
Zápisnica č. 4/2016 

zo zasadnutia predsedníctva ZMM v Banskej Bystrici  

v dňoch 4. – 6. 11. 2016 

 

Prítomní:    pozri Prílohu č. 1 

Začiatok zasadnutia:  4.11.2016 o 19:00 hod. 

Ukončenie zasadnutia: 6.11.2016 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.  Vincolympiáda 2017 

6.  Odchod členov predsedníctva 

7.  VIP kurz 2016 

8.  ZMM Silvester 

9.  Formačné materiály pre členov 

10. ZMM plesy 

11.  Deň so ZMM  

12.  Medzinárodné stretnutie slovanských krajín ZMM 

13. Plán podujatí na rok 2017 

14. 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 pre čakateľov 

 Na formačných materiáloch pre čakateľov sa ešte stále pracuje. Roderik Končal, ktorý má na 

starosti grafickú úpravu, sa stretol s Martinom Koleničom, aby sa dotiahli posledné úpravy.  

Hana Gvozdjáková bude mať na starosti sledovanie priebehu. 

 

 



2.  Nová prezentácia o ZMM  

Za zodpovednú osobu na vytvorenie novej prezentácie o ZMM bola určená na minulom 

zasadnutí predsedníctva Simona Trecáková. Tentoraz však poprosila, aby túto úlohu prevzal 

niekto iný, pretože z časového hľadiska nestíha. Predsedníctvo jej prosbe vyhovelo a táto 

úloha bude posunutá niekomu inému. Na predsedníctve bol návrh, aby sa táto úloha dala 

účastníkom animakurzu. Páter Pavol ich osloví priamo na podujatí. Medzitým Simona 

Trecáková osloví aj Denisku Fickovú, Lauru Sabolovú, Tatianu Cupríkovú a Juraja Šveca.  

3.  Leták o ZMM  

Centrum oslovilo Janka Beneja ohľadom spolupráce na tvorbe nového ZMM letáka. Janko 

prisľúbil pomoc. Potrebné je mu poslať návrh na formát letáku a aktualizovať texty. 

 

4.   Projekt Eurko lásky 

 

Členka sekretariátu, Kristína Deáková, informovala o doterajšej vyzbieranej sume na projekt 

Eurko lásky. Páter napíše list členom ohľadom tohto projektu do 20.11.2016. Potrebné je  

vytlačiť vizitky a poslať členom predsedníctva, pravidelne ich rozdávať na akciách a taktiež 

ich poslať všetkým predplatiteľom Lúčov.  

 

5.   Vincolympiáda 2017 

 

Katarína Holková navrhla, či by sa v budúcnosti mohli posielať účastníkom materiály na 

Vincolympiádu zo ZMM centra. ZMM centrum nemá finančné prostriedky na pokrytie týchto 

nákladov. Preto si účastníci musia tlačiť materiály sami, prípadne ich zakúpiť alebo sa 

pripravovať použitím elektronickej formy materiálov.  

 

6.   Odchod členov predsedníctva 

Lucia Ondrejková oznámila na minulom zasadnutí odchod z predsedníctva. Informovala 

členov, že v krátkom čase prebehnú voľby v OS Hlohovec.  

Svojho mandátu sa vzdáva aj členka predsedníctva za OS Košice Barbora Sabolová. Svoje 

odstúpenie podala aj písomne.  

Martin Kolenič, ktorý je členom predsedníctva za OS Bratislava, sa  tiež vzdáva mandátu 

z osobných dôvodov.  



Členovia predsedníctva sa dohodli, že na najbližších pracovných stretnutiach by členovia OS 

zvolili svojho náhradníka: 

Termíny volieb: 

OS Hlohovec – 20.11.2016;  11.12.2016 

OS Košice – 15.01.2017 

OS Bratislava – 29.01.2017 

 

7.   VIP kurz  

Miesto podujatia:u saleziánov Dona Bosca v Žiline 

Ústnu spätnú väzbu bude mať na starosti Mária Pavluvčíková 

Členovia predsedníctva skontrolovali, či je všetko pripravené na podujatie  

 

 

8.   ZMM Silvester   

 

Motto akcie: Rozp(b)áľ  to!!! 

