
Zápisnica č. 3/2015
zo zasadnutia národného zhromaždenia a predsedníctva ZMM vo Svite

v dňoch 26. - 28. júna 2015

Začiatok zasadnutia: 26.6.2015 o 19:00 hod.
Ukončenie zasadnutia: 28.6.2015 o 12:00 hod.

Program predsedníctva:
1. Animazlet - kompletné naplánovanie programu - časový rozvrh, aj obsahová stránka
2. Púť do Francúzska
3. Manželáky - zhodnotenie akcie; výber miesta na budúci rok
4. Nová ZMM stránka - finálne dokončenie. Plus úvaha nad novou technickou 

podporou.
5. Boj proti hladu: info o možnosti písania príspevkov z misií do Katolíckych novín 
6. Štedrá dlaň: info o Šlabikári
7. Formačné materiály - výber človeka na gramatickú a štylistickú úpravu textov, + 

výber osoby na prejdenie si teologickej stránky textov
8. Účasť ZMM na programe Národnej púte v Šaštíne 14.9.2015
9. Odpoveď na email od ZMM Mozambik
10. Johnyfest

Na úvod predsedníčka ZMM, Hana Gvozdjáková, privítala všetkých prítomných. Následne sa
prešla zápisnica z minulého zasadnutia.

Ad 1. Ponuka v Katolíckych novinách

Predsedníčka  ZMM,  Hanka  Gvozdjáková,  po  otvorení  rokovania  predstavila  ponuku  na
publikovanie  článku  na  tému  misií  v Katolíckych  novinách.  Ako  vhodný  kandidát  na
publikovanie svojho svedectva bol  navrhnutý Štefan Margeťák,  člen  združenia,  ktorý má
v tejto oblasti  skúsenosti.  Ponuka prišla z komisie Boja proti  hladu, no nesprávnej  osobe,
preto treba upovedomiť p. Milana Grossmana, aby zasielal e-maily Evke Lokajovej, súčasnej
kontaktnej osobe.

Ad 2. Správa o stave projektu Šlabikár a projektu Štedrá dlaň

Zodpovedná členka predsedníctva, Barbora Sabolová, prezentovala výsledky svojej práce na
projekte Šlabikár. Odpovede na jej mailové výzvy k spolupráci boli zväčša negatívne, keďže
respondenti  vo svojom okolí  nenachádzali  deti,  ktorým by bolo možné pomáhať.  V pléne
však  padol  názor,  že  negatívna  reakcia  je  dôsledkom  nedostatočnej  informovanosti
jednotlivcov o situácii v ich okolí. Zhodnotilo sa, že je potrebné skoncipovať prezentáciu na
rozšírenie informácií o projekte, vďaka čomu môže združenie v členoch získať potenciálnych
doučovateľov  alebo  môžu  jeho  členovia  prispieť  tipmi  na  deti,  ktoré  by  doučovanie
potrebovali. 



Je tiež potrebné,  aby sekretárka združenia poskytla  listy od detí  adoptovaných na diaľku
Lucii  Ondrejkovej,  osobe  zodpovednej  za  komunikáciu  s adoptovanými  deťmi  v rámci
projektu, aby bolo možné s deťmi nadviazať kontakt.

Ad 3. Animazlet

Predsedníctvo  zhodnotilo  návrhy  z predchádzajúceho  stretnutia  a rozhodlo  sa  ich  doplniť
o program. Bol zvolený slogan: „Daruj kúsok seba, ZMM chce teba“. Na vytvorenie plagátu
sa podujme Martin Kolenič.

Program:

Piatok: 

o večera
o opening (vyvolávanie mien do éteru + dymové efekty + banner s rukou symbolizujúci

„chcem Teba“ , nástup moderátorov
o z polystyrénu vytvorené logo ZMM a možnosť ho vyskladať cez puzzle a nakoniec by

sa to spojilo a vytvorilo by sa ZMM; hudba ako podmaz – promo Madrid
o vopred pripravené logo s fotkami 

o Na logu ZMM by boli nalepené fotky, ktoré by potom z neho odtrhli – symbolika: Na
začiatku hudobný podmaz, v ktorom by boli prezentované mená. Budú vopred nahrané aj
s ozvenou,  vyburcuje  sa  to:  rozbalí  sa  banner  s plagátom,  ktorý  spravil  Maťo  (Daruj
kúsok seba, ZMM chce teba). Nastáva chvíľa ticha a začnú dobre pripravené otázky typu:
„Počul si svoje meno? Našiel si sa? Patríš niekam?„Chceš niečo viac? Na čo čakáš? Cítiš
tú energiu? Niečo sa deje. Nepýtaj sa, čo môže ZMM urobiť pre teba, ale čo môžeš pre
ZMM urobiť TY. Nájdi sa! Daj kúsok zo seba. V ZMM zostávaš tým, že sa daruješ.
Hlas im potom povie, aby porozmýšľali, čo chcú vlastne urobiť pre ZMM a napísať to
zozadu na fotografiu. Tie sa potom dajú ako obetný dar. 
o Po odtrhnutí nastupujú moderátori a uvedú zoznamovačku (napr. belgický tanec)
o svätá omša
o adorácia (štýl Zlet – úloha: osloviť Ferka z Cenacola)
o spánok

Sobota:

o budíček
o ranná modlitba
o raňajky
o Braňo Kožuch – práca s drogovo závislými
o diskusia
o svätá omša
o obed
o jumpstart
o večerný program – karaoke show, príp. Laci Strike show (skúsi ho osloviť centrum),

Kristotéka

Nedeľa

o ranná modlitba



o raňajky
o jumpstart
o svätá omša
o obed
o odchod

Ad 4. Formačné materiály

Formačné materiály pre čakateľov sú už hotové – centrum už dostalo vypracované témy od
všetkých spoluautorov. Teraz je potrebná jazyková a štylistická korektúra a taktiež kontrola
textu po teologickej stránke. Materiály budú následne spracované do formy atraktívnej pre
vekovú  skupinu,  ktorej  sú  určené.  Po  jazykových  úpravách  sa  materiály  prepošlú  na
schválenie Janke Stanovčákovej a Martine Havrišovej, aby zhodnotili obsahovú a štruktúrnu
stránku.

Ad. 5 Manželáky

Na zasadnutí bola prečítaná spätná väzba zo strany účastníkov. Rodičia akciu ohodnotili ako
veľmi vydarenú, duchovne bohatú a dobre zorganizovanú. Ocenili snahu animátorov, kňaza,
sestričky, obsahovú stránku a aktivity, ktoré boli pre deti aj pre rodičov pripravené. 

K voľbe miesta: Štiavnica – skautský dom, Hotel Javorník, Rodinkovo – Belušské Slatiny,
Horský hotel Paradise – Kunerady, Chata Ostrý Grúň

Ad. 6 Nová ZMM stránka

Hanka predstavila zmeny, ktoré boli vykonané na novovznikajúcej ZMM stránke. Mala by
byť oficiálne spustená na jeseň roku 2015. Čo treba doplniť:

o  opraviť chyby v texte O nás
o  dokončiť Motto ZMM
o aktualizovať informácie o Štedrej dlani, príp. doplniť informácie o projekte Šlabíkár

(zodp.  Barborka  Sabolová  –  pripravenú  prezentáciu  o Šlabikári  poslať  Michalovi
Šutkovi, aby ju na stránku mohol dať)

o aktualizovať kontakty v rámci vincentskej rodiny (zodp. Hana Gvozdjáková)
o pridať do vincentskej rodiny záložku s informáciami o MISEVI
o zohnať historické fotografie ZMM – zodpovedná osoba: Kika Deáková
o pozrieť sa  na stretká,  ktoré by išli  na webovú stránku:  Hanka skontroluje,  ako to

vyzerá  a čo  by bolo  dobré  opraviť  a ak  by boli  potrebné  úpravy,  posunie  stretká
navrhnutým osobám

o  zablokovať komentáre pod informačnými časťami stránky
o  mohla by sa spraviť verzia stránky v anglickom jazyku
o  pridať medzi videá aj video o dramatizovanom ruženci
o  pridať  medzi  piliere  aj  vincentský  rozmer  našej  formácie  –  že  vytvárame

spoločenstvo, ale slúžime aj druhým



o  predsedníctvo navrhlo umiestnenie sloganu medzi ZMM a obrázkami z akcií, napr.
Žijeme naplno. Michal Šutka nech kontaktuje Martina Koleniča.

Ad. 7 Odpoveď na e – mail z Mozambiku

Na stretnutí bol odprezentovaný e – mail, ktorý sme dostali zo spoločenstva v Mozambiku.
Prioritou  je  na  tento  mail  reagovať  a odpovedať.  Cieľom  je  informovať  spoločenstvo
o aktivitách, ktoré sa dejú v rámci ZMM na Slovensku. Bol predložený návrh odoslať im pár
fotiek  z našich  aktivít.  Takisto  ich  informovať  o tom,  že  sa  zúčastníme  na  generálnom
zhromaždení a chceli by sme s nimi nadviazať spoluprácu a podiskutovať o jej forme práve
na tomto zhromaždení. Naším návrhom by bolo, či by na Generálne zhromaždenie nemohli
priniesť  nejaké  svoje  výrobky,  ktoré  by  sme  na  podujatí  P15  v Poprade  predávali  za
dobrovoľný  príspevok  v našom  infostánku.  Vyzbierané  financie  by  sa  potom  poslali  na
podporu činnosti ZMM Mozambik.

Ad. 8 Púť do Francúzska

Termín: 06. – 12. 09.2015

Program púte: 2 a pol dňa: Paríž (potvrdiť na 100 % ubytovanie 40 km od Paríža), strava
bude poňatá z vlastných zásob. Po ubytovaní je prichystaná večera, potom je na programe
znova  Paríž  a Fain  le  Moutieres  +  3  km pešia  túra  ku  kostolíku,  kde  bola  sv.  Katarína
pokrstená a všetky ostatné miesta, kde Katarína fungovala. Ďalší program je Nevers a Arse,
kde by bola odslúžená sv. omša. Pozháňať ešte nejaké ubytovania okolo Arsu. Nasledujúci
deň by bola prehliadka, poprípade kúpanie v Ženeve s následným odchodom domov. Doprava
je zabezpečená z Lokce. Priebežná cena by bola cca 250 €.

Ad.9 Johnyfest

Termín: 25.-26.8.2015

Téma: Bez pretvárky

Program: Úvod: nábeh na pieseň C´est la vie a potom pantomimické zobrazenie Jankovho
života. Snahou je zvýrazniť Jankovu vlastnosť – vždy si stál za svojím, žil bez pretvárky.
Motív masky na spôsob Madridu – celý deň by účastníci nosili na temene hlavy masku, ktorú
by sme zo  seba  zhodili  pri  svätej  spovedi,  prípadne  by sa  zhodili  nejakým zaujímavým
spôsobom.  Súčasťou  by  bola  prednáška  o Jankovi  a pretvárke.  Podujatie  by  sa  skončilo
skladaním „puzzlovej“  kocky  s tvárou  Janka  Havlíka.   Nasledujú  workshopy (maliarsky,
bachársky,  básnický,  workshop  „väzenie“),  po  ktorých  nasleduje  dramatizovaný  ruženec.
Orientačná cena: 5 – 7 €.

Motivačný klip: Eva Farna – Maska (I need a Hero)



Ad. 10 Účasť ZMM na Národnej púti v Šaštíne

Sestra Mariana informovala predsedníctvo o tom, že ju oslovila sestra Hermana zodpovedná
za  propagáciu  Roka zasväteného života  s ponukou,  či  by sa  ZMM nemohlo  podieľať  na
tvorbe programu Národnej púte v Šaštíne, ktorá sa koná 14.9. 2015. Predsedníctvo sa zhodlo,
že túto ponuku prijíma a spoločne uvažovalo, čím by združenie mohlo program obohatiť,
voľba padla na scénickú krížovú cestu. Ďalším krokom bude osloviť miestne spoločenstvo
Levice, ktoré by si túto modlitbu pripravilo.

Vyhotovila: Mgr. Hana Gvozdjáková

Zápisnicu schválila: Mgr. Hana Gvozdjáková


