
 

 

 

 

Príloha č. 2 

Správa o činnosti Domky za rok 2016 
 
:: O organizácii :: 
 
Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Vzhľadom na 
počet svojich členov, množstvo aktivít i dobrovoľnícky potenciál patrí medzi najväčšie detské a mládežnícke 
organizácie na Slovensku. V roku 2016 združovala v 30 strediskách viac ako 7800 členov, predovšetkým detí 
a mladých vo veku od 6 – 30 rokov.  
 
Poslaním Domky je venovať sa sprevádzaniu mladých ľudí, cielene im vytvárať priestor pre angažovanosť 
a ponúkať dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo 
vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Domka nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca. 
 
Kľúčovú úlohu v Domke zohrávajú dobrovoľníci. V roku 2016 sa 875 animátorov (mladí vedúci a mládežnícki 
vedúci) venovalo pravidelným týždenným stretnutiam rovesníckych skupín (stretká, krúžky). 1474 
dobrovoľníkov organizovalo podujatia, aktivity, robilo animátorov na táboroch a nepravidelných aktivitách 
(mimo stretiek a krúžkov). Bez ich aktívnej činnosti a obetavého zapojenia by nebolo možné zrealizovať 1336 
podujatí na úrovni strediska a takmer 28 podujatí na celoslovenskej úrovni.  
 
V roku 2016  sa podarilo naplniť niektoré ciele strategického plánu pre školské roky 2013 – 2016. Opäť sme 
úspešne zrealizovali líderské školenie 7 návykov skutočne efektívnych ľudí pre mladých zo stredísk a saleziánsku 
rodinu. Tohtoročnou novinkou bola tvorba a realizácia Základného animátorského kurzu pre začínajúcich 
animátorov zo stredísk. 
 
:: Partnerstvo :: 

 
Domka svoju činnosť vykonáva v úzkej spolupráci s katolíckou rehoľou Saleziánmi dona Bosca (SDB) a laickým 
Združením saleziánov spolupracovníkov (ASC).  Dôkazom silnej spolupráce je aj viacnásobné členstvo 
saleziánov (SDB) a saleziánov spolupracovníkov (ASC) v zastúpení Domky na miestnej i celoslovenskej úrovni. 
Bližšie spolupracuje aj s ďalšími organizáciami založenými na saleziánskej tradícii – Laura, združenie mladých a 
OZ Savio. V roku 2016 Domka spolupracovala s Laurou cez vzdelávacie aktivity oboch organizácií. OZ Savio 
Domka podporila spoluprácou na zbierke Tehlička pre misie, ktorá bola organizovaná  na saleziánskeho diela vo 
vojnou sužovanej Sýrii. Domka tiež propagovala svojim členom ponuky Savia na dobrovoľníctvo v rozvojových 
krajinách. 
Domka je členom Rady mládeže Slovenska (RmS). Aktívne sa spolupodieľala na plánovaní a smerovaní RmS, 
ako aj jej aktivitách. Domka aj v tomto roku podporila Nadáciu pre deti Slovenska v projekte Hodina deťom. 
Na medzinárodnej úrovni je Domka zakladateľom a aktívnym členom siete saleziánskych mládežníckych 
organizácií v Európe – Don Bosco Youth-Net (DBYN) a členom Saleziánskeho mládežníckeho hnutia (SYM). 
Zástupcovia Domky sa zúčastnili na dvoch pracovných stretnutiach DBYN a tiež stretnutia SYM. 
 
:: Orgány Domky :: 

 
Najvyšším orgánom Domky je Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo v apríli 2016. Zástupcovia stredísk za 
zaoberali otázkami ďalšieho rozvoja Domky. Účastníci v skupinách podľa typu stredísk diskutovali 
o možnostiach ďalšieho rozvoja na celoslovenskej úrovni. Ďalším bodom programu bolo prideľovanie financií 
celoslovenským podujatiam, nakoľko po výraznom poklese dotácie MŠVVaŠ SR vznikla otázka, či na ne 
vyčleňovať špeciálne financie, alebo ponechať rozhodnutie o podporení strediskám, ktoré sa podujatí 
zúčastňujú. Nakoniec sa Valné zhromaždenie rozhodlo vyčleniť sumu na podporu celoslovenských podujatí. 
Nasledovali voľby, počas ktorých boli zvolení Katarína Holeková a Pavol Boka SDB ako členovia Predsedníctva 
Domky a Jana Blahúsová, Daniela Polakovičová a Lýdia Veselá ako členky Kontrolnej komisie. 
 
Predsedníctvo Domky je najvyšším orgánom združenia medzi valnými zhromaždeniami. Pozostáva z predsedu, 
a ďalších členov, ktorí sú volení zástupcami stredísk. V roku 2016 malo predsedníctvo 5 stretnutí. Predsedníctvo 
hlasovalo 5x elektronicky. 



