
Príhovor otca Janka

Univerzitné pastoračné centrum 
sv. Jozefa Freinademetza v Mlyn-
skej doline slúži univerzitným štu-
dentom a je k dispozícii každému 

otvorenému človeku, ktorý chce rásť du-
chovne, kultúrne, ale i spoločensky. 

Vďaka aktivitám a programom, ktoré sa 
konajú počas akademického roka na jeho 
pôde, centrum výraznou mierou prispieva 
k formovaniu mladého človeka a vypĺňa tak 
potrebu spoločensko-kultúrneho miesta 
so spirituálnym rozmerom vo vysokoškol-
skom meste Mlyny.

 Pre mladých ľudí žijúcich v Mlynskej doli-
ne sme tak zdravou alternatívou k ostatným 
ponukám zväčša zábavného a reštauračné-
ho charakteru - a sme na to hrdí. UPeCe je 
pre mnohých mladých ľudí  už takmer 20 
rokov dôležitým bodom. Je miestom nadvä-
zovania vzťahov, nových priateľstiev medzi 
mladými ľuďmi a budovania zmysluplných 
spoločenstiev.

Naše centrum je jedinečné svojho dru-
hu na Slovensku, ako aj v Európe. Svoju 
jedinečnosť si zaslúžilo systémom práce a 
fungovania, ktorý je postavený na filozofii, 
kde študenti slúžia študentom. Sú to oni, 
ktorí väčšinu podujatí organizujú a perso-
nálne zastrešujú. Centrum tak podporuje 
ich kreativitu a inovatívnosť, ako aj zmysel 
pre zodpovednosť a v neposlednom rade 
je miestom, kde sa mladí učia vzájomnej 
kolegialite a spolupráci. Pôsobí v ňom 5 
koordinátorov, 24 rozličných tímov a oko-
lo 20 rozličných záujmových spoločenstiev. 
Máme niekoľko speváckych zborov, hudob-

ných skupín, vlastnú florbalovú ligu a diva-
delný súbor.

Veľkým prínosom centra je EVS - európ-
ska dobrovoľnícka služba, vďaka ktorej v 
centre vypomáhajú študenti z iných krajín. 
Ich prítomnosť a služba je veľkým oboha-
tením a výzvou pre slovenských študentov, 
aby sa otvárali pluralite a kooperácii so za-
hraničnými rovesníkmi.

Centrum sa tiež stalo dôležitým miestom 
aj pre zahraničných študentov na progra-
me Erasmus, ktorí 
sem radi prichá-
dzajú a objavujú 
tu vhodný priestor 
na pookriatie a 
spoločenské obo-
hatenie.

Je zrejmé, že na-
priek úspešnosti 
centra ešte stále 
máme kam rásť a 
čakajú nás ďalšie 
zaujímavé výzvy. 
Aj touto cestou by som však chcel všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k 
chodu a činnosti UPECE vysloviť úprimnú 
vďaku, lebo atmosféra, ktorá v centre pre-
vláda je podmanivá a rodinná.

    Ďakujem za ďalší bohatý rok v UPECE 
a želám veľa osobných a pracovných úspe-
chov.

     Ján Štefanec
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Poslanie UPeCe

Univerzitné pastoračné centrum sv. Joze-
fa Freinademetza je MIESTO ktoré chce 
študentom asistovať v ich snahe o žitie 
života v plnosti (por. Jn 10, 10). 

My, ktorí sa v ňom schádzame: 

sme presvedčení, že jediným prameňom života 
v plnosti je Kristus. Preto sa snažíme o poznávanie 
jeho osoby a jeho učenia;

sme presvedčení, že Kristus nás pozýva k roz-
voju všetkých dimenzií našej osobnosti. Nie je to 
len dimenzia duchovná, ale aj duševná, telesná, 
kultúrna, spoločenská, estetická ba i umelecká, 
avšak duchovná je najdôležitejšia, nakoľko je 
dušou všetkých ostatných;

sme presvedčení, že všetky veci, ktoré Boh st-
voril, nám môžu slúžiť k dobru, ak ich užívame 
uvážene, rozumne a v zhode s Božími princípmi;

sme presvedčení, že našou povinnosťou je 
skúmať svoje schopnosti, osobné dary a talenty 
a tieto v maximálne možnej miere rozvíjať podľa 
zásad evanjelia;

sme presvedčení, že naším povolaním je budo-
vať si vzťahy: s Bohom, so sebou samými, s inými 
ľuďmi ako aj s celým Božím stvorením. Preto sa 
snažíme o vytváranie spoločenstiev, o priateľstvá a 
o hľadanie spôsobov, ako vyjsť von zo svojej ulity a 
otvoriť sa aj pre tých, ktorí sú mimo nás;

sme si vedomí, že aj napriek tomu, že vo svojom 
vnútri nosíme veľa energie a dobrej vôle, vlastnými 
silami nie sme schopní dosiahnuť všetko. K svojmu 
rozvoju potrebujeme aj Božiu pomoc. Chceme sa 
teda v maximálne možnej miere pre ňu otvárať. 
Nakoľko najviac Božej pomoci k nám prichádza cez 
Cirkev, chceme s ňou vytvárať jednotu.

A konečne sme si vedomí toho, že to, čo my sami 
spoznáme, máme ponúkať aj ďalej a tak pozývať 
všetkých ľudí k žitiu života v plnosti.

   Milan Bubák, SVD; 1997
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Vízia a plán aktivít
Predbežná vízia a plán aktivít (z r. 1998):

1. Rozvoj viery (poučenia, prednášky, evanjelizácia, katechizácia, príprava dospelých ku krstu, prípravy na 

iné sviatosti, vytváranie príležitostí k získavaniu vedomostí v oblasti viery a pod.).

2. Duchovný rozvoj (sv. omša, liturgia, modlitba, sviatostný život, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, 

formačné prednášky, a iné).

3. Osobný rozvoj (poradenstvo, duchovné vedenie, formácia svedomia, vytváranie príležitostí k službe a 

iné).

4. Budovanie spoločenstva („stretká“ malých skupín, spoločenské aktivity, pohostinnosť, rozvoj vodcovských 

schopností, spoločné aktivity počas akademického roku aj počas prázdnin, ekumenizmus, a pod.).

5. Vzťahy k farnostiam a diecézam (napojenie na susedné farnosti, na farnosti a diecézy, z ktorých študenti 

pochádzajú, angažovanie sa v aktivitách a programoch vlastných farností a diecéz a pod.).

6. Budovanie tímov (organizovanie pracovných stretnutí, proces robenia rozhodnutí, vzájomná pomoc a 

opora, modlitba, komunikačné schopnosti, schopnosti k nutným konfrontáciám a pod.).

7. Viera a profesia (schopnosť spojiť svoj profesionálny rozvoj so svojou vierou, prednášky z oblasti vlastnej 

profesie v napojení na vieru, etické princípy pri profesionálnom rozvoji a pri budovaní si „kariéry“, a pod.).

8. Výchova k praktickému životu (kurzy: varenia, šitia, klasického tanca, jazykové kurzy a iné).

9. Voľný čas (zdravé formy trávenia voľného času, zábavy, prekonávania nudy, príležitosti k relaxu a 

rozptýleniu a pod.)

            12. 1. 1998
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História

V apríli 1996 začali študenti z interná-
tov v Mlynskej doline hľadať kňaza, 
ktorý by bol ochotný chodiť do Mlyn-
skej doliny slúžiť nedeľné omše. 

