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História a základné princípy Združenia mariánskej mládeže 

Združenie mariánskej mládeže (ďalej ZMM) je zaregistrované ako občianske združenie  na 

Ministerstve vnútra SR od 29. 11. 2001. ZMM združuje deti a mladých ľudí vo veku od 6 do 

30 rokov. Základnou zložkou sú činnosti základných kolektívov, v ktorých sa realizujú 

aktivity na efektívne využívanie voľného času, členovia sa navzájom posilňujú vo viere, 

pomáhajú šíriť úctu k Panne Márii, sú motivovaní k pomoci chudobným, opusteným, starým 

a chorým ľuďom. 

Členovia úzko spolupracujú so Spoločnosťou dcér kresťanskej lásky (DKL) a Misijnou 

spoločnosťou sv. Vincenta de Paul (CM) ako i s ostatnými vetvami vincentskej rodiny 

(MISEVI, AIC, JMV, dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti). Ďalej občianske združenie 

spolupracuje s rôznymi detskými a mládežníckymi organizáciami. ZMM je členom Rady 

mládeže Slovenska, ktorá je strešnou organizáciu detských a mládežníckych občianskych 

združení a tvorí tak najvýznamnejšiu platformu mimovládneho neziskového sektora, ktorá 

reprezentuje deti a mládež v Slovenskej republike. 

Základné ciele Združenia mariánskej mládeže vidíme v 4 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. 

 

http://www.dkl.szm.sk/
http://www.vincentini.sk/
http://www.vincentini.sk/
http://www.mladez.sk/
http://www.mladez.sk/


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 

kresťanstva; 

 rozvoj analytického myslenia a deduktívnych schopností pri konkrétnych etických 

problémoch súčasnosti, podpora schopnosti tvorby vlastných etických záverov pri 

etických problémoch; 

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

základov kresťanstva; 

 rozvoj a podpora evanjelizačných aktivít, odovzdávania svojej osobnej skúsenosti 

viery ostatným, aktívneho zapájania jednotlivca a skupiny do pastoračných aktivít 

Združenia, farnosti, 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 

sociálnych 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 aktivít 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 aktívneho 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 človeka, vnútorná a vonkajšia akceptácia osobných silných a slabých 

stránok jednotlivca; 

 poslušnosť – rozvoj postoja poslušnosti voči rodinným, spoločenským a cirkevným 

autoritám, 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 interiorizácia; 

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

zdržanlivosti, 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 

systému a principiálnej základnej hodnoty všeobecne. Schopnosť vnútorného 

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

voči blížnym. 

 

Osobitným cieľom ZMM je uctievať si Nepoškvrnené počatie Panny Márie, a to 

posväcovaním seba prostredníctvom pristupovania k sviatostiam, zúčastňovaním sa na 

duchovných obnovách, modlitbou ruženca, radostným nasledovaním života Panny 

Márie. Taktiež aj prostredníctvom apoštolátu: 

v rodine – láskou a poslušnosťou voči rodičom a vytváraním dobrých súrodeneckých 

vzťahov; 

vo farnosti – aktívnym zúčastňovaním sa na živote farnosti, pomocou pri 

charitatívnej a misijnej činnosti, prácou s deťmi a mládežou; 



v škole a v práci – zodpovedným plnením si svojich povinností, úctou voči autorite, 

vytváraním priateľských vzťahov, vydávaním svedectva viery. 

 

Znakom členov ZMM je medaila, je posolstvom, ktoré Panna Mária, Matka Božia, Matka 

ľudí, dáva každému z nás. „Veľmi veľa milostí už sprostredkovala medaila Nepoškvrneného 

počatia. Nie nadarmo ju nazval veriaci ľud „Zázračná medaila“. Nečakané uzdravenia, 

ochrana v nebezpečenstve tela i duše, nápadné obrátenia dokazujú, že Mária dodržala slovo. 

Nos vždy pri sebe s dôverou Zázračnú medailu a dbaj, aby ju aj iní nosili a pros Pannu Máriu 

o ochranu a pomoc modlitbou, ktorá je na medaile: 

,Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.´“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS AKTUÁLNEJ SITUÁCIE V ZMM 

 V súčasnosti sa princípy a ciele Združenia realizujú v pravidelných a opakujúcich sa 

stretnutiach detí a mládeže v 85 základných kolektívoch. Stretnutia  pripravujú a vedú mladí 

vedúci na základe formačných materiálov ZMM, ktoré boli spracované na dané účely a na 

základe absolvovaných interných tréningov a školiacich kurzov. Okrem pravidelných 

stretnutí sa realizujú aj mimoriadne jednodňové a viacdňové aktivity, medzi ktoré sa zaraďujú 

aktivity zamerané na mladých vedúcich zo ZMM, a to VIP kurzy a animakurzy, aktivity 

zamerané na všetkých členov ZMM, a to súťažné, športové, duchovné a kultúrne podujatia 

lokálnej, oblastnej, národnej a medzinárodnej úrovne, na ktorých mladí získavajú 

a nadobúdajú nové vzťahy, zručnosti, skúsenosti. Pre mladých manželov a rodičov Združenie 

realizuje 1x ročne stretnutie pod názvom „Manželáky“, na ktorých získavajú nové 

informácie, zručnosti a odovzdávajú si vzájomne skúsenosti do ďalšieho manželského 

a rodinného života. Cieľom daných stretnutí je aj práca s deťmi a prezentácia združenia v im 

pútavej forme. 

 ZMM pripravuje  národné a medzinárodné stretnutia. Medzi národné patrí Zlet, ktorý 

bol naposledy realizovaný v roku 2019 v Lendaku, pričom posledný Zlet bol aj s 

medzinárodnou účasťou mladých z Portugalska, Poľska a Česka. Zlet  je určený pre všetkých 

členov Združenia od 14 rokov,  Animazlet určený pre všetkých aktuálnych animátorov, ako aj 

členov ZMM, ktorí sú zaradení do animátorskej prípravy. ZMM aktívne pripravovalo 

v spolupráci s medzinárodným sekretariátom JMV (Juventud Mariana Vicenciana – 

Vincentská mariánska mládež – medzinárodná organizácia zastrešujúca národné Združenia, 

členom je aj ZMM Slovensko) aj medzinárodné stretnutie slovanských krajín v mesiacoch 

apríl/máj 2017, ktoré sa uskutočnilo na Ukrajine. V októbri 2017 sa ďalej realizovalo 

Sympózium vincentskej rodiny v Ríme s účasťou ZMM zo Slovenska V roku 2018 sa ZMM 

zúčastnilo návštevy Slovinska pri príležitosti 20. výročia vzniku ZMM v Slovinsku.  Dané 

stretnutie bolo formačné s účasťou medzinárodného prezidenta ZMM. Na danom 

medzinárodnom stretnutí sa zišli štatutárni zástupcovia ZMM zo Slovenska, Chorvátska a 

Bosny a Hercegoviny. 

 Okrem prípravy a organizácie podujatí sa ZMM Slovensko aktívne zapája do života 

JMV na medzinárodnej úrovni najmä participáciou (Generálne zhromaždenie JMV 2015 – 

Salamanca, Španielsko). 

