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Príhovor predsedu...
Milá domkárka, domkár a každý, kto drží v rukách túto výroènú správu!
> Rok 2007 bol v Domke poznaèený niekolkými, predovšetkým personálnymi zmenami. Vymenili sa osoby na
poste riaditelky ústredia a predsedu organizácie, odišli niektorí dlhoroèní pracovníci ústredia. Rada by
som podakovala každému z nich. Dakujem za Vašu obetavost, dobroprajnost a poctivý prístup k práci. Nech je
požehnaný každý z Vás tam, kde teraz pôsobí.

> Rok 2007 bol plný mnohých aktivít, podujatí a pravidelnej práce s detmi a mladými v strediskách. Vieme presne
kolko ich bolo i kolko ludí sa ich zúèastnilo. No ako hlboko zasiahli do života zúèastnených, vie len Boh. Dakujem
všetkým animátorkám, animátorom, bratom saleziánom, saleziánom spolupracovníkom aj sestrám
saleziánkam, rodièom aj dobrodincom. Dakujem za všetko, èo ste pre dobro mladých obetovali. Váš
èas, múdrost, peniaze, materiál... dakujem!

> Milá domkárka, milý domkár,
Dakujem za všetko, èo si zo seba daroval v roku 2007 a povzbudzujem ta vykroèit dopredu v duchu výzvy na
rok 2008. Deti a mladí ludia na Teba èakajú. Na Tvoje dobré slovo, Tvoj èas, aktivitu, modlitbu a obetu. Aby
mohli aj oni zajtra robit dobro a šírit okolo seba energiu lásky tak, ako to robíš Ty dnes!
Darina Èierniková

Kto sme...

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže
>

je obèianske združenie s celoslovenskou pôsobnostou. Vznikla v roku 1991. So svojimi vyše 7 800
èlenmi (v roku 2007) patrí k najväèším detským a mládežníckym organizáciám na Slovensku.

>

Hlavným cielom DOMKY je rozvíjanie osobnosti mladých ludí. Vytvára podmienky pre ich osobnostný
rast a sebarealizáciu a ponúka im tiež širokú paletu volnoèasových aktivít a podujatí.

>

DOMKA úzko spolupracuje s reholou Saleziánov don Bosca (SDB) a dalšími zložkami saleziánskej
rodiny. Na fungovaní a aktivitách organizácie sa podielajú predovšetkým mladí dobrovolníci podporení
profesionálnym zázemím.

Štruktúra a orgány DOMKY – Ako fungujeme...
>> Ústredie Domky...
> je výkonnou zložkou organizácie. Znamená to, že koordinuje a podporuje èinnost jednotlivých stredísk, ale tiež
organizuje podujatia s celoslovenskou pôsobnostou, rôzne školenia, venuje sa propagácií a fundraisingu,
zabezpeèuje vztahy so zahranièím a na úrovni celej organizácie rokuje s partnerskými organizáciami a inštitúciami.

> V roku 2007 sa na jeho èele vystriedali dve riaditelky – Adka Jakubíková (do 31. marca) a Slávka Brigantová (od 1.
apríla). Koordinátorkou pre strediská bola Adka Mikyšková a pre celoslovenské projekty Katka Morávková (do 31.
júla). Fundraising mal (do 31. augusta) pod palcom Oto Nad. So zahranièím komunikovala (do 31. apríla) Adka
Mitrová a (od 1. mája) Katka Kaloèajová. Škole pre animátorov sa venovala (do 31. júla) Mária Vavereková a (od 1.
septembra) Mato Královiè. Chod ústredia zabezpeèovala (od 1. októbra) Janka Babalová a úètovníctvo zvládala (do
30. júna) Zuzka Petrášová. Šéfredaktorom domkárskeho èasopisu Domáci Holub bol Kajo Marton.

>> Strediská DOMKY...
> vykonávajú konkrétnu èinnost s detmi a mladými. V roku 2007 ich bolo 32, a tak sa Domka nachádzala v 8 krajoch a
30 okresoch na území celého Slovenska – od Bratislavy až po Humenné a od Námestova až po Rožnavu.