Pochopenie a ochotu našli u misionárov 
verbistov (kňazi Spoločnosti Božieho Slova – 
SVD). 5. máj 1996 o 11:00 hod. bola  slúžená 
prvá nedeľná omša v diskoklube UNIC P. 
Milanom Bubákom SVD (prvým správcom 
UPeCe). Študentov postupne pribúdalo z 
nedele na nedeľu. Záujem o vytvorenie cen-
tra bol čoraz väčší a pred prázdninami 1996 
sa začalo rozprávať o centre, ktoré by bolo 
permanentné a malo široký záber. 

Hoci omša je pre kresťana centrom jeho 
duchovného života, nie je jedinou aktivi-
tou. Kresťanstvo obopína celého človeka a 
je schopné poskytnúť naplnenie všetkým 
čiastkam jeho bytosti, nielen tej ducho-
vnej. Najlepšou cestou sa javila podoba 
pastoračného centra univerzitnej mládeže, 
ktoré fungujú v Taliansku a v USA, napr. 
Capellania univesitaria, Newman´s cen-
ters, University chaplancies, Campus Minis-
tries a pod. Takmer všetky sa sústreďova-
li na komplexnú, tzv. integrálnu formáciu 
mládeže; tzn. formáciu, ktorá by zahŕňala 
celého človeka a nielen niektorú jeho časť. 

V jeseni 1996 študenti usporiadali tzv. 

podpisovú akciu za zriadenie miesta, ktoré 
by slúžilo na ich permanentnú pastoráciu. 
Impulzom pre ňu bolo jednanie verbistov 
s vtedajším ešte prorektorom Univerzity 
Komenského Prof. Ferdinandom Devíns-
kym. V krátkom čase sa im podarilo vyzbi-
erať takmer 1000 podpisov, ktoré poslali na 
rozličné inštitúcie, vrátane vedenia interná-
tov v Mlynskej doline.  

Vo februári 1997 biskup Mons. František 
Rábek, vedúci sekcie pre vedu, vzdelávanie 
kultúru a univerzity pri KBS spolu so svojím 
tajomníkom Ing. Františkom Balážom, P. 
Ladislavom Csontosom, SJ a Milanom Bubá-

kom, SVD, neskôr prvým správcom UPeCe, 
navštívili rektora UK Prof. Ing. Ferdinanda 
Devínskeho, DrSc., kde prejednávali možno-
sti pastoračnej služby na internátoch. 

Milan Bubák, SVD predostrel myšlien-
ku, či by nemohli dostať uvoľnené priesto-
ry bývalej jedálne a kuchyne na internáte 
Ľudovíta Štúra. Priestory boli v dezolát-
nom stave a už asi 6 rokov neslúžili svojmu 
pôvodnému účelu. 

Tým sa začal proces, ktorý bol zavŕšený 
12. septembra 1997, kedy bola podpísaná 
zmluva o dlhodobom prenájme medzi UK 
a ABÚ Trnava a 7. októbra 1997 arcibisk-
up-metropolita batislavsko-trnavskej ar-

1996 2015
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História
cidiecézy Mons. Ján Sokol formálne zriadil 
a ustanovil Univerzitné pastoračné cen-
trum bl. Jozefa Freinademetza, prvé svojho 
druhu na Slovensku. Správa centra bola 
zverená Spoločnosti Božieho Slova. Prvým 
správcom bol vymenovaný Milan Bubák, 
SVD. Správa UPeCe však stála pred dosť 
bláznivou myšlienkou: bez koruny vo vrecku 
zrekonštruovať obrovskú budovu bývalej 
jedálne, ktorá sa nachádzala v dezolátnom 
stave, a adaptovať ju na svoje účely. A hlavne 
urobiť z nej miesto, ktoré by bolo príjemné, 
ktoré by študenti vyhľadávali, a v ktorom by 
sa cítili dobre. Začali sme okrem modlitieb 

aj s akciami na zozbieranie potrebných tak-
mer 4 miliónov Sk. Rozposlali takmer 1800 
listov farským úradom, rehoľným domom a 
niekoľkým kresťanským inštitúciám v zah-
raničí Peniaze začali prichádzať od kňazov, 
jednoduchých veriacich, rehoľných sestier a 
firiem. 

Prvá časť UPeCe bola provizórne otvorená 
na sviatok jeho patróna, bl. Jozefa Freinade-
metza, 29. januára 1998. Zvyšok centra sa 
otvoril o dva mesiace neskôr v predvečer 
sviatku Zvestovania Pána, 25. marca 1998. 

Patrónom centra je bl. Jozef Freinademetz, 
SVD. Bol prvým misionárom Spoločnosti 

Božieho Slova, táto rehoľa toto centrum vy-
budovala a aj ho spravuje, iniciátori UPeCe, 
veria, že jeho príhovor pri realizácii centra 
bol mocný. Ale hlavným dôvodom je spôsob 
misijnej práce, ktorý uplatňoval počas svo-
jho pôsobenia v Číne, v Južnom Šantungu. 
Tento obdivuhodný kňaz pristupoval k svo-
jej misijnej činnosti s mottom: „Pre nich 
som sa stal Číňanom.” Do prostredia Číňan-
ov vstúpil natoľko, nakoľko mu to bolo len 
možné. Nesnažil sa arogantným a násilným 
spôsobom vtláčať tým, medzi ktorými a 
pre ktorých pracoval, svoje vlastné spôso-
by. Išlo tu z jeho strany o hlboký rešpekt 

voči tomu a tým, ku ktorým prichádzal. Iba 
takto mohol potom spôsobiť, že ľudia sa 
stali otvorenými aj pre hodnoty, ktoré im 
hlásal. Táto parafráza výroku sv. Pavla má 
byť odkazom aj pre každého kňaza či laika, 
ktorý bude v UPeCe pôsobiť: „Pre nich som 
sa stal študentom.”

1996 2015



Organizačná štruktúra
Správca centra

o. Ján Štefanec, SVD

Kaplán
p. Johny George Ambattu, SVD

Koordinátor
Martin Borecký

Detské katechézy
vedúci: Agnesa Gibláková

Počítačový tím
vedúci: Ján Václavík

Promo tím
vedúci: Martina Pavlíková

Športový tím
vedúci: Veronika Letková,  
 Jakub Pavčo

Kurz základov viery (Alfa)
vedúci: Zuzana Sousedeková

Modlitebný tím
vedúci: Lucia Krkošková

Chválový tím
vedúci: Naďa Jacko Lysáková

Animátorský tím
vedúci: Lenka Líšková, 
 Ján Trimel

Technický tím
vedúci: Peter Bialeš, 
neskôr Ondrej Ryška

Koordinátor
Martin Jurčo

Gréckokatolícky kňaz
o. Ján Burda, SJ

Gastro tím
vedúci: Ladislav Hollý

Gréckokatolícky tím
vedúci: Miroslava Hardoňová

3DA tím
vedúci: Marek Frištyk

Aranžérsky tím
vedúci: Monika Kundrátová

ForLife Mission
vedúci:  Matúš Brandýs, 
 Mária Jánošová

Koordinátor
Michal Kostroš

Knižničný tím
vedúci: Denisa Chalmovská

Liturgický tím
vedúci: Juraj Nechaj

Misijný tím
vedúci: Mária Majerčáková

Turistický tím
vedúci: Michal Podolan

Webový tím
vedúci: Štefan Schwartz

Koordinátor
Juraj Nechaj

Grantový tím (Granko)
vedúci: Michal Habovštiak

Tútori
vedúci: Terézia Hujová

Hudobnícky a spevácky tím
vedúci: Gabriela Ščigulinská

Divadelný tím
vedúci: Adriana Barteková

EVS tím (dobrovoľníci)
vedúci: Marianna Guteková

Foto tím
vedúci: Zuzana Molčanová

Koordinátor
Tomáš Tuleja
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V  roku 2015 sme sa rozhodli spraviť všet-
ko preto, aby sme do UPeCe dostali čo 
najviac mladých ľudí. Keďže poslaním 
nášho centra je pomáhať študentom 

v ich snahe žiť život v plnosti, ktorá zahŕňa vi-
acero aspektov, aj akcie, ktoré sme pre nich 
pripravili, boli rozličné (ale Duch bol ten istý). 
Mladí mali šancu zabaviť sa, vzdelávať, stíšiť 
a načerpať, ale aj rozširovať svoje kultúrne 
vedomosti či športové schopnosti. Tu vám 
prinášame len veeeeeľmi malý výber z real-
izovaných podujatí.

