
Zápisnica č. 1/2015
zo zasadnutia národného zhromaždenia a predsedníctva ZMM v Nitre

v dňoch 13. - 15. februára 2015

Začiatok zasadnutia: 13.2.2015 o 19:00 hod.
Ukončenie zasadnutia: 15.2.2015 o 12:00 hod.

Program národného zhromaždenia:
1. Zhodnotenie mandátu odchádzajúceho predsedníctva 
2. Koncoročné hodnotenie strategického plánu ZMM za rok 2014
3. Formačné materiály pre čakateľov
4. Spracovanie kartičiek s predsavzatiami odovzdávanými pri prijatí v ZMM
5. Schvaľovanie plánu rozvoja ZMM na obdobie 3 rokov
6. Voľba členov kontrolnej komisie
7. Schvaľovanie zmeny Stanov ZMM
8. Voľba nového štatutárneho zástupcu združenia

Program novozvoleného predsedníctva:
9. Voľba členov regrantigovej komisie
10. Voľba podpredsedu združenia
11. Rozpočet ZMM na rok 2015
12. Give a little
13. Generálne zhromaždenie 2015
14. Manželáky 2015
15. Akcia „40 dní s Ním“ počas pôstu
16. Účasť na zasadnutí Rady pre mládež a univerzity KBS

Ad 1. Zhodnotenie mandátu odchádzajúceho predsedníctva

Predsedníčka  Martina  Havrišová  a Kristína  Deáková,  ktorá  je  členkou sekretariátu  ZMM,
zhodnotili  a  zhrnuli  uplynulé  obdobie  odchádzajúceho  predsedníctva  od  r.  2012  –  2015
prostredníctvom  powerpointovej  prezentácie.  Poinformovali  prítomných  o činnosti
predsedníctva, o podujatiach, ktoré predsedníctvo organizovalo, o projektoch počas mandátu,
o zmenách, ktoré nastali počas mandátu, vydaných publikáciách a pod. Na záver zhodnotili,
že činnosť predsedníctva bola pre ZMM prospešná a pre členov predsedníctva obohacujúca. 

Ad 2. Koncoročné hodnotenie strategického plánu ZMM za rok 2014

Napĺňanie  strategického  plánu  Združenia  mariánskej  mládeže  za  rok  2014  vyhodnotili
členovia  predsedníctva  v januári  2015.  Hodnotiaca  správa  bola  schválená  v Nitre  dňa
30.1.2015.  Martina Havrišová poinformovala aj  nových členov predsedníctva o hodnotení
strategického plánu za rok 2014. 

Hodnotenie sa týkalo 6 oblastí, ktoré sa uvádzajú v Strategickom pláne združenia:
1. Neformálne vzdelávanie v užšom zmysle
2. Pravidelná systematická práca s deťmi a mládežou
3. Dobrovoľníctvo, charitatívna činnosť a sociálna integrácia



4. Spolupráca v ZMM ad extra na národnej a medzinárodnej úrovni
5. Mimoriadne aktivity
6. Publikačná činnosť ZMM 

Napĺňanie strategického plánu za rok 2014 sme hodnotili podľa spomenutých šiestich oblastí.
Kompletné  koncoročné  hodnotenie  strategického  plánu  ZMM  za  rok  2014  sa  nachádza
v Prílohe č. 2.

Ad 3. Formačné materiály pre čakateľov

Členovia  odchádzajúceho predsedníctva  poinformovali  nových členov o priebehu prípravy
formačných materiálov pre čakateľov. Na príprave vincentskej časti formačných materiálov sa
podieľa P. Janko Jakubovič, CM. Momentálne je táto časť spracovaná na 80%. Na príprave
ľudskej  časti  formačných materiálov  pracuje  sr.  Mariana  Kušnieriková,  DKL v spolupráci
s Michaelou Badárovou. 

Ad 4. Spracovanie kartičiek s predsavzatiami, odovzdávanými pri prijatí v ZMM 

Kartičky  s predsavzatiami  pripravila  Silvia  Perinajová.  Text  na  kartičkách  sa  zosúladil
s novými Štatútmi združenia. Na kartičke pre členov sa namiesto Magnificatu dosadil text
Obnovy zasvätenia sa. Grafik Michal Šutka doladil kvalitu obrázkov, navrhol nový dizajn s
použitím moderného a atraktívneho písma. Kartičky sú tak pripravené na tlač. Verziu pre tlač
poskytne Michal Šutka. 
Počet výtlačkov:
pre anjelikov: 150 ks
pre čakateľov: 150 ks
pre mariánsku mládež: 150 ks

Ad 5. Schvaľovanie plánu rozvoja ZMM na obdobie 3 rokov

Národné zhromaždenie pripravilo nasledovný plán rozvoja Združenia mariánskej  mládeže,
ktoré sa bude snažiť napĺňať počas obdobia 2015-2018:

1. Členovia predsedníctva budú v úzkom kontakte so svojimi OS-kami, ktoré zastupujú.
Podpora miestnych spoločenstiev.

