
Zápisnica č. 3/2016 

zo zasadnutia predsedníctva ZMM v Banskej Bystrici  

v dňoch 16. – 18. 9. 2016 

 

 

Prítomní:    pozri Prílohu č. 1 

Začiatok zasadnutia:  16.9.2016 o 19:00 hod. 

Ukončenie zasadnutia: 18.9.2016 o 13:00 hod. 

 

 

Program predsedníctva: 

 

1.  Formačné materiály pre čakateľov 

2. Nová prezentácia o ZMM  

3.  Leták o ZMM 

4.   Projekt Eurko lásky 

5.  Vyhodnotenie spätnej väzby z Animagrace 

6.  Vincolympiáda 2016 

7.  VIP kurz 

8.  Stretnutie KBS 

9.  Formačné materiály pre členov 

10.  Animátori v Rodinkove 

11.  Odchod Lucky Ondrejkovej na misie 

12. Deň so ZMM 

13.  Johnyfest 

14.  Termíny regionálnych stretnutí 

15.  Boj proti hladu 

16. Silvester 

17. Zlet 2017 

 

 

Na úvod predsedníčka ZMM, Hana Gvozdjáková, privítala všetkých prítomných 

a oboznámila nás s programom predsedníctva. Taktiež sa prečítala zápisnica z minulého 

predsedníctva, kde sa skontrolovali splnené úlohy.  

 

1. Formačné materiály 

Formačné materiály sú naďalej v prípravnom procese. Chýba ešte grafická úprava. Michal 

Šutka zverejní v krátkom čase formačné materiály na stránke zmm.sk, aby ich už vedúci 

mohli využívať vo svojich spoločenstvách. Centrum podá informácie všetkým vedúcim, keď 

formačné materiály budú na stránke. Grafickú úpravu majú na starosti Martin Kolenič 

a Roderik Končal. Majú sa stretnúť, aby sa dohodli na podrobnostiach a treba ich posúriť, aby 

sa vydali materiály čo najskôr.  



Na základe telefonátu, ktorý predsedníctvo absolvovalo s Martinom Koleničom sa dohodla 

úprava formačných materiálov  

- farebná obálka, vnútro čiernobiele, prílohy – zvlášť vytlačené farebne vložené do 

materiálov 

- sekcie oddelené farebne 

- formát A3 – preložený na formát A4 

 

Pevný deadline – do konca roka  

 

2. Prezentácia o ZMM  

Predsedníctvo sa zamýšľalo nad tým, že by bolo dobré spracovať aktuálnu prezentáciu 

o ZMM a zverejniť ju na stránke.  

 

3. Leták o ZMM 

Letáky o ZMM, ktoré sú v centre, sú už neaktuálne. Preto je potrebné informácie na letáku 

zaktualizovať. Sr. Karitas osloví Jána Beneja o grafickú spoluprácu.  

 

4. Eurko lásky 

Úlohou predsedníctva a centra bude lepšie propagovať projekt Eurko lásky. Páter Pavol 

napíše list adresovaný bývalým členom ZMM, účastníkom Manželákov a animákov,... 

Centrum následne tento list doručí prostredníctvom mailu. Taktiež sa vytvoria malé vizitky 

pre lepšiu propagáciu (Kristína Deáková) 

Motto:ZMM je obeta, nech to nie je len veta. 

 

5. Vyhodnotenie spätnej väzby z Animagrace 

Simona Trecáková spracovala a odprezentovala predsedníctvu spätnú väzbu od účastníkov 

Animagrace. 

 

6. Vincolympiáda 2016 

Materiály na Vincolympiádu spracovala a rozposlala všetkým vedúcim MS  a OS Simona 

Trecáková.  

Na predsedníctve odznelamyšlienka do budúcna, aby sa  v rámci Vincentského roka spravila 

Vincolympiáda aj pre verejnosť, prípadne zapojiť starších členov vincentskej rodiny.  

 



Vincolympiáda bude prebiehať v roku 2016 v nasledovných termínoch: 

15.10.2016 - oblastné kolá 

23.10.2016 – regionálne kolo  

29.10.2016 – národné kolo 

Treba poprosiť Miška, aby vymenil upútavku na stránke namiesto Animagrace – 

Vincolympiáda.  

Vypracované témy sa rozpošlú 3 osobám zodpovedným za regióny: Sr. Karitas, Kataríne 

Holkovej a sr. Mariane 

Národné kolo Vincolympiádysa uskutoční v Banskej Bystrici  

Ceny do národného kola : 

1. cena mladší – letný tábor, tričko (pripraví Simonka) 

2. cena mladší – mikina + šiltovka 

3. cena mladší – ruksaky + šiltovka 

 

1. cena starší – Zlet, tričko (pripraví Simonka) 

2. cena starší – Johnyfest, tričko (pripraví Simonka) 

3. cena starší – mikina + šiltovka 

 

Pre každého účastníka národného kola - silikónový náramok s nápisom:  Daruj kúsok seba, 

ZMM chce teba. 

Diplomy a poukážky vytvorí  centrum.  