 

 

 

 

Na pravidelných stretnutiach sa okrem priebežného informovania o činnosti ústredia a čerpaní financií  
predsedníctvo zaoberalo prípravou strategického plánu Domky. Predsedníctvo sa zhodlo na vytvorení nového 
projektu pre starších mladých a odchovancov. K schváleniu pripravovanej stratégie nedošlo kvôli personálnym 
zmenám vo vedení pastorácie mládeže SDB. Novým vedúcim sa stal Pavol Boka SDB. Saleziáni si neželali, aby 
prebehli v Domke zásadnejšie rozhodnutia, pokiaľ sa nové vedenie nezorientuje v situácii. U saleziánov vznikla 
potreba vyjasnenia vzťahu saleziánov a Domky. Prebehlo niekoľko stretnutí predsedníctva s touto témou. Zatiaľ 
predsedníctvo nedospelo k žiadnemu výsledku. V septembri oznámil riaditeľ ústredia Jaroslav Timko 
rozhodnutie skončiť v pozícii riaditeľa ústredia. Počas jesene prebehlo výberové konanie na nového riaditeľa. 
Od 1.1.2017 prevezme funkciu riaditeľa Andrej Skala.  
 
Kontrolnú komisiu tvorili v roku 2016 štyri členky, ktore v spolupráci s ústredím zrealizovali kontrolu 
účtovníctva strediská (v novembri a decembri). Taktiež prebehla kontrola účtovníctva ústredia vrátane stredísk 
bez právnej subjektivity. V prvej polovici roka došlo k vyjasneniu systému fungovania Kontrolnej komisie 
a rozdelení kompetencií s ústredím. 
 
:: Činnosť :: 

1) Klubové aktivity 
Domka od začiatku svojho fungovania kladie veľký dôraz na pravidelnú a systematickú prácu s deťmi 
a mládežou. Ťažiskom jej aktivít sú pravidelné (zväčša týždenné) stretnutia základných kolektívov. 
Najbežnejšou formou stretnutí sú stretnutia rovesníckych skupín pod vedením vedúcich skupiny – animátorov. 
Pravidelne sa stretávajúce skupiny spájajú deti a mládež približne rovnakého veku a sú vedené väčšinou 
dvojicou dobrovoľníkov - animátorov. Takýto spôsob neformálnej výchovy a výchovy hrou je dôležitým prvkov 
výchovného systému v našich strediskách.  
 
Inou formou systematickej práce sú záujmové krúžky, v ktorých majú účastníci možnosť  rozvíjať svoje 
schopnosti a zručnosti v oblasti, ktorá ich zaujíma. Krúžky sú zároveň veľkou príležitosťou pre mladých 
vedúcich, aby sa naučili zvládnuť často pomerne rôznorodú skupinu, naučiť sa prezentovať svoje doterajšie 
skúsenosti, pomáhať mladým rásť v kvalite v oblasti zamerania krúžku, prehlbovať si vlastné vedomosti, 
potrebné k vedeniu krúžku i organizačné schopnosti.  
 
Súhrn za rok 2016 
V roku 2016 fungovalo v 30 strediskách Domky po celom Slovensku takmer 552 stretiek a krúžkov (najmä 
športové, spevácke a divadelné  krúžky). 
 

2) Tábory, výlety, spoločenské a otvorené podujatia 
Vyvrcholením pravidelnej činnosti jednotlivých kolektívov Domky sa odohráva počas letných prázdnin. Domka 
má silnú tradíciu v organizovaní letných táborov. V takmer všetkých strediskách sú v ponuke ako pobytové, tak 
aj denné (prímestské alebo pridedinské) tábory, pričom vo veľkých strediskách sa odohrávajú aj viaceré turnusy 
či tábory určené viacerým vekovým kategóriám.  
Domka každoročne organizuje aj dva celoslovenské tábory, a to výtvarný tábor pod názvom Saleziánsky plenér 
a miništrantský tábor Tymián. 
 
V priebehu roka strediská ponúkajú mladým spoločné výlety, ktoré sú pobytové, zväčša víkendové alebo 
jednodňové. Sú poskytnuté jednotlivým kolektívom na zblíženie sa či upevnenie vzájomných vzťahov, alebo 
všetkým členom s konkrétnym cieľom a naplnením (lyžovačka, koledovanie, veľkonočný výlet, aktivity 
zamerané na rozvoj sociálneho vnímania a službu ako napr. pomoc sociálne slabšej skupine, návšteva detského 
domova či domova dôchodcov, a pod.). 
 
V strediskách sa taktiež organizujú tzv. otvorