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Tento dokument vypracovala prípravná komisia v zložení PhDr. Michaela Marová, Mgr. Tomáš 

Maro,  Janka Grobarčíková DKL. Prípravná komisia predložila pripravený dokument Predsedovi 

Združenia mariánskej mládeže (ďalej len „ZMM“) ako štatutárovi ZMM a ten ho predloží na 

odsúhlasenie Predsedníctvu Združenia mariánskej mládeže, ďalej iba „ZMM“, ktoré je v zmysle 

Stanov ZMM oprávnené prijímať záväzné smernice a pravidlá pre činnosť ZMM a rovnako 

Národnému direktorovi ZMM, ktorý je zodpovedný za činnosť ZMM v cirkevno-právnej rovine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Združenie Mariánskej mládeže je združenie detí a mladých ľudí, ktorí sa rozhodli kráčať za 

Kristom pod ochranou Panny Márie. Na tejto ceste sa  snaží ZMM pomáhať druhým a rásť vo viere. 

Týmto spôsobom je deťom a mládeži v slobodných a dôstojných podmienkach poskytované 

prostredie bezpečné pre ich rozvoj, a to ako  telesný, duševný, mravný, sociálny, tiež aj duchovný 

rozvoj.  Základné ciele združenia sú napĺňané v nasledovných rozmeroch: 

▪ Ľudský rozmer 

▪ Kresťanský rozmer 

▪ Vincentský rozmer  

▪ Mariánsky rozmer 

 

Ľudský rozmer cieľov ZMM zahŕňa holistický rozvoj ľudskej osobnosti. Pod týmto chápe ZMM 

rozvoj fyzických aj duševných daností a predpokladov a má za cieľ podporovať rast v týchto 

mohutnostiach. Patria tu ciele : 

▪ podpora zdravého a aktívneho životného štýlu, športu a zdraviu prospešných aktivít 

▪ rozvoj pozitívneho sebahodnotenia a sebadôvery mladého človeka 

▪ sociálna integrácia a rozvoj sociálnych zručností  

▪ neformálne vzdelávanie  

▪ kultúra a umenie, rozvoj cítenia a podpora tvorivosti mladých ľudí so zreteľom na   

 kultúru vyššej hodnoty 

▪ rozvoj myslenia a logického uvažovania 

▪ budovanie postojov k demokracii a ľudským právam, vytváranie návykov a praktická  

 realizácia týchto hodnôt vo fungovaní ZMM 

▪ budovanie a podpora postoja osobnej zodpovednosti za fungovanie spoločnosti,  

 záujem o spoločenské dianie a podpora osobnej angažovanosti 

 

Kresťanský rozmer zahŕňa ciele v oblasti vnútorného postoja viery jednotlivca, spoločného 

rozmeru viery a predstavenie Ježiša Krista ako ideálu ľudského života, ako dokonalého človeka. 

Takto sa kresťanský rozmer úzko prepája s ľudským rozmerom.  Tu patria ciele: 



▪ upevňovanie a rozvoj vnútorného postoja aktívnej a osobne prežívanej viery, ako odpovede 

na Božie zjavenie, sprostredkované Svätým Písmom a Tradíciou. Upevňovanie vedomia 

osobnej identity kresťana. Sprostredkovanie osobnej skúsenosti viery 

▪ aktívna práca jednotlivca a spoločenstva so Svätým Písmom, budovanie záujmu o Sväté 

Písmo, rozvoj schopnosti analýzy textu, jeho porozumenia a kritického výkladu, schopnosti 

syntézy obsahov Svätého Písma v rovine intelektuálnej, etickej a hodnotovej 

▪ budovanie a rozvoj komunitného chápania viery, chápanie a prežívanie spoločenstva Cirkvi 

ako Communia 

▪ upevňovanie, prehlbovanie a osobná identifikácia s etickým hodnotovým systémom kres-

ťanstva 

▪ rozvoj analytického myslenia a deduktívnych schopností pri konkrétnych etických problé-

moch súčasnosti, podpora schopnosti tvorby vlastných etických záverov pri etických prob-

lémoch  

▪ upriamenie pozornosti na pozitívne  hodnoty pravdy, krásy, lásky a jednoty ako základov 

kresťanstva 

▪ rozvoj a podpora evanjelizačných aktivít, odovzdávania svojej osobnej skúsenosti viery os-

tatným, aktívneho zapájania jednotlivca a skupiny do pastoračných aktivít Združenia, far-

nosti, diecézy a univerzálnej Cirkvi 

 