 Špecifickým prínosom ZMM Slovensko pre fungovanie medzinárodných štruktúr 

JMV bola účasť členky predsedníctva Laury Sabolovej ako dobrovoľníčky v medzinárodnom 

pracovnom tíme v kaplnke Zjavenia Panny Márie Zázračnej medaily na Rue de Bac v Paríži. 



Vo februári 2018 členka predsedníctva Lucia Ondrejková navštívila medzinárodný sekretariát 

v Madride. Cieľom bola upevnenie a rozšírenie medzinárodných vzťahov. 

 Okrem účastí na oficiálnych medzinárodných podujatiach JMV, ZMM Slovensko 

aktívne pripravuje zahraničné podujatia pre svojich členov a zúčastňuje sa aktivít 

spriatelených národných Združení z iných krajín. Medzi tieto aktivity zaraďujeme: 

 SDM Panama - podujatie sa realizovalo v januári 2019. ZMM Slovensko pripravovalo 

adoráciu na Vincentských dňoch pred SDM. 

 Medzinárodná návšteva - vo februári 2018 Slovensko navštívila generálna predstavená 

Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Pri tejto príležitosti mladí zo ZMM nacvičili 

pantomimické divadlo o Jankovi Havlíkovi. 

 

 Medzi významnejšie aktivity ZMM, ktoré Združenie zrealizovalo alebo sa ich 

zúčastnilo v rokoch 2014 – 2020, patria: 

Národné zhromaždenie II/2015; 

Generálne zhromaždenie Salamanca VI/2015; 

Johnyfest Dubovce VIII/2015; 

Národná púť v Šaštíne IX/2015  (ZMM  hralo dramatizovaný ruženec); 

SDM Krakow VI/2016; 

Animagrace Ohradzany VIII/2016; 

Deň so ZMM I/2017 (akcia pre ostatné vetvy ZMM spolupracujúce so ZMM); 

Zlet Lokca VII/2017; 

Národné zhromaždenie II/2018; 

P 18 VII/2018 (ZMM realizovalo divadlo o Jankovi Havlíkovi, zúčastnili sa expo povolaní); 

Blahorečenie Anky Kolesárovej v Košiciach VIII/2018; 

Animazlet Banská Bystrica X/2018; 

Stretnutie sestier IV/2019; 

Zlet ZMM Ledak VI/2019; 

Pochod za život Bratislava IX/2019; 

Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul IX- XII/2019. 

 

 

 

 



CIELE A VÍZIE NA PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 – 2027 

 V novom programovom období sme sa na základe výsledkov z predchádzajúceho 

obdobia zamerali na skvalitnenie problémových oblastí a súčasne s fokusom na aktuálnu 

situáciu v spoločnosti sme vytvorili nové aktivity pre deti, mládež a všetkých členov ZMM 

smerujúce na rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností v rôznych oblastiach života s 

cieľom ich fyzického, duševného, sociálneho aj duchovného života. Strategický plán je 

určený pre tieto cieľové skupiny: 

 členovia ZMM, 

 bývalí členovia ZMM, 

 predsedníctvo ZMM, 

 jednotlivé vetvy vincentskej rodiny. 

 

Hlavný cieľ ZMM na obdobie 2021 – 2027 

Hlavným cieľom ZMM v ďalšom období je zamerať sa na rozvoj fungujúcich aktivít a na 

vytváranie nových činností ZMM so zreteľom na vnútorné zameranie Združenia. 

 

Ciele strategického plánu pre oblasť pravidelnej systematickej práce s deťmi a mládežou 

 Implementácia vnútorných dokumentov do činnosti animátor a vedúcich pri práci 

s mládežou. 

 Príprava a realizácia mimoriadnych aktivít v súvislosti s aktuálnou situáciou v 

spoločnosti a vo svete. 

 Aktivovať mládež k samostatnosti a možnosti ich sebarealizácie. 

 Odstránenie nevhodných postojov a návykov účastníkov, ktoré by smerovali k 

ohrozeniu ostatných účastníkov. 

 

Ciele Strategického plánu pre oblasť Neformálneho vzdelávania 

 Zvýšenie počtu odbornej literatúry zameranej na skvalitnenie a obohatenie práce v 

oblasti neformálneho vzdelávania. 

 Podpora zdravého životného štýlu prostredníctvom neformálneho vzdelávania. 

 Podpora umeleckého cítenia v rôznych oblastiach a možnosti jeho realizácie v rámci 

ZMM. 

 Podpora praktických zručností pri práci s deťmi a mládežou prostredníctvom 

neformálneho vzdelávania. 

 



Ciele strategického plánu pre oblasť dobrovoľníctva, charitatívnej práce a sociálnej 

integrácie: 

 Zvýšená propagácia dobrovoľníckych aktivít aj mimo ZMM. 

 Rozšírenie oblastí, v ktorých ZMM bude pôsobiť a zrealizuje nové projekty. 

 Vytvorenie takých akcií a činností ZMM, kde je možné zapojiť čo najvyšší počet 

členov ZMM s ich rôznymi zručnosťami a schopnosťami. 

 Osobné svedectvá ľudí zo ZMM s rôznymi formami dobrovoľníctva, charitatívnej 

práce alebo inej podobnej činnosti (prezentované osobne, videom alebo v časopise 

ZMM). 

 

Ciele spolupráce ZMM  s ďalšími vetvami vincentskej rodiny a inými spoločenstvami a 

organizáciami na Slovensku: 

 Navýšenie počtu projektov, v ktorých môže ZMM spolupracovať s inými 

organizáciami a participovať na dosahovaní ich cieľov. 

 Propagácia nových projektov a možnosti ich participácie pre členov ZMM. 

 Získavanie nových kontaktov, prezentácia ZMM a následné vytvorenie spolupráce. 

 Vytvorenie spoločných aktivít s inými mládežníckymi organizáciami na Slovensku. 

 

Ciele pre strategický plán v oblasti spolupráce: 

 Zintenzívnenie komunikácie s medzinárodnými organizáciami a vetvami ZMM. 

 Prezentácia činností ZMM na medzinárodnej úrovni. 

 Realizácia medzinárodného stretnutia rôznych vetiev vincentskej rodiny. 

 Nadviazanie spolupráce ZMM s obdobným spoločenstvom v inej krajine a následná 

výmena skúseností. 

 

Ciele pre strategický plán v oblasti mimoriadnych aktivít: 

 Motivačná propagácia mimoriadnych aktivít. 

 Zameranie mimoriadnych aktivít na napĺňanie vnútorných cieľov a hodnôt ZMM. 

 Reflektovanie aktuálnej situácie v spoločnosti a na základe nej vytváranie 

mimoriadnych aktivít. 

 

Ciele strategického plánu pre oblasť Publikačnej činnosti: 

 Využitie online priestoru pre prezentáciu publikačnej činnosti. 

 Rozšírenie publikačnej činnosti na všetky vekové kategórie. 

 Zefektívnenie prezentácie publikačnej činnosti. 



 Zabezpečenie ochrany osobných údajov v publikáciách (citácie, fotky a iné) na 

základe GDPR. 

