti. Jednot-

livé spoločenstvá využívajú buď štandardi-
zované kurzy (kurz Filip, kurz Alfa, kurz H2O 
a  pod.) alebo si vedúci (animátori) vytvára-
jú vlastné vzdelávacie podujatia a  námety 
na stretnutia, ktoré prispôsobujú aktuálnym 
potrebám svojho spoločenstva. Pri každom 
vzdelávaní dbáme o  využívanie príkladov 
z praxe, aby si mladí dokázali predstaviť ako 
sa prezentované poznatky uplatňujú v prak-
tickom živote.

Všetky spomínané vzdelávacie programy 
sú založené na  princípoch neformálneho 
vzdelávania, v ktorých používame vzdelá-
vacie metódy ako napr.: skupinová práca, 
riadená diskusia, dramatizačné metódy, 
interaktívne prezentácie, zážitkové metódy, 
reflexia a iné.

Úspešným absolventom nášho kontinu-
álneho vzdelávania sme ponúkli možnosť 
ďalšieho neformálneho vzdelávania formou 
stretnutí platformy L3G – Lídri tretej generá-
cie. Náplňou stretnutí sú diskusie so  skúse-
nými lídrami rôznych organizácií a spoločen-
stiev mládeže, ktorí na  príkladoch z  praxe 
odovzdávajú svoje skúseností z oblasti vede-
nia ľudí a angažovania sa v spoločnosti.

Výchovno  vzdelávací
   program

-
ZKSM

Kontinuálne vzdelávanie
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Cieľom vzdelávacieho programu Animá-
torská škola je rozvoj kompetencií mladých 
dobrovoľníkov od  16 rokov, ktorí sa vo  svo-
jom voľnom čase venujú systematickej práci 
s  mládežou. Zároveň dbáme o  osobnostný 
rozvoj účastníkov a ich efektívne zapájanie sa 
do realizovania aktivít pre deti a mládež. Kla-
dieme si za  cieľ rozvíjať u  nich tieto kľúčové 
kompetencie: tímová práca, schopnosť pra-
covať so  skupinou, motivácia, komunikácia, 
osobnostný rozvoj, neformálne vzdelávanie 
a líderské zručnosti. Vzdelávanie sa uskutoč-
ňuje prostredníctvom interaktívnych predná-
šok, aktivít, skupinovej aj samostatnej práce. 
Vyústením vzdelávania je realizácia konkrét-
neho projektu, ktorý si každý účastník navrh-
ne a vypracuje sám. 

V roku 2017 sme pokračovali vo vzdelávaní 
mladých animátorov v  9-tich animátorských 
školách, ktoré zastrešujeme v  rámci ZKSM. 
Absolventi získajú osvedčenie o  absolvovaní 
akreditovaného vzdelávania s  celoštátnou 
platnosťou. Animátorské školy, ktoré orga-
nizujeme, na  Slovensku pôsobia v  Bratislav-
skom, Trnavskom, Žilinskom, Banskobys-
trickom a Košickom kraji. Animátorskú školu 
minulý rok absolvovalo 450 účastníkov, ktorí 
sa pripravovali na svoju činnosť a prácu s deť-
mi a  mladými vo  svojej obci, meste alebo 
mládežníckom spoločenstve.   

V  roku 2017 sme začali pripravovať novú 
akreditáciu Líderskej animátorskej školy, kto-
rá je nadstavbou Animátorskej školy. Nový 
ročník chceme otvoriť v  roku 2018. Cieľom 
vzdelávacieho programu Líderská animátor-
ská škola je poskytnúť účastníkom kvalitný 
vzdelávací program, ktorý využíva princípy 
a  metódy neformálneho vzdelávania v  ob-
lasti systematickej práce s mládežou v skupi-
nách. Vzdelávací program je zameraný na roz-
voj líderských kompetencií mládežníckych 
vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorí sa 
venujú systematickej práci s mládežou na ko-
munálnej, regionálnej či národnej úrovni. 
Prostredníctvom tohto vzdelávania rozvíjame 
u  nich tieto kľúčové kompetencie: princípy 
leadershipu, líderské zručnosti, tímová prá-
ca a  formovanie tímov, základy používania 
nástrojov koučing/mentoring, prezentačné 
a  komunikačné zručnosti, osobnostný roz-
voj, networking, strategické myslenie, tvorivé 
myslenie, projektové myslenie, riešenie kon-
fliktov.

Ďalším nad-
stavbovým vzde-
lávaním mla-
dých lídrov je  
Škola autentic-
kých sŕdc, kto- 
rú sme počas 
roka rozšírili nie-
len obsahovo, 
ale aj  časovo.  
Škola pozostáva 
z  8-mich víken-
dov a  letného 
týždenného sú-

stredenia. Cieľom vzdelávania Školy au-
tentických sŕdc je osobnostný a duchovný 
rast účastníkov, upevnenie kresťanskej 
identity, ako aj zvládnutie základných po-
znatkov v oblasti osobného sprevádzania 
(poradenstva). Toto vzdelávanie je úzko 
profilované na  mladých lídrov, ktorí sa 
chcú viac venovať osobnému sprevádza-
niu členov spoločenstiev. V  jednotlivých 
víkendoch sa venujeme rôznym témam, 
ako sú: sloboda od  strachu, celistvosť 
a integrita, hnev a jeho zvládanie, sloboda 
od  závislostí, predchádzanie stresu a  vy-
horeniu a iným.

V  roku 2017 sme v  rámci spoločenstva 
ACM organizovali vzdelávací program 
Animator light - so  skratkou “APka”, čiže 
animátorská prípravka. Ide o  trojvíken-
dový kurz, počas ktorého účastník získa 
základné informácie a  skúsenosti, ktoré 
môže naplno využiť v  činnosti pomocné-
ho animátora. Tento program vzdeláva 
účastníkov v  základných kľúčových kom-
petenciách, ako je komunikácia, vedenie 
malej skupinky, zvládanie krízových situ-
ácií a iné. 