Vincentský rozmer  zahŕňa ciele v oblasti spoločenskej angažovanosti, charity a kresťanskej lásky 

k blížnemu: 

▪ budovanie postojov osobnej zodpovednosti za iných ľudí, sociálneho cítenia a upriamenie 

pozornosti mladých ľudí na základné existenčné problémy – chudoba, hlad, vojny, sociálna 

nespravodlivosť 

▪ podpora angažovanosti a aktívneho zapájania sa jednotlivca a skupiny do riešenia sociál-

nych problémov, umožnenie osobnej realizácie sa členov Združenia, podpora tvorivosti pri 

riešení problémov 

▪ priama realizácia a participácia na sociálnych projektoch zameraných na pomoc sociálne 

znevýhodneným skupinám, prostredníctvom rozvoja  a zapájania členov Združenia do akti-

vít Združenia, Vincentskej rodiny a iných sociálne prospešných aktivít 

▪ objavovanie hlbšieho rozmeru a pochopenie princípov sociálnej pomoci podľa príkladu Sv. 

Vincenta de Paul a sv. Lujzy de Marillac – nedotknuteľná hodnota a dôstojnosť človeka, 



schopnosť objaviť v človeku Boží obraz podľa Svätého Písma, objavenie Kristovej tváre 

v trpiacom človeku podľa učenia sv. Vincenta, rozvoj chápania Vincentskej mystiky ako ak-

tívneho kresťanstva – objavovanie a prežívanie viery aj prostredníctvom služby chudobným 

a trpiacim 

 

Mariánsky rozmer má za cieľ rozvoj a prehlbovanie 4 základných Máriiných čností, ktoré 

Združenie chce osobitne rozvíjať: 

▪ pokora – hodnota čnosti pokory, jej interiorizácia, prehlbovanie sebapoznania mladého člo-

veka, vnútorná a vonkajšia akceptácia osobných silných a slabých stránok jednotlivca 

▪ poslušnosť – rozvoj postoja poslušnosti voči rodinným, spoločenským a cirkevným autori-

tám, osobný postoj poslušnosti voči Bohu, chápanie poslušnosti nie ako obmedzovanie 

vlastnej vôle, ale ako slobodné prijatie vôle a postoja iného človeka, resp. Boha a jej interio-

rizácia 

▪ čistota – rozvoj a upevňovanie kresťanskej hodnoty čistoty nielen v rovine pohlavnej zdr-

žanlivosti, ale najmä chápanie sexuality v rovine bio-psycho-sociálnej integrity človeka, 

postavenej na vzájomnom akte prijatia a odovzdávania sa.  

▪ láska - upevňovanie postoja lásky ako základnej hodnoty kresťanského hodnotového systé-

mu a principiálnej základnej hodnoty všeobecne. Schopnosť vnútorného postoja lásky voči 

skutočnostiam okolo človeka, vnímanie lásky ako postoja služby voči blížnym. 

 

Združenie dbá na ochranu detí pred akýmikoľvek skutkami, ktoré by mohli akýmkoľvek 

spôsobom ublížiť alebo porušiť práva detí. Ochrana ľudských práv ako takých je dôležitá pre 

každého človeka, avšak u niektorých skupín ľudí je ochrana práv a ich uplatňovanie ťažšie.  Medzi 

tieto skupiny môžeme zaradiť aj deti. Z tohto dôvodu na ochranu detí vytvorilo ZMM túto smernicu 

na úpravu práv a povinností pri ochrane práv detí, ktorej základ tvorí „Kódex práv dieťaťa a ich 

ochrana“. 

ZMM zároveň prijíma a bez výhrad rešpektuje Dohovor o právach dieťaťa prijatí Valným 

zhromaždením OSN dňa 20. 11. 1989.  

 

 

 



 

KÓDEX PRÁV DIEŤAŤA A ICH OCHRANA 

 

1. Dieťa je zakázané trestať akýmkoľvek spôsobom (fyzicky, psychicky alebo sociálne). 

2. Dieťa je zakázané diskriminovať z  akýchkoľvek dôvodov (rasa, pôvod, náboženstvo...). 

3. Dieťa je zakázané vystavovať akémukoľvek riziku alebo ohrozenia jeho osoby (drogy, 

alkohol iné omamné látky, nevhodné a vyzývavé oblečenie, nevhodné videá a veku 

nevhodné veci). 

4. Dieťa je zakázané vylučovať na okraj spoločenského diania a uprednostňovať jedno voči 

ostatným. 