 

Na základe nastavených cieľov jednotlivých oblastí strategického plánu sme sa na 

jednotlivé oblasti zamerali konkrétne v podkapitolách nižšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pravidelná systematická práca s deťmi a mládežou 

 Združenie považuje prácu s deťmi a mládežou za hlavný a prvotný cieľ pre 

dosahovanie zámerov a cieľov ZMM. 

Prvotne sa zameriava na pravidelnú činnosť s deťmi a mládežou. Tieto stretnutia po 

obsahovej stránke realizujú vypracované obsahy z formačných materiálov pre jednotlivé 

skupiny členov ZMM. Tvoria základný rámec činnosti ZMM. Ich obsahom sú princípy 

vymedzené v úvodnej časti tohto dokumentu. Realizujú sa vo forme 1- až 2-hodinových 

pravidelných stretnutí, ktoré vedie animátor – mladý vedúci pracujúci s mládežou, vyškolený 

na túto úlohu animátorským kurzom ZMM, resp. inou adekvátnou formou prípravy mimo 

ZMM. Zúčastňujú sa členovia jednotlivých základných kolektívov rozdelení podľa vekového 

kritéria. Základné princípy ZMM rozpracované vo formačných obsahoch sa realizujú formou 

voľnočasových aktivít, diskusií, filmových projekcií, workshopov, herných aktivít, malých 

divadelných foriem, stretnutí s pozvanými hosťami a ďalších. 

 Na základe vyhodnotení predchádzajúceho obdobia sme za základné ciele určili 

nasledovné: 

 spravidelniť akciu Animátor roka s cieľom motivácie členov ZMM k aktivite; 

 aktivovať účastníkov akcií k samostatnej a tvorivej činnosti; 

 rešpektovať individualitu každého účastníka bez akejkoľvek diskriminácie, a to na 

základe interného dokumentu „Práva dieťaťa a ich ochrana“; 

 odstrániť formálny a neosobný prístup a nastoliť priateľskú a uvoľnenú atmosféru. 

 

Plánovaný  harmonogram počtu pravidelných aktivít: 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet plánovaných 

pravidelných stretnutí 

 

2950 

 

3000 

 

3050 

 

3100 

 

3125 

 

3150 

 

3200 

 

Tab. č. 1 Harmonogram počtu pravidelných akcií 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Neformálne vzdelávanie detí a mládeže a ich formácia 

V oblasti neformálneho vzdelávania ako prípravy mladých ľudí na prácu s mládežou 

Združenie mariánskej mládeže realizuje základné aktivity v štvorakej forme: 

 

 dlhodobá individuálna príprava jednotlivcov na prácu s mládežou 

- realizovaná v základných kolektívoch pod vedením skúsenejších mladých vedúcich, ktorí 

spomedzi seba vyberajú a pripravujú ďalších pracovníkov s mládežou a zabezpečujú tak 

kontinuitu realizovaných aktivít. Túto formu považuje Združenie za mimoriadne dôležitú 

vzhľadom na osobný príklad a inšpiráciu, vďaka ktorej sa podľa skúsenosti Združenia rodia 

osobnosti schopné prevziať zodpovednosť za prácu s ďalšími mladými ľuďmi. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet účastníkov        

Počet aktivít        

Tab. č. 2 Individuálna príprava jedincov na prácu s mládežou 

 

 bezprostredná spoločná príprava jednotlivcov na prácu s mládežou vo forme 

dvojročného kurzu 

- realizovaná v dvojročných cykloch na území Slovenska, v skupinách podľa geografického 

kritéria – západné, stredné a východné Slovensko. Tieto kurzy prebiehajú formou 

víkendových stretnutí v počte 10, kde kvalifikovaní lektori a skúsení animátori atraktívnou 

formou workshopov, aktivít, prednášok, diskusií, skupinových prác preberajú základné 

a nevyhnutné obsahy potrebné pre prácu s mládežou v Združení mariánskej mládeže 

(komunikácia, ľudská zrelosť, animačné zručnosti, organizačné kompetencie, základy 

psychológie, pedagogiky, vedenia spoločenstva…). 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet účastníkov        

Počet aktivít        

Tab. č. 3 Bezprostredná spoločná príprava jednotlicov na prácu s mládežou 

 

  priebežné formačné aktivity pre pracovníkov s mládežou 

- realizované formou trojročného kurzu VIP – pozostávajúceho z troch víkendových stretnutí 

v ročných intervaloch. Na týchto stretnutiach sa zúčastňujú vedúci miestnych spoločenstiev 

a ďalší aktívni pracovníci s mládežou. Tematicky je kurz zameraný na rozvoj a upevňovanie 



základných zručností vedúcich pracovníkov pri práci s mládežou, koncepčne rozdelených do 

troch oblastí: Viesť, Informovať, Povzbudzovať. Pre efektívne výsledky daného kurzu sa 

daných kurzov zúčastňujú aj odborníci, ktorých ZMM pozýva. Medzi nich môžeme zaradiť 

špecializovaných lektorov, pedagógov a psychológov. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet účastníkov        

Počet aktivít        

Tab. č. 4 Priebežné formačné aktivity pre pracovníkov s mládežou 

 

 kontinuálne individuálne doprevádzanie a poradenstvo 

- ZMM zabezpečuje doprevádzanie a poradenstvo formou pravidelných individuálnych 

stretnutí vedúcich pracovníkov v práci s mládežou so skupinou formátorov vyhradených pre 

pomoc pri činnosti Združenia z radov dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (sestra 

koordinátorka a sestry zodpovedné za regióny) a tiež Národný direktor ZMM – kňaz 

z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Poradenstvo a supervíziu poskytujú tiež členovia 

Predsedníctva vedúcim pracovníkom vo svojich Oblastných spoločenstvách a koordináciu a 

špecializované poradenstvo zabezpečuje národný sekretariát ZMM a predseda ZMM. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet účastníkov        

Počet aktivít        

 

Tab. č. 5 Kontinuálne individuálne doprevádzenie a poradenstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dobrovoľníctvo, charitatívna činnosť a sociálna integrácia 

 Združenie mariánskej mládeže na základe svojho zamerania vykonáva okrem iného 

svoju činnosť aj v oblasti sociálnej a charitatívnej. Na ďalšie obdobie plánuje ZMM rozšíriť 

svoje fungujúce aktivity a taktiež vytvoriť nové činnosti, smerujúce k rozvoju ako Združenia, 

tak aj samotných účastníkov daných aktivít. Medzi tieto činnosti združenia zaraďujeme 

nasledovné: 

 

Projekt Štedrá dlaň 

  V danom projekte Združenie aktívne pracuje a naďalej bude na ňom participovať. V 

tomto projekte formou rôznych aktivít členovia základných kolektívov získavajú finančné 

prostriedky na realizáciu cieľov projektu Štedrá dlaň. Aktivity členov pozostávajú 

z tvorivých dielní, karnevalov, predajných workshopov. Tieto aktivity sú zamerané na rozvoj 

sociálneho cítenia a schopnosti deliť sa u detí a mladých, členov ZMM. Získané financie sú 

zhromažďované v centre ZMM a tam distribuované pre projekt Adopcia na diaľku – ZMM 

financuje prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity základné potreby troch detí 

z rôznych krajín sveta a tento projekt spätne propaguje v Združení a upevňuje povedomie 

osobnej zodpovednosti členov ZMM za adoptované deti a ich priamu pomoc týmto deťom. 

