
Zápisnica č. 4/2015
zo zasadnutia národného zhromaždenia a predsedníctva ZMM v Nitre

v dňoch 27. - 29. novembra 2015

Začiatok zasadnutia: 27.11.2015 o 19:00 hod.
Ukončenie zasadnutia: 29.11.2015 o 12:00 hod.

Program predsedníctva:
1. SDM Krakov 
2. Animazlet 2016
3. Dobrovoľník pre Medzinárodný sekretariát
4. Silvester 2015
5. Nová webová stránka ZMM 
6. Vincolympiáda 2015 – národné kolo
7. Manželáky 2016
8. Formačné materiály pre čakateľov 
9. Regionálne stretnutia
10. Plánovanie zasadnutí predsedníctva na rok 2016
11. VIP 2016
12. Propagácia podujatí 
13. Termíny animakurzov (dokončenie)
14. Nový animakurz: (spustenie)
15. Vincolympiáda ZMM 2016
16. Zvýšenie platu zamestnankyne centra ZMM
17. Záverečný dokument z Generálneho zhromaždenia v Salamance
18. Pripomienky člena ZMM Petra Slobodníka

Na  úvod  predsedníčka  ZMM,  Hana  Gvozdjáková,  privítala  všetkých  prítomných

a oboznámila  nás  s programom  predsedníctva.  Taktiež  nás  poinformovala  o regionálnom

stretnutí, ktoré sa konalo na východe. Hodnotila to ako veľmi úspešnú akciu.  

1. SDM Krakov 

Vincentské dni (23.-24.7.2016) sa uskutočnia pred Svetovými dňami mládeže (25.-31.7.2016)

v Krakove. 

ZMM porieši registráciu priamo cez Poliakov, ale balíček pútnika objedná cez KBS. Balíček

zahŕňa  samotný  slovenský  program  katechéz,  brožúru  slovenského  pútnika,  ktorá  bude

priamo prepojená s programom, tričko a iné darčekové predmety s logom SDM. Cena tohto

balíka je 30 Eur (balík pútnika 20 Eur + fond solidarity 10 Eur). 



Účastníci sa budú môcť prihlásiť cez vytvorený formulár na našej webovej stránke a na FB.  

Autobus pre účastníkov bude zabezpečený z Ružomberka. 

Veková kategória účastníkov je od 15 rokov a viac. 

Cena Vincetských dní a SDM je 350 Eur ( 110  Eur (vincentské dni) + 180 Eur (svetové dni)

+ 30 Eur (fond solidarity + slov. balíček) + cestovné  (cca 30 Eur)) 

- páter Pavol sa nakontaktuje na Poliakov, aké info ohľadom registrácie potrebujú

- páter Pavol zistí deadline prihlasovania 

2. Animazlet 2016

V dňoch 19.-21.8.2015 sa uskutoční Animazlet 2016 v Ohradzanoch. Toto podujatie bude  pre

mladých, ktorí sa nezúčastnia na SDM, ale hlavne  pre animátorov a účastníkov animakurzov. 

Program  Animazletu  vytvorilo  predsedníctvo  na  minulom  zasadnutí  a  bude  doplnený

katechézami zo SDM. 

3. Dobrovoľník pre Medzinárodný sekretariát

ZMM Slovensko dostalo ponuku vyslať dobrovoľníka na Medzinárodný sekretariát JMV. Zo
Slovenska sa nenašiel žiadny dobrovoľník. 

4. Silvester 2015

Predsedníctvo plánuje organizovať oslavu Silvestra pre svojich členov. Predpokladané miesta

sú Bijacovce alebo Bošany. Termín: 29.12.2015 - 1.1.2016. Podujatie by bolo dobré spojiť aj

so solidárnou činnosťou, a to návštevou opustených, chudobných, vytvorenie programu pre

deti z farnosti a podobne. 

5. Nová webová stránka ZMM

Hanka Gvozdjáková nás informovala o súčasnej situácii novej webovej stránky, ktorá by sa

mohla spustiť ešte v priebehu tohto roka. 



6. Vincolympiáda 2015 – národné kolo

Národné kolo vincolympiády za rok 2015 sa uskutoční 17.1.2016 v Banskej Bystrici o 10.00
hod. 

Ceny pre víťazov vincolympiády:
1. miesto  - Krakov 
2. miesto – TV LUX a TV JOJ (osloví Mariana Kušnieriková)
3. miesto – Rádio Lumen (osloví Lucka Ondrejková)
4. miesto – tričká 

7. Manželáky 2016

Termín: 6.-8.5. 2016

Predpokladané miesto: Chata Kubrica

Program pre manželov:

- výchova detí (skúsiť osloviť pána Jenča) – v sobotu poobede
- večer „pod lampou“
- zlepšiť informácie a rozposielať a vešať info o manželákoch

Psychologická časť – navrhnúť manželom, aby si sami našli niekoho, kto by im z oblasti 

výchovy detí ponúkol nejakú prednášku.