Pecička je obľúbená akcia, inšpirovaná 
televíznou Partičkou. Tento rok bola špeciál-
na – ako herci vystupovali všetci naši 5 koor-
dinátori a ako moderátor sa predviedol šéf 
Gastro tímu – Laco Hollý. Pripravených bolo 
pre nich 9 úloh, ktoré zvládli za necelé dve 
hodinky. Súťažiaci mali možnosť zahrať prin-
ca Krasoňa či Evu Mázikovú (zoznamka), 
hrať španielskych študentov na Erazme u 
nás (vety na zemi), prekladať recept talian-

skeho šéfkuchára (preklad) alebo sa cítiť ako 
strúhanka (nálady). Išlo o jedinečnú zábavu a 
oddychový večer, ktorý opäť dokázal, že UP-
eCe nie je uzavretá spoločnosť. Práve naopak, 
vždy sa potešíme novej tvári, ktorá sa spolu 
s nami príde zadarmo zabaviť. Veď žiť život v 
plnosti znamená aj žiť ho v radosti!

UPeCe show bol nový formát, ktorý vzni-
kol s cieľom začleniť aj nepravidelných 
návštevníkov UPeCe do jeho interného pros-
tredia a prostredníctvom zábavy o ňom čo 
najviac povedať. Súťažili oproti sebe dva rov-
nocenné tímy. Každý tím sa skladal z dvoch 
koordinátorov a dvoch vedúcich tímov. Šan-
cu zažiariť ako moderátor dostal koordinátor 
Maťo Borecký, ktorý sa úlohy zhostil bravúrne. 
Súťažiaci sa najprv dozvedeli zaujímavosti o 
sebe, potom sme UPeCe predstavili cez via-
ceré úlohy. Hádali sme, kto sa nachádza na 
detských fotografiách, v ktorej miestnosti sme 
urobili fotku, koľko schodov treba prejsť cez 4 
poschodia a mnoho iného. Počas celej akcie 
sme mali pripravenú projekciu, na ktorú boli 

Akcie UPeCe
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mimoriadne pozitívne ohlasy. Rovnako aj na 
výbuch krabice, ktorý „proste nevymyslíš, to 
je život“. Akcia priblížila náš život v UPeCe-čku 
a prilákala do veľkej sály nových členov.

Trojdňová adorácia (3DA) sa v roku 2015 
konala dvakrát – raz v letnom, raz v zimnom 
semestri akademického roka. Prvá 3DA mala 
tému Misia mladosť a ako hosťa duchovného 
otca Mareka Rojáka, správcu UPC v Prešove. 
Rozoberali sme teda postavenie mladého 
človeka v spoločnosti, ktorý je síce skúse-
nosťami malý, ale predsa schopný a povo-
laný robiť veľké veci.

V októbri niesla 3DA tému Ja a Boh. Po 
prvýkrát sme pozvali viacero hostí: O svojom 
živote a povolaní nám prišli podať svedect-
vo Michal Žiaran (správca novovzniknutého 
Centra univerzitnej mládeže v Martine), re-
hoľné sestry kongregácie misionárok lásky, 
mladomanželia Gunárovci aj mladý študent 
Sheenah z Iránu.

Táto akcia nám dovolila načerpať nielen 
nové vedomosti, ale predovšetkým ticho 
a pokoj. Tri dni sme ponúkali spoločenst-
vo, vystavenú sviatosť oltárnu, spoveď  a 

venovali sa pastorácii, k čomu je primárne 
naše UPeCe určené.

Stopy v snehu je titul dokumentárneho 
filmu o pašovaní literatúry do Českoslov-
enska v období neslobody, ktorý sme pre-
mietali vo veľkej sále 9. novembra v spo-
lupráci s Ústavom pamäti národa. Účastní 
boli aj Branislav Borovský a Tomáš Konc 
(odsúdení za pašovanie literatúry), Patrik 
Dubovský (historik Ústavu pamäti národa) a 
Slavomír Zrebný (režisér filmu). Po diskusii, 
ktorú viedol Lukáš Zachar, mali návštevní-
ci možnosť položiť otázku jednému z hostí. 
Plná sála opäť raz dokázala, že mladí ľudia 
nevyhľadávajú len zábavu, ale aj príležitosť k 
získaniu nových vedomostí o našej histórii, 
ktoré sú skvelým podnetom k rozvoju krit-
ického myslenia.

27.novembra sa v priestoroch UPeCe kon-
ala Ondrejská ľudová veselica (OĽV), ktorá 
je už tradičným podujatím a jej hlavným 

Akcie UPeCe



Akcie UPeCe
cieľom je priblížiť svojim účastníkom ľudové 
zvyky svojich predkov, tradície, obyčaje a 
spôsob života v minulosti. Prispieť k zachova-
niu a šíreniu týchto tradícií, a to hlavne pros-
tredníctvom ľudovej hudby, ukážok remesiel, 
školy ľudových tancov, krojov a divadelného 
predstavenia.

Organizovanie podujatia vytvára tiež 
možnosť pre študentov a mladých ľudí, aby 
nadobúdali a zlepšovali si svoje zručnosti a 
schopnosti zapájaním sa do dobrovoľníckej 
činnosti v jednotlivých oblastiach. Podujatie 
bolo zabezpečené viac ako stopäťdesiatimi 
dobrovoľníkmi.

OĽV začala v piatok o 19:00 sv. omšou, počas 
ktorej vystúpilo aj hudobné teleso s ľudovými 
úpravami piesní, pokračovala kultúrnym 
programom s jarmočnou tematikou a taneč-
nou zábavou so súťažami, divadelným pred-
stavením, predstavením speváckeho zboru až 
do rána. Na udalosti bolo pre účastníkov za-
bezpečené aj tradičné občerstvenie. Účastníci 
mali možnosť odfotiť sa vo fotokútiku, pozrieť 
si remeselné zručnosti ako šperkárstvo, dre-

vorezba, ale aj výrobky z kože, kováčske výrob-
ky a pod. Akcia to bola mimoriadne vydarená, 
o čom svedčí 100% pozitívnych ohlasov v spät-
nej väzbe a počet návštevníkov, ktorý sa pohy-
boval okolo čísla 700.

8.mája sa konal Majáles, ktorý bol poňatý 
dobročinne a 1 € z každého lístka putovalo 
pre dva tímy pôsobiace v UPeCe – Gastro a 
Športový tím, ktoré tieto financie použili na 
svoj rozvoj. Témou bolo Taliansko, keďže má 
bohatú kultúru, kvalitných športovcov aj sve-
toznámu gastronómiu.