Okrem Adopcie na diaľku sa v ZMM realizuje aj Adopcia rodín ZMM. Táto činnosť 

sa realizuje prostredníctvom adopcie detí z rôznych krajín sveta manželskými pármi, ktoré 

predtým pôsobili ako členovia ZMM. Na základe ich osobnej skúsenosti sa rozhodli pre 

adopciu dieťaťa na diaľku. ZMM chce v tomto trende pokračovať a prostredníctvom 

prezentácií o doterajších aktivitách motivovať mladých ľudí, bývalých členov ZMM k 

podobným aktivitám. 

Plánovaný harmonogram  počtu  nových adopcií manželskými pármi: 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet 

adopcií 

 

1 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7 

 

8 

 

10 

Tab. č. 6 Adopcia na diaľku 

Dobrovoľník roka 

 V predchádzajúcom období sa „Dobrovoľník roka“ realizoval len jedenkrát.  Z tohto 

dôvodu sme sa zamerali na pretransformovanie tejto aktivity a rozhodli sme sa o jej 

realizáciu každý druhý rok na výmenu s akciou „Animátor roka“. Súťaž o dobrovoľníka roka 

sa bude realizovať nasledovne: 

 súťaž sa vyhlási v jarných mesiacoch každého druhého kalendárneho roka; 



 súťaž sa bude striedať so súťažou Animátor roka; 

 daná akcia sa bude prezentovať na všetkých platformách, ktoré má ZMM dostupné 

(web, Facebook, Instagram, printová forma); 

 na pravidelnú realizáciu aktivity bude dozerať tím, ktorý bude za danú akciou v daný 

rok zodpovedný. 

Podmienky, ktoré má spĺňať osoba, aby sa mohla ona samotná prihlásiť alebo aby ju 

mohol prihlásiť niekto iný, budú určené a vypracované osobitným dokumentom, na základe 

ktorého sa bude daná aktivita realizovať. 

Ciele danej aktivity so zreteľom na rozvoj kompetencií a zručností sú nasledovné: 

 podpora mladých v ich činnosti, a to tým, že sa im uzná ich činnosť aj verejne; 

 rozvoj riadiacich schopností pre mladých, ktorí sú súčasťou tímu; 

 rozvoj spolupráce; 

 prezentácia práce dobrovoľníkov aj pre ostatných členov a ich motivácia k činnosti. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Animátor roka x  x  x  x 

Dobrovoľník roka  x  x  x  

Tab. č. 7 Rozpis realizácie akcie Animátor roka a Dobrovoľník roka 

 

Animátor roka 

 Na základe výsledkov z predchádzajúceho obdobia, kedy sme zistili, že súťaž 

Animátor roka bola realizovaná len dvakrát za celé obdobie, sme zvážili túto súťaž a 

pretransformovali sme jej nastavenie. Súťaž Animátor roka sa podľa nového plánu bude 

realizovať nasledovne: 

 súťaž sa vyhlási v jarných mesiacoch každého druhého kalendárneho roka; 

 súťaž sa bude striedať so súťažou Dobrovoľník roka; 

 daná akcia sa bude prezentovať na všetkých platformách, ktoré má ZMM dostupné 

(web, Facebook, Instagram, printová forma); 

 na pravidelnú realizáciu aktivity bude dozerať tím, ktorý bude za danú akciou v daný 

rok zodpovedný. 

Podmienky, ktoré má spĺňať animátor, aby sa mohol prihlásiť on samotný alebo aby ho 

mohol prihlásiť niekto iný, budú určené a vypracované osobitným dokumentom, na základe 

ktorého sa bude daná aktivita realizovať. 

Ciele danej aktivity so zreteľom na rozvoj kompetencií a zručností sú nasledovné: 

 podpora mladých v ich činnosti, a to tým, že sa im uzná ich činnosť aj verejne; 

 rozvoj riadiacich schopností pre mladých, ktorí sú súčasťou tímu; 



 rozvoj spolupráce; 

 prezentácia práce animátorov aj pre ostatných členov a ich motivácia k činnosti. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Animátor roka x  x  x  x 

Dobrovoľník roka  x  x  x  

 

Tab. č. 8 Rozpis realizácie akcie Animátor roka a Dobrovoľník roka 2 

Peračník 

 Na ďalšie obdobie ZMM plánuje zrealizovať projekt s názvom  „Peračník“, ktorého 

cieľom je vytvorenie zbierky školských pomôcok pre deti zo sociálnej odkázaných rodín. 

Táto zbierka bude koordinovaná centrom Združenia. V každom oblastnom spoločenstve budú 

za daný projekt delegovaní dvaja členovia Združenia, ktorých určí predsedníctvo, a títo 

členovia, budú koordinovať celú aktivitu. Po ukončení zbierky budú školské pomôcky 

rozdelené do jednotlivých rodín. Výber rodín bude realizovaný: 

a)  na základe odporučení jednotlivých členov; 

b) po možnom výbere aj z jednotlivých členov Združenia, o ktorých je táto situácia známa. 

Nakoľko však Združenie vytvorilo túto činnosť na základe svojich osobných aj 

sprostredkovaných skúseností, v súčasnosti eviduje niekoľko rodín, pre ktorých je možné 

využiť daný projekt. Súčasne sa zmonitoruje v daných rodinách aj samotný počet detí a ich 

vek, vzhľadom na vyčlenenie  školských potrieb pre deti. 

 

Ciele: 

 uskutočnenie zbierky školských pomôcok pre deti zo sociálne odkázaných rodín; 

 zmapovanie rodín odkázaných na pomoc (aké rodiny, aké majú potreby, vek detí a 

iné); 

 vytvorenie pracovnej skupiny, zodpovednej za danú aktivitu; 

 rozvíjanie sociálneho cítenia u detí a mládeže; 

 rozvíjanie riadiacich kompetencií v rámci pracovnej skupiny zodpovednej za danú 

činnosť; 

 propagácia daného projektu. 

 

Časový harmonogram: 

 Menovanú aktivitu bude Združenie realizovať nasledovne: 

 máj – jún   



Propagácia projektu „Peračník“ prostredníctvom dostupných zdrojov. Medzi ne zaraďujeme 

ako printovú, tak aj video formu. Propagovať sa bude na webovej stránke ZMM, na 

Facebook stránke ZMM, na Instagrame a taktiež prostredníctvom plagátov vo všetkých 

spoločenstvách Združenia. 

 jún 

Realizácia zbierky pre deti zo sociálne slabších rodín. Zbierka sa z jednotlivých oblastí 

následne zhromaždí v centre Združenia a tam sa bude rozdeľovať podľa jednotlivých rodín a 

ich potrieb. 

 júl – august 

V daných mesiacoch každého kalendárneho roka sa budú jednotlivé balíky rozdávať 

rodinám. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet  obdarovaných detí 15 20 25 30 35 40 45 

Tab. č. 9 Akcia Peračník 

Šlabikár 

 Daný projekt je určený na zabezpečenie materiálnych podmienok dobrovoľníckej 

aktivity realizovanej členmi ZMM – doučovanie a pomoc pri príprave do školy sociálne 

znevýhodnených detí a mladých. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet dobrovoľníkov        

Počet  detí        

Tab. č. 10 Akcia Šlabikár 

 

Foundraising Eurko lásky 

Prostredníctvom Euralásky ZMM zbiera financie na podporu fungovania Združenia. Tieto 

financie rozdeľuje na jednotlivé akcie a podporuje činnosť Združenia. Financie rozdeľuje 

predsedníctvo na pravidelných stretnutia na základe aktuálnej situácie a potreby Združenia. 