5. Dieťa má právo zúčastňovať sa jemu vhodným spôsobom na tvorbe svojich pravidiel 

správania sa, a to za spolupráce so svojimi vedúcimi. 

6. Je zakázané akékoľvek zverejňovanie súkromných informácií o dieťati a to akoukoľvek 

formou (zvukovou, textovou, fotografickou a inou) pokiaľ nie je udelený súhlas rodiča resp. 

zákonného zástupcu. 

7. Je zakázané zverejňovať akýkoľvek materiál v ktorom sa porušuje dôstojnosť dieťaťa. 

8. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom ignorovať alebo podporovať nevhodné správanie 

dieťaťa. 

9. Je nutné nastavenie pravidiel a vhodných  foriem komunikácie v skupine bez diskriminácie 

a dehonestácie akéhokoľvek člena skupiny, najmä dieťaťa. 

10. Je nevyhnutné bez meškania oznamovať skutočnosti o možnom spáchaní trestnému činu, 

skutočností o porušení práv dieťaťa a s tým spojené náležitosti disciplinárnej komisii ZMM. 

 

 



 

DODRŽIAVANIE KÓDEXU 

  Kódex práv dieťaťa a ich ochrana je samostatných dokumentom, ktorý sú povinní všetci 

zamestnanci ZMM, vedúci miestnych a oblastných spoločenstiev a dobrovoľníci pri rôznych 

akciách povinní dodržiavať. Tento kódex ovládajú všetky menované osoby a pri nástupe na výkon 

ich funkcie sú povinní na znak súhlasu s ich dodržiavaním ho podpísať. Daný dokument je potom 

uložený na sekretariáte ZMM. Bez udeleného súhlasu s uvedeným Kódexom, nie je možný výkon 

práce zamestnanca ZMM, vedúceho miestneho a oblastného spoločenstva ani dobrovoľníka na 

akciách organizovaných ZMM. 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

 ZMM vytvorí pre účel ochrany základných práv dieťaťa disciplinárnu komisiu. Členov 

disciplinárnej komisie kreuje ZMM dvoma spôsobmi: 

1. člen disciplinárnej komisie na základe zastávaného úradu: 

a) Predseda ZMM alebo zastupujúci predseda ZMM – členom disciplinárnej komisie ostáva v čase 

výkonu mandátu Predsedu ZMM, prípadne v čase výkonu úlohy zastupujúceho predsedu ZMM 

(tým je v zmysle Stanov ZMM podpredseda ZMM) 

b) Národný direktor ZMM – členom disciplinárnej komisie ostáva v čase poverenia Generálnym 

predstaveným Misijnej spoločnosti, až do dňa vymenovania nového národného direktora ZMM 

c) Sestra koordinátorka ZMM – členom disciplinárnej komisie ostáva v čase poverenia Generálnym 

predstaveným Misijnej spoločnosti, až do dňa vymenovania novej sestry koordinátorky ZMM. 

 

2. volený člen disciplinárnej komisie Predsedníctvom ZMM: 

Predsedníctvo ustanovuje voľbou dvoch členov disciplinárnej komisie spomedzi všetkých členov 

ZMM nad 18 rokov. Navrhnúť kandidáta na člena disciplinárnej komisie má právo každý člen 

Predsedníctva. Samotná voľba sa uskutočňuje tajným hlasovaním na zasadnutí Predsedníctva ZMM. 

Na zvolenie člena disciplinárnej komisie je potrebných minimálne nadpolovičná väčšina platných 

hlasov všetkých členov Predsedníctva ZMM s rozhodujúcim hlasom. Mandát člena disciplinárnej 

komisie trvá oznámenia o výsledku voľby Predsedníctvom ZMM prostredníctvom Predsedu ZMM 

a prijatím voľby zvoleného člena disciplinárnej komisie až do ukončenia mandátu voleného člena 

disciplinárnej komisie. Mandát voleného člena disciplinárnej komisie zaniká zánikom členstva 



v ZMM, odvolaním Predsedníctvom ZMM spôsobom rovnakým ako pri voľbe člena disciplinárnej 

komisie alebo vzdaním sa mandátu člena disciplinárnej komisie. V každom prípade zániku mandátu 

voleného člena disciplinárnej komisie je Predsedníctvo bez zbytočného odkladu zvoliť nového 

voleného člena disciplinárnej komisie.  

Predsedníctvo zodpovedá za zvolenie 2 členov disciplinárnej komisie. 