Program pre deti:

Pripraviť tému :

- myšlienka – „Katarínka“ (vypracuje Simonka Trecaková + Evka Lokajová – Panna 

Mária bude rozprávať príbeh o Katarínke)
- „scavenger“ (na cintoríne nájsť najstarší hrob, odfotiť sa ako rodina s dedinčanom, 

priniesť rybu, podkovu, vrátiť sa domov inak ako peši, priniesť čo najoriginálnejšiu 

fotku)
- vychádzka rodín
- úlohy detí spolu s rodičmi

Program:

Piatok:

- 12:30 h - obed



- 15:00 h  - zoznamovačka (úvod do témy, práca v skupinkách, diskusia, spoločné 

zdieľania, otázky a odpovede)
- Spievankovo (Katka Holková, Lenka Naništová) 
- Veľký darček (škatuľa) – 2 x 3 m zoznamovačka (napr. tieň, vandali, puzzle, súťaže)

10 zákrut k pokladu – hra so stanovištiami 
- 17:30 h – sv. omša
- 18:30 h – večera, osobné voľno
- 21:30 h – nočná hra, Taizé adorácia + ruženec v štýle „dramatizovaného ruženca“

Sobota:

- 7:45 h – ranná modlitba
- 08:00 h – raňajky
- 09:00 h – stopovačka (scavenger)
- 12:00 h – obed – guľáš/opekačka

Aktivita – bezdomovci (človek prezlečený za chudáka prejde davom medzi rodičmi 

a deťmi – deti ho budú prenasledovať – on ich privedie k tlupe ostatných chudákov – 

Katarínka deťom vysvetlí, že toto sú chudobní ľudia a mali by im pomáhať – povzbudí

ich, aby chudobným ľuďom priniesli chlieb)
Kopije, hry

- 14:30 h – duchovný program – prednáška, spytovanie svedomia, masáž
- 16:45 h - Príprava na sv. omšu
- 17:00 h – svätá omša
- 18:00 h – večera
- 19:00 h – večer otázok a odpovedí (dospelí – „večer pod lampou“), záverečný 

ceremoniál (deti – odovzdanie medailí Katarínkou a Pannou Máriou)

8. Formačné materiály pre čakateľov
 
Formačné materiály pre čakateľov sú už vo finálnom štádiu. Chýba ešte jazyková korektúra,

na ktorú bude oslovená sr. Marta Benejová. Grafiku formačných materiálov pripraví Martin

Kolenič. 

9. Regionálne stretnutia 

Predsedníčka  Hana  Gvozdjáková  sa  zúčastnila  na  regionálnom  stretnutí  na  východe.

Hodnotila to ako veľmi úspešnú akciu, kde sa účastníci mohli zdieľať, riešiť problémy vo

svojich spoločenstvách, naplánovať podujatia na nasledujúci rok a pod. 

Západ  stanovilo  termín  regionálneho  stretnutia  na  9.1.2016,  prípadne  16.1.2016,  ktoré  sa
uskutoční v Nitre. 



Regionálne stretnutie pre stred sa uskutoční 22.1.2016 v Žiline. 

10. Plánovanie Zasadnutí predsedníctva na rok 2016

Termíny Zasadnutí predsedníctva v roku 2016:  

1. termín: 26. - 28.2.2016 
miesto: Belušské Slatiny

2. termín: 29.4. - 1.5.2016 
miesto: Košice alebo Svit

3. termín: 16. - 18.9.2016
miesto: Veľký Biel, Nitra

4. termín: 4. - 6.11.2016 
miesto: Lokca

11. VIP 2016

ZMM požiadalo do 15.10.2015 o akreditáciu VIP kurzu. Výsledky by mali byť zverejnené
v priebehu  decembra.  V prípade  o úspešnom  zaradení  do  akreditácie  by  mali  prebehnúť
všetky tri moduly v jednom roku na národnej úrovni. 

Predsedníctvo stanovilo predbežné termíny VIP kurzu. 

1. modul - 11. - 13.3.2016 
miesto: Žilina

2. modul – 24. - 26.6.2016 
miesto: Svit 

3. modul – 11. - 13.11.2016 
miesto: DPC Nitra 

12. Propagácia podujatí 

Na propagácii podujatí ZMM prostredníctvom plagátov na webovej stránke a Facebooku  sa

bude podieľať  Simona Trecáková a Martin Kolenič. 