2. Prepracovanie koncepcie animakurzu.
3. Rozvoj sociálno - charitatívnych projektov (Boj proti hladu a Štedrá dlaň).
4. Rozvoj  spolupráce  a  komunikácia  s  medzinárodnými  štruktúrami.  Preklad

medzinárodných dokumentov a ich zavádzanie do praxe.  Účasť na medzinárodných
podujatiach. 

5. Rozvoj mariánskej a vincentskej charizmy prostredníctvom duchovných obnov.
6. Oživovanie web stránky ZMM.
7. Spracovanie formačných materiálov pre čakateľov a mariánsku mládež a ich prepojenie

s medzinárodnými dokumentmi.

Ad 6. Voľba členov kontrolnej komisie



Národné  zhromaždenie  nominovalo  na  nových  členov  kontrolnej  komisie:  Ing.  Martinu
Havrišovú,  Ing.  Štefana  Striešku,  Mgr.  Tomáša  Mara  a Janku  Stanovčákovú.  Národné
zhromaždenie  sa  väčšinovým  hlasovaním  zhodlo  na  tom,  že  kontrolná  komisia  bude
dvojčlenná.
Národné zhromaždenie následne hlasovalo jednotlivo za každého nominanta do kontrolnej
komisie. Hlasovanie bolo nasledovné: Ing. Martinu Havrišová (16 hlasov zo 17),  Ing. Štefan
Strieška (9 hlasov zo 17), Mgr. Tomáš Maro (8 hlasov zo 17), Jana Stanovčáková (0 hlasov zo
17). Národné zhromaždenie zvolilo za členov kontrolnej komisie Ing. Martinu Havrišovú a
Ing. Štefana Striešku, ktorí mali najvyšší počet hlasov.

Uznesenie č. 1. :  Kontrolnú komisiu tvoria Ing. Martina Havrišová a Ing. Štefan Strieška. 

Ad 7. Schvaľovanie zmeny Stanov ZMM

Stanovy ZMM sú dokumentom, ktorým je ZMM zaregistrované na Ministerstve vnútra SR
ako  občianske  združenie  a ktorý  má  v porovnaní  so  Štatútmi  ZMM zjednodušený  obsah.
Odchádzajúce predsedníctvo pripravilo návrh zmeny Stanov Združenia mariánskej mládeže,
pretože  bolo  potrebné  zosúladiť  ich  s  novými  Štatútmi  ZMM.  Národné  zhromaždenie
(pozostávajúce  z  členov  odchádzajúceho  a  novozvoleného  predsedníctva)  sa  venovalo
prerokovaniu  zmeny  Stanov  Združenia  mariánskej  mládeže.  Za  predložený  návrh  zmeny
Stanov  ZMM  hlasovalo  17  členov  národného  zhromaždenia  zo  17.  Oznámenie  o zmene
stanov bude následne zaslané na MVSR do 5 pracovných dní. 

Zmeny Stanov ZMM pozri v Prílohe č. 3. 

Uznesenie č. 2. : Na základe rozhodnutia Národného zhromaždenia ZMM zo dňa 13.2.2015 
bola schválená zmena Stanov Združenia mariánskej mládeže. 

Ad 8. Voľba nového štatutárneho zástupcu 

Pred voľbou nového predsedu ZMM boli  novým členom predsedníctva odovzdané otázky
a bol im poskytnutý priestor na prípravu odpovedí. Následne sa noví členovia predsedníctva
jednotlivo  v krátkosti  predstavili  národnému  zhromaždeniu  odpoveďami  na  vopred
predložené  otázky.  Po  ich  krátkom predstavení  Martina  Havrišová,  súčasná  predsedníčka
združenia,  prečítala  a  oboznámila  všetkých  účastníkov  s priebehom  a  pravidlami  volieb
nového štatutárneho zástupcu ZMM. 

Voľby nového predsedu združenia (štatutárneho zástupcu) sa konali v súlade so Stanovami
a Štatútmi  Združenia  mariánskej  mládeže.  Predsedu  volili  členovia  odchádzajúceho
predsedníctva  (prítomných  bolo  7 členov)  a členovia  novozvoleného  predsedníctva
(prítomných bolo 8 členov). Okrem nich sa volieb zúčastnila aj sestra koordinátorka Mariana
Kušnieriková, DKL a národný direktor p. Pavol Noga, CM, ktorí sú tiež členmi predsedníctva.
Volilo sa v dvoch kolách v tajnom hlasovaní. 

