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príhovor predsedníčky
kto sme
naše poslanie
štruktúra Domky
strediská na Slovensku
činnosť v strediskách
činnosť na celoslovenskej úrovni
propagácia
externé podujatia
finančná správa
poďakovanie

Ďalší rok je za nami a je čas pozrieť sa späť.
Je ďalším, v ktorom sme sa snažili spoločne
pracovať pre dobro mladých, každý
na svojom mieste, každý s tým, čo vie
vložiť do spoločného, každý spôsobom,
ku ktorému bol pozvaný. Mnoho sme
spravili pre mladých. Mnoho sme spravili
spolu s mladými.
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Chcem nás, drahí priatelia a drahí
kolegovia, poprosiť najmä o jedno. Aby sme
nikdy nezabudli na týchto mladých. Aby nás
všetky sprievodné, praktické, dobré, vhodné, múdre
a nutné veci, neodviedli od toho základného poslania,
ktoré sem mnohých z nás priviedlo, ktoré nás nadchlo,
ktoré je motiváciou, aby sme pokračovali ďalej. Byť tu
pre mladých, premýšľať o nich, snažiť sa porozumieť
ich svetu, objavovať ich potreby a s otvoreným srdcom
a tvorivosťou na ne odpovedať. Stávať sa ich priateľmi
a partnermi, aby sa postupne učili preberať zodpovednosť
za seba, svoj život a tých, ktorí sú im zverení. A pozývať
k tomuto poslaniu ďalších.
Vďaka vám, drahí priatelia, že vo svete nechýbajú
nasledovníci dona Bosca, ktorí dokážu svojím životom
ukazovať, že nám na mladých skutočne záleží, že skutočne
veríme mladým.

(Lýdia Ondrejkovová, predsedníčka združenia)
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NAŠE
POSLANIE

KTO
SME?
Domka – Združenie saleziánskej mládeže pôsobí
v 32 strediskách na celom Slovensku a združuje viac ako
7800 členov. Počtom členov, dobrovoľníkov a aktivít, patrí
k najväčším mládežníckym organizáciám na Slovensku.
Patrí medzi aktívnych členov Rady mládeže Slovenska
(RmS) a na medzinárodnej úrovni je členom Saleziánskeho
mládežníckeho hnutia (SYM) či organizácie Don Bosco
Youth-Net (DBYN), ktorá združuje saleziánske mládežnícke
organizácie v Európe.
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V roku 2015 sa 713 animátorov venovalo pravidelným
týždenným stretnutiam rovesníckych skupín, v podobe
stretiek a krúžkov. Nechýbala organizácia interných
i externých podujatí vďaka 1269 dobrovoľníkom. Bez ich
aktívnej činnosti a obetavého zapojenia by nebolo možné
zrealizovať 1450 podujatí na úrovni stredísk a takmer
33 podujatí na celoslovenskej úrovni.

Domka sa venuje sprevádzaniu mladých
ľudí. Cielene im vytvára priestor pre angažovanosť
a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú
ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní
v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzuje
na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.
V roku 2015 sa podarilo naplniť viaceré ciele strategického
plánu na školské roky 2013 – 2016. Jedným z nich bolo
zrealizovanie projektu v oblasti mladí lídri. Ide o líderské
školenia „7 návykov skutočne efektívnych ľudí pre
mladých zo stredísk a saleziánsku rodinu“, ktoré Domka
pripravuje podľa školení spoločnosti FranklinCovey.
V oblasti vzdelávania vznikol manuál Miestna formácia
animátorov a v oblasti „stabilita združenia“ sa podarilo
ukončiť reformu účtovníctva, zaviesť podporu finančnej
solidarity stredísk, zrealizovať a schváliť zmenu stanov
Domky a upraviť regrantingový systém Domky.