13. Termíny animakurzov (dokončenie)



- východ: 1.- 3.4.2015

       3.-5.6.2015

29.-31.01.2016

- stred: porieši sa v najbližšej dobe

14. Nový animakurz: (spustenie)

Prihlasovanie na nový animák (východ): Majka Pavluvčíková 

Prihlasovanie na nový animák (stred): Katka Holková

Námety ohľadom animakurzov do budúcna:

- pouvažovať nad doplnením materiálov animakurzu a vypracovaním novej metodiky

- okrem duchovnej formácie by materiály boli doplnené aj o praktické zručnosti

-  vytvorenie  jednotného  koordinačného  tímu,  ktorý  by  doplnil  materiály  o témy  blízke

fungovaniu  animátora  (napr.  problémové  deti...),  vytvoril  by  materiály,  ktoré  sa  budú

používať, ale taktiež v prípade mobilizácie by mohol byť aj lektorom jednotlivých stretnutí.

Koordinačný tím:

Lenka Naništová

Lucka Ondrejková

Katka Holková

Janka Stanovčáková

Prvý termín nového animáku OS Lendak: 4. – 6. marec (Svit)

15. Vincolympiáda ZMM 2016 

Oblastné kolo: 15. 10. 2016
Regionálne kolo: 22.10.2016
Národné kolo: 29.10.2016

16. Zvýšenie platu zamestnankyne centra ZMM

Predsedníctvo schvaľuje zvýšenie platu zamestnankyne centra ZMM, Kristíny Deákovej, 



o 50 € v čistom. 

Hrubá mzda zamestnankyne je v súčasnosti 500 Eur. Po odpočítaní odvodov vykazuje 415,49 

Eur. Po zvýšení mzdy od januára 2016 bude čistá mzda zamestnankyne vykazovať 465,49 

Eur. 

Uznesenie  č.  1:  od januára  2016 bude čistá  mzda zamestnankyne centra  ZMM, Kristíny
Deákovej, zvýšená o 50 Eur v čistom.

17. Záverečný dokument z Generálneho zhromaždenia v Salamance

Záverečný dokument viď na webovej stranke www.zmm.sk

Predsedníctvo zhodnotilo Záverečný dokument zo Salamancy a dospeli k záveru, že tento 

dokument sa uverejní na novej webstránke, aby mladí boli oboznámení s jeho obsahom 

a snažili sa ho dodržiavať počas nasledujúcich 5 rokov.

18. Pripomienky člena ZMM Petra Slobodníka

- Aktualizovať webovú stránku – spustená bude nová web stránka
- Zverejniť Štatúty ZMM
- Pavúk – je na novej stránke
- Zverejnenie zápisnice – zverejní sa upravená verzia zápisnice
- „ZMM dinosaury“ – na Manželákoch predostrieť manželským párom návrh, aby sa 

ako bývalí ZMM-áci stretli a pospomínali na staré časy – zároveň by sa pokúsilo ich 

vyzvať k tomu, aby sa zaviazali podporovať (napr. 1€) na pomoc ZMM – rozprávať 

o tom, prípadne spraviť prezentáciu o histórii ZMM (staré foto)
- Na pracovnom stretnutí dať podnet k tomu, aby sa mladí vyjadrili k tomu, ako by 

zintenzívnili kontakty medzi mladými, ktorých majú možnosť stretávať len raz ročne, 

ale kontakt by chceli prechovať aj dlhšie
- Vytvoriť dotazník pre mladých (na Animazlete, prípadne na SDM Ohradzany), kde by 

sa mladí vyjadrili k tomu, čo by chceli na ZMM zmeniť alebo čo im vadí/nevadí)
- Pripomenúť Peťovi (napísať mu), že Štatúty sa vysvetľovali minulý rok na VIP – takže

by mal o tom vedieť
- Štatúty by mohli byť jedným z bodov biblickej olympiády
- Zváženie vytvorenia komisií navrhovaných v bode 7
- Napísanie listu Petrovi Slobodníkovi na jeho podnety a teda predložiť mu návrh, do 

ktorej komisie by sa chcel zaradiť 
- V oblasti zvýšenia medializácie navrhnúť študentom strednej alebo vysokej školy 

možnosť zúčastniť sa stáže v Združení mariánskej mládeže, kde by prostredníctvom 



prezentácie združenia nielen zviditeľnil jeho aktivity, ale zároveň získal praktické 

skúsenosti pre svoje budúce povolanie

Najbližšie zasadnutie predsedníctva bude v dňoch 26.-28.2. 2016 v Belušských Slatinách.

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


	Uznesenie č. 1: od januára 2016 bude čistá mzda zamestnankyne centra ZMM, Kristíny Deákovej, zvýšená o 50 Eur v čistom.