 

Nakoľko sme kresťanskou organizáciou, 
v  súlade s  hodnotami, ktoré vyznávame, 
inklinujeme k  starostlivosti o  mladých 
s  menej príležitosťami. Súčasťou našej 
organizácie je niekoľko spoločenstiev, kto-
rých členskú základňu tvoria ľudia s menej 
príležitosťami: či už sú to spoločenstvá ve-
nujúce sa mladým Rómom, spoločenstvá 

pracujúce s  mladými maďarskej národ-
nosti, alebo s mládežou z geograficky zne-
výhodnených regiónov.

Prevažne na východe Slovenska máme 
viaceré OC zamerané na  prácu s  deťmi 
a  mládežou z  rómskych komunít, ktoré 
cielene vytvárajú spoločenstvá rómskej 
mládeže, aby sa mohli venovať ich osob-
nostnému a  spoločenskému rozvoju. Prí-
kladom je napr. Duchovno-spoločenské 
stredisko pre  mladých v  Krížovej Vsi (OC 
Spišská Nová Ves) alebo spoločenstvá 
Remetko a Archa z Blatných Remiet a Niž-
nej Rybnice (OC Zefirín), ktoré organizujú 
letné tábory pre  mládež z  rómskych ko-
munít. OC Firesz-Duna Mente každoročne 
pripravuje tábor pre  deti väznených rodi-
čov. Spoločesntvá aktívne spolupracujú 
s  vyliečenými drogovo závislými a  pozý-
vajú ich prednášať na  svoje akcie. Spo-
ločenstvo Ústie v  spolupráci s  úradom 
práce pomáha mladým nezamestnaným 
pri zvyšovaní ich kompetencií a konkuren-
cieschopnosti na  trhu práce a  zapája ne-
zamestnaných do dobrovoľníckych prác.

Animátorská škola
(akreditovaný vzdelávací program)

Líderská animátorská škola
(akreditovaný vzdelávací program)

Škola autentických sŕdc

Animator light

Práca s členmi a mladými
s menej príležitosťami
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ZKSM je aktívnym členom týchto platforiem:

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) 
ZKSM je aktívnym členom FKI a aktívne sa zapá-

ja do činnosti a aktivít FKI. FKI bolo tiež partnerom 
projektu Kresťan v politike. V roku 2017 sme mali 
zastúpenie aj v predsedníctve FKI.

Rada pre mládež a univerzity Konferencie bis-
kupov Slovenska (KBS)

ZKSM je členom Rady pre  mládež a  univerzity 
KBS. Aktívne sa zúčastňuje pravidelných zasadaní 
Rady, zapája sa do jej činnosti, aktivít a podporuje 
a zúčastňuje sa na rôznych projektoch Rady. 

Rada mládeže Slovenska (RmS)
ZKSM je aktívnym členom RmS. Členstvom 

v  RmS môže ZKSM efektívnejšie obhajovať po-
stavenie mladých ľudí v  spoločnosti, prispievať 
k tvorbe štátnych politík voči mládeži, ako aj zvy-
šovať kvalitu aktivít pre  mladých ľudí v  oblasti 
výchovy a  vzdelávania. V  roku 2017 malo ZKSM 
zastúpenie aj v predsedníctve RmS.

The European Network of Communities  (ENC)
ZKSM ako celok a zároveň aj niektoré naše spo-

ločenstvá sú aktívnymi členmi Európskej siete 
komunít (ENC). ENC je ekumenická sieť spájajúca 
kresťanské komunity z viacerých európskych kra-
jín. Vďaka členstvu v tejto sieti môžeme nadväzo-
vať a  budovať nové vzťahy a  spoluprácu s  rôzny-
mi kresťanskými spoločenstvami a  komunitami 
v rámci Európy. Naše spoločenstvá aj v roku 2017 
participovali na príprave a organizácii konferencií 
„ENC Gathering”, ktorých sa zúčastňujú lídri a ve-
dúci pracovníci jednotlivých komunít.

OC Bárka, združujúce 2691 ľudí, sa 
v  roku 2017 venovalo najmä rozvoju 
členov prostredníctvom pravidelných 
stretnutí a  455 podujatí. Išlo o  vzdeláva-
cie, formačné, športové, ale aj  dobrovoľ-
nícke či oddychové podujatia. 

Podujatie s dlhoročnou tradíciou s náz-
vom: „Turistický deň s  vladykom Jánom 
Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom 
a metropolitom“, sa konalo 1. mája 2017 
na severovýchode Slovenska, na trase Ča-
biny – Krásny Brod. Prostredníctvom ak-
tivít na štyroch stanovištiach sa účastníci 
zoznámili s niekoľkými udalosťami a myš-
lienkami, ktorými žila Katolícka cirkev 
v  uplynulom roku. Podujatie slúžilo ako 
nástroj zvyšovania osobného potenciálu 
detí a mladých ľudí, posilňovania solida-
rity a angažovanosti, a to nielen v kresťan-
skom, ale aj občianskom živote. Zároveň 
prispelo aj  k  rozvoju vedomostí, kompe-
tencií a zručností účastníkov.

Počas víkendu 09.-11.06.2017 sa v Gréc-
ko-katolíckom mládežníckom centre 

Bárka v  Juskovej Voli  uskutočnil festival 
Bárkafest, ktorý reflektoval myšlienku 
„Premenení“ a hostil takmer 500 ľudí nad-
šených pre  hudbu, duchovné povzbude-
nie a  spoločenstvo. Okrem hudobných 
vstupov boli veľkým obohatením festivalu 
prednášky o. Matúša Marcina a o. Jozefa 
Zorvana. 

Aj v  tomto roku OC Bárka organizova-
lo Letné stretnutia mládeže. Počas sied-
mich päťdňových turnusov navštívilo 

tieto stretnutia 811 detí a  mladých ľudí, 
o ktorých sa staralo 187 animátorov a 14 
kňazov. Celé podujatie bolo pripravené 
pre  rôzne vekové kategórie. Programy 
jednotlivých turnusov sa niesli v  duchu 
citátu: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je 
mocný“ (Lk 1,49). 

V  tomto roku sa OC Bárka venovalo 
aj  prehlbovaniu ukrajinsko-slovenskej 
spolupráce. Dobrovoľníci z  OC Bárka pri-
pravili na  Ukrajine tábor pre  deti z  málo 
podnetného a sociálne znevýhodneného 
prostredia. Prostredníctvom aktivít tábo-
ra sme chceli prispieť k  zmene postojov 
účastníkov a  pomôcť im posilniť uvedo-
menie si vlastnej úlohy vo svete, ďalej ich 
motivovať k zodpovednosti a vychovávať 
k  demokracii. Čiastkovým cieľom (zame-
raným na dobrovoľníkov) bolo nadobud-
núť skúsenosti aj  s  prácou a  komuniká-
ciou s  inými kultúrami. Spolupráca OC 
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oc nitra

oc dunajská lužná
oc zvolen cup
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Členstvo                
v platformách
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Bárka neskončila len pri tomto tábore, 
ale pokračovala aj  návštevami Ukrajin-
cov na  Slovensku a  našimi seminármi 
na Ukrajine.

Rôznorodosť podujatí OC Bárka sa 
odzrkadľuje nielen vo  vekových kategó- 
riách účastníkov, či v  druhoch podujatí – 
vzdelávacích, formačných, dobrovoľníc-
kych, verejnoprospešných, športových, 
či oddychových, ale aj v tom, že sa zame-
riavame na rôzne znevýhodnené skupiny 

ako sú: Rómovia, geograficky, sociálne, 
či ekonomicky znevýhodnení členovia.

pravou mladých ľudí na  prijatie sviatosti 
birmovania. Príprava prebiehala počas 
deviatich mesiacov, a to formou stretnutí 
v  skupinkách, ktoré boli zamerané nie-
len na  spoznávanie základných právd 
viery, ale predovšetkým na aplikáciu vie-
ry v  bežnom živote.  Medzi prvé aktivity 
spoločenstva v roku 2017 patrila duchov-
ná obnova a  spolupráca na  organizácii 
farského plesu. Po  veľkonočných sviat-
koch sa členovia spoločenstva zúčastnili 
na Diecéznom stretnutí mládeže „Vykroč“ 
s otcom biskupom v Starej Ľubovni. 

Leto si už ani nevieme predstaviť 
bez  tradičnej pešej púte do  Levoče a  or-
ganizovania najväčšieho podujatia, mini 
festivalu Špekfest. V minulom roku sa tak 
stalo už po jubilejný desiatykrát. Program 
začal v sobotu 26. augusta svätou omšou 
a  pokračoval diskusiou na  tému „Náš 
charakter verzus charakter Panny Márie“. 
Počas programu mladí predstavili  hu-
dobno-dramatické pásmo pod  názvom 
Posolstvo, ktoré vytvorili na základe pod-

pory interného grantu ZKSM „Umenie 
milovať“. Pásmom sme chceli poukázať 
na  aktuálnosť odkazu z  Fatimy, ale tiež 
zdôrazniť celý priebeh zjavení v časovom 
slede. Na jeseň sme opäť odohrali pásmo 
Posolstvo v meste Poprad. 

Počas Vianoc sme spolu so  žiakmi de-
viateho ročníka pripravili hudobno-dra-
matickú akadémiu, počas ktorej deti odo-
vzdali svoj vianočný darček plný dobrých 
skutkov malému Ježiškovi. 

SPOLOČENSTVO SPEVÁCKY ZBOR 
SVETLUŠKY

Už od  začiatku roka 2017 malo spo-
ločenstvo Spevácky zbor Svetlušky plné 
ruky práce. Na sviatok Troch kráľov vystu-
povali mladí spolu so  žiakmi základných 
škôl farnosti Spišská Nová Ves vo vianoč-
nom predstavení, ktoré nieslo názov Dali 
mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Vianočné 
predstavenie bolo popretkávané hudbou, 
spevom, slovom, ale i maľbou.

V  marci 2017 sa mladí zúčastnili pôst-
neho sústredenia na  fare, kde spolu 
strávili čas nácvikom nových piesní. Zá-
roveň prežili spoločný čas v  skupinách 
na  katechézach. Počas prázdnin prežili 
Svetlušky 5 dní na spoločnom sústredení 
v Lesnici. Prostredníctvom katechéz, kto-
rými nás sprevádzali deti z  Fatimy, sme 
sa naučili niečo nové. Večere sme si sprí-
jemnili hrami, či už spoločenskými, alebo 
športovými. Cez ne sme sa naučili milovať 
druhých a utužili sa naše priateľstvá.

Tešíme sa, že sa rozrastáme o  nových 
členov. V  tomto školskom roku je nás už 
skoro 60 Svetlušiek, rozrástli sa nám rady 
spevákov i hudobníkov.
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SPOLOČENSTVO VINCENZO
ZO SMIŽIAN

Mladí zo  spoločenstva Vincenzo sa 
s  týždennou pravidelnosťou stretávajú 
na  formačných stretnutiach. V  uplynu-
lom roku na  nich preberali 10 krokov, 
ktoré vedú ku  kresťanskej dospelosti. 
Okrem toho sa každý piatok aktívne za-
pájajú do mládežníckych sv. omší.

Počas prvých dvoch augustových týž-
dňov sa zúčastnili duchovných cvičení 
v Bratislave pod vedením kňaza z ich far-
nosti. Program bol zameraný na osobnú 
modlitbu, prehlbovanie vzťahu s Bohom, 
ale aj budovanie spoločenstva. Najdôle-
žitejším okamihom týchto duchovných 
cvičení bolo prijatie Krista za  svojho 
Pána a  Spasiteľa. Prostredníctvom jed-
notlivých tajomstiev ruženca postupne 
prechádzali liturgický rok, a  teda preží-
vali Vianoce, Veľkú noc aj Turíce. Okrem 
duchovných zážitkov mali možnosť zažiť 
aj  veľa zábavy a  upevniť vzájomné pria-
teľstvá.

Počas celého roka sa mladí zapájali 
do  aktivít vo  farnosti, napríklad hudob-
ným sprievodom počas svätých omší, 
prípravou a  realizáciou formačných 
stretnutí s  deťmi, prípravou farského 
časopisu a  podobne. Spoločenstvo tiež 
zorganizovalo karneval, oslavu Dňa detí 

spojenú s  ukončením školského roka 
a ,,Farfest“ – spoločné popoludnie na far-
skej záhrade pri príležitosti odpustovej 
slávnosti.

SPOLOČENSTVO PCEP 

Počas roka 2017 sa mladí zo  spolo-
čenstva Pripravme cestu Pánovi (PceP) 
venovali činnosti zameranej na  osobnú 
formáciu vlastných členov, ako aj  evan-
jelizačným aktivitám vo  farnosti. Tento 
rok sa niesol v znamení mariánskej úcty, 
nakoľko si cirkev na  celom svete pripo-
mínala storočnicu Fatimských zjavení. 
Pápež František poukázal práve na  prí-
klade Panny Márie na  skutočnosť, že 
Bohu záleží na  mladom človeku, ktorý 
mu dôveruje a všetkým mladým adreso-
val slová Magnifikatu: „..lebo veľké veci 
mi urobil ten, ktorý je mocný...“ (Lk 1, 49). 
Na  vzájomnej formácii sme v  minulom 
roku spoločne pracovali počas pravidel-
ných stretnutí každú sobotu v  priesto-
roch Pastoračného centra Jána Pavla II. 
Členovia spoločenstva počas roka par-
ticipovali na  živote farnosti hlavne prí-
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SPOLOČENSTVO PRI UPAC JÁNA
VOJTAŠŠÁKA

 
Mladí, prevažne vysokoškoláci, zo  spo-
ločenstva pri UPaC Jána Vojtaššáka sa 
pravidelne stretávajú na  stretnutiach 
zameraných na  celistvý rast v  duchov-
nej, kultúrnej, spoločenskej i  športovej 
oblasti. Duchovné obnovy prebehli v ad-
ventnom a pôstnom období ako prípra-
va na vianočné, resp. veľkonočné sviatky. 
Hosťami duchovných obnov sú otcovia 
biskupi a kňazi z celého Slovenska.

Spoločenstvo sa podieľalo na  organi-
zácii Konferencie Učiteľ, ktorá sa konala 
5.-8. mája 2017 v Tatranskej Lomnici. Išlo 
o  víkendovú konferenciu, ktorá bola za-
meraná na  jednu z  piatich služobností, 
ako ich uvádza Božie Slovo. Medzi ďalšie 
podujatia organizované spoločenstvom 
v roku 2017 patria víkendovky: 

Žena, poznaj seba, muž, poznaj 
ženu (3. – 4. 3. 2017, Ružomberok) - cyk-
lus prednášok pod  vedením lekára-chi-
rurga MUDr. Františka Orlovského. Ich 
hlavnou témou bolo prirodzené pláno-
vanie rodičovstva na základe Billingsovej 
metódy. 

Chodíme spolu, ako ďalej (3. – 5. 
11. 2017, Kežmarok) – séria prednášok, 
na  ktorých účastníci hľadali odpovede 
na  otázky, ako dobre využiť čas cho-
denia. Boli im ponúknuté svedectvá 
a rady v otázkach ako si zachovať čistotu 
vo vzťahu a ako prekonať skúšky vo vzťa-
hu. Osobitne sa pozornosť venovala 
aj téme „Manželstvo, aké chce Boh“.

Škola rodiny – príprava študentov KU 
do  manželstva. Ide o  dvojročný cyklus, 
ktorý prebieha formou prednášok a dis-

kusií s vyškolenými manželmi. Stretnutia 
sa konali v  letnom semestri s  dvojtýž-
dňovou periodicitou na  Pedagogickej 
fakulte.  

Hosť na  KU – prednášky a  diskusie 
s  pozvanými osobnosťami duchovného, 
kultúrneho, politického a spoločenského 
života z  domova i  zo zahraničia sprevá-
dzané hudobnou časťou, v  ktorej vystu-
pujú študenti, doktorandi i pedagógovia.

Púť Wadowice – Osvienčim (24. 11. 
2017) - tradičná púť do  dvoch poľských 
miest Wadowíc a Osvienčima. 

Adventný Krakov (2.12.2017) - pred-
nášky z histórie mesta Krakov počas jeho 
návštevy, prednáška z  histórie Sanktu-
ária Jána Pavla II., prednáška v  Múzeu 
Jána Pavla II.

 Adventná potravinová pomoc – po-
moc organizovaná pre  sociálne slabšie 
rodiny z Ružomberka.

SPOLOČENSTVO DÁVID
 
V  roku  2017 sme pokračovali vo  voľ-

nočasových aktivitách pre  mládež v  na-
šej farnosti, ktorých cieľom bolo prispieť 
k  formovaniu mladých ľudí v  troch rovi-
nách: duševnej, duchovnej a  telesnej, 
a to s dôrazom na budovanie zrelého člo-
veka s  pevným charakterom. Napĺňanie 

tohto cieľa sme uskutočňovali prostred-
níctvom pravidelných aj  jednorazových 
aktivít. 

Medzi ne patrí príprava birmovancov 
k prijatiu sviatosti birmovania vo farnos-
ti. Na príprave sa podieľalo 22 animáto-
rov. Okrem toho sme pre členov uskutoč-
nili formačno-metodické semináre: 

Kurz Nasleduj Krista – kurz základov 
kresťanského života vytvorený podľa vi-
deo prednášok katolíckej organizácie 
Life for Christ. Názvy tém kurzu boli na-
sledovné: Každodenná osobná modlit-
ba, Počúvanie Boha pri čítaní Svätého 
písma, Moc sviatostí, Vzájomné odpus-
tenie, Život v  Duchu Svätom, Duchovný 
zápas, Život v Cirkvi.

Kurz Učeníctvo – stretnutia zamera-
né na  budovanie charakteru Kristovho 
učeníka.

Víkendový pobyt v  Spišskom Pod-
hradí (31.3 - 2.4. 2017), ktorého cieľom 

O
C 

SP
IŠ

SK
Á 

N
O

VÁ
 V

ES
O

C 
SP

IŠ
SK

Á 
N

O
VÁ

 V
ES

O
C 

SP
IŠ

SK
Á 

N
O

VÁ
 V

ES
O

C 
SP

IŠ
SK

Á 
N

O
VÁ

 V
ES

O
C 

ST
AR

Á 
ĽU

BO
VŇ

A
O

C 
ST

AR
Á 

ĽU
BO

VŇ
A Evanjelizácia zohráva v  živote Spolo-

čenstva Dobrého Pastiera v  Starej Ľu-
bovni kľúčovú úlohu. Je to jedna z  vízii 
spoločenstva a  zároveň aj  jedna z  naj-
väčších túžob jeho členov. A  táto túžba 
sa zhmotnila do podujatia H2O. Samot-
ný názov v  sebe skrýva podstatu celé-
ho podujatia. Voda je základná súčasť 
tohto sveta, bez  nej nie je možný život. 
Našou túžbou je ukázať, že rovnako ako 
bez vody, tak ani bez Krista sa nedá žiť. 
Štruktúra H2O pozostáva z 3 základných 
častí: úvodné hry, hlavný program s  ke-
rygmou a  sv. omša. H2O je veľmi kom-

plexné podujatie. Sú potrební ľudia, ktorí 
majú organizačné schopnosti, vedia ho-
voriť, hrať v  scénkach, hrať na  hudob-
ných nástrojoch, vedia maľovať a pripra-
vovať výzdobu, no najmä majú ochotné 
srdce slúžiť svojim blízkym a to, čo prežili 
s Bohom, chcú odovzdať ďalej. 

bolo povzbudiť mladých k prevzatiu zod-
povednosti za svoj život.  

Víkendový pobyt v Lúčkach (10. - 12. 
11. 2017) - účastníci si prostredníctvom 
zážitkových aktivít na  vlastnej koži vy-
skúšali, že kresťanský život je ako výstup 
na  vysoký vrch – nie je jednoduchý, ale 
stojí za to.

K  ďalším aktivitám spoločenstva 
v  roku 2017 patrila aj  účasť na  festiva-
le Campfest (3. – 6. 8. 2017), kde naši 
členovia zabezpečovali počas dvoch 
festivalových dní detský program plný 
zaujímavých aktivít a na evanjelizačnom 
turné Godzone – Odhodlaní zmeniť svet 
(13. 11. 2017), ktoré sa konalo v Poprade 
v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež. 
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V OC Nitra sme počas roku 2017 zreali-
zovali 135 podujatí. Počet členov oblast-
ného centra v roku 2017 vzrástol z 179 (rok 
2016) na 202. 

SPOLOČENSTVO PÍ 3:14

Spoločenstvo Pí 3:14 organizuje každý 
utorok v Piaristickom kostole sv. Ladislava 
v Nitre večer modlitieb a chvál, na ktorom 
hrala buď jedna z  domácich chválových 
kapiel, alebo pozvaní hostia. Mladí zrea-
lizovali dve duchovné obnovy pre študen-
tov gymnázia a duchovnú obnovu Jozue 
pre  členov spoločenstva. Počas niekoľ-
kých víkendov členovia spoločenstva pri-
pravovali mladých ako animátorov na let-
ný kresťanský tábor pre  deti a  mládež, 
ktorý sa uskutočnil v lete. 

SPOLOČENSTVO UPC TEAM

Spoločenstvo, ktoré patrí pod  Univer-
zitné pastoračné cetrum (UPC team), re-
alizovalo 2 cykly prednášok na  pokračo-
vanie: 

Ars Amandi zameraný na  predman-
želskú prípravu mladých (témy o  umení 
lásky, čistote, rozdielnosti mužov a  žien 
a tiež ďalšie vážne témy o manželstve).

Môj najkrajší biblický príbeh, ktoré-
ho cieľom bolo prehĺbiť duchovný pohľad 
mladých vďaka interakcii s  jednotlivými 
pozvanými osobnosťami (napr. Igor Han-

ko, Daniel Hevier, páter Ľubo Václavek, 
Pavol Danko a františkán páter Gabriel). 

Vrcholom všetkých podujatí v UPC Nitra 
je ples uskutočnený na  konci novembra, 
kde sa vždy stretnú súčasní a  tiež bývalí 
členovia UPC. 

SPOLOČENSTVO VBH NITRA

Ďalšie spoločenstvo, ktorého cieľovou 
skupinou sú vysokoškoláci (VBH Nitra), 
sa v  roku 2017 zameralo na  štúdium Lis-
tu Efezanom. Zrealizovali aj teambuildin-
govú aktivitu a  svoju kreativitu rozvíjali 
na  workshope Výroba perníčkov, na  kto-
rých si pochutnali na  vianočnom večier-
ku.

SPOLOČENSTVO IT´S POSSIBLE

Spoločenstvo It’s  possible zo  Zlatých 
Moraviec sa tento rok venovalo najmä 
mladým pri príprave na  birmovku, s  kto-
rými realizovali stretká každé 2 týždne 
a boli s nimi 2-krát na víkendovke. Taktiež 
sa venovali príprave animátorov pre tých-
to birmovancov a  pomáhali im tak rásť 
v  talentoch a  zručnostiach. Zrealizovali 
aj 2 benefičné koncerty na podporu kon-
krétnych ľudí v núdzi.

SPOLOČENSTVO DEEP WELL

Spoločenstvo Deep Well (Levice) v roku 
2017 organizovalo prípravu pre  birmo-
vancov, pre ktorých realizovali aj niekoľko 

Rekondičné centrum Kráľova Lehota

Rekondičné centrum je novou službou 
MPK Slovensko, ktorú práve rozbiehame. 
Chceme vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí sa 
nachádzajú v  krízových životných situá-
ciách a  potrebujú dlhodobejšiu pomoc. 
Pracujeme na  tom, aby sme na  Ranči 
v  Kráľovej Lehote vytvorili bezpečné 
miesto, kde by títo ľudia mohli bývať, 
žiť a  pracovať v  spoločenstve, mali by 
možnosť pravidelnej služby poradenstva 
a  modlitby so  skúseným kresťanským 
poradcom a  priestor na  odpočinok, du-
chovný rast a  postupný zdravý návrat 
do  bežného života. „Prísť na  Ranč bolo 
najlepšie rozhodnutie v  mojom živote, 
možno mi to zachránilo život. Robiť dob-
rovoľníka zmenilo môj pohľad na  prácu 
a  na službu. Myslím si, že od  príchodu 
na ranč som porástol vo vzťahu s Bohom 
viac, než za celý predchádzajúci život.

Hlavne som dostal iný pohľad na  Boha, 
ktorý je oveľa slobodnejší, takže sa vzťa-
hu s ním už nemusím báť.“
(dobrovoľník Marek)

 
Campfest – Awakening Slovakia

Multižánrový festival Campfest sa 
v roku 2017 konal už po devätnástykrát. 
Každoročne je tento festival stretnutím 
viac ako 6000 mladých ľudí a veľkou ra-
dostnou oslavou nášho Boha, ktorý je 
hodný všetkej chvály. Spoločne túžime 
po  prebudení a  premene mladej gene-
rácie a celej spoločnosti. Na štyroch pó-                                                                                          
diách prinášame pestrú zmes uctievania, 
koncertov, tanca, prednášok, seminárov,  
divadla, filmu, detského programu, špor-
tov a  kreatívnych dielní. V  nadväznosti 
na  Campfest sme niekoľkokrát za  po-
sledné roky pripravili večer chvál Awake-
ning Slovakia.

 SPOLOČENSTVO DON BOSCO GBELY

V  roku 2017 sme usporiadali viace-
ro akcií, ktoré boli zamerané pre  deti 
a  mládež. Gbely majú talent alebo po-
vianočné stretnutie rodín je akcia, ktorá 
zbližuje mladých a  rodiny vo  farnosti. 
Predstavujú sa rôzne tanečné, hudobné 
a spevácke talenty. Aj tento rok sa konal 
Koncert chrámových a  mládežníckych 
zborov. Prišlo viacero zborov z  okolia, 
aby sme spevom spoločne oslávili Pána 
Boha v  našom kostole. Tento rok sme 
mali program obohatený aj o 2 zaujíma-
vé prednášky a hudobnú kapelu The Ele-
ments. Privítali sme u nás aj evanjelizač-
ný program Godzone mission, ktorý bol 

určený pre  animátorov, ale aj  všetkých 
mladých od  14 rokov. Náš letný tábor 
sa niesol v  téme Spoločenstvo prsteňa 
a  bol inšpirovaný filmom Pán prsteňov. 
Letný kresťanský tábor je našou najväč-
šou akciou, kde vidíme, ako Boh koná 
v našich životoch, ale aj v životoch detí, 
ktoré nám rodičia zveria do  rúk. V  roku 
2017 sme sa venovali aj  rôznym tema-
tickým divadlám, ako napr. Krížová cesta 
alebo Jasličková pobožnosť, ktorá bola 
tento rok podaná muzikálovou formou. 
Aj  v  tomto roku sme mali pravidelné 
stretká: animátorské, prvoprijímajúcich 
detí, birmovancov, či mládežníckeho 
a detského zboru.
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duchovných obnov. Počas roka navštevo-
vali pravidelne detský domov a  nemoc-
nicu a viackrát zorganizovali charitatívne 
podujatie zamerané na  prácu s  bezdo-
movcami. Cez vianočné obdobie navští-
vili domov dôchodcov a detské oddelenie 
v nemocnici. Niekoľkokrát slúžili na evan-
jelizačnom výjazde a  pravidelne partici-
pujú na mládežníckych sv. omšiach, otvo-
rených stretnutiach pre  farnosť a  vedú 
chvály. Formácia v  duchovnom živote sa 
realizuje na stretkách raz týždenne a je za-
meraná hlavne na prehlbovanie poznania 
Sv. písma a  sviatostného života v  duchu 
novej evanjelizácie. 

STRETKO CHLAPCOV LAMÍCI

Najmladším, aj  čo sa týka členstva 
v ZKSM, aj vekom členov, je Stretko chlap-
cov Lamíci. Animátor stretka sa snaží 
vytvoriť priestor, atmosféru a  motiváciu 
pre budovanie priateľstiev medzi jednot-
livými členmi stretka. Na  pravidelných 
týždenných stretnutiach sa okrem mno-
hých hier tiež učia vzájomnému zdieľaniu 
a  osobnej modlitbe. Taktiež sa učia po-
máhať si navzájom, ale aj  iným. Stretko 
je zamerané na rôzne témy o prírode, his-
tórii Slovenska, kultúre, turistike, horách, 
vhodnom spoločenskom správaní, o  du-
chovnom živote a živote svätých.

Celý rok 2017 bol v našom OC Zvolen 
CUP naplnený rôznymi akciami. V  tom-
to roku prebiehali stretnutia spoločen-
stva Adom na  Ábelovej. Venovali sme 
sa stredoškolákom aj  vysokoškolákom. 
Nezabudli sme ani na  deti, pre  ktorých 
sme pripravili programy: Rodiny s deťmi, 
Víkend detí, Detský farský tábor a Prázd-
niny sú za  nami. V  dňoch 17.-19.3. a  7.-
10.12. sa mladí, nielen z  nášho OC, zú-
častnili duchovnej obnovy v  Ábelovej. 
Pod  vedením bratov dominikánov sa 
pripravili na  obdobie pokánia a  hlbšie 
sa ponorili do  tajomstva lásky. Aby sme 
aj cez prázdniny nezabudli pracovať, zú-
častnili sme sa akcie Ora et labora. Usku-
točnili sme akcie, ako Aby pustý dvor 
nebol pustý a Aby sme sa naučili milovať 
všetkých, ktoré boli hradené z Interného 
grantu ZKSM.

Poď žiť! Takýto názov nieslo poduja-
tie, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.10.2017 
v priestoroch CUP Zvolen, ktoré pozývalo 
všetkých účastníkov do života s Kristom. 
Mladí zo  spoločenstva SP si pripravili 

pre účastníkov bohatý program. Zúčast-
není mali možnosť sa navzájom spoznať, 
porozprávať o  svojich zážitkoch, a  tým 
nielen vytvoriť nové priateľstvá, ale 
aj prehĺbiť tie staré. Veríme, že podujatie 
Godzone Mission skutočne splnilo svoju 
misiu a všetci zúčastnení odišli naplnení 
novou nádejou i  povzbudením do  ďal-
ších dní, ale najmä do  vzťahu s  Bohom. 
Najväčšou akciou v roku 2017 bolo júlo-
vé Putovanie s Máriou Magdalénou, kto-
rého sa zúčastnilo 63 účastníkov.

O
C 

N
IT

RA
O

C 
N

IT
RA

O
C 

DU
N

AJ
SK

Á 
LU

ŽN
Á

O
C 

DU
N

AJ
SK

Á 
LU

ŽN
Á

SPOLOČENSTVO
EBEN EZER

Akcia Open Eben
Prvú nedeľu v  mesiaci sa v  komuni-

te Eben Ezer koná akcia Open Eben. Je 
to stretnutie, na  ktorom sa zúčastňujú 
členovia celej komunity a  zároveň je 
otvorená aj pre nových členov. Program 
stretnutia pozostáva z  duchovného slo-
va, modlitby a  zdieľania sa zo  života         
viery. 

SPOLOČENSTVO PRI DÓME
SV. MARTINA

25 rokov spoločenstva Martindom
V  roku 2017 dovŕšilo spoločenstvo 

Martindom prvé štvrťstoročie svojej exis-
tencie. Takéto jubileum nemohlo ostať 
bez patričných osláv, ktoré sa konali 16.-
17. decembra 2017 v nových priestoroch 
spoločenstva. Z  kapacitných dôvodov 
sme oslavu rozdelili na  2 časti. V  sobo-
tu sa uskutočnil slávnostný galavečer, 
na  ktorý boli pozvaní predovšetkým tí, 

 KLUB OSTROV
 
Našu činnosť sme v  roku 2017 zame-

riavali na  deti a  mládež, a  to vytváraním 
priestoru a  možností pre  vzdelávanie 
a  rozvoj kresťanského života. Stretávali 
sme sa s  nimi na  tematických stretkách, 
v rámci ktorých sme viedli diskusie a záro-
veň pripravovali scénické divadlo. V  roku 
2017 sme pre  mladých zorganizovali du-
chovnú obnovu vo  Veľkom Bieli, kde sa 
o katechézu starali sestričky dominikánky 
a  o  program animátori. Taktiež sa venu-
jeme aj príprave na birmovku. Katechézu 
pre birmovancov realizujeme na pravidel-
ných stretnutiach s  kňazom a  animátor-
mi.

Snažíme sa vychovávať aj  nových ani-
mátorov a lídrov. So stredoškolákmi sme 
sa počas roka stretávali na  otvorených 
spoločných stretkách Klubu Ostrov, kde 
sme diskutovali na  rôzne témy. Taktiež 
mladých motivujeme k  zapájaniu sa 
do  konkrétnej činnosti, ako napríklad: 
vedenie stretiek, výpomoc v detskom let-
nom tábore alebo organizovanie rôznych 

spoločenských akcií. Našou aktivitou sa 
im snažíme byť príkladom ako v  animá-
torskej činnosti, tak aj  v  kresťanskom ži-
vote.

Vo februári sme organizovali karne-
val pre  deti. S  animátormi sme pripravili 
evanjelizačný program pre  ľudí v  Ústave 
pre  Výkon Trestu v  Hrnčiarovciach nad 
Parnou. V  lete sme s  deťmi už tradične 
boli v letnom pobytovom tábore, ktorý sa 
konal v Hutoch. S birmovancami a ďalší-
mi mladými sme strávili týždeň v  Domi-
nikánskom dome v  Ábelovej. Týždeň bol 
zameraný hlavne na  utuženie kolektívu 
a prežívanie času v spoločenstve. 

Koncom roka boli pre deti zorganizova-
né adventné dielne, počas ktorých si deti 
mohli s rodičmi alebo animátormi vyrobiť 
rôzne vianočné ozdoby, adventné vence 
a podobne. 
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ktorí stáli pri zrode spoločenstva, bý-
valí i  súčasní zamestnanci Infocentra, 
kňazi a lídri iných spoločenstiev a ďalší 
priatelia, ktorí zanechali v histórii náš-
ho spoločenstva nezmazateľné stopy. 
Programu sa zúčastnili tiež členovia, 
ktorí sú v spoločenstve najdlhšie.

Na úvod požehnal bratislavský po-
mocný biskup Mons. Jozef Haľko spolu 
s ďalšími prítomnými kňazmi priestory 
a  kancelárie spoločenstva, nasledo-
vala modlitba chvál a  príhovory Mária 
Tomášika, vedúceho Spoločenstva pri 
Dóme sv. Martina a  o. biskupa Haľka. 
Po  príhovoroch si vzal slovo Eduard 
Heger, vedúci pastierskeho tímu spo-
ločenstva, a  postupne si na  pódium 
volal vybraných hostí, ktorí hovorili 
o  rôznych etapách života spoločen-
stva, o  projektoch a  iniciatívach, ktoré 
zastrešovalo. Pestrú paletu osobností 
i  zážitkov zakončil krátkym vstupom 
opäť Mário Tomášik a po modlitbe po-
žehnania jedla nasledovala slávnostná 
recepcia, ktorá poskytovala priestor 
na  osobné neformálne rozhovory 
a stretnutia s hosťami.

Nedeľa bola dňom spoločnej osla-
vy všetkých členov Spoločenstva pri 
Dóme sv. Martina. Stretli sme sa už 
ráno a  spolu sme sa poďakovali Bohu 
za  všetko, čo nám v  spoločenstve dal, 
svätou omšou s  o. biskupom Haľkom. 
Stručne sme si prebehli hlavné míľniky 
života spoločenstva, prihovoril sa nám 
Mário Tomášik a  dali sme si spolu vý-
borný slávnostný obed.

Popoludní sme pokračovali skvelou 
talkshow Mary Špesovej, do  ktorej si 
pozvala zástupcov rôznych generácií 
v spoločenstve a okrem zodpovedania 
jej zvedavých otázok dostali aj  rôzne 

zábavné úlohy. Vyvrcholením talkshow 
bolo vystúpenie skupiny detí zo spolo-
čenstva, ktoré zahrali a zaspievali svoju 
vlastnú pieseň. Počas vybraných častí 
programu mali deti pripravený svoj 
vlastný program pod  vedením tímu 
detskej služby.

Spoločná oslava sa naozaj vydarila! 
Ďakujeme v prvom rade Bohu, že nám 
doprial toľko požehnania za  25 rokov 
a  že nás stále žehná a  vedie. Poďako-
vanie však patrí aj  všetkým, ktorí sa 
do príprav a samotných osláv zapojili - 
tím Infocentra, technický tím, kreatívny 
tím, chválový tím, cateringový a  upra-
tovací tím, tím detskej služby, vrátane 
mnohých jednotlivcov, ktorí pomáhali 
pri všetkom, čo bolo potrebné. 
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- Evanjelický farský úrad Košariská,
- Farnosť sv. Rodiny Trenčín-Juh,
   p. farár Jozef Varhaník, 
- IUVENTA,
- Ivan Holub – STATIK s.r.o., 
- Ivana Kvetánová, archeologický výskum,
- Jaroslava Žuffová, pamiatkový výskum,
- Komisia pre mládež Bratislavskej
   diecézy, 
- Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, 
- Konferencia biskupov Slovenska, 
- Marek Fraštia, geodet,
- Mesto Prievidza,
- Mesto Trenčín, 
- Michal Slivka, archeologický výskum,
- Ministerstvo kultúry Slovenskej
   republiky,
- Ministerstvo školstva,vedy, výskumu
   a športu Slovenskej republiky,
- MOVAK Vrbové - p. Dušan Miezga,
- Nadácia Pontis - Dobrá krajina,
- Nadačný fond Slovak Telekom v Nadácii 
   Pontis,
- Obecný úrad Dechtice, starosta Karol 
   Zachar,
- Obecný úrad Chtelnica, starosta Peter 
   Radošinský,
- Obecný úrad Naháč, starosta Vladimír 
   Kašša,

- p. Zuzana Durcová − zborová farárka, 
- Pekáreň Školuda Trstín,
- Rada mládeže Slovenska, 
- Rada pre mládež a univerzity KBS, 
- Rímskokatolícky farský úrad Majcichov
   a Piešťany - vdp. Branislav Beren
   Popelka,
- Rímskokatolícky farský úrad Smolenice - 
   vdp. Peter Šimko,
- Róbert Ružek, Ivan Ružek,
- Roman Paštéka, Katedra geofyziky
   Prírodovedeckej fakulty UK,
- Silvia Bodoríková, antropologický 
   výskum,
- TKKBS, 
- Vladimír Kohút – PRODIS plus s.r.o.,
- všetci dobrovoľníci z Katarínky
   a dobrodinci, darcovia a podporovatelia 
   z okolitých dedín (Dechtice, Naháč, 
   Kátlovce) i z celého Slovenska, 
- Vydavateľstvo NOI - p. Karol Illý,
- Zamestnanci firmy Dell,
- Zenius Félix Mária Zdenko Žiška, OFM 
  (Bratislava),
- všetci partneri, dobrovoľníci
   a samosprávy, ktoré spolupracovali
   na aktivitách a podujatiach ZKSM. 

ďakujeZKSM
Naše poďakovanie za pomoc a podporu v roku 2017 patrí hlavne tým,
ktorí nás podporili: 
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Finančný prehľad ZKSM za rok 2017
Association of Youth Christian Communities 

(AYCC) is a civic organization with a  long history 
and a lot of experience with youth work focussing 
on effective use of leisure time.

We unite youth Christian communities in order 
to support, build up and lead them into cooper-
ation, and thus have a positive influence on the 
society. Our goal is to facilitate personal and spir-
itual 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 community bring-
ing the Kingdom of God into all spheres of the so-
ciety. This vision is conveyed also by our slogan, 
"A community also in your town".

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

One of our key activities in 2017 was “Love Is 
an Art“ project that encourages our members 
to show love in a practical way. A six-week edu-
cation campaign “Do Not Fast from Love” took 
place during Lent. The ideas of the project were 
combined with practical challenges in the inter-
nal grant with the title “Love in Practice”. Young 
people could also take part in the project by pub-
lishing their blogs on the website umeniemilovat.
sk .

Another of this year’s  projects was the cam-
paign “Experience the Power of Community” 
whose aim was to get in closer contact with youth 
community members. Our employees continued 
on with personal meetings with the representa-
tives of the communities (We call the initiative 
CONNECTED.) In our effort to reach our members 
we organized regional meetings with local lead-
ers.

In September and October 2017, an impact sur-
vey with 1,207 recipients was carried out in order 
to examine the effects of our activities on the 

members. Results of the survey have shown that 
involvement in a youth community that is a part 
our organisation has a positive impact on young 
people’s development and their social inclusion.

A  Christian in the Politics project continued in 
the form of a  weekend training with a  focus on 
Slovak regional elections. 35 participants from all 
parts of Slovakia were engaged in a high-quality 
program enriched by lectures by political market-
ing professionals and representatives of regional 
government.

The traditional highlight of the Godzone proj-
ect was an evangelization tour for young people 
which took place in five Slovak cities and Prague, 
the capital of the Czech Republic. A  300-mem-
ber team prepared a  creative programme that 
reached 22,500 participants.

Our organization puts emphasis on the educa-
tion of young leaders therefore we take patron-
age over nine schools of animation, whose grad-
uates receive a certificate issued by the Ministry 
of Education. Further education of young leaders 
is provided by School of Counselling (Authentic 
Hearts School) that consists of 8 weekend train-
ings and a summer camp.

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

In 2017, AYCC had 319 communities that com-
prised 9861 members up to 30 years of age from 
the whole country of Slovakia. Their activities 
were organized with the assistance of 26 regional 
centres.

ZKSM in 2017 - summary of the annual report

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 poistky

Ostatné náklady

Odpisy

Poskytnuté príspevky

Náklady spolu

28 604,83

62 918,80

145 942,37

237 466,00

330,51

6 567,16

4 009,99

21 151,82

141 967,93

4 930,50

23 624,42

272 125,84

474 708,17

-106,74

0,00

-106,74

 

183 616, 98

53 798,02

51,00

237 466,00

55 722,60

5 633,71

4 987,30

284 202,79

34 658,74

527,24

3 313,21

5 069,32

80 700,00

474 814,91

SÚVAHA

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
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