SPOLUPRÁCA

Domka vykonáva svoju
činnosť predovšetkým
v priamej spolupráci
s katolíckou rehoľou
Saleziánov dona Bosca
(SDB) a laickým Združením
saleziánov spolupracovníkov (ASC).
Bližšie spolupracuje aj s občianskym združením SAVIO
či katolíckou rehoľou Dcéry Márie Pomocnice (FMA).
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VALNÉ
ZHROMAŽDENIE
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ŠTRUKTÚRA
DOMKY

Najvyšším orgánom Domky je Valné
zhromaždenie, ktoré tvoria zástupcovia
jednotlivých stredísk a zasadá spravidla raz ročne.
Na stretnutí v marci 2015 sa zástupcovia stredísk
venovali pripomienkovaniu návrhu zmeny stanov
Domky, ktoré pripravilo ústredie združenia.
Ďalším programom stretnutia boli voľby, v ktorých bola
na ďalšie tri roky potvrdená v úlohe predsedníčky Lýdia
Ondrejkovová. Valné zhromaždenie sa tiež zaoberalo
návrhom na prideľovanie financií celoslovenským
podujatiam.
Predsedníctvo Domky je najvyšším orgánom združenia
v čase medzi Valnými zhromaždeniami. Štatutárnym
zástupcom organizácie je predseda. Členovia Valného
zhromaždenia sú volení zástupcami stredísk. V roku 2015
malo predsedníctvo sedem stretnutí, z toho štyri boli
víkendové. Predsedníctvo okrem toho hlasovalo
štyrikrát elektronicky.

PREDSEDNÍCTVO
Lýdia Ondrejkovová ASC, predsedníčka
Pavol Degro SDB
Peter Kertys ASC
Martin Královič
Andrej Leitner
Jozef Taliga
Michal Krupa ASC

KONTROLNÁ KOMISIA

ÚSTREDIE

Daniela Polakovičová - predsedníčka
Peter Rohal ASC
Lucia Blahúsová
Jana Blahúsová
Lýdia Veselá

Školský rok 2015-16

Kontrolnú komisiu, ktorá pomáha strediskám pri ich
ekonomickej činnosti, tvorili v roku 2015 piati členovia, ktorí
v spolupráci s ústredím zorganizovali účtovnícke školenie pre
strediská účtujúce v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.
Kontrolná komisia v spolupráci s ústredím kontrolovala
účtovníctvo stredísk na účtovných kontrolách, ktoré sa
konali v novembri v Bratislave a Poprade.

Jaroslav Timko, riaditeľ ústredia
Lýdia Ondrejkovová, predsedníčka Domky
Igor Slaninka, ekonóm
Pavol Makara, účtovník
Karolína Noskovičová, administratíva
Andrea Boboková, koordinátorka PR
a komunikácia so zahraničím
Andrej Skala, koordinátor vzdelávania

ÚSTREDIE
Školský rok 2014-15
Jaroslav Timko, riaditeľ ústredia
Lýdia Ondrejkovová, predsedníčka Domky
Igor Slaninka, ekonóm
Pavol Makara, účtovník
Karolína Noskovičová, administratíva
Martina Homoláková, koordinátorka PR a podujatí
(do augusta 2015)
Katarína Porubská, potreby mladých (do augusta 2015)
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Banská Bystrica - 351
Bardejov - 536
Bratislava – Daliborovo nám. – 106
Bratislava – Mamateyova – 588
Bratislava – Miletičova – 786
Bratislava - Trnávka - 329
Brezno - 136
Dubnica nad Váhom - 223
Humenné – 201
Ivanka pri Dunaji – 69
Kaplna - 191
Košice - 701
Lisková - 92
Ludrová - 81
Michalová - 27
Michalovce - 166
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Námestovo - 324
Nová Dubnica - 335
Partizánske - 218
Poprad - 353
Prešov - 267
Rožňava – 66
Ružomberok - 84
Sabinov - 172
Šarišské Michaľany - 42
Šaštín - 150
Senica - 239
Trnava - 335
Uzovský Šalgov - 61
Žilina - 408
Zlaté Moravce - 85
Zvolen – 93
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ČOMU SA
VENUJEME
V STREDISKÁCH

LETO,
TÁBORY
STRETKOVÁ
A KRÚŽKOVÁ
ČINNOSŤ

INÉ PODUJATIA
Domka kladie od začiatku svojho fungovania veľký dôraz
na pravidelnú a systematickú prácu s deťmi a mládežou.
Ťažiskom aktivít sú pravidelné stretnutia základných
kolektívov. Najbežnejšou formou sú „stretká“ rovesníckych
skupín pod vedením vedúcich – animátorov. Takýto spôsob
neformálnej výchovy je dôležitým prvkom výchovného
systému v strediskách.
Inou formou systematickej práce sú záujmové krúžky,
v ktorých majú účastníci možnosť rozvíjať svoje schopnosti
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a zručnosti v oblasti, ktorá ich zaujíma. Krúžky sú pre
mladých vedúcich zároveň veľkou príležitosťou učiť sa
zvládnuť pomerne rôznorodú skupinu, prezentovať svoje
doterajšie skúsenosti, pomáhať mladým kvalitne rásť v oblasti
zamerania krúžku, prehlbovať si vlastné vedomosti, potrebné
k jeho vedeniu i organizačné schopnosti.
V roku 2015 fungovalo v 32 strediskách Domky po celom
Slovensku takmer 400 stretiek a 140 krúžkov, najmä
športových, speváckych a divadelných.

Počas roka ponúkajú strediská mladým aj spoločné výlety,
zväčša víkendové alebo jednodňové. Sú určené pre jednotlivé
kolektívy, na upevnenie vzájomných vzťahov alebo pre
všetkých členov s konkrétnym zameraním - lyžovačka,
veľkonočný výlet, aktivity zamerané na rozvoj sociálneho
vnímania a službu, ako napr. pomoc sociálne slabšej skupine,
návšteva detského domova či domova dôchodcov.
Strediská taktiež organizujú tzv. otvorené podujatia. Sú
určené širokej verejnosti, zamerané na prezentáciu činnosti
konkrétnych kolektívov, ako aj predstavenie a propagáciu

Domka má silnú tradíciu v organizovaní letných táborov.
Takmer všetky strediská ponúkajú pobytové i denné
tábory, ale aj prímestské či pridedinské, pričom vo veľkých
strediskách sa odohrávajú aj viaceré turnusy či tábory určené
rôznym vekovým kategóriám. Počas týchto táborov dochádza
často k výmene animátorov medzi strediskami, s cieľom
podeliť sa o skúsenosti, získať inšpiráciu a nadväzovať vzťahy.
V roku 2015 sa výmeny zúčastnili šiesti mladí zo štyroch
stredísk. Okrem táborov realizovaných v rámci strediska
organizuje Domka každoročne aj dva celoslovenské tábory,
a to výtvarnícky tábor a miništrantský tábor Tymian. V roku
2015 zrealizovali strediská viac ako 120 táborov.

strediska, či Domky ako takej. Realizujú ich najmä na prelome
školských rokov - Bodka za prázdninami, otvorenie strediska,
ale aj počas roka - kultúrne, spoločenské či divadelné
podujatia - oslava sviatku dona Bosca, karneval, šarkaniáda,
adventné popoludnia a iné.
Súčasťou činnosti Domky sú aj duchovné aktivity - duchovné
obnovy a duchovné cvičenia. Počas nich majú účastníci
priestor na rast vo viere. Zamýšľajú sa nad svojím životom,
majú možnosť prehodnotiť svoje postoje, hodnoty
i životné napredovanie. V roku 2015 zorganizovala Domka
787 jednodňových podujatí a 208 viacdňových podujatí.
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ŠKOLA PRE
ANIMÁTOROV