Akcia začala už tradične o 19:00 sv. omšou 
v kaplnke a pokračovala vo Veľkej sále pro-
gramom, ktorého súčasťou bola aj tombola a 
súťaže. O zábavu sa postarala kapela 4others. 
V Libresse boli k dispozícií miešané drinky, 
talianske víno, aj rôzne talianske špeciality z 
kuchyne nášho Gastro tímu.

10
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Rada UPeCeRada UPeCe

Povedali:

Radu UPeCe tvoria vedúci všetkých tímov, ktoré sa nachádzajú v UPeCe. Okrem nich je 
dôležitou zložkou Rady správca centra – o. Janko Štefanec a koordinátori, ktorí si od r. 2016 
vzali úlohu lídra na seba. 

Počas stretnutia sa hodnotia akcie a udalosti, ktoré sa konali v UPeCe a taktiež sa vedú 
rozhovory o udalostiach, ktoré sa v blízkej dobe budú konať. Samozrejmosťou je aj otvorená 
diskusia členov s ich postrehmi a nápadmi. Po každom stretnutí dostanú vedúci tímov súhrn-
ný e-mail obsahujúci všetky podstatné informácie, ktoré zazneli na Rade.

Aby tím-lídri dokázali lepšie pochopiť svoju úlohu v tíme, ktorú by potom efektívne prenies-
li aj na svojich zverencov, do programu Rady sa zaradili aj prednášky. Tieto prednášky má v 
réžii Lukáš Zachar a témy, ktorým sa venuje sú napr. poslanie tímu, vodcovstvo v tíme či time 
management.

„Vždy som rád, ak stretnem niekoho z rady, lebo viem, že so mnou zdieľa podobné starosti 
aj radosti tým, že má podobnú úlohu tu v UPeCe.“

„Veľmi oceňujem, že vedenie prišlo s nápadom prednášok a školení od Lukáša Zachara, 
lebo si myslím, že je dobré, ak sa investuje čas a energia do vedúcich tímov. Potom sa to pre-
taví aj do jednotlivých tímov a je to dobré, lebo sa zdokonaľujeme vo všetkom a je to SUPER!“

„Niektorí si možno myslia, že je to orgán skladajúci sa z vedúcich tímov. No ja by som bol 
skôr za to, aby z toho vznikol tím vedúcich tímov. Je to veľmi dôležitý tím na to, aby celé UP-
eCečko ako také fungovalo. Lebo vedúci majú motivovať svojich členov a hlavne od nich vo 
veľkej miere závisí ako ten daný tím bude vyzerať, čo bude robiť, akí tam budú členovia, ako 
sa budú cítiť. A keďže od tímov závisí aj UPeCe, tak následne ako aj bude vyzerať UPeCečko.“

„Myslím si, že takéto stretnutia vedúcich tímov vytvárajú výborné podmienky pre korigov-
anie správneho smerovania nášho UPeCečka. Reflektujú skutočné potreby tímov a ich členov 
a tak môžeme promptne reagovať. Frekvencia stretnutí  je primeraná a tak dokážeme vždy 
zhodnotiť všetky uplynulé činnosti a dotiahnuť tie nastávajúce. Okrem toho plní aj sociálnu 
úlohu - funguje ako ďalší tím - teda napomáha pri budovaní vzťahov a družby tímov. Tiež 
zlepšujeme svoje schopnosti diskutovať a rešpektovať aj názory iných. Žiaľ, nie všetci sa zapá-
jajú do diskusii aktívne, a to by sme v budúcnosti mohli zlepšiť.“

Michal Habovštiak

Lenka Líšková

Tomáš Tuleja

Ondrej Ryška
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Tímy UPeCe

Chválový tím počas roka 2015 usporiadal niekoľko desiatok otvorených modlitbových stret-
nutí, ktorých sa zúčastňovali dokonca aj mladí z iných častí Bratislavy. Interval týchto stretnutí 
bol každý druhý pondelok a chvály vždy prebiehali v kaplnke UPC. Pre utužovanie spoločenstva 
a takisto pre vytváranie priestoru novým členom, sme parkrát zorganizovali jednoduché agapé 
a pozvali na neho účastníkov chvál. Každý prvý pondelok, keď sme nemali otvorené stretnu-
tia, sme sa stretávali ako tím a pripravovali nasledujúce chvály. Príprava prebiehala najmä v 
duchovnej rovine. Ďalším bodom bol vyber piesní, príprava databázy k premietaniu piesní, 
prípadne príprava vyučovania na chvály. Okrem iného sa náš tím zúčastňoval aj niektorých 
akcií UPC, kde sme pomáhali so službou modlitby chvál, napríklad na Afla Kurze alebo 3DA.

Neodmysliteľnou súčasťou UPeCe je 24 tímov, ktoré sú zložené z mladých dobrovoľníkov. 
Tí svojou službou pomáhajú napĺňať poslanie nášho centra. Tímy sú rozdelené do via-
cerých kategórií: pohyb, zručnosti, kultúra, intelekt a spoločenstvo (duchovno).

Niektoré sa orientujú dovnútra, to znamená, že ich hlavným cieľom je pomáhať UPeCe 
napĺňať jeho potreby, iné sa orientujú von – organizujú podujatia, chránia život, riešia propagáciu. 

Tím je skvelé miesto, ktoré pomáha k sebarozvoju mladého človeka a dáva mu pocítiť, že je uži-
točný. Nikdy nie je neskoro sa do žiadneho z nich pridať a prispieť kúskom svojej jedinečnosti do 
krásneho obrazu, ktorý spoločne členovia tvoria. 

Chválový tím
vedúci: Naďa Jacko Lysáková

UPeCe je miesto interkul-
turálnych priateľstiev, kde 
cítim,  že som užitočný a 

ostatní si moju pomoc vážia.

Giorgio, 29 rokov

“

”



Športový tím je jeden z tímov, ktoré sa počas roka nezastavia, keďže je stále čo pripravovať. 
Jednou z najhlavnejších akcií minulého roka bola florbalová liga (UFL) zložená zo 14 tímov, 
ktorá prebiehala počas celého roka. Vyvrcholením florbalovej ligy bol zápas hviezd, tzv. UFL 
ALL STAR GAME, kde sa mohli predviesť najlepší hráči. Študenti, ktorí sa nestihli prihlásiť do 
UFL mali možnosť zmerať si sily až na dvoch florbalových turnajoch počas roka. Aj pre ostatné 
tímy UPeCe bol pripravený florbalový turnaj, ktorého cieľom bolo upevnenie priateľských vzťa-
hov s členmi z iných tímov. Na chuť si prišli aj tí, ktorí majú radi pingpong či kalčeto. 

Náš tím ponúka mnoho možností na aktívne odreagovanie sa popri štúdiu. Veríme, že sa 
nám bude i naďalej dariť v pripravovaní kvalitných športových podujatí.

Tímy UPeCe
Športový tím
vedúci: Veronika Letková a Jakub Pavčo

Športový tím znamená ísť 
do všetkého naplno.

Mima, 23 rokov

“
”

Modlitebný tím slúži počas roka svojou modlitbou. Stretávame sa raz do týždňa, cca na 2 
hodiny. Polovicu času trávime modlitbou, najčastejšie v kaplnke. Modlíme sa vlastnými slo-
vami, ale aj tradičnými modlitbami za UPC, kňazov, koordinátorov, tímy a ich členov, za seba 
navzájom , a tiež sa prihovárame za úmysly, ktoré ľudia vhodia do krabičky v kaplnke.