V 1.  kole volieb získali  hlasy títo  členovia predsedníctva:  Hana Gvozdjáková (16),  Lucia
Ondrejková (13), Martin Kolenič (8), Eva Lokajová (7), Mária Pavluvčíková (3), Barbora



Sabolová (3) a Katarína Holková (1). Do 2. kola postúpili traja kandidáti s najvyšším počtom
hlasov, t.j. Hana Gvozdjáková, Lucia Ondrejková a Martin Kolenič. 

V 2.  kole volieb získali  hlasy títo  členovia predsedníctva:  Hana Gvozdjáková (15),  Lucia
Ondrejková (1) a Barbora Sabolová (1). Za predsedníčku Združenia mariánskej mládeže bola
s celkovým počtom 15 hlasov zo 17 zvolená  Mgr. Hana Gvozdjáková.  

Uznesenie č. 3:  Dňom 14.2.2015 sa štatutárnym zástupcom Združenia mariánskej mládeže
stala Mgr. Hana Gvozdjáková.

Ad 9. Voľba členov regrantigovej komisie 
Regrantingovú komisiu dosiaľ tvorili: sr. Mariana Kušnieriková, DKL, p. Peter Šaradin, CM,
a Katarína Mazúrová, ktorá bola členkou odchádzajúceho predsedníctva. 

Po  odchode  a ukončení  funkcie národného  direktora  p.  Petra  Šaradina  je  regrantingová
komisia  neúplná.  Členovia predsedníctva  si  zvolili  troch  nových  členov  regrantingovej
komisie na obdobie 2015 - 2018. Stali sa nimi P. Pavol Noga, CM (s počtom 8 hlasov z 8), sr.
Mariana Kušnieriková, DKL (s počtom 7 hlasov z 8), a Kristína Deáková (s počtom 8 hlasov
z 8).

Uznesenie č. 4: Regrantingovú komisiu tvoria sr. Mariana Kušnieriková, DKL, p. Pavol 
Noga, CM  a Kristína Deáková

Ad 10. Voľba podpredsedu združenia

Voľby nového podpredsedu združenia sa konali v súlade so Stanovami a Štatútmi Združenia
mariánskej mládeže. Podpredsedu volili členovia novozvoleného predsedníctva (zúčastnených
8 členov). Volilo sa v troch kolách a tajným hlasovaním. 

V 1. kole volieb získali hlasy títo členovia predsedníctva: Martin Kolenič (4), Mgr. Lucia
Ondrejková (3),  Simona  Trecáková  (1).  Do  2.  kola  postúpili  dvaja  kandidáti  s najvyšším
počtom hlasov, t.j. Martin Kolenič a Mgr. Lucia Ondrejková.

V  2.  kole  volieb  získali  hlasy  títo  členovia  predsedníctva:  Martin  Kolenič  (4),  Lucia
Ondrejková (4). 

V 3. kole volieb získali hlasy s nasledovným počtom: Mgr. Lucia Ondrejková (6) a Martin
Kolenič (2). 

Za podpredsedníčku Združenia mariánskej mládeže bola s celkovým počtom 6 hlasov z 10
zvolená  Mgr. Lucia Ondrejková.

Uznesenie č. 5: Dňom 14.2.2015 sa podpredsedom Združenia mariánskej mládeže stala Mgr.
Lucia Ondrejková.

Ad 11. Rozpočet ZMM  na rok 2015



Rozpočet ZMM na rok 2015 viď v Prílohe č. 5.
Rokom 2015 sa  začína nové trojročné obdobie v programe  PODPORA, z ktorého budeme
čerpať  finančnú dotáciu  zo štátneho rozpočtu pre organizovanie rôznych podujatí  pre deti
a mládež v hodnote 19 253 Eur/ročne po dobu troch rokov. 

Uznesenie č. 6: Predsedníctvo schválilo rozpočet združenia na rok 2015.

Ad 12. Give a little 

Predsedníctvo schválilo, že úhrada príspevku do Madridu pod názvom Give a little sa posúva
na koniec roka 2015. V prípade nedostatku finančných prostriedkov na konci kalendárneho
roka sa príspevok nepošle v roku 2015, ale až v nasledujúcom, v roku 2016. Za tento návrh
hlasovalo 8 ľudí z 8.

Uznesenie č. 7: Predsedníctvo schválilo, že príspevok do Madridu Give a little sa v prípade
nedostatku finančných prostriedkov nepošle v roku 2015, ale až v nasledujúcom, v roku 2016.

Ad 13. Generálne zhromaždenie 2015

Prípravná  komisia  Generálneho  zhromaždenia  2015  poslala  informácie  týkajúce  sa
pripravovaného generálneho zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. - 28. júla 2015
v Salamance  (v  Španielsku).  Na  zhromaždení  sa  zúčastnia  nasledovní  členovia  za  ZMM
Slovensko: sr. koordinátorka Mariana Kušnieriková, DKL,  národný direktor p. Pavol Noga,
CM, Hana Gvozdjáková a Martina Havrišová.
Ďalšie podrobné informácie o Generálnom zhromaždení pozri v obežníku, ktorý tvorí Prílohu
č. 4. 