ZMM má vytvorený špeciálny účet na tento foundraising. Príspevok pre ZMM môže byť 

jednorazový alebo pravidelný. Eurolásky ZMM prezentuje vo všetkých dostupných zdrojoch. 

Prostredníctvom prezentácie sa ZMM snaží o zvyšovanie počtu darcov. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet  darcov        

Darovaná suma        

Tab. č. 11 Foundrasing Eurolásky 



Týždeň darovania krvi 

Ako novú akciu v ďalšom programovom období plánuje ZMM zrealizovať darovanie 

krvi, a to konkrétne v týždni, kedy ZMM slávi zjavenie Panny Márie, pri ktorom žiada šíriť 

medailu medzi ľudí. Cieľom tejto akcie je podpora mladých v darovaní krvi, spolupatričnosti 

voči chorým a uvedomeniu si hodnoty ľudského života. Týždeň darovania krvi bude 

prebiehať na celom Slovensku, mladí ľudia teda môžu darovať krv na akomkoľvek mieste na 

Slovensku. Ako potvrdenie účasti na tejto akcii sa mladí odfotia pri darovaní krvi spolu so 

Zázračnou medailou. Pri veľkom záujme môže ZMM vytvoriť aj samostatné odborné miesta, 

kde budú môcť mladí v určený deň prísť a darovať krv. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet  darcov 35 45 50 60 70 80 90 

Tab. č. 12 Týždeň darovania krvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spolupráca ZMM s ďalšími vetvami vincentskej rodiny a inými spoločenstvami 

a organizáciami na Slovensku 

 Medzi nové aktivity Združenia v súvislosti so spoluprácou s ďalšími vetvami 

vincentskej rodiny a inými spoločenstvami a organizáciami na Slovensku zaraďujeme najmä 

nasledujúce aktivity ZMM. Tie prezentujeme v danej kapitole. 

 

Vincentská taška 

 ZMM a samotní členovia v spolupráci s vetvou vincentskej rodiny sa môžu zapojiť do 

akcie, ktorou je tzv. Vincentská taška. Cieľom tejto aktivity je zbierka trvácich potravín a 

drogérie pre osoby zo sociálne slabšieho prostredia. Na danú aktivitu sa na rôznych miestach 

rozdajú tašky, do ktorých počas jedného týždňa môžu ľudia prispievať vyššie menovanými 

vecami. Po týždni sa všetky veci premiestnia do centra vetvy vincentskej rodiny, kde ich 

následne distribuujú pre jednotlivých sociálne odkázaných ľudí. Čas realizácie aktivity a 

všetky podrobnosti určuje vetva vincentskej rodiny. Tá po vypracovaní celého plánu osloví 

ZMM na aktívnu spoluprácu. 

 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet účastníkov akcie 20 35 45 50 60 65 70 

Tab. č. 13 Vincentská taška 

 

Deň s chudobnými 

 Členovia ZMM  sa môžu zapojiť do ďalšej akcie vincentskej rodiny, a to „Deň s 

chudobnými“. Na jeden deň v roku sa môžu mladí zapojiť do akcie MISEVI (jedna z 

vincentských vetiev), zúčastniť sa na území Slovenska na rôznych realizovaných akciách 

smerovaných na chudobných a núdznych a prežiť celý deň „v ich svete“. Vďaka tejto akcii 

mladí získajú osobnú skúsenosť so svetom chudobných a núdznych. Na základe rozhovorov 

a stretnutí môžu neformálnou cestou získať vedomosti a skúsenosti o živote, jeho 

prekážkach, radostiach a aj o tom, čo je možno skryté pred očami majoritnej spoločnosti. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet 

účastníkov 

 

100 

 

110 

 

130 

 

150 

 

170 

 

180 

 

195 

Tab. č. 14 Deň s chudobnými 

 

 



Projekt 13 domov 

 V tomto projekte sa za spolupráce s ostatnými vetvami vincentskej rodiny môžu mladí 

zapájať do plánovaného projektu, ktorého cieľom je vytvorenie „domovov“ pre ľudí na okraji 

spoločnosti v rôznych mestách Slovenska, kde aktívne pôsobia ostatné vetvy vincentskej 

rodiny. Mladí sa môžu zapojiť do samotného budovania týchto „domov“ podľa schopností a 

možností jednotlivých zapojených účastníkov. Počas projektu môžu využiť svoje fyzické či 

psychické zručnosti a súčasne sa dostávajú do prostredia, v ktorom môžu realizovať službu 

voči slabším. Po realizácií samotných  „domov“ sa môžu mladí zapojiť do ich činnosti a 

dobrovoľníckou prácou prispieť k ich rozvoju aj svojou kreativitou v rôznych aktivitách, 

ktoré sa budú v daných „domoch“ realizovať. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet účastníkov akcie 5 10 15 20 25 30 40 

Tab. č. 15 Projekt 13 domov 

 

 

Polievka pre chudobných 

 Počas pôstu sa členovia ZMM môžu zapojiť do spolupráce s vincentskou rodinou, 

kedy sa môžu prihlásiť do rozdávania tzv. polievky pre chudobných. Táto akcia sa zameria na 

rozdávanie jedla pre ľudí bez domova počas celého roka. Mladí, ktorí sa do tejto aktivity 

zapoja, majú možnosť stretnúť sa s realitou našej spoločnosti, nielen tou bezstarostnou, ale aj 

tou, ktorú veľa ľudí prehliada. Prostredníctvom samotného kontaktu s ľuďmi bez domova, 

ľuďmi odkázanými na pomoc iných, majú možnosť vidieť a počuť rôzne príbehy života, 

vidieť a počuť rôznych ľudí a takto si sami vytvoriť názor a pohľad na osoby „na okraji 

spoločnosti“. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet účastníkov akcie 20 35 45 50 60 65 70 

Tab. č. 16 Polievka pre chudobných 

 

Boj proti hladu 

 Boj proti hladu predstavuje verejnú zbierku celej vincentskej rodiny na pomoc 

chudobným na Haiti, Hondurase, v Rusku, na Ukrajine i na Slovensku. Výrobou a predajom 

medovníkov, do ktorého sa aktívne ZMM zapája, sa získavajú prostriedky na zmienenú 

pomoc. V tomto projekte ZMM aktívne poskytuje najmä svoj ľudský potenciál. Členovia 