V rámci našich školských a pracovných možností sa zúčastňujeme na modlitbových a ducho-
vných aktivitách UPC- adorácie či modlitba príhovoru. V modlitebnom tíme tvoríme veľmi do-
bré priateľské spoločenstvo. Na stretkách sa rozprávame, zdieľame, debatujeme o rôznych 
osobných, duchovný, kultúrnych či politických záležitostiach, občas sa zahráme hru, v rámci 
teambuildingov organizujeme prechádzky a výlety.

Modlitebný tím
vedúci: Lucia Krkošková
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3DA tím zorganizoval dve Trojdňové adorácie, jednu v letnom a druhú v zimnom semestri. 
Prvá mala tému Misia mladosť a druhá Ja a Boh. Na prvú sme pozvali otca Mareka Rojáka, 
správcu UPC v Prešove. Heslo tejto Trojdňovej adorácie bolo: Nehovor: ,,Mladučký som, lebo 
pôjdeš všade kde Ťa pošlem a povieš všetko čo Ti prikážem.“ 

V októbri sa konala druhá adorácia. O svojom živote s Bohom nám prišiel povedať správca 
novovzniknutého Centra univerzitnej mládeže v Martine, Michal Žiaran, rehoľné sestry z Kon-
gregácie misionárok lásky, mladomanželia Gunárovci a svoje svedectvo nám porozprával aj 
mladý študent z Iránu. Bolo to prvýkrát, čo na 3DAčke bolo viac hostí. 

3DA tím a samotná Trojdňová adorácia prešli teda za tento rok veľkými zmenami a uvidíme, 
čo tieto zmeny do budúcna prinesú.

Náš tím v podstate minulého roku vznikol, čo hodnotím ako dosť významný medzník. Už 
len preto, že rok pred tým sme sa iba stretávali,  teda mali stretká. Dnes máme liturgie, každú 
sobotu, ktoré stále fungujú, ale v hojnejšom počte (20 ľudí stále), za čo Bohu vďaka.

Pribudli nedeľné liturgie o 11:15 v kaplnke.

Minulého roku sme mali prvý raz v kaplnke večernú modlitbu - Večiereň (čim sme sa snažili 
trochu priblížiť nás obrad).

Stretká máme stále, no zmenilo sa to, že ich už vedie o. Ján Burda, jezuita, témy si vyberáme 
my a počet stabilných členov sa navýšil -7 nás je stále min. :)

Ďalej tímbuilding v BA u jezuitov a tento semester v Skalke pri Trenčíne.

Tímy UPeCe
vedúci: Marek Frištyk

vedúci: Miroslava Hardoňová

3DA

Gréckokatolícky tím

UPeCe je miesto, kde rozvíjam 
svoj vzťah s Bohom, ľuďmi. Miesto, 
kde dokážem uplatniť a rozvinúť 
svoje talenty, a jednoducho, byť 

sama sebou.

Veronika, 23 rokov

“

”
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Turistický tím sa odlišuje od väčšiny tímov tým, že jeho hlavné pôsobisko nie je na pôde 
UPeCe. Orientujeme sa predovšetkým na outdoorové aktivity po celom Slovensku, ale aj v zah-
raničí. V kalendárnom roku 2015 sme zorganizovali 22 takýchto akcií pre ľudí z UPeCe. Akcie 
prebiehajú vo väčšine slovenských pohorí ako Malé Karpaty, Malá a Veľká Fatra, Nízke Tatry... 
Líšia sa náročnosťou aj dĺžkou trvania (obvykle 1-3 dni). Náš tím tiež organizoval už pravidelné 
spoločné putovanie do Mariazellu na rakúsku národnú púť. Bola možnosť využiť aj ponuku na 
cyklovýlet do Rakúska. Spostredkovali sme možnosť lyžovačky vo Vrátnej doline, či splav rieky 
Hron. Hlavná turistická akcia pre zdatnejších záujemcov sa odohrala v lete v Čiernej Hore. Bola 
to pomerne nízkonákladová týždenná turistika v zaujímavých oblastiach Balkánu. 

Za posledný rok prešiel Alfa tím značnými zmenami jednotlivých členov. Počínajúc odcho-
dom členov, ktorí končili štúdium zmenou lídra tímu, ale najmä príchodom nových členov, a 
to hlavne z radu účastníkov Alfa kurzu. Za akademický rok 2015/2016 sa Alfa tímu podarilo 
usporiadať Alfa kurz dvakrát, čo je výrazný posun v porovnaní s minulým akademickým rokom, 
kedy sa Alfa kurz konal len v zimnom semestri. Čo sa týka samotného kurzu, usilujeme sa o 
vytvorenie dvoch až troch stabilných skupiniek po aspoň päť členov. Alfa kurzom pomáhame 
k napĺňaniu UPeCe poslania: „Žiť život v plnosti‘‘. Vďaka Alfa kurzu sa mnohí účastníci (teraz 
už slúžiaci členovia Alfa tímu, ale aj iných tímov) upevnili vo viere, ale aj našli cestu do UPeCe, 
ktoré predtým poznali iba cez možnosť svätých omší.

Turistický tím

Alfa tím

vedúci: Michal Podolan

vedúci: Zuzana Sousedeková

Tímy UPeCe

...útočisko pred prokrastináciou, 
centrum života v plnosti a miesto, 
kde môžem meditovať s Bohom.

Richard, 19 rokov

“
”
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Hlavnou náplňou divadelného tímu je príprava a dramatizácia autorských hier. V roku 2015 
sme odohrali hru Ako som sa stal otcom na festivale zaľúbených v Šaštíne. Taktiež sme odohra-
li tú istú hru v rámci akcie Počatiny v Univerzitnom Pastoračnom Centre v Bratislave. S hrou 
Krstný otec sme doprevádzali program Majálesu a od apríla do júna sme sa venovali nacvičo-
vaniu hry Šťastne až do smrti, ktorá mala premiéru na začiatku júna. Po letných prázdninách sa 
k nám po októbrovom konkurze pridalo osem nových ľudí, z toho dve dievčatá, ktoré študovali 
v Bratislave prostredníctvom výmenného študijného programu Erasmus. Spolu s nimi sa na-
cvičila medzinárodná hra Sen, ktorý nik nesníval. Táto hra mala premiéru v decembri.

Promo tím sa v septembri budoval od začiatku, takže na konci roku 2015 fungoval len 4 me-
siace. Doba krátka, avšak stihli sme toho veľa. Podporovali sme UPeCe a jeho tímy propagáciou 
– tvorili plagáty, písali články na webovú stránku, natáčali a strihali videá. Mohol si od nás vidieť 
dych vyrážajúci „vyšívaný“ plagát na OĽV, reklamu v podobe videa, čítať pikošky zo zákulisia 
života koordinátorov, predstavili sme maskota spomínanej akcie – starkého Lacka, na advent-
ných trhoch sme predávali naše vlastné nálepky.

Okrem pripravovania úloh v špeciálnej edícii Pecičky (koordinátorský špeciál) sme vám 
ponúkli úúúúplne nový program UPeCe show. Vďaka nemu spoznalo UPeCe viac ľudí. 

Ako tím sme ešte v plienkach, ale už máme za sebou kusisko poriadne urobenej roboty. A 
naše vízie pre rok 2016 zďaleka nie sú skromné.

Divadelný tím

Promo tím

vedúci: Adriana Barteková

vedúci: Martina Pavlíková

Tímy UPeCe

UPeCe je zmysluplné 
využitie voľného času.

Mária, 20 rokov

“
”



GASTRO tím primárne pripravuje jedlo na akcie UPeCečka. Ako hovorí naše motto: „Tím v 
ktorom nájdeš vnútorné naplnenie“, sme skupina ľudí, ktorých spája jedna veľká vášeň láska k 
Bohu a jedlu. Toto aplikujeme na veľkých akciách ako Veni Sancte, Ondrejskej Ľudovej Veselici, 
3-dňovej adorácií, športových turnajoch, Reprezentačnom plese, Te Deu a na veľa iných. Ale 
snažíme sa byť otvorený tomu čo chce Boh a preto sme pomáhali s organizáciou podujatia 
Večera porozumenia na pomoc hladným vo svete alebo sme varili pre iniciatívu ZASTAVME 
HAZARD v Bratislave. V takýchto podujatiach chceme pokračovať aj naďalej a cez jedlo pomáhať 
ďalším ľuďom. 

V našom GASTRO-nomickom umení sa snažíme stále zdokonaľovať a posúvať ďalej. V budúc-
nosti by sme chceli zorganizovať kurzy varenia, nech Mlynská dolina vie variť a nech vie variť 
dobre!

Gastro tím
vedúci: Ladislav Hollý

Tímy UPeCe

Gastro je pre mňa spoločenstvo 
ľudí, s ktorými môžem robiť to, 
čo ma baví a vnútorne napĺňa.

Laco, 21 rokov

“
”

V akademickom roku 2015 sa venovali Tútori svojmu rozvoju, hľadali si nových členov, ak-
tívne sa zapájali do realizácie Veni Sancte, čo je akcia na začiatku semestra pre študentov, kde 
prebiehala aj propagácia jednotlivých tímov. Tento rok sa niesol v znamení témy UPeCe- Úplne 
Pecka Čas. Teambuilding bol taktiež zaradení do tútorskej línie aktivít pre členov tímov, kde si 
mohli na vlastnej koži vyskúšať, aké je pôsobenie v iných tímoch, a tým pádom zistiť využitie 
jednotlivých tímov a možnosť zapojiť sa.

Tútori chcú v budúcnosti nastúpiť opäť v plnej sile, chcú pomáhať pri realizácií Veni Sancte, 
oslovovať nových ľudí, znova zaradiť pravidelné stretnutia s prvákmi, ktoré sa ukončia agapé a 
spoločnými rozhovormi, chcú realizovať zábavné a náučné akcie, vďaka ktorým sprostredkujú 
prístup nových ľudí do tímov.

vedúci: Terézia Hujová
Tútorský tím
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EVS tím je v UPeCe horúcou novinkou roka 2015! Členmi tímu sú zahraniční dobrovoľníci 
(Poľsko a Taliansko), ktorí prišli na rok zažiť život v inej krajine a taktiež formou dobrovoľníct-
va pomôcť UPeCe napredovať a rásť. Ich prítomnosť prináša do Univerzitného pastoračného 
centra multikulturálny rozvoj a dialóg, ktorí obohacuje a rozširuje obzory nielen slovenských 
študentov, ale aj samotných dobrovoľníkov. Hlavnou prioritou EVS tímu je pomôcť študen-
tom zbaviť sa strachu z komunikácie v cudzom jazyku, jazykovými kurzami zlepšiť ich jazykové 
znalosti a tiež šíriť myšlienku dobrovoľníctva medzi študentmi. Zároveň prítomnosť dobro-
voľníkov zo zahraničia vytvára prostredie, ktoré napomáha študentom k otvorenosti voči rôz-
norodosti a spoznávaniu nových kultúr. Neutekaj spoznávať ľudí a učiť sa jazyk do zahraničia, 
zaži zahraničie v UPeCe! 

Tímy UPeCe
EVS (European Voluntary Service) tím
vedúci: Marianna Guteková

18
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„Byť vedúcou EVS tímu je pre mňa 
veľká výzva, kedže som nemala pred-
chodcu, nemám sa od koho učiť, učím 
sa na vlastných chybách. Snažíme sa 
pomaličky napĺňať povolanie tímu a 
byť aktívni. Môj tím je zatiaľ zložený iba 
z dobrovoľníkov EVS a som tam sama 
Slovenka. Tím ma nabíja energiou, 
spoznávam nové kultúry, zvyky, učím 
sa komunikovať s ľuďmi inej mentali-
ty, čo je niekedy náročne. Sme rozdiel-
ni - máme rôzne jazyky, pochádzame z 
rôznych krajín, máme iné zvyky, ale to 
najsilnejšie, čo nás spája  je naša viera, 
v ktorej spolu rastieme. Okrem komu-
nikácie v angličtine, pomaličky slovo po 
slove sa učím aj po taliansky. Učím sa 
byť lídrom, držať tím pokope, zodpov-
ednosti k práci a mnohým iným veciam, 
ktoré ma posunú ďalej a zmenia môj 
charakter, verím, k lepšiemu.“

„Zdá sa nám, že pri každej skúsenosti 
s dobrovoľníctvom v cudzej krajine, na-
jťažší čas je ten na začiatku. Nová kraji-
na, nový jazyk, noví ľudia okolo... Chce 
to trochu času zabývať sa a zvyknúť si 
na seba. V Bratislave a v UPeCe sa nám 
však páči a tešíme sa na všetky dobrod-
ružstvá, ktoré nás ešte čakajú!“

„Na Slovensku sa nám veľmi páči, pre-
tože je to krajina s veľkým prírodným a 
kultúrnym bohatstvom (množstvo stre-
dovekých hradov, múzeá a historické 
mestá). Milujeme aj slovenskú kuchyňu  
(pirohy, halušky, kapustnica, atď.) a slov-
enský jazyk je fascinujúci, hoci je pomerne 

náročný. UPeCe je pekné miesto – dýcha 
spirituálnou a duchovnou atmosférou a 
návštevníci sú fajn ľudia. Jediný negatívny 
aspekt vnímame introvertnosť ľudí a ich 
ťažkopádnosť vo vzťahoch k cudzincom, 
ako sme my, najmä na začiatku. Teraz sa 
to už rozbehlo, máme hodiny taliančiny a 
ľudia nás sami zdravia. 

Dobrovoľníctvo je krásna a vzrušujúca 
skúsenosť, hoci si uvedomujeme, že pra-
covať zadarmo sa nebude dať celý život. 
Zatiaľ sme však tu, tak si to užívame!“

Ako hodnotia EVS tím jeho 
členovia?

Marianna Guteková

Giorgio a Michele

Sabrina a Chiara

Tímy UPeCe



Tím má 23 členov, ktorí aktívne pracujú na získavaní prostriedkov pre UPeCe a jeho tímy. 
Medzi jeho hlavné aktivity patria granty – sledovanie grantových výziev a zapájanie sa do nich. 
Ďalšou aktivitou je organizovanie Ondrejskej ľudovej veselice a Majálesu, ktoré patria medzi 
najväčšie akcie v UPeCe. Aktuálne tím pracuje na donor relation management systéme, ktorý 
bude slúžiť na komunikáciu s darcami. Tím spolupracuje aj na rôznych menších projektoch. 