Ad 14. Manželáky 2015

Manželáky  2015  sa  uskutočnia  v termíne  8.  –  10.  5.  2015  v Čičmanoch.  Predsedníctvo
schválilo koncepciu Manželákov ako duchovnej obnovy pre manželov. Oslovia sa manželské
páry na pomoc s podrobnejšou štruktúrou. Návrh na koncepciu programu pre deti: Exodus
(odchod z Egypta, 10 rán, prechod Pána, útek cez Červené more, nový svet). Program pre deti
majú do budúceho zasadnutia predsedníctva predpripraviť Lenka Naništová a Evka Lokajová.
Program pre rodičov prichystá páter Pavol Noga, CM, a to vo forme duchovnej obnovy.
Hrubé črty programu:
Piatok  :
príchod
obed
zoznamovačka
úvod do témy
práca v skupinách, diskusia
spoločné zdieľanie, otázky 
a odpovede
príprava na svätú omšu
svätá omša
večera

Sobota:
ranná modlitba (pre deti 
zvlášť)
raňajky
výlet do prírody, stopovačka
obed – guláš
sprcha, odpočinok
duchovný program – 
prednáška, spytovanie 
svedomia, spoveď/masáž
svätá omša

Nedeľa:
raňajky
modlitba (lectio divina?, 
ruženec?)
balenie 
svätá omša
odchod



osobné voľno
Taizé adorácia

večera
večer otázok a odpovedí 
(dospelí – „večer pod 
lampou“) a diskotéka (deti)

Ad 15. Akcia „40 dní s Ním“ počas pôstu

Nová predsedníčka združenia, Hana Gvozdjáková, navrhla akciu pod názvom „40 dní s Ním“,
ktorej cieľom je priblížiť mladým Božie slovo a pripojiť k nemu nejaké predsavzatie počas
celého pôstneho obdobia v pôste, okrem nedieľ. Táto akcia bude bežať na Facebooku a na
stránke  zmm.sk.  Členovia  predsedníctva  si  podelili  jednotlivé  dni,  na  ktoré  si  pripravia
myšlienku zo Sv. písma a k tomu predsavzatie. 

Ad 16. Účasť na zasadnutí Rady pre mládež a univerzity KBS

Kristína  Deáková  sa  10.2.2015  zúčastnila  v Bojničkách  na  zasadnutí  Rady  pre  mládež
a univerzity  KBS.  Poinformovala  členov  predsedníctva  o jeho  priebehu.  Taktiež  poskytla
informácie ohľadom plánovaných Svetových dní mládeže v Krakove, ktoré sa uskutočnia od
26.-31.7.2016.   Pred  svetovými  dňami  sa  uskutočnia  dni  v diecézach  od  20.-25.7.2016.
Účastníci  si  budú  môcť  vybrať  spomedzi  43  diecéz,  ktoré  budú  mať  biblické  názvy.
Hostiteľské diecézy si zháňa každá diecéza sama. Registrácia na svetové dni sa spustí od júla
2015. KBS povzbudzuje k tomu, aby sme sa prihlásili centrálne, a to tak, že KBS nahlási
makrogrupu  do 5000 osôb a každá  diecéza  na  Slovenku dorieši  počty,  bude mať  vlastný
prihlasovací formulár, kt. potom nahlási KBS. Tričká a propagačné materiály na svetových
dňoch  by  mali  byť  jednotné  pre  celé  Slovensko.  Poplatok  za  dni  v diecézach  je  30
Eur, poplatok  za  svetové  dni  bude  cca  180  Eur,  presná  suma  sa  ešte  stanoví.  Bližšie
informácie o svetových dňoch nájdete na stránke: www. krakow2016.com 

Páter  Pavol  Noga,  CM,  oboznámil  prítomných  členov  predsedníctva  o pláne  uskutočniť
stretnutie vincentskej mládeže pred Svetovými dňami mládeže. To by sa konalo v dňoch 22.-
26.7.2016 v meste neďaleko Krakova. Uskutočnenie tohto stretnutia však ešte nie je isté, páter
sa má ešte 10.3.2015 zúčastniť zasadnutia komisie, ktorá toto stretnutie pripravuje, kde sa
dozvie  definitívne  rozhodnutie  o jeho  uskutočnení  alebo  neuskutočnení  a taktiež  ďalšie,
podrobnejšie  informácie,  s ktorými  sa  s členmi  predsedníctva  podelí  na  jeho  ďalšom
zasadnutí.

Vyhotovila: Ing. Kristína Deáková 
Schválila: Mgr. Hana Gvozdjáková 
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