ZMM sa zapájajú priamo svoje zručnosti, kedy samotné pečenie medovníkov až po ich 

predaj sami realizujú. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet účastníkov akcie 350 450 500 550 600 650 700 

Tab. č. 17 Boj proti hladu 

 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

Táto akcia funguje viacero rokov na území Slovenska, kedy je možné pred Vianocami 

vytvoriť balíček pre opusteného starčeka alebo starenku a takýto balíček, ktorý sa vkladá do 

„krabice od topánok“, ktorá sa môže ozdobiť, sa odovzdáva koordinátorom v jednotlivých 

mestách. Tí rozdeľujú balíčky do jednotlivých zariadení (zaradenie sociálnych služieb, 

domov seniorov), ktoré sa do tejto akcie prihlásili. ZMM plánuje sa do tejto akcie zapojiť ako 

s najmladšími členmi, tak aj s tými, ktorí budú mať o túto akciu záujem.  Najmladší členovia 

sa prostredníctvom tejto akcie naučia, aké je dôležité mať pri sebe blízkeho človeka a aké je 

dobré darovať a pomôcť. Pri práci a vytváraní týchto „krabíc“ je možné preberať témy 

súvisiace s danou problematikou. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet účastníkov akcie 60 75 80 100 110 115 130 

Tab. č. 18 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

 

 Spolupráca ZMM je aktívna aj s MISEVI (vincentskí laickí misionári), kde majú 

možnosť aj mladí zo ZMM zapojiť sa ako laici misionári do toho projektu a pôsobiť ako 

misionári v niektorej z krajín, v ktorých  MISEVI pôsobí, prípadne na území Slovenskej 

republiky.  Laickým misionárom môže byť dospelá osoba, ktorá absolvuje prípravu. Cieľom 

ZMM je rozvíjať spoluprácu a podnecovať mladých aj k takejto forme dobrovoľníctva. 

Nakoľko príprava na takéto misie trvá rok, predpokladom ZMM je, že počas ďalšieho 

programového obdobia sa daného projektu, či už v prípravnej fáze alebo priamo v úlohe 

laického misionára, zúčastnia minimálne dvaja členovia ZMM. Podstatná je misijná formácia 

aj bez priamej misijnej skúsenosti – pre starších členov, čestných členov – propagácia 

a podpora účasti, prepojenie nadväznosti formačných cyklov. 

 Okrem konkrétnych akcií ZMM spolupracuje s viacerými organizáciami, miestnymi 

spoločenstvami, štátnymi organizáciami a úradmi na mimoriadnych aktivitách, ktoré 

vznikajú na základe aktuálne vzniknutých situácií. ZMM sa bude v ďalšom období usilovať o 

ich udržanie a rozvoja a súčasne o nadväzovanie spolupráce s inými organizáciami, 



združeniami  a inými inštitúciami. Medzi aktuálne inštitúcie, s ktorými ZMM spolupracuje a 

plánuje ďalšiu spoluprácu, zaraďujeme: 

 ERKO – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (spolupráca na programe „Záruky“); 

 KBS na Slovensku (participácia na organizácií celoslovenských podujatí  RMS); 

 mesto Šurany (participácia pri práci s ľuďmi v núdzi na okraji spoločnosti); 

 Notabene; 

 Slovenská katolícka charita (Adopcia na diaľku – ZMM má adoptované deti z tretích 

krajín, ktoré aktívne podporuje); 

 Komisia pre vincentskú rodinu (aktívna participácia na putovaní relikvií sv. Vincenta 

de Paul); 

 Pochod za život; 

 Boj proti hladu (participácia mladých priamo v komisii Boja proti hladu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Spolupráca v rámci ZMM a vincentskej rodiny na medzinárodnej úrovni 

 ZMM Slovensko je na medzinárodnej úrovni plnoprávnym členom JMV (Juventud 

Mariana Vicenciana), ktoré zastrešuje národné spoločenstvá z celého sveta. Ako aktívny člen 

sa zúčastňuje generálnych a medzinárodných zhromaždení JMV. Participovalo aj na práci 

medzinárodného sekretariátu JMV vo forme poskytnutia dobrovoľníčky zo Slovenska na dva 

roky a tiež zo Slovenska pochádzal medzinárodný subdirektor JMV. Na tejto úrovni ZMM 

Slovensko implementuje do svojej činnosti odporúčania medzinárodného sekretariátu 

a medzinárodnej rady JMV. Využíva formačné, informačné a metodologické materiály 

vydávané medzinárodným sekretariátom. 

ZMM Slovensko buduje medzinárodné partnerstvá so spriatelenými národnými 

spoločenstvami JMV z iných krajín – Poľsko, Česká republika, Ukrajina, Slovinsko. V týchto 

partnerstvách ide o výmenu skúseností, ako aj materiálnu alebo organizačnú pomoc, spoločné 

projekty na dosahovanie medzinárodných cieľov JMV. 

Ďalšou rovinou medzinárodnej spolupráce je spolupráca s generálnou kúriou Misijnej 

spoločnosti sv. Vincenta v Ríme, kde sídli najvyšší predstavený JMV a tiež spolupráca, najmä 

vo forme finančnej podpory zo strany generálnej kúrie Spoločnosti dcér kresťanskej lásky 

v Paríži, ktorou je ZMM Slovensko pravidelne finančne podporované. ZMM poskytlo 

dobrovoľníka, ktorý pracoval na generaláte dcér kresťanskej lásky. Dobrovoľník bol 

poskytnutý v rámci aktívnej spolupráce medzi jednotlivými vetvami.  

Okrem tejto roviny spolupráce ZMM aktívne participuje na aktivitách univerzálnej 

Cirkvi vo forme účasti na celosvetovom podujatí – Svetové dni mládeže, kde sa ZMM 

zúčastnilo pod gesciou medzinárodného JMV. Tiež sa jednotliví členovia ZMM zúčastňujú 

aktivít Fóra kresťanských inštitúcií v zahraničí. 

Okrem spomenutých aktivít sa ZMM viacnásobne úspešne uchádzalo o podporu 

z medzinárodných grantov a podporných programov. Ako úspech vníma ZMM nomináciu  

Slovenska v členstve medzinárodnej rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mimoriadne aktivity 

Mimoriadne aktivity svojím charakterom dopĺňajú systematickú pravidelnú činnosť 

práce s mládežou. Tieto aktivity majú doplnkový charakter a nie sú nosným pilierom pre 

napĺňanie cieľov Združenia. Majú výraznú podpornú, motivačnú a propagačnú funkciu.  