ČO PONÚKAME
NA CELOSLOVENSKEJ
ÚROVNI
ŠPORTOVÉ
AKTIVITY

Medzi členmi Domky sa veľkej obľube teší aj športová činnosť.
Na regionálnej úrovni pripravujú strediská turnaje a súťaže
pre hráčov z celého Slovenska. Súťaží sa najmä vo futbale,
hokejbale či lezení. V roku 2015 zorganizovala Domka
7 celoslovenských športových podujatí, pre takmer 800
účastníkov a ďalších mladých, prítomných na podujatiach.
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SALEZIÁNSKY
PLENÉR

Základné informácie o kresbe a maliarskych technikách
rozvíjali mladí umelci na Saleziánskom plenéri v roku 2015
už po desiaty krát. Téma výtvarníckeho tábora, ktorého
sa zúčastnilo 22 mladých z celého Slovenska, sa venovala
krajine - vonkajšej i vnútornej. Zamerali sa na kreslenie, ale
aj maľovanie krajiny, so snahou zachytiť a výtvarne vyjadriť
i vnútorný svet svojho prežívania a nazerania na svet.

Je kurz prehlbujúci animátorské zručnosti animátorov od 16
rokov. Skladá sa zo štyroch víkendových stretnutí v období
dvoch rokov. Hlavným cieľom kurzov je skvalitnenie
animátorských schopností mladých dobrovoľníkov, a tiež
vytvorenie priestoru na vzájomnú výmenu skúseností
a inšpiráciu. Obsahom kurzov je saleziánska spiritualita,
základy psychológie, pedagogiky a iné témy, ponúkané
dynamickou formou. V roku 2015 sa na realizácii kurzov
ŠpA podieľalo 14 školiteľov a absolvovalo ich 164 mladých.

Kurz je súborom metodických materiálov
pre štyri chlapčenské, štyri dievčenské (1018r.) a jednu zmiešanú vekovú kategóriu (1825r.), ktoré pomáhajú vedúcim rovesníckych
skupín pomenovať:
• špecifické prvky vo vekových kategóriách chlapcov
a dievčat,

CESTY
ZRENIA

• miesto a rolu animátora a rodiča v procese jeho
dospievania,
• oblasti, ktoré je potrebné v rámci rovesníckej
skupiny rozvíjať.
Kurzy Ciest zrenia ponúkajú aj konkrétne spôsoby, ako
podnecovať rast v rámci skupiny. Stretnutia garantov
slúžia lektorom na prípravu kurzov a hlbšie naštudovanie
si prinášaných tém. V roku 2015 podporila Domka dve
stretnutia garantov pre 20 účastníkov.

Po niekoľkých rokoch sa podarilo obnoviť kurzy 7 návykov
skutočne efektívnych ľudí pre mladých zo stredísk
a saleziánsku rodinu, ktoré sú v ponuke vďaka spolupráci
so spoločnosťou FranklinCovey. Školenie vychádza z knihy
Stephena R. Coveyho „7 návyků skutečně efektivních lidí“
a tvorí základ pre zefektívnenie a skvalitnenie vedenia
(leadership) na osobnej, medziľudskej,
tímovej aj manažérskej úrovni. Skladá
sa z troch víkendových stretnutí,
ktorých cieľom je ponúknuť mladým
7 NÁVYKOV
a saleziánskej rodine priestor pre
intenzívnu prácu na sebe, svojich
vzťahoch a zamyslenie sa nad obsahom
a spôsobom realizácie svojho
osobného poslania. V roku 2015 sa
školenia zúčastnilo 14 účastníkov.
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NÁVŠTEVA STREDÍSK

KONTROLA ÚČTOVNÍCTVA

V roku 2015 sa členovia ústredia stretli so zástupcami troch
stredísk, s cieľom nastavenia ďalšej spolupráce či stretnutia
s miestnymi animátormi.