Ciele, ktoré boli v septembri stanovené sa nám podarilo naplniť, o čom svedčí minimálne 
maximálna spokojnosť účastníkov Ondrejskej ľudovej veselice vyjadrená v spätnej väzbe, 
množstvo účastníkov, ale aj fakt, že viac ako 95 percent účastníkov prišlo v krojoch. Veríme, že 
o rok sa nám podarí zorganizovať už sedemnásty ročník podujatia Ondrejská ľudová veselica.

Počas roku 2015 sme na stránke UPeCe zapracovali dve dôležité zmeny, ktoré možno na 
prvý pohľad nebolo hneď vidieť. Jedná sa najmä o reinštaláciu celej stránky, kedy sa navonok 
v podstate nezmenilo nič, no pod kapotou sme značne zredukovali nepotrebný kód a zrých-
lili stránku odstránením nepotrebných alebo problémových pluginov. Viditeľnejšia zmena bol 
responzívny dizajn, aby si návštevníci UPeCe mohli bez problémov a zbytočného zúmovania 
prezerať stránku aj na mobile alebo tablete.

V tomto roku sme začali aj intenzívne získavať pripomienky k novej galérii, ktorú sa chystáme 
dokončiť v priebehu roka 2016. Do plánov na ďalší rok sme zahrnuli aj integráciu DRM systému 
do stránky UPeCe, kompletný redizajn stránky a návrh, prípadnú implementáciu novej stránke 
pre knižničný tím. 

Grantový tím

Webový tím

vedúci: Michal Habovštiak

vedúci: Štefan Schwartz

Tímy UPeCe

Granko v tebe objaví aj to, čo si si ani 
nemyslel, že v sebe máš. Nech prídeš s 

akýmkoľvek nápadom, môžeš si byť 
istý, že nájdeš prijatie, pochopenie či 

nadšenie...pri nezmyselných nápadoch 
aspoň pobavíš celý tím.

Lucia, 22 rokov

“

”
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V januári roku 2015 začala intenzívna príprava na misie do Rumunska. V apríli sme v UPeCe 
organizovali diskusiu s verbistami Jánom Rušinom a Jánom Mátikom, ktorí nám povedali svoje 
svedectvá z misií. V júli a auguste sme sa zúčastnili už samotných misií v Rumunsku. Pravidelne 
chodievame k sestrám Matky Terezy. Novinkou je, že od októbra chodíme do obce Kuchyňa na 
Záhorí, kde vedieme stretká pre deti vo veku 6 až 13 rokov. Taktiež sme v októbri mali, spolu s 
3DA tímom a Chválovým tímom prednášku s verbistom Stanom Orečným, ktorý nám rozprával 
o modlitbe a vzťahu s Bohom. V novembri sme v rovnakom zložení organizovali súkromný 
tímbilding.

V súčasnosti chystáme znova muffinové nedele na zbierku na misie.  

Počas Dňa počatého dieťaťa (25.3.) sme urobili vo vestibule Šturáku oslavu Počatín. Pros-
tredníctvom tejto oslavy sme chceli každému študentovi vnuknúť myšlienku, že aj jeho život sa 
začal počatím, a dať mu možnosť zamyslieť sa nad hodnotou ľudského života. 

Snažili sme sa propagovať Duchovnú adopciu nenarodeného dieťaťa (ktoré je v ohrození 
života). Tá spočíva v každodennej modlitbe jedného desiatku posvätného ruženca a modlit-
by za nenarodené dieťa, počas deviatich mesiacov. Zorganizovali sme množstvo prednášok 
a diskusií, napríklad s R. Vašečkom alebo M. Iskrom.Aktívne sme sa zapojili do referenda o 
ochrane rodiny a Národného pochodu za život, kde sme prispeli vlastným workshopom.

Vytvorili sme stránku 4life.sk, na ktorej sa snažíme poskytovať všetky potrebné informácie. 
Náš billboard uzrel svetlo sveta v decembri.

Misijný tím

For Life tím

vedúci: Mária Majerčáková

vedúci: Mária Jánošová a Matúš Brandýs

Tímy UPeCe

UPeCe pre mňa znamená 
spoločenstvo ľudí, s ktorými 

má život zmysel.

Juraj, 23 rokov

“
”
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Aj v roku 2015 spočívalo ťažisko činnosti tímu na vedení stretiek. Animátori sa so svojimi 
stretkáčmi stretávali pravidelne raz za týždeň a spoločne sa venovali budovaniu vzťahov v 
rámci stretka, duchovným témam a témam zameraným na rozvoj rôznych častí osobnosti. 
V októbri 2015 sme už tradične organizovali víkendovku pre nových UPeCe-čkárov - UPeCe 
Camp. Cieľ akcie bol úspešne naplnený - medzi účastníkmi vznikli silné priateľstvá, ktoré sa 
stali ich motiváciou pre ďalšiu angažovanosť v UPeCe. Animátori sa každý týždeň stretávali 
na animátorských stretkách. Súčasťou budovania tímu bol aj víkendový teambuilding v apríli 
2015. Na začiatku akademického roka došlo k zmene vo vedení tímu a tiež k obmene kolektívu. 
Do tímu prišli viacerí noví členovia so zápalom pre animátorskú službu, ktorí sú pre tím veľkým 
prínosom.

Tím sa počas celého roka staral hlavne o kvetinovú výzdobu na liturgiu, no popri tom sa 
podieľal na príprave a výzdobe rôznych udalostí. Začiatkom roka to boli Hody a Reprezentačný 
ples UPeCe. Po období veselenia sme pripravili pôstnu výzdobu, ktorá bola umiestnená v ka-
plnke počas celého pôstneho obdobia.

V máji nás čakali ďalšie známe UPeCe akcie ako Majáles a Te Deum, kde sme taktiež prispeli 
svojou kreativitou. 

V novom školskom roku sme sa  začali stretávať pravidelne každú stredu - nováčikovia 
sa viac začlenili a vzťahy medzi členmi sa viac utužili. V novembri sme pomáhali pri príprave 
Ondrejskej ľudovej veselice a pred začiatkom adventu sme vyrobili približne 60 adventných 
vencov. Na adventných trhoch sme piekli a ponúkali zemiakové placky. Rovnako sme zdobili 
stromček a pripravili vianočnú výzdobu. 

Animátorský tím

Aranžérsky tím

vedúci: Lenka Lišková a Ján Trimel

vedúci: Monika Kundrátová

Tímy UPeCe

UPeCe je miesto, kde sa 
človek môže realizovať a 

spoznať nových ľudí.

Martin, 24 rokov

“
”



V roku 2015 sme nevyvíjali verejné aktivity, okrem účasti na Vianočných trhoch, kde sme 
predávali naše vyradené knižky v prospech UPC. Čo sa týka chodu nášho tímu, zamerali sme sa 
hlavne na „priestor“ samotnej knižnice. Naše knižky sú nanovo pozakladané podľa tém, každý 
regál je viditeľne označený pre lepšiu orientáciu. Vyradili sme knihy staré, zničené, nikdy nevy-
požičané. V súčasnosti sme uprostred lepenia identifikačných štítkov na knihy, aby sa lepšie 
hľadali a zakladali. Taktiež v najbližšom čase pridáme nové označenia knižnice a bibliobox na 
vrátenie kníh. Každý mesiac dokupujeme nové knihy, o ktoré majú čitatelia záujem, alebo sme 
za zhodli, že nám chýbajú. Úspechom je, že sme zohnali kontakt na človeka, ktorý by bol v lete 
bez nároku na odmenu ochotný nám spraviť celú stránku knižnice aj s katalógom.