 

7. VIP kurz 

Termín: 11.-13.11.2016  

Miesto: Svit – vybaví sr. Mariana 

- na národnej úrovni 

- program viď. v prílohe 

- propagácia, plagáty – Miška Šutkuohľadom plagátu osloví Hanka Gvozdjáková, 

propagácia (Kristína) 

- vytvoriť udalosť na Facebooku – Terka Šabíková,  

- registráciu spustí – Kristína 

 

 

 



8. Stretnutie KBS 

Stretnutie KBS – 5.10.2016 –bola oslovená Martina Havrišová, ktorá by sa daného stretnutia 

mohla zúčastniť. Spolu s ňou prijala túto ponuku aj Katarína Holková. Obe dievčatá by sa 

mohli zúčastniť prvého stretnutia a v prípade, že by sa jedna alebo druhá nemohli zúčastniť, 

takto by sa mohli navzájom dopĺňať. 

 

9. Formačné materiály pre členov 

Členovia predsedníctva by oslovili ľudí, ktorí pripravovali formačné materiály pre čakateľov, 

aby spracovali témy aj pre členov.  

Simonka Trecáková – osloví Janku Stanovčákovú 

Hanka Gvozdjáková – osloví Martinu Havrišovú 

s. Karitas – osloví Janka Jakuboviča a Dominika - bohoslovca 

Lucka Ondrejková – osloví Mišku Badárovú 

 

10. Animátori v Rodinkove 

Animátori v Rodinkove – predsedníctvo navrhlo, aby mladí, ktorí absolvujú animakurz, mali 

v rámci formácie „praktické stretnutie“, kde by mohli využiť získané poznatky. Vyčlenilo by 

sa na to možno 5. alebo 6. stretnutie animakurzu. Túto zručnosť by mohli využiť práve na 

akciách v Rodinkove – skúsi sa ponuka predostrieť animátorom a taktiež sa v tejto oblasti 

osloví aj Rodinkovo.  

 

11. Odchod Lucky Ondrejkovej na misie 

Lucka oznámila predsedníctvu, že v rámci MISEVI by mala možnosť vycestovať  na misiu na 

Hondurase. Nakoľko zatiaľ nie je isté, ako sa situácia vyvinie, konkrétna odpoveď 

a rozhodnutie sa presúva na stretnutie predsedníctva v novembri. 

 

12. Deň so ZMM  

Na predsedníctve vznikla myšlienka, aby mladí urobili stretnutie so sestrami DKL, aby ich 

možno nejakým spôsobom namotivovali na prácu s mladými. Vytvoril by sa tzv. „Deň so 

ZMM“, kde by mladí pobudli so sestrami, predstavili im nanovo svoju spiritualitu, ponúkli 

aktivity a zároveň im ukázali, že sú zapálení, len potrebujú pomoc a povzbudenie z ich strany.  

 

Termín:21. – 22.01.2017 – Nitra 

 



13. Johnyfest 

Téma: vincentská charizma + vincentské výročie + Janko Havlík 

 

14.Termíny regionálnych stretnutí 

stred: 14. 01. 2017 (Žilina) 

východ: 15.01. 2017 (Košice) 

západ:   28.01.2017 (predbežný dátum a predbežné miesto: Nitra) 

 

15. Boj proti hladu 

Úloha č. 11: Posielať prezenčky z Boja proti hladu do centra 

Zodpovedná osoba: členovia predsedníctva majú za úlohu informovať vedúcich 

 

16. Silvester  

Na národnej úrovni 

Miesto: BB internát  

Termín: 30.12.2016 -1.1.2017 

Predpokladaný počet: 60 ľudí 

Program: zabezpečí MS Levice 

Propagácia: plagát (Motto: Daroval si seba? Aj v novom roku Ťa treba), vytvorenie udalosti 

na Facebooku (Simona Trecáková), zverejnenie na stránke (Miško Šutka) 

Rezistrácia: cez centrum 

Zistiť: cenu ubytovania a stravy, podmienky (p. Pavol) 

Ohľadom Silvestra zorganizovať pracovné stretnutie s organizátormi, 28.10.2016 v Leviciach 

v pastoračnom centre, čas sa upresní, predbežne po sv. omši o 19.30 hod.  

Účastníci by počas podujatia navštívili domovy dôchodcov, útulky a iné zariadenia. 

 

17. Zlet 2017 

- miesto: Lokca 

- hlavný organizačný tím: z Lokce 

- téma: vincentská 

- lektori a prednášatelia: generálny otec, otcovia lazaristi a sestry vincentky, Celestíno 

(?), Poliaci (lazaristi), Yan Carlos, sestra Judita (služba s bezdomovcami) 



- témy: Objav rozmer iný – súcit s chudobnými, Slúžiť (v) láske, Chceš byť IN(ý)? – 

maj súcit s chudobnými 

 

Najbližšie zasadnutie predsedníctva bude v dňoch 4.-6.11.2016v Lokci. 

 

 

 

Vyhotovila: Ing. Kristína Deáková  

Zápisnicu schválila: Mgr. Hana Gvozdjáková 

 

Príloha č. 1: Zoznam účastníkov 

1. Mgr. Hana Gvozdjáková 

2. Katarína Holková 

3. Terézia Šabíková 

4. Mgr. Lucia Ondrejková 

5. Bc. Simona Trecáková 

6. Bc. Mária Pavluvčíková 

7. Ing. Kristína Deáková  

8. Janka (sr. Karitas) Grobarčíková, DKL 

9. ThLic.p. Pavol Noga, CM 

10. Bc. Iveta (sr. Mariana) Kušnieriková, DKL 