>> Predsedníctvo DOMKY...
> je jej najvyšším orgánom v èase medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. V roku 2007 sa venovalo vypracovaniu
novej vízie, fundraisingu a financovaniu Domky. Preberalo otázky týkajúce sa celoslovenských
projektov a mnohých dalších záležitostí. Na jeho èele stáli až do 1. novembra predsedníèka Darinka Èierniková a
podpredseda Pavel Škoda. Dalšími èlenmi boli Palo Boka SDB, Vilo Riško SDB, Mirka Hašková, Slávka Brigantová
(do 30. apríla), Dalimil Hatok (do 30. júna).

>> Kontrolná komisia DOMKY...
> sa zameriava na kontrolu úètovníctva, dodržiavanie interných smerníc a vedenia administratívy ústredia aj
jednotlivých stredísk. V roku 2007 vykonala kontrolu ústredia i strediska Bratislava – Daliborovo námestie.
Komisiu na èele s Katkou Banásovou tvorili aj Rudo Šunavský, Peto Rohal a Palo Pašuth.

>> Regrantingová komisia DOMKY...
> sa zaoberá prerozdelovaním finanèných prostriedkov strediskám a ústrediu na základe poètu èlenov a
èinnosti, ktorú vyvíjajú. V roku 2007 vypracovala tiež nový regrantingový systém Domky na obdobie rokov
2008 – 2011. Predsedníèkou komisie bola Janka Raèkayová, dalšími èlenmi Tomáš Baumgartner, Pavel Škoda,
Slávka Brigantová, Marián Drahoš, Katka Albertyová a Lucka Šubovièová.

Èo robíme...
>>> Celoslovenské aktivity DOMKY (zabezpeèované ústredím)
>> Servis pre strediská
Celoslovenské projekty

> Školenia a tréningy
> Škola pre animátorov
> Ostatné vzdelávacie aktivity
> Športové aktivity a sútaže
> Turnaje
> PGS
> Oslava 15. výroèia DOMKY
> BOSS
> Kultúrne aktivity
> Gospelový festival Lumen
> Festa – stretnutie mladých

>>> Zahranièné aktivity
>>> Publikácie a propagácia Domky
>> Èasopis Domáci Holub
Webstránky
>> www.domka.sk
>> www.festa2007.sk
>> www.fln.sk

Servis pre strediská...
> zahrna agendu týkajúcu sa èinnosti stredísk, ulahèuje im prácu, zabezpeèuje koordináciu èinností a pomáha im
predovšetkým po administratívnej stránke.

>> Škola pre animátorov...
> je najväèším vzdelávacím projektom Domky. Trvá 3 roky, poèas ktorých sa mladí v 6 kurzoch môžu dozvediet vela o
tom, ako viest skupinu, prehlbujú svoje poznatky a nadobúdajú nové skúsenosti. V roku 2007 sa uskutoènilo 29
kurzov, ktorých sa pod vedením vyše 80 školitelov zúèastnilo viac ako 870 dobrovolníkov. Až 61 z nich na jesen
úspešne absolvovalo závereèné skúšky.

>> Ostatné vzdelávacie aktivity DOMKY...
> boli urèené na zvýšenie kvalifikácie a efektivity práce zamestnancov ústredia a dobrovolníkov v strediskách. V
roku 2007 sa uskutoènilo 6 vzdelávacích podujatí tematicky zameraných na úètovníctvo, efektívne vedenie porád,
ludí a tímovú spoluprácu. Dalšie boli urèené pre športových trénerov a tiež trénerov Školy pre animátorov. Ako
spolupracujúca organizácia sa Domka podielala aj na mediálnom školení PR „Pomedzi riadky“.

>> Športové aktivity...
> Kama je futbalový turnaj stredísk, ktorého sa v roku 2007 zúèastnilo 703 chlapcov. Sútažilo sa v 2 vekových
kategóriách – starší (17-19 rokov) a mladší (14,-16 rokov). Vítaz nie je známy, pretože finále sa presunulo do
roku 2008.