V uplynulom roku zorganizovala kontrolná komisia dve
spoločné kontroly účtovníctva v strediskách v Bratislave
a Poprade. V rámci nich bola účtovníkom stredísk
poskytnutá podpora, usmernenie a pomoc v účtovníckej
praxi. Domka tak podporuje rozvoj ich schopností
a vedomostí, a tak napomáha k ich ďalšiemu uplatneniu.

STRETNUTIE
STREDISKOVÝCH RÁD
Stretnutie strediskových rád, t.j. hlavných zodpovedných
v stredisku, na ktoré boli v roku 2015 pozvaní aj členovia
saleziánskej rodiny, sa venovalo téme saleziánskej pastorácie
mládeže. Účastníci sa konfrontovali s podnetmi pre kvalitnú
prácu s mládežou, a to prostredníctvom predstavenia
nového dokumentu „Manuál saleziánskej pastorácie
mládeže“. Stretnutie organizovalo ústredie združenia
a zúčastnilo sa ho 56 účastníkov z 18 stredísk Domky.

ŠKOLENIE NOVÝCH
VEDÚCICH STREDÍSK
Na jeseň sa uskutočnilo školenie nových vedúcich stredísk,
kde sa noví zodpovední zoznámili s komplexným pohľadom
na Domku a úlohami vedúcich v stredisku. Stretnutia sa
zúčastnilo 21 účastníkov z 12 stredísk Domky.

14

ZAHRANIČIE
Tak ako po minulé roky, mali domkári aj tentoraz príležitosť
zúčastniť sa rôznych medzinárodných podujatí, a to
vďaka členstvu Domky v európskej sieti saleziánskych
mládežníckych organizácii Don Bosco Youth-Net (DBYN)
a jej partnerskej spolupráci so zahraničnými organizáciami.
V roku 2015 sa tréningových kurzov zúčastnilo 5 mladých
(2 Rakúsko, 3 Malta), 10 mladých spolupracovalo na
letných táboroch (7 Španielsko, 1 Slovinsko, 2 Belgicko),
medzinárodného stretnutia dobrovoľníkov v Poľsku sa
zúčastnila jedna dobrovoľníčka a semináre organizované
DBYN, navštívili štyria dobrovoľníci (2 Belgicko, 2 Nemecko).
Valné zhromaždenie v Belgicku a koncom roka v Mníchove
sa konalo tiež za prítomnosti zástupcu zo Slovenska.

FESTIVAL
LUMEN

Festival Lumen je openair festival modernej kresťanskej
hudby a najväčší gospelový festival v strednej Európe,
zameraný na medzinárodnú hudobnú show, plnú kvalitnej
hudby a povzbudenia do života. Okrem zážitkov z vystúpení
gospelových hudobných skupín, ktoré sú organizované
na vysokej úrovni, s použitím profesionálnej ozvučovacej
a svetlenej techniky, ponúka dostatok priestoru na priateľské
stretnutia v podobe Domkastanu či Rehoľnej kaviarne. Tiež
pre duchovné povzbudenia a modlitbu cez službu ucha,
sväté omše i adorácie. V programe festivalu sú zahrnuté aj
workshopy, prednášky, divadlá a program pre deti. Počas
Festivalu Lumen sa uskutočnila veľkolepá Don Bosco
birthday party. V roku 2015 pripravili organizátori už
23. ročník festivalu, ktorý videlo počas dvoch festivalových
dní takmer 8000 návštevníkov. Tohoročný festival sa

niesol v duchu motta „History maker“ a jeho hlavnými
usporiadateľmi boli dobrovoľníci z našich stredísk, ktorí ho
tradične pripravovali počas celého roka.

