
Zápisnica č. 2/2015
zo zasadnutia národného zhromaždenia a predsedníctva ZMM vo Svite

v dňoch 13. - 15. marca 2015

Začiatok zasadnutia: 13.3.2015 o 19:00 hod.
Ukončenie zasadnutia: 15.3.2015 o 12:00 hod.

Program predsedníctva:
1. Zvolenie kontaktnej osoby na Boj proti hladu
2. Vytvorenie komisie pre Štedrú dlaň
3. Dobrovoľník roka 2015
4. Formačné materiály pre čakateľov
5. Vytlačenie kartičiek s predsavzatiami odovzdávanými pri prijatí v ZMM
6. Manželáky 2015
7. Púť ZMM 2015
8. Animazlet 2015

Na úvod predsedníčka  ZMM, Hana Gvozdjáková,  privítala  všetkých prítomných a taktiež
privítala  medzi  nami  nových  členov  predsedníctva,  Terku  Šabíkovú,  ktorá  bola  následne
zvolená  za  OS Levice  namiesto  Hanky Gvozdjákovej  a Simonku  Trecákovú,  ktorá  sa  na
minulom  zasadnutí  nemohla  zúčastniť.  Na  úvod  sa  prešla  zápisnica  a splnené  úlohy
z minulého zasadnutia. 

Ad 1. Zvolenie kontaktnej osoby na Boj proti hladu
Predsedníctvo  oslovilo  a následne  zvolilo  kontaktnú  osobu  pre  Boj  proti  hladu,  členku
predsedníctva,  Evku  Lokajovú.  Jej  úlohou  bude  udržiavať  kontakt  s komisiou  pre  BPH,
zúčastňovať  sa  na  zasadnutí  komisie  pre  BPH  v  Trenčíne  a informovať  predsedníctvo
o všetkých aktivitách spojených s BPH. Na propagáciu budú tento rok k dispozícii promobike,
ktoré by sa mohli  využiť na propagáciu po mestách. Eva Lokajová osloví dobrovoľníkov,
ktorí zabezpečia túto propagáciu. 

Uznesenie č. 1. :  Kontaktnou osobou pre Boj proti hladu sa stala Eva Lokajová. 

Ad 2. Vytvorenie komisie pre Štedrú dlaň
Projekt  Štedrá  dlaň  zahŕňa  tri  podprojekty,  a to  Adopciu  na  diaľku,  Projekt  Šlabikár
a Mozambik. 
Predsedníctvo  sa  rozhodlo  vytvoriť  komisiu  pre  projekt  Štedrá  dlaň.  Jej  úlohou  bude
komunikácia  s adoptívnymi  deťmi  (Vedavathi,  Minh  Tam  Tran  a Eyo  Jacquline),
informovanie a povzbudzovanie všetkých vedúcich miestnych a oblastných spoločenstiev, aby
svoje kolektívy zapájali do tejto činnosti, prieskum, kto potrebuje pomoc pri doučovaní a pod.
Predsedníctvo zvolilo nasledujúcich členov pre jednotlivé oblasti tákajúce sa projektu Štedrá
dlaň:



Finančná stránka (posielanie peňazí pre adoptívne deti) – Kristína Deáková (sekretariát)

Komunikácia s adoptívnymi deťmi – Lucia Ondrejková

Hlavná kontaktná osoba na projekt Šlabikár – Barbora Sabolová (predstaví projekt všetkým 
vedúcim a poprosí ich o spätnú väzbu)

Uznesenie č. 2. :  Členmi komisie pre projekt Štedrá dlaň sa stávajú:  Lucia Ondrejková, 
Barbora Sabolová a Kristína Deáková. 

Ad 3. Dobrovoľník roka 2015
V roku 2015 sa uskutoční súťaž Dobrovoľník roka. Členovia ZMM môžu menovať do súťaže
svojich kandidátov do 31.8.2015. Prví traja s najvyšším počtom hlasov postupujú do druhého
kola, za ktorého môžu hlasovať do 12.10.2015. Výherca súťaže bude vyhlásený a obdarený na
Animazlete  2015.  Do  súťaže  môže  byť  menovaná  aj  osoba,  ktorá  sa  aktívne  zapája  do
projektu Šlabikár a ktorá doučuje dobrovoľne deti. 

Ad 4. Formačné materiály pre čakateľov
Janko Jakubovič,  CM,  dokončil   katechézy  pre  Vincentskú  formáciu  pre  čakateľov.  Na
spracovanie ešte ostáva ľudská formácia, na ktorej aktívne pracuje Michaela Badarová. Na
spracovaní sa bude podieľať aj Simonka Trecáková. Päť tém z ľudskej formácie si zoberie na
starosť Lucia Ondrejková. Páter Pavol osloví aj svojho známeho Eda z Trenčína (zo ZKSM)
na spracovanie tejto časti pre čakateľov. Pre grafickú úpravu formačných materiálov sa osloví
Michal Šutka. 

Ad 5. Vytlačenie kartičiek s predsavzatiami odovzdávanými pri prijatí v ZMM
Centrum ZMM zabezpečí tlač kartičiek s predsavzatiami odovzdávanými pri prijatí do ZMM. 