> Halová Kama – turnaj v halovom futbale – prebiehal na východe Slovenska, v Prešove. Zúèastnilo sa ho takmer
280 chlapcov, ktorí sa rozhodli rozvíjat svojho športového a tímového ducha.

> Hokejbal patrí tiež k populárnym športom Domkárov. V roku 2007 sa v Novej Dubnici, Žiline a Košiciach uskutoènili 3
turnaje, v ktorých si zasútažilo viac ako 250 chalanov.

> PGS – Európske športové dni saleziánskej mládeže sa uskutoènili na jar v nemeckom Duisburgu. I ked naši futbalisti tentokrát najvyššie prieèky neobsadili, zažili tu spolu s ostatnými mladými z dalších 13 krajín Európy, vela
radosti a zábavy.

>> Oslava 15. výroèia DOMKY...
> sa tiež niesla v športovom duchu. Z dobýjania 15 slovenských vrcholov sa stala sútaž, ktorej vítazstvo bolo napokon
prisúdené skupine Domkárov na kopci Velká Homola (pri Modre). Oslávit 15. výroèie sa však podarilo všetkým, ktorí
sa vybrali do prírody, zabavili sa, stretli starých i nových priatelov a prežili pekný den plný radosti.

>> Gospelový festival Lumen...
> je jeden z najväèších a najkvalitnejších gospelových festivalov na Slovensku. Jeho cielom je stretnutie mladých
presiaknuté radostnou a priatelskou atmosférou. V roku 2007 sa uskutoènil už jeho 15. roèník a navštívilo ho
približne 3 500 mladých. Tí mali možnost vypoèut si vela kvalitnej hudby, dozvediet sa èosi nové na zaujímavých
prednáškach a aj vdaka duchovným aktivitám sa opät o kúsok viac priblížit k Bohu.

>> Festa...
> je celoslovenské stretnutie mladých, ktoré sa v roku 2007 uskutoènilo už po piatykrát. Jej cielom bolo stretnút sa,
šírit lásku k ŽiWhat-u a radost z neho. Príprava na samotné stretnutie prebiehala poèas 6 mesiacov aj pomocou
webovej stránky www.festa2007.sk. Jednotlivé výzvy upriamili pozornost mladých na rodiny, chudobných,
chorých, deti, životné prostredie a misie. V rámci tohto projektu odpracovali mladí 7 946 dobrovolníckych hodín,
darovali 93 litrov krvi a vyzbierali 16 222,- slovenských korún. Samotného stretnutia v Poprade sa zúèastnilo okolo
3000 mladých.

>> Zahranièné aktivity...
> i tento rok využilo 17 mladých Domkárov. Šiesti z nich sa angažovali ako animátori v letných táboroch vo
Velkej Británii, Holandsku a Slovinsku. Piati Domkári sa zúèastnili na Eurizone – týždennom stretnutí mladých v
Nemecku. Do školení a tréningov v Španielsku, Velkej Británii a v Holandsku sa zapojilo 6 mladých. Všetky
tieto zahranièné aktivity organizované sietou Don Bosco Youth Net priniesli mladým nové skúsenosti, rozšírili
ich obzory, mali možnost zlepšit si svoje jazykové schopnosti a nauèit sa nieèo nové.

>> Domáci Holub...
> je èasopis, ktorý sa zameriava na témy blízke mladým, dobrovolníkom ulahèuje prácu s detmi napr.
prostredníctvom tipov na hry a výlety... Nechýbajú ani zamyslenia, vtipy a krížovky. V roku 2007 vyšli 3 èísla v
celkovom náklade 4 500 kusov. Posledné èíslo bolo spojené s èasopisom Lawína a bolo súèastou vstupenky na
Festu 2007.