V roku 2015 slávila saleziánska rodina na celom svete
200. výročie narodenia dona Bosca. Výnimkou nebolo ani
Slovensko, kde sa veľkolepá oslava, pod názvom birthday
party, konala v rámci programu Festivalu Lumen.
Akcia sa uskutočnila v Mestskom amfiteátri
v Trnave a program bol pretkávaný
hudobnými vystúpeniami skupiny
DON BOSCO
Saleziáni a jej hostí, videoprezentáciami či
BIRTHDAY
PARTY
zábavnými moderátorskými vstupmi.
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AKO A KDE SA
PREZENTUJEME

V uplynulom roku bolo možné získať informácie o Domke
a jej činnosti vo veľkej miere na sociálnej sieti Facebook,
kde boli pravidelne medializované aktivity a informácie
z diania na ústredí alebo zo zaujímavých podujatí stredísk.
Väčšina stredísk hovorila o svojej činnosti aj na vlastných
facebookových stránkach. Na prezentáciu činnosti využívali
tiež webovú stránku ústredia, projektu Festival Lumen, kurzov
Cesty zrenia, ako aj 21 vlastných web stránok stredísk Domky.
Príležitostne boli informácie o aktivitách zverejnené aj na
viacerých web stránkach externých médií či širšej saleziánskej
rodiny. V spolupráci so sieťou Don Bosco Youth-Net boli
16

informácie k dispozícii aj na zahraničných web stránkach.
Správy z akcií Domky sa šírili aj prostredníctvom
celoslovenského časopisu Don Bosco dnes. Vo viacerých
strediskách vychádzajú miestne časopisy, vďaka
ktorým sa domkári učia pracovať s informáciami, ako aj
medializovať činnosť svojho strediska širšiemu okoliu.
O konkrétnych projektoch informovali aj vo vysielaní rádia
Lumen či v regionálnych rádiách a televíziách. Reportáže
o aktivitách jednotlivých stredísk Domky šíria jej členovia
prostredníctvom relácie Saleziánsky magazín v TV Noe a TV
LUX, ako aj na kanáli YouTube.

EXTERNÉ
PODUJATIA

Mladí domkári sa v roku 2015 zapojili aj do príprav
externých podujatí, počas ktorých sa tiež naskytol priestor
na prezentáciu organizácie. V rámci celoslovenských akcií
podporili viaceré strediská novembrovú verejnú zbierku
Hodina deťom, v rámci ktorej vyšli do ulíc Slovenska
s pokladničkami.
Okrem toho Domka partnersky spolupracovala
na významnom celoslovenskom projekte Tehlička
pre deti ulice. Nechýbali otvorené podujatia na miestnej
a regionálnej úrovni, do ktorých boli strediská Domky
zapojené.
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PREHĽAD HOSPODÁRENIA ÚSTREDIA DOMKY
za rok 2015 v EUR

Náklady
Transfery dotácie MŠVVaŠ strediskám a projektom s PS
		
91 339
Správa organizácie - servis pre strediská, chod ústredia a orgánov Domky
124 707
Vzdelávanie - Škola pre animátorov, Cesty zrenia				
19 152
Iné podujatia
							14 547
SPOLU 								232 505
 	

FINANČNÁ
SPRÁVA

ĎAKUJEME

Výnosy
Dotácie 								204 217
Osobitné výnosy (účastnícke príspevky)
				
16 357
Tržby z predaja služieb
						
20 477
Prijaté príspevky od organizačných zložiek, FO a iných organizácii		
42 450
Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)					
5 358
Iné
								53
SPOLU 								288 912
		

Veľká vďaka patrí najmä dobrému Pánu Bohu, ale aj všetkým
mladým, dobrovoľníkom a animátorom, ktorí dávajú svoj
čas a neváhajú sa deliť s tým, čo dostali a prinášať dobro
druhým. Ďakujeme tiež rodičom, našim spolupracovníkom
a dobrodincom za ich stálu podporu, priazeň a dôveru.

Hospodársky výsledok - zisk vo výške 14 867 EUR.
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Vydala Domka-ústredie v roku 2016.
Tento projekt bol podporený z dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Programy pre mládež 2014 – 2020“,
ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