Program:  Nightfever –počas silvestrovskej noci v Kostole sv. Alžbety v Banskej Bystrici 

Zodpovení za silvestrovský program – mladí z MS Levice 

Príchod – 30.12.2016 doobeda, príprava na a návšteva domova dôchodcov, 

večer narodeninová oslava pre p. Pavla, modlitba ruženca 

31.12.2016 - raňajky, príprava Nightfever, príprava silvestrovského večera, 

rozdávanie polievky pre bezdomovcov 

Deadline na prihlasovanie: do 20. decembra 2016 

Cena  za Silvester: 15 €  

Silvestrovské video – pripraví Pavol Kunca – na video boli navrhnuté tieto piesne: Jingle 

Bells (DJ Malta) – má to Katka Holková, Don Omar – Zumba  

 

 

9.   Formačné materiály pre členov   

Členovia predsedníctva určili konečný dátum na spracovanie jednotlivých okruhov: marec 

2017 – informácie podajú členovia predsedníctva zodpovedným osobám, ktorí budú pracovať 

na materiáloch  

 

 



10.   ZMM plesy   

- Organizátori sa na podrobnostiach dohodnú na vlastných stretnutiach 

- Ples v Parchovanoch – 11.02. 2017 

- Ples v Nitre -17.02. 2017 

 

11.       Deň so ZMM 

Bol podaný návrh, aby deň so ZMM nebol určený len pre sestry vincentky, ale aj pre pátrov, 

bohoslovcov a postulantky. Na tomto stretnutí by mohlo dokonca byť aj prijatie niektorých 

kandidátov do členstva ZMM. 

Program: 

- Humorná scénka 

- Predstavenie spirituality – možno by bola dobrá prezentácia – ako funguje ZMM 

na Slovensku, akí sme (tábory, Animagrace,...) 

- Udrieť potom na čo sme tu – ako by to fungovalo, keby sme ich nemali 

- Scénky, osobné svedectvá, čoho sa tie sestry boja 

- Dokumenty Cirkvi – čo hovorí pápež, pastorácia povolaní 

- Svedectvá bohoslovcov  - Dominik a Mirko 

- Pracovné skupinky – hniezda, v ktorých by sestry mohli spolu s mladými tvoriť 

- tančeky, videá, „šaľovinky“ ...  

Mladý človek v súčasnom svete – Martin Pecho (oslovila by ho Lucka Ondrejková). 

Anketa „ako mladí potrebujú vincentky a vincentínov“ – otázky pripraví Katka Holková 

Aj vincentíni sú ZMM – svedectvá Mirka a Dominika, prijatie chalanov Maťka, Paťka a Jurka 

(vzal by si to páter Pavol). 

Scénky typu –vypracuje Simonka 

 

 

12.       Medzinárodné stretnutie slovanských krajín ZMM 

Termín: 29.4. – 1.5. 2017 na Ukrajine (28.4.2017 – je na cestovanie) 

29.4. -1.5.2016 – kľúčové dni 

Program sa vytvorí až na I. zasadnutí predsedníctva v r. 2017 

 

 

 



13.      Plán podujatí na rok 2017 

 

- I. Predsedníctvo – 24.-26.2.2017  

- II. Predsedníctvo – 7.-9.4.2017 

- III. Predsedníctvo – 23.-25.6.2017 

- IV. Predsedníctvo -  8.-10.9.2017 

- V.Predsedníctvo – 1.-3.12.2017 

- 1.7.2017 – Vincentfest v BA 

- 5.-8.5.2017 – Manželáky 

- VIP – 10.-12.11.2017 

- 14.10.2017 – Oblastné Vincolymp. 

- 21.10.2017 – Regionálne Vincolymp. 

- 28.10.2017 – Národné Vincolymp. 

 

14.      Zlet 2017 

Termín: 28.-31.7.2017  

Miesto: Lokca 

Motto: Chceš byť IN(ý)? Maj súcit s chudobnými 

Témy: Sv. Vincent- revolucionár milosrdenstva, Škandál služby 

Prednášajúci: Vdp. Marián Kuffa 

 

Najbližšie zasadnutie predsedníctva bude v dňoch 24.-26.2.2017. 

 

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. Mgr. Eva Lokajová 

8. Ing. Kristína Deáková  

9. ThLic.p. Pavol Noga, CM 

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

 