Medzi základné aktivity patria: 

 

 Detské tábory 

Sú realizované pobytovou formou pre deti do 15 rokov. Ich obsahom sú voľno časové, 

športové, tvorivé, umelecké, kultúrne, zábavné a duchovné aktivity. Ich cieľom má byť isté 

zadosťučinenie za celoročnú aktivitu, jej zhrnutie a upevnenie a zároveň majú byť silným 

motivátorom pre ďalšiu systematickú činnosť. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet táborov 14 14 16 16 17 18 18 

Počet účastníkov akcie 750 760 800 810 840 860 865 

Tab. č. 19 Detské tábory 

 

 Duchovné obnovy 

Sú realizované pobytovou formou pre mladých od 15 rokov vyššie. Ich základným 

zámerom je umožniť stíšenie, sebareflexiu, vytvoriť priestor pre modlitbu a formou 

duchovných príhovorov a prednášok prispieť k duchovnému a ľudskému rastu jednotlivca. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet akcií 5 5 6 6 8 10 10 

Počet účastníkov akcie 60 65 75 75 80 90 100 

Tab. č. 20 Duchovné tábory 

 

 Plesy, karnevaly 

Sú jednorazové aktivity zábavného charakteru, určené na budovanie spoločenstva 

a priateľských vzťahov, pestovanie pozitívnych návykov u mladých a umožnenie 

atraktívneho využitia voľného času a tvorivých síl. Zároveň sú príležitosťou pre 

odreagovanie a zábavu. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet akcií 2 2 2 2 2 2 2 

Počet účastníkov akcie 350 450 500 510 525 560 650 

Tab. č. 21 Plesy, karnevaly 

 



 Výlety, hry a iné jednodňové aktivity 

Ich úlohou je zatraktívnenie bežného života spoločenstiev ZMM, jeho propagácia, 

prehĺbenie a zdôraznenie niektorého z pilierov ZMM, motivácia členov ZMM a vytvorenie 

príležitostí pre zmysluplné a atraktívne trávenie voľného času. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet účastníkov 1350 1400 1430 1440 1460 1500 1550 

Počet aktivít 45 50 53 55 57 60 62 

Tab. č. 22 Výlety, hry a iné jednodňové aktivity 

 

 Zlet ZMM 

Je najväčšie podujatie realizované ZMM na národnej úrovni pre mladých od 14 rokov. 

Toto podujatie má výrazný motivačný, propagačný a inšpiratívny charakter. Jeho cieľom je 

osloviť mladých ľudí, nabudiť ich pre ideály ZMM a podporiť ich v aktívnom živote 

v prostredí Združenia mariánskej mládeže. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet akcií        

Počet účastníkov akcie 350 450 500 550 600 650 700 

Tab. č. 23 Zlet ZMM 

 

 Animazlet ZMM 

Je to podujatie organizované pre terajších animátorov ZMM a animátorov zaradených do 

procesu prípravy ZMM. Toto podujatie  má byť istou formou satifakcie a povzbudenia pre 

aktívnych členov ZMM a zároveň má atraktívnou formou sprostredkovať niektoré dôležité 

kompetencie pre výkon práce animátora, ako aj povzbudiť v duchovnom raste a samotnej 

animátorskej službe. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet akcií        

Počet účastníkov akcie 350 450 500 550 600 650 700 

Tab. č. 24 Animazlet ZMM 

 

 Vincolympiáda 

Je mimoriadne etapovo organizované podujatie ZMM, zamerané na podporu spoznávania 

náboženských právd a dôležitých hodnôt ZMM medzi jeho členmi. Realizuje sa formou 

súťažného kvízu vo viacerých etapách. 

 



 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet aktivít 1 1 1 1 1 1 1 

Počet účastníkov 45 50 53 55 57 60 62 

Tab. č. 25 Vincolympiáda 

 

 Pracovné stretnutia vetiev ZMM 

ZMM realizuje stretnutia členov, resp. zástupcov jednotlivých spoločenstiev ZMM so 

sestrami a kňazmi, ktorí aktívne pôsobia v Združení, alebo sa v ich farnosti nachádzajú 

jednotlivé spoločenstvá ZMM. Cieľom týchto stretnutí je : 

- predstavenie ZMM; 

- predstavenie aktuálnych akcií a podujatí ZMM; 

- možnosti participácie kňazov a sestier na jednotlivých akciách a podujatiach ZMM; 

- možnosti participácie ostatných ľudí, farností a spoločenstiev na jednotlivých akciách a 

podujatiach ZMM; 

- vytvorenie podporných materiálov/manuálu  pre budúcich spolupracujúcich kňazov a 

sestry so ZMM. 

ZMM realizuje tieto stretnutia raz ročne s cieľom udržania a rozvoja aktívnej spolupráce. 

 

 VIP kurz 

VIP kurz pozostáva z troch víkendových stretnutí v ročných intervaloch. Na týchto 

stretnutiach sa zúčastňujú vedúci miestnych spoločenstiev a ďalší aktívni pracovníci 

s mládežou. Tematicky je kurz zameraný na rozvoj a upevňovanie základných zručností 

vedúcich pracovníkov pri práci s mládežou, koncepčne rozdelených do troch oblastí: Viesť, 

Informovať, Povzbudzovať. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202

7 

Počet účastníkov 45 50 53 55 57 60 62 

Tab. č. 26 VIP kurz 

 

 Vincentský víkend 

ZMM sa aktívne zapája do realizácie sociálnych projektov dcér kresťanskej lásky, a to 

vo forme tzv. Vincentských víkendov, počas ktorých sa mladí členovia ZMM aktívne 

zúčastňujú služby sestier znevýhodneným skupinám, ako sú bezdomovci, väzni, deti 

z detských domovov, starí ľudia v zariadeniach pre seniorov, deti zo sociálne 

znevýhodnených rodín. Pre ZMM je to určitá forma nadstavby animakurzov. Tieto víkendy 



sa realizujú štyrikrát ročne v Nitre a štyrikrát v Košiciach. Majú za cieľ permanentnú 

formáciu mladých. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet účastníkov v Košiciach 45 50 53 55 57 60 62 

Počet účastníkov v Nitre 45 50 53 55 57 60 62 

Tab. č. 27 Vincentský víkend 

 

 Tábory pre sociálne slabších a pre „vozíčkarov“ 

Tábor pre hendikepovaných predstavuje platformu pre účinnú socializáciu zdravotne 

znevýhodnených mladých ľudí do spoločenstva ZMM a zároveň pre aktívne, zdravotne, 

sociálne a psychologicky prospešné a atraktívne trávenie voľného času počas letných 

prázdnin u týchto mladých ľudí. Tábora sa zúčastňujú zdraví členova ZMM ako asistenti 

zdravotne znevýhodnených a zároveň ako účinkujúci v jednotlivých častiach programu 

tábora.  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202

7 

Počet účastníkov 45 50 53 55 57 60 62 

Tab. č. 28 Tábory pre sociálne slabších a pre „vozíčkarov“ 

 

 Deň otvorených dverí v centre ZMM 

Združenie každý rok realizuje Deň otvorených dverí v ZMM v dvoch  fázach. Prvá fáza 

je určená pre bývalých predsedov Združenia, členov predsedníctva a sekretariátu, pre bývalé 

sestry koordinátorky a národných direktorov a všetkých, ktorí pôsobili vo vedení ZMM v 

minulých rokoch. Cieľom tohto stretnutia je predstavenie aktuálneho fungovania ZMM a 

zdieľanie skúseností ako minulých, tak aj aktuálnych vedúcich osobností ZMM. Toto 

stretnutie má za cieľ udržovanie aktívnych kontaktov s bývalými zodpovednými osobami za 

ZMM a ich rodinami. Toto stretnutie sa bude realizovať každý rok v mesiaci jún. 