>> BOSS...
> je celoslovenská biblická sútaž. Jej cielom je vzbudit u mladých záujem o Sväté Písmo a o život svätcov a hrdinov
svojej doby. Preto je súèastou sútaže aj Sociálny èin BOSS-a – aktivita, v ktorej sa mladí snažia aplikovat do života
hodnoty a skutky inšpirované svätcami. V kategórií mladších vyhralo v roku 2007 družstvo z Hanušoviec, medzi
staršími zvítazili Humenèanky.

>> Webstránky...
> www.domka.sk je oficiálna stránka Domky, ktorá prináša informácie o organizácií, jej aktivitách a rôznych
podujatiach, ponúka tiež možnost na blogovanie, diskusie vo fóre a zábavu.

> www.festa2007.sk bola webstránka, pomocou ktorej sa mladí pripravovali na celoslovenské stretnutie Festa 2007.
Boli na nej uverejnené jednotlivé výzvy, ponúkala široký a rozmanitý priestor na virtuálne stretnutia a prezentácie
jednotlivých stredísk. Poèas prvých 6 mesiacov svojho fungovania zaznamenala bezmála 1 000 000 prístupov, èo
je na novú stránku za také krátke obdobie na Slovensku skutoène výnimoèné.

> www.fln.sk sa 29. septembra stala oficiálnou stránkou festivalu Lumen. Jej jedineènost spoèíva najmä v
interaktivite, pretože zaregistrovaní používatelia, ktorých poèet sa vyšplhal na viac ako 2 000 môžu diskutovat
(navzájom, ale aj s organizátormi a èlenmi jednotlivých kapiel) a tiež majú možnost hlasovaním rozhodnút o
programe. Taktiež prináša príležitost pre kapely, ktoré si prostredníctvom nej môžu s fanúšikmi vytvorit užší
kontakt.

>>> Regionálne aktivity DOMKY (zabezpeèované strediskami)
>> „Stretká“ (pravidelné týždenné skupinové stretnutia)
Krúžky
Spoloèenské podujatia
Tábory
Výlety a športové podujatia
Vzdelávacie aktivity
Duchovné aktivity
Publikácie a propagácia

>> Èasopisy
>> Webové stránky

>> Stretká a krúžky...
> predstavujú pravidelnú klubovú èinnost. Deti a mladí, ktorí sa v nich stretávajú, vytvárajú základné
kolektívy. V roku 2007 ich v Domke fungovalo až 701 a stretli sa 35 693-krát. Tieto aktivity stredísk sú
osvedèené, pretože vdaka svojej dlhodobosti a kontinuite dosahujú najlepšie výsledky pri práci s detmi a
mladými.

>> Jednodnové krátkodobé aktivity...
> zahrnajú podujatia ako napr. spoloèenské akcie, športové turnaje, výlety, brigády a iné. V roku 2007
sme ich zorganizovali 1 035 a zúèastnilo sa ich 43 963 Domkárov aj nedomkárov.

>> Viacdnové krátkodobé aktivity...
> tvoria najmä tábory, športové podujatia, výlety, prímestské tábory, duchovné cvièenia a pod. 318
zorganizovaných podujatí sa zúèastnilo 7 995 detí a mladých.

>> Pobytové podujatia...
> sú týždnové aktivity zahrnajúce predovšetkým pobytové a stanové tábory. V roku 2007 ich Domkári
zorganizovali až 131 pre 4 783 úèastníkov.

>> Publikácia a propagácia...
> až 26 stredísk Domky (èo je viac ako 81 %) má vlastnú webovú stránku a 10 stredísk vydáva aj vlastný
strediskový èasopis. Tieto média približujú aktivity Domky širokej verejnosti v blízkosti strediska a umožnujú jej
tak sa lepšie navonok prezentovat. 2 bratislavské strediská vydali v roku 2007 aj vlastné publikácie.

Preh¾ad celkových nákladov za jednotlivé projekty ústredia a stredísk DOMKY
v roku 2007
PROJEKTY
Bežné výdavky kancelárie ústredia
Chod domky (VZ, KK, RK, P)
Servis pre strediská
Fundraising
Zahranicie
Propagácia
Koordinácia CSP
Domáci holub
Vzdelávanie
Škola pre animátorov
Festa
Lumen
BOSS
CSP Šport
15 vrchov/výrocie Domky
Regranting strediská (Nadácia SLSP)

1 028 988,21
161 099,50
291 248,00
240 333,12
41 549,00
43 554,00
186 698,00
67 290,50
21 309,50
988 739,70
995 875,20
1 203 817,92
62 361,50
198 527,20
10 007,00

5 598 398,35 Sk

57 000,00

STREDISKÁ
Bežné výdavky SbPS z vlastných zdrojov
Bežné výdavky SbPS z dotácie MŠ SR
Transfery dotácie MŠ SR pre SsPS na bežné výdavky

438 946,50
295 113,00
3 536 366,00

4 270 425,50 Sk

9 868 823,85 Sk

Preh¾ad celkových výnosov pod¾a zdrojov za projekty ústredia a stredísk DOMKY
v roku 2007
DOTÁCIA Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR
Dotácia na BV pre ústredie a cesloslovenské projekty

2 298 421,00

Dotácia na BV pre SsPS

3 536 366,00

Dotácia na BV pre SbPS

295 113,00

6 129 900,00 Sk

OSTATNÉ PRÍJMY
Vlastné príjmy SbPS
Prijaté príspevky
Prijaté dary od organizácií a FO
Granty z Nadácií
2%
Saleziáni don Bosca
Sponzori
Ostatné príijmy

488
1 644
282
60
250
452
55

819,00
044,06
579,00
000,00
334,95
210,00
596,00

3 790 068,38 Sk

556 485,37
9 919 968,38 Sk

Zoznam použitých skratiek
MŠ SR - Ministerstvo školstva SR
P - predsedníctvo DOMKY
RK - regrantingová komisia DOMKY
KK - kontrolná komisia DOMKY
SbPS - Strediská bez právnej subjektivity (úctuje za ne ústredie)
SsPS - Strediská s vlastnou právnou subjektivitou
BV - bežné výdavky
FO - fyzické osoby
CSP - celoslovenské projekty

Povedali o nás...
„FESTA 2007 investuje do mladých ludí a apeluje na ich príspevok venovaný v prospech spoloènosti. Reakcia
mladých svedèí o potenciáli a hodnotách slovenskej mládeže a jej entuziazme podporit život v každej jeho podobe.“
Ján Figel, európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, èestný host podujatia Festa 2007

„Podporili sme podujatie Festa 2007 preto, že ide o jedno z najväèších dobrovolníckych podujatí na Slovensku.
Oslovila nás najmä ochota mladých ludí skvalitnit životné prostredie mesta Poprad, v ktorom sa stretnú, a tiež
ochota pomôct hendikepovaným skupinám obyvatelov mesta.“
Michal Dyttert, hovorca spoloènosti PROVIDENT FINANCIAL, ktorá bola generálnym partnerom podujatia Festa 2007

Chceme sa podakovat...
... všetkým, bez ktorých osobného nasadenia a finanènej podpory by sa naše aktivity nemohli uskutoènit. Sú to
najmä saleziáni SDB, sestry FMA, saleziáni – spolupracovníci ACS, animátori a dobrovolníci, rodièia, darcovia 2 %,
Darinka, ktorá po necelých 2 rokoch opustila predsednícku stolièku, Ministerstvo školstva SR, Nadácia Slovenská
sporitelna, Nadácia Pontis, Nadácia Intenda, firmy Granex a Provident Financial a mnohí další, ktorí na nás myslia v
modlitbách a držia nám palce. Naše najväèšie podakovanie však patrí Bohu predovšetkým za lásku, ktorou nás
zahrna a tiež za ochrannú ruku, ktorú nad Domkou, svojím dielom, drží.