 

Činnosť disciplinárnej komisie riadi predseda disciplinárnej komisie, v prípade jeho neprítomnosti 

alebo nemožnosti vykonávať právomoc predsedu disciplinárnej komisie, podpredseda disciplinárnej 

komisie. Predsedom disciplinárnej komisie je zo svojho úradu Národný direktor ZMM. V prípade 

podozrenia na porušenie práv dieťaťa alebo pravidiel upravených touto smernicou samotným 

Národným direktorom, právo riadiť činnosť disciplinárnej komisie automaticky prechádza na 

podpredsedu disciplinárnej komisie. Podpredsedom disciplinárnej komisie je zo svojho úradu Sestra 

koordinátorka ZMM. Predseda disciplinárnej komisie je povinný zvolať zasadnutie disciplinárnej 

komisie minimálne raz ročne.  

Disciplinárna komisia ustanoví tajomníka disciplinárnej komisie, spravidla člena Sekretariátu ZMM, 

ktorý bude zodpovedať za správu e-mailovej schránky disciplinárnej komisie a za zhromažďovanie 

všetkých informácií o možnom porušení práv dieťaťa alebo činom smerujúcim k porušeniu práv 

dieťaťa upravených touto smernicou alebo legislatívou Slovenskej republiky a Cirkevno-právnou 

legislatívou platnou na území Univerzálnej alebo Partikulárnej Cirkvi. 

Predseda alebo podpredseda vo vyššie vymedzených prípadoch zvolá a predsedá zasadnutiu 

disciplinárnej komisie bezodkladne po obdržaní akýchkoľvek podozrivých informácií alebo 

náznakov porušenia práv dieťaťa. Zasadnutie komisie sa môže uskutočniť aj per rollam. Na 

zasadnutí disciplinárnej komisie sa musí zúčastniť nadpolovičná väčšina členov disciplinárnej 

komisie. Disciplinárna komisia prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov disciplinárnej 

komisie.  

Disciplinárna komisia sama na svojom zasadnutí rozhodne o spôsobe vykonania šetrenia 

podozrivých skutočností a poverí členov disciplinárnej komisie alebo iné osoby na vykonanie 

potrebných krokov k zisteniu skutkového stavu podozrenia alebo informácie smerujúcich 

k porušeniu práv dieťaťa.  

 

 

 



 

 

 

PORUŠENIE ZÁKLADNÝCH PRÁV DIEŤAŤA A ICH RIEŠENIE 

1. Interné porušenie základných práv 

Pri zistení porušenia základných práv detí, je každý člen ZMM, kto zistí takéto porušenia, je 

povinný ich nahlásiť disciplinárnej komisii, prípadne zodpovednému vedúcemu oblastného 

spoločenstva, prípadne zaslaním mailu na emailovú adresu špeciálne vytvorenú pre nahlasovanie 

takéhoto konania a to  na: ochranadeti.zmm@gmail.com. Za tento mail je zodpovedný tajomník 

disciplinárnej komisie a to Ing. Kristína Deáková, ktorá je zodpovedná za postúpenie všetkých 

hlásení predsedovi alebo podpredsedovi disciplinárnej komisie. Pokiaľ člen ZMM nahlási 

akékoľvek porušenie vedúcemu miestneho alebo oblastného spoločenstva, ten je povinný sa 

bezodkladne obrátiť na tajomníka disciplinárnej komisie alebo na predsedu ZMM, na predsedu 

alebo na podpredsedu disciplinárnej komisie.  

Po nahlásení prípadu, je disciplinárna komisia povinná preskúmať všetky nahlásené prípady a na 

základe zistení nariadiť potrebné opatrenia: 

1. písomné napomenutie  za porušenie základných pravidiel 

2. prerušenie členstva na dobu maximálne 6 mesiacov pri opakujúcich sa menej závažných 

porušeniach  pravidiel 

3. vylúčenie člena ZMM, prípadne rozviazanie pracovného pomeru ak sa jedná o zamestnanca 

združenia 

Predseda disciplinárnej komisie uloží Predsedovi ZMM povinnosť pri zistení zneužívania 

dieťaťa nahlásiť bezodkladne danú situáciu na : 

- príslušný orgán Policajného Zboru SR a na odbor sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, 

Pokiaľ tak neurobí Predseda ZMM, Predseda disciplinárnej komisie oznámi túto skutočnosť 

Predsedníctvu ZMM a sám vykoná príslušné kroky. 