Ad 6. Manželáky 2015

Termín: 8. - 10. máj 2015
Miesto: Čičmany (Dom sv. Bystríka) 
Program pre dospelých: duchovná obnova s p. Pavlom Nogom
Program pre deti: Exodus alebo vyslobodenie národa z otroctva hriechu
Cena: dospelí: 22 €/noc + plná penzia, deti od 4 – 12 rokov: 13 €/noc +

plná penzia, deti do 3 rokov zadarmo

Program

Piatok:
10:00 - 12:00 príchod
12:30  obed

15:00 zoznamovačka (úvod do témy, práca v skupinkách, diskusia, spoločné 
zdieľania, otázky a odpovede)



17:15  príprava na svätú omšu
17:30 svätá omša
18:30 večera

osobné voľno
21:30  Taizé adorácia

Sobota:
7:45  ranná modlitba (pre deti zvlášť)
8:00 raňajky
9:00 výlet do prírody, stopovačka
12:00 obed – guláš

sprcha, odpočinok
14:30 duchovný program – prednáška, spytovanie svedomia, spoveď/masáž
16:45 príprava na sv. omšu
17:00 svätá omša
18:00 večera
19:00 večer otázok a odpovedí (dospelí – „večer pod lampou“) a diskotéka (deti)

Aktivity pre deti: počas stopovačky:
- deti s rodičmi pôjdu na lúku spolu s Mojžišom, boj na lúke, deti by oslobodili rodičov zo 
zajatia
- rodiny budú odlíšené farbami, v prípade nepriaznivého počasia by sa program uskutočnil vo 
vnútri a s tým by bolo spojené i varenie gulášu priamo vo vnútri
- prechod cez Červené more – deti musia prejsť za pomoci rodičov (prenesenie na rukách), 
voda je v bazéne

Poobedné aktivity pre deti:
 – stavanie stanu - ako postavenie príbytku pre Boha 
-  na aktivitu je potrebný altánok, na ktorý by deti pripínali svoje kresby, a tým by ho zdobili –
cez aktivity by získavali príslušenstvo na výrobu stanu (rôzne hry z tábora) – spojiť sa 
s ostatnými mladými (Simonka, Barborka a iní) a ponúknutie rôznych hier

Program pre dospelých:
- „pod lampou“ - dospelí by „pod lampou“ prežili spoločný večer (zohnať lampu)
- ranné modlitby – na starosť si ich berú Hanka s Terezkou

- deťom na pamiatku vyrobiť „prikázania“ z modelovacej hliny, zavesiť ich na šnúrky 
a odovzdať im ich (odovzdal by ich Mojžiš) 

Nedeľa:
8:00 raňajky
9:00 modlitba (lectio divina? ruženec?)

balenie
10:30 svätá omša
12:00 obed

odchod

- nedeľná svätá omša – tematicky zameraná na Exodus, prišiel by pán v čiernom v plášti (ako 
mních) a deti majú strhnúť z neho čiernu látku. Potom zostane oblečený len v bielej albe, 
a tak deti pochopia, že i z nás takto Boh strháva hriechy a vďaka jeho odpusteniu sa stávame 



čistými - preposlať aktivity pátrovi, aby si vedel zosúladiť aj témy na kázeň, osloviť Romanu 
Kucejovú ohľadom hry na gitare
 
Ad 7. Púť ZMM 2015
Predsedníctvo sa rozhodlo zorganizovať púť do zahraničia pre svojich členov.  Mladí majú 
možnosť hlasovať prostredníctvom sociálnej siete Facebook a webovej stránky za jednu z
 troch destinácií:

Francúzsko:  Ars, Nevers; Fain - les – Moutiers; Lisieux; Trouville (kúpanie v mori); Paríž 
( kaplnka na Rue de Bac, Invalidovňa, Eifelova veža, Luxemburské záhrady)

Taliansko: Rím, Cassia, Asssisi, Loretto (kde by bolo aj kúpanie sa v mori), Padova

Medjugorie: Makarská riviéra, Medjugorie (Križevac, Podbrdo, Cenacolo, program v 
Medjugorí) a potom späť na Makarskú riviéru.

Hlasovanie bude prebiehať do 31.3.2015. Po zistení miesta, sa osloví vhodná cestovná 
kancelária, ktorá robí zahraničné púte. Doprava by bola zabezpečená autobusom. 

Predpokladaný termín púte:  06. 09. 2015 – 12. 09. 2015

Ad 8. Animazlet 2015
Termín: 23.- 25.10.2015
Miesto: predbežne v Nitre (zistí sa ubytovanie)
Motto Animazletu 2015:  Nielen milý, ani srdný, animátor milosrdný 

Tipy na hostí: 
-  Tomáš Vranský – workshop o práci s hendikepovanými 
-  Lucka Masláková – workshop s chudobnými a bezdomovcami
- Marián Kuffa
- Braňo Kožuch – centrum pre drogovo závislých
-  Laco Ďurkovič - redaktor, dobrovoľník
- mladí, ktorí už boli na misii cez MISEVI

Tipy na aktivity: 
- naučiť mladých tanec Mega flash
- Levice Show da JMJ Coreografia 

Najbližšie zasadnutie predsedníctva bude v dňoch 26.-28.6. 2015 v Belušských Slatinách.

Vyhotovila: Ing. Kristína Deáková 
Zápisnicu schválila: Mgr. Hana Gvozdjáková