Banská Bystrica
Tatranská 38/A
974 11 Banská Bystrica
www.sbb.sk
bystrica@domka.sk

BA - Trnávka
Okružná 13
821 04 Bratislava
www.trnavka.sk/oratko
trnavka@domka.sk

Košice
Na Kalvárii 23
040 11 Košice
www.kalvarka.sk
kosice@domka.sk

Nová Dubnica
Maxima Gorkého 23
018 51 Nová Dubnica
www.ndss.sk
novadubnica@domka.sk

Bardejov
Kellerova 7
085 01Bardejov
www.postarka.sk
bardejov@domka.sk

Brezno
Brezenská 2
977 01Brezno
www.domkabr.tym.sk
brezno@domka.sk

Lisková
Lisková 35
034 81Lisková
www.domkaliskova.sk
liskova@domka.sk

Okolièné
Kláštorná 123
031 04 Okolièné
okolicne@domka.sk

BA - Mamateyova
Mamateyova 4
851 04Bratislava
www.mamateyka.sk
mamateyova@domka.sk

Dubnica n/Váhom
Cintorínska 2
018 41 Dubnica n/Váhom
dubnica@domka.sk

Michalová
Hrable 46
976 57 Michalová
michalova@domka.sk

Partizánske
Šípková 324/1
958 03 Malé Uherce
www.pcsipok.sk
partizanske@domka.sk

BA - Daliborovo nám.
Daliborovo nám. 1
851 01 Bratislava
www.daliborko.sk
daliborko@domka.sk

Humenné
Štefániková 33
066 01 Humenné
www.humenne.domka.sk
humenne@domka.sk

Michalovce
Špitálská 15
071 01 Michalovce
www.sdbmi.sk
michalovce@domka.sk

Poprad
Velické nám. 1
058 01 Poprad
www.oratko-usmev.sk
poprad@domka.sk

BA - Miletièova
Miletièova 7
821 08 Bratislava
www.mileticka.sk
mileticova@domka.sk

Ivanka pri Dunaji
Cintorínska 7
900 28Ivanka pri Dunaji
www.ivanka.domka.sk
ivanka@domka.sk

Námestovo
Mlynská 40
029 01 Námestovo
namestovo@domka.sk

Prešov
Jána Bottu 9
080 01 Prešov
www.animatori.szm.sk
presov@domka.sk

Púchov
Námestie slobody 1656/19
020 01 Púchov
puchov@domka.sk

Senica
Komenského 958/16
905 01 Senica
www.senica.domka.sk
senicaa@domka.sk

Zvolen
Novozámocká 2477/3
960 01 Zvolen
www.zvolen.domka.sk
zvolen@domka.sk

Rožnava
Námestie Baníkov 30
048 01 Rožnava
www.roznava.domka.sk
roznava@domka.sk

Šarišské Michalany
Uzovský Šalgov 74
082 61 Uzovský Šalgov
www.michalany.domka.sk
michalany@domka.sk

Žilina
Rajecká 17
010 01 Žilina
www.domkazilina.mladez.sk
zilina@domka.sk

Ružomberok
Ku Revúcej 5
034 03 Ružomberok
www.domkaruza.wbl.sk
ruzomberok@domka.sk

Šaštín
Kláštorná námestie 1
908 41 Šaštín-Stráže
www.domka-sastin.wbl.sk
sastin@domka.sk

Ústredie
Miletièova 7
821 08 Bratislava
www.domka.sk
ustredie@domka.sk

Sabinov
Hviezdoslavova 10
083 01 Sabinov
www.sdbsb.wz.cz
sabinov@domka.sk

Trnava
Jána Hlubika 11
917 01 Trnava
www.trnava.sdb.sk
trnava@domka.sk

Senec
Bratislavská 15
903 01 Senec
senec@domka.sk

Zlaté Moravce
A.Kmeta 6
953 01 Zlaté Moravce
skycov@domka.sk

Vydala Domka – ústredie v roku 2008 s finanènou podporou MŠ SR.
Za spoluprácu dakujeme stredisku BA – Trnávka.