Druhou fázou, ktorá sa bude realizovať pravidelne v mesiaci september, je Deň 

otvorených pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o ZMM, jeho život a fungovanie a chcú sa stať či 

už členmi, alebo aktívnymi spolupracovníkmi, prípadne podporovateľmi. Cieľom je aktívne a 

kreatívne predstavenie ZMM s jeho jednotlivými charizmami a cieľmi a zodpovedanie na 

jednotlivé otázky smerované na ZMM.  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet účastníkov 45 50 53 55 57 60 62 

Tab. č. 29 Deň otvorených dverí v centre ZMM jún 

 



 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet účastníkov 45 50 53 55 57 60 62 

Tab. č. 30 Deň otvorených dverí v centre ZMM september 

 

 Iuventa 

Združenie plánuje v najbližšom programovom období sa v rámci vzdelávania a výchovy 

mladých zapájať do jednotlivých workshopov, ktoré ponúka pre mladých Iuventa. ZMM 

plánuje  aktívne sledovanie ponúk Iuventy a súčasne aktívne prezentovať jednotlivé ponuky 

pre členov ZMM a zapájať ich do týchto aktivít. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202

7 

Počet aktivít 1 1 1 1 1 1 1 

Počet účastníkov 45 50 53 55 57 60 62 

Tab. č. 31 Spolupráca Iuventa 

 

 ZMM púte 

ZMM v rámci svojej charizmy realizuje pre členov púte po Slovensku a aj v zahraničí. 

Púte sa na Slovensku za posledné obdobie realizovali v mestách Levoča, Šaštín, Trnava, 

Gaboltov, Staré Hory. ZMM sa  zúčastňovalo na zahraničných stretnutiach a cestách, kde 

navštívili aj rôzne pútnické miesta. ZMM plánuje do najbližšieho obdobia realizovať púte 

každý rok minimálne v miestach, v ktorých boli uskutočnené aj po minulé roky. Súčasne 

ZMM plánuje aktívne sa zapájať aj do iných pútí na rôznych miestach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Publikačná činnosť ZMM 

 ZMM v oblasti publikačnej činnosti vydáva vlastný časopis Lúče so štvrťročnou 

periodicitou. Obsahom časopisu sú aktuality zo života ZMM, rozhovor s atraktívnou 

osobnosťou, rubrika pre deti, tematické články, svedectvá a osobné pohľady, ako aj články na 

vybrané duchovné témy. Je zameraný na všetky vekové skupiny ZMM. Tento časopis bude 

ZMM aj naďalej vydávať a obohacovať o ďalšie články, ktoré sa zamerajú na prezentovanie 

samotného Združenia. Medzi novú časť samotného časopisu plánuje ZMM zaradiť časť 

rozhovorov s bývalými členmi ZMM, pričom obsahom daných rozhovorov budú nasledovné 

oblasti: 

 život v ZMM ako člena, jeho aktivity a spomienky; 

 aktuálny životný status; 

 ako ZMM ovplyvnilo život čestného člena; 

 svedectvo. 

Okrem daných rozhovorov sa do časopisu pravidelnejšie budú dopĺňať rozhovory s 

členmi ZMM, ktorí aktívne pôsobili na rôznych misijných alebo iných dobročinných či 

sociálnych aktivitách. 

Cieľom rozhovorov, ktoré plánujeme doplniť do samotného časopisu, je prezentácia 

ZMM a podporenie a motivácia členov ZMM k samostatnosti, aktivite a možnosti 

zrealizovať svoje plány. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Časopis Lúče 4x ročne 4x ročne 4x ročne 4x ročne 4x ročne 4x ročne 4x ročne 

Tab. č. 32 Časopis Lúče 

 Medzi plánované aktivity v publikačnej činnosti na ďalšie programové obdobie sme 

zaradili nasledovné: 

 vytvorenie  hravých materiálov pre najmladších členov ZMM (omaľovánky, pexeso), 

ktoré je možné využiť aj pri systematických činnostiach; 

Materiály ZMM Počet kusov 

Omaľovánky pre deti 300 

Pexeso pre deti 100 

Diplomy na akcie 200 

Zápisník aktivít 100 

                             Tab. č. 33 Publikačná činnosť ZMM 

 preklad materiálov z medzinárodného sekretariátu JMV, ktoré Združenie využije pre 

svoje potreby na jednotlivé  aktivity; 

 



 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Počet materiálov  

3 

 

2 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

4 

Tab. č. 34 Medzinárodné materiály ZMM 

 

 aktualizácia a modernizácia web stránky, facebook stránky a Instagram stránky ZMM; 

 modernizácia a vytvorenie pútavého prostredia pre rôzne vekové kategórie; 

 vytvorenie formačných materiálov pre vetvy vincentskej rodiny a jej členov priamo 

spolupracujúcich so ZMM (príručka pre ďalšiu prácu so Združením); 

 Vytvorenie nových materiálov pre najmenších členov ZMM „Anjelikov“ a aj pre 

„Čakateľov“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Systém hodnotenia strategického plánu na roky 2021 -2027 

Hodnotenie strategického plánu ZMM sa bude realizovať nasledujúcimi formami: 

 

o Koncoročné hodnotenia strategického plánu 

Na konci každého kalendárneho roka prebehne hodnotenie napĺňania strategického 

plánu. Hodnotenie bude realizovať najvyšší orgán ZMM, a to na základe podkladov od 

miestnych a oblastných spoločenstiev/základných kolektívov. Toto hodnotenie bude spísané 

spolu so závermi, v ktorých na základe hodnotenia uvedú odporúčania do nasledujúceho roka 

v oblasti zvyšovania kvality a obsahu napĺňania cieľov strategického plánu. Je nevyhnutné 

vypracovať podrobné evalvačné kritéria pre plnenie cieľov jednotlivých oblastí, 

s maximálnou výpovednou hodnotou. Stanovenie kritérií je úlohou kontrolnej komisie, ktorá 

pripraví podklady pre zasadnutie Predsedníctva. Je nutné jednotlivé body strategického plánu 

efektívne zhodnotiť a počas daného roka vypracovať hodnotiacu schému. 

o Záverečné hodnotenia Strategického plánu v roku 2027 

Na konci programového obdobia v IIIQ 2027 sa bude realizovať celkové hodnotenie 

Strategického plánu na roky 2021 -2027. Toto hodnotenie bude zapísané spolu so závermi, 

v ktorých sa uvedie zhodnotenie a kvalitatívne a kvantitatívne naplnenie daného plánu. Toto 

hodnotenie bude spracované na základe dostupných dokumentov od miestnych a oblastných 

spoločenstiev a bude vypracované do samostatného dokumentu. 

Následne po ukončení hodnotenia bude spracovaný strategický plán na ďalšie obdobie 6 

rokov, ktoré vypracuje a odovzdá na schválenie najvyššiemu orgánu ZMM určená pracovná 

skupina. 

 

 

 

 

 

 

 

Strategický plán Združenia mariánskej mládeže na rok 2021 - 2027 bol dňa ………….. 

prerokovaný a schválený najvyšším orgánom Združenia mariánskej mládeže. 

 

 


