
Zápisnica z predsedníctva  

8.9.2019; Bajzova, Bratislava 

Prítomní: Ján Holubčík, Andrej Skala, Juraj Chorvatovič, Terézia Liptáková, Stanislav Jánoš, Matej 

Uher, Katarína Holeková 

Neprítomní: Barbora Kubalová 

1. Plánovanie školského roka na úrovni pastorácie mládeže. 

Predsedníctvu v tomto bode Ján Holubčík predniesol významné body z plánovania roka, ktoré odzneli na úrovni 

pastorácie mládeže. Veľký význam pre saleziánsku rodinu má exhortácia Chistus Vivit, ktorá bola vytvorená na 

základe synody o mládeži. Janko Holubčík pozval všetkých členov predsedníctva k štúdiu tejto publikácie. Od 

nej sa totiž vyvíja aj najbližšie strenna na rok 2020  s témou- ,,Dobrý kresťan a statočný občan“. 

Pastorácia mládeže považovala za významný bod vzdelávanie. Hoci tento rok nebudú pribúdať nové kurzy, 

máme možnosť zastrešiť školenie 7 návykov pre väčšie množstvo ľudí- minulý rok boli totiž vyškolení noví 

školitelia. Zároveň sa bude opäť pripravovať školenie T4T aj teológia pre mladých, ktoré mali veľmi pozitívne 

odozvy. 

Veľkou výzvou a dôležitou akciou školského roka bude AABB 27.-29.9.2019, ktoré už vrcholí prípravami. Na 

pastorácii mládeže premýšľali aj o možnosti obnovenia akcie BOSS v strediskách. Janko Holubčík taktiež 

predniesol informáciu o festivale Lumen, ktorý tento rok vyšiel so ziskom, čo je veľmi pozitívna správa pre celý 

organizačný tím. 

2. Plánovanie školského roka na úrovni sekretariátu Domky. 

Plánovanie sekretariátu prebiehalo na úrovniach oblastí, ktoré zastrešujú aj jednotlivé komisie. Čo sa týka 

vzdelávania v Domke a samotnej komisie zhodnotili, že rovnako ako aj na úrovni pastorácie ostávajú 

nastavené kurzy rovnako ako to bolo v minulom školskom roku. Výzvou je online priestor (e-learningy), 

personálne je vzdelávanie zabezpečené- za sekretariát je nováčikom na skrátený úväzok Janka Krajčovičová 

z Mamateyky. 

Spoločenská komisia a témy spoločenkého a politického diania sú považované za veľmi významné. Problém v 

spoločenskej komisii predstavuje najmä nedostatočné personálne zastúpenie, resp. veľké vyťaženie členov.  Za 

sekretariát je k spolupráci naklonená Terka Piknová, za predsedníctvo sa okrem Terezky Liptákovej zaujíma 

o túto oblasť aj Juraj Chorvatovič. Predbežne sú hlavné témy na ďalší rok parlamentné voľby, strenna, don 

Bosco green.. 

Agenda spojená so zahraničím a zahraničná komisia mali tento rok veľký problém s obsadením projektov cez 

DBYN pretože ponuky prichádzali často veľmi neskoro a realizácia bola veľmi náročná. V tomto školskom roku 

sa skôr premýšľa o zamrazení aktivít ,,zahraničia“ - ponúkli by iba dostatočne vopred ohlásené a kvalitné 

ponuky. Komisiu bude treba personálne podporiť, za predsedníctvo je zodpovednou osobou Stanislav Jánoš, za 

sekretariát Elena Karasová. 

Mládežnícko - politická komisia v zostave Andrej Skala, Majka Nagyová v spolupráci s Jakubom Zemanom zo 

strediska BA- Mamateyova sa venujú aktuálnym legislatívnym nastavenia a prípadne zmenám, ktoré sa 

v sektore mládežníckych organizácii vyskytujú. Komisia vníma ako významnú informáciu o ukončení pôsobenia 

Jána Tomaštíka v predsedníctve RMS za Domku. Bude potrebné k novembrovým voľbám do predsedníctva RMS 

ponúknuť túto možnosť niekomu z nášho prostredia. 

PR - sekretariát sa bude usilovať čo najskôr vytvoriť nový web Domky, prehodnocoval aj vytváranie newslettru, 

zasielanie infomailu. 

Administratíva má za úlohu v najbližšom čase archivovať dokumentáciu, resp. likvidovať staré dokumenty. 

3. Hlavné témy tohto školského roka. 



o chudobní mladí; 

o digitálny svet; 

o stretká; 

o dobrý kresťan, statočný občan; 

o strategický plán Domky; 

o ako podnet: celoslovenské akcie- po príklade AABB, zamyslieť sa nad koncepciou ako vytvárať tieto 

ponuky pre mladých; 

 

4. Pohľad komisií k ŠK roku 2019/2020. 

Jednotliví členovia predsedníctva hodnotili svoje pôsobenie v komisiách, predstavili hlavné ciele, ktoré 

v školskom roku budú chcieť naplniť. Diskusia bola aj na tému personálneho naplnenia jednotlivých komisií. 

Dohoda medzi všetkými komisiami bola, že na prvom stretnutí budú preberať personálne zastrešenie komisie, 

víziu a cieľ na ŠK rok 2019/20; aspoň 2 presné termíny na ďalšie stretnutia; či vieme niečo pridávať a prinášať 

obsah k novej webstránke. 

5. Rôzne témy a podnety 

GODZONE 

- možnosť mediálnej spolupráce 

- možnosť spolupráce na webstránke 

PERSONÁLNA TÉMA 

Na sekretariáte by bola potreba zastrešiť – IT podporu hardware-technické zabezpečenie kancelárii ; IT 

zastrešenie webstránky, grafické úpravy-možno cez vydavateľstvo dona Bosca kde sa často premieľajú grafici; 

na to aby bola podpora zo strany Domky pre strediská stabilná bude výhľadovo významné aj rozhliadanie sa po 

zamestnancovi k zahraničiu a vzdelávaniu. 

TÉMY Z VZ 2019 

Košice sa ozvali ohľadom osobo-dní - ako tie kritériá nastaviť správne aby sme to uvádzali presnejšie, Senica by 

mala preštudovať podmienky čo sa môže uvádzať ako podujatie, čo ako otvorené podujatie kde sa osobo-dni 

nerátajú; možno by bolo dobré pozrieť sa na pravidlá k nahlasovaniu do Teepee- Matej Uher sa skontaktuje 

s Andrejom Skalom a do ďalšieho predsedníctva skúsia prejsť či podmienky nahlasovanie podujatí netreba 

trochu prekopať a nastaviť ich na realitu Teepee. 

Na ďalšom predsedníctve sa bude preberať téma financovanie v rámci solidarity medzi strediskami bez právnej 

subjektivity a ostatnými- prichádza tam totiž k znevýhodneniu. 

6. Termíny predsedníctva do konca kalendárneho roka: 

14.10., 17:00-20:00 Bratislava 

18.11., 17:00-20:00 Bratislava 

16.12., 17:00-20:00 Bratislava 

 

 

 

 

Zapísal: Katarína Holeková 