Základnou a prioritnou úlohou tímu je technicky zabezpečiť akcie UPeCe. Ide najmä o sv. 
omše, koncerty, divadlá, diskusie, prednášky, plesy a iné, kde je potrebná zvuková, svetelná 
alebo projekčná technika. 

Počas roka sme pomáhali na viacerých všetkých akciách, ktoré v UPeCe počas roka prebie-
hali.  Mali sme na starosti ozvučenie sály, kapiel, efektové svetlá, réžiu, videoprojekciu a výni-
močne aj live stream.. 

Mimo akcií sa podieľame na udržiavaní technického vybavenia UPeCe. Pri výmene podlahy 
vo veľkej sále prišlo k realizácií nápadu uloženia kabeláže do podlahy, aby počas akcií nevznika-
lo nebezpečenstvo poškodenia alebo úrazu. Realizácia trvala niekoľko mesiacov a vyžadovala 
si vyoské pracovné nasadenie, ochotu, odbornosť a obetu členov tímu. Technici rozhodne pa-
tria k najdôležitejším a najvyťaženejším tímom UPeCe.

Knižničný tím

Technický (zvukári) tím

vedúci: Denisa Chalmovská

vedúci: Peter Bialeš, neskôr Ondrej Ryška

Tímy UPeCe

UPeCe je miesto, kde zabudneš 
na školské povinnosti, lebo tu 

ich máš viac.

Ondrej, 25 rokov

“
”
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Prevádzka a údržba IT systémov boli pre počítačový tím hlavnou aktivitou aj na rok 2015. 
Začiatkom roka sme ešte finalizovali určité detaily v novej IT technickej miestnosti, ktorú sa 
nám podarilo dať do prevádzky koncom roka 2014. Do tejto aktivity sme investovali pomerne 
veľa času aj iných prostriedkov a preto sme na rok 2015 neplánovali ďalšie veľké zmeny v 
IT infraštruktúre, ale sústredili sme sa na prípravu nových aktivít pre rok 2016. Z pohľadu IT 
prevádzky bol minulý rok pomerne kľudný. Nezaznamenali sme žiaden významný technický 
problém ani bezpečnostný incident. Minulý rok teda pre počítačový tím prebiehal podľa plánu 
a predpokladov.

Poslaním fotografického tímu je zachytávať dianie v UPeCe a zdokumentovať ho. Naše fo-
tografie preukazujú činnosť v UPeCe. Hlavným zameraním tímu je fotiť najväčšie akcie ako 
reprezentačný ples, Ondrejská ľudová veselica, TE DEUM, VENI SANCTE a 3DA. Takisto fotíme 
aj rôzne športové turnaje koncerty a iné podujatia.

Nafotené Akcie v roku 2015: Ondrejská ľudová veselica 2015, Pecička, tímbuilding tímov, 23. 
3DA, hody UPeCe, detské katechézy.

Plánované akcie v roku 2016: Tímbuilding tímov, VENI SANCTE 2016, 3DA, Ondrejská ľudová 
veselica, vianočné trhy UPeCe, reprezentačný ples UPeCe, Majáles UPeCe, koncert ESPÉ, TE 
DEUM 2016.

Počítačový tím

Foto tím

vedúci: Ján Václavík

vedúci: Zuzana Molčanová

Tímy UPeCe

Ak si myslíš, že v živote nemáš 
čo robiť a žiaden zmysel, tak 
príď sem a zistíš, koľko je ozaj 

práce... a... užitočnej.

Lukáš, 22 rokov

“

”

24



25

Hlavnou náplňou hudobníckeho a speváckeho tímu UPeCe, teda zboru UPeCe, je sprevádzať 
sv. omše v pastoračnom centre celoročne, každý deň okrem soboty. Okrem toho zbor spe-
vom vypomáha pri rôznych akciách v UPeCe. V apríli 2015 sa speváci a hudobníci zapojili do 
akcie „Počatiny“. Cez leto sme sa ako účastníci zúčastnili gospelového festivalu Verím Pane v 
Námestove, kde sme slúžili ako „helperi“, teda dobrovoľníci. Počas roka sme odspievali viacero 
sobášnych sv. omší v Bratislave i mimo nej. V decembri sa „zboristi“ zapojili do programu počas 
adventných trhov v UPeCe, počas ktorých vystúpili v rôznych zoskupeniach. Pre členov hudob-
níckeho a speváckeho tímu je spievanie a hranie na sv. omšiach nielen službou a modlitbou, 
ale taktiež radostným časom stráveným s príjemnými ľuďmi, počas ktorých naberajú mnoho 
skúseností.

DeKa tím organizoval aj tento rok pravidelné katechézy každú nedeľu počas sv. omší v 
našom UpeCečku. V  roku  2015 sme organizovali Mikuláša. Na katechéze sme deťom priblížili 
život biskupa Mikuláša a rozprávali sme si o tom, prečo sa stal svätým. Po svätej omši k deťom 
zavítal Mikuláš s dvoma anjelmi, ktorí mali pre deti pripravené sladkosti. Ako býva zvykom, 
aj naše deti Mikuláša obdarovali krásnymi básničkami a pesničkami. Samotný program nám 
dotvárala detská skupina v sprievode známej Márie Podhradskej. Tak ako všetky roky, aj ten 
minulý sme sa  spoločne s ostatnými tímami zúčastnili Vianočných trhov. Náš tím sme prezen-
tovali vlastnoručne upečenými muffinami, na príprave ktorých sa zúčastnili všetci naši členo-
via. Atmosféru dotvárali aj vlastnoručne vyrobená výzdoba stola, na ktorom sa predaj našich 
muffinov realizoval. 

Hudobnícky a spevácky tím

Tím detských katechéz (DeKa)

vedúci: Gabika Ščigulinská

vedúci: Agnesa Gibláková

Tímy UPeCe

UPeCe je pre mňa miesto, kde 
sa stretávam so slobodou v jej 

plnom význame.

Martina, 22 rokov

“
”



Finančná správa

MAJETOK SPOLU 102 898,10

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 33 449,08
z toho
Dlhodobý hmotný majetok 96 495,73
Oprávky k dlhodobému hmot. majetku - 63 046,65

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 69 449,02
z toho
Krátkodobé pohľadávky 961,62
Finančné účty 68 487,40

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 102 911,51

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 91 699,10
z toho
Nevysporiadaný VH z minulých rokov 135 337,58
Výsledok hospodárenia r. 2015 - 43 638,48

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 11 212,41
z toho
Krátkodobé záväzky 11 212,41

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0,00

Finančná správa

Súvaha k 31.12.2015
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Finančná správa

Výsledovka k 31.12.2015

NÁKLADY CELKOM 107 577,16
z toho
Materiálové náklady celkom 53 798,33
Služby celkom 43 852,19
Ostatné prevádzkové náklady 9 421,44
Osobné náklady spolu 505,20

VÝNOSY CELKOM 63 938,68
z toho
Prijaté dary od FO 44 616,27
Prijaté dary od PO 3 290,00
Prijaté dotácie 15 000,00
Výnosy z podielu zapla. dane - 2% 878,57
Ostatné prevádzkové výnosy 153,84

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA R. 2015 - 43 638,48
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UPeCe znamená Univerzitné 
pastoračné centrum.

p. Johny George Ambattu, SVD

“
”

Výročná správa UPeCe 2015
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