Predseda disciplinárnej komisie zároveň oznámi skutočnosť alebo podozrenie porušenia práv 

dieťaťa zasvätenou osobou: 

1. na príslušný biskupský úrad, pokiaľ sa daného činu dopustila zasvätená osoba 

podriadená diecéznemu biskupovi 

mailto:ochranadeti.zmm@gmail.com


2. príslušným Vyšším rehoľným predstaveným, pokiaľ sa daného činu dopustila zasvätená 

osoba podriadená Vyšším rehoľným predstaveným  

3. Generálnemu predstavenému Misijnej spoločnosti v každom z vyššie uvedených 

prípadov. 

V každom prípade disciplinárna komisia prihliada na rozsah porušenia základných pravidiel a 

na spôsob konania osoby v disciplinárnom konaní. 

 

2. Externé porušenie základných práv 

V prípade, pokiaľ dieťa nahlási priamym alebo nepriamym spôsobom zneužívanie prípadne 

týranie,  má ZMM stanovený postup, ktorými sa riadia všetky zodpovedné osoby. Ako zodpovedné 

osoby sú určení vedúci miestnych a oblastných spoločenstiev, Sestra koordinátorka, Národný 

direktor, členovia Predsedníctva a iné osoby určené Predsedníctvom ZMM na jednorazových, 

prípadne opakujúcich sa akciách združenia. 

Komunikácia s dieťaťom 

1. Zodpovedná osoba vypočuje dieťa, bez jeho prerušovania alebo doplňovania a zistí potrebné 

informácie 

2. Pokiaľ ide o nepriamy spôsob ( kresba, nevhodné správanie dieťaťa voči iným …)  

zodpovedná osoba zisťuje vhodne kladenými otázkami, čo týmto konaním chcelo dieťa 

povedať 

3. Zodpovedná osoba, ktorej sa dieťa zverí uistí dieťa, že mu pomôže a bude v bezpečí 

4. Oboznámenie dieťaťa s následnými krokmi 

5. Zaznamenie prípadu písomne na formulár, ktorý je určený pre tieto prípady 

6. Odovzdanie informácie o prípade disciplinárnej komisii na ďalšie šetrenie 

 

Komunikácia s rodičmi resp. zákonnými zástupcami a vedením združenia 

1. Disciplinárna komisia po preskúmaní podozrenia informuje rodičov o zistených 

skutočnostiach 

2. Pokiaľ sú zistené skutočnosti o možnom podozrení zo spáchania trestného činu zo strany 

rodičov resp. zákonných zástupcov je Disciplinárna komisia povinná oznámiť danú 

skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní, prostredníctvom Predsedu ZMM. 



 

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV O DIEŤATI 

A. Členovia ZMM 

Informácie o dieťati združenie získava na základe vstupnej registrácie, kde rodič resp. zákonný 

zástupca vyplní potrebné údaje o dieťati a svojim podpisom vydáva súhlas s uchovaným osobných 

údajov o dieťati a taktiež vyjadruje svoj súhlas so zverejňovaním fotografického , zvukového alebo 

iného záznamu v ktorom figuruje jeho dieťa. Registračný list eviduje sekretariát združenia 

B. Účastníci akcií ZMM 

Všetci účastníci akcií vyplnia pred nástupom na akciu formulár, v ktorom zaznamenajú svoje údaje 

a súčasne udelia súhlas resp. ho udelia rodičia alebo zákonný zástupcovia dieťaťa so spracovaním 

údajov a zverejnením fotografického , zvukového alebo iného záznamu v ktorom figuruje jeho 

dieťa 

 

SPROSTREDKOVANIE INÝCH FORIEM POMOCI 

Nie vždy sa dieťa zverí so svojimi problémami alebo ich zodpovedné osoby vždy zistia. Preto sú na 

tieto účely dostupné bezplatné linky na pomoc deťom, a nielen im ale aj priateľom a rodinným 

príslušníkom. 

Medzi tieto zaraďujeme: 

 

➢ Linka detskej istoty 0800/112 11 

➢ Linka detskej dôvery 0800/117 878 

➢ Celoslovenská informačná linka  na pomoc obetiam násilia 0800/111 321 

➢ Národná linka pomoci pre obete obchodovania s ľuďmi 0800/800 818 

➢ Ipcko.sk anonymná internetová poradňa (chatová forma, mailová forma, video forma) 

 

Všetky menované linky sú zverejnené vo všetkých miestnych a oblastných spoločenstvách, 

v centre združenia a aj na všetkých akciách združenia na viditeľnom mieste. 

 

 



Táto smernica bola prerokovaná na zasadnutí Predsedníctva ZMM dňa. 21.11.2020 a nadobúda 

platnosť a účinnosť dňom 21. 11. 2020. 

 

 

 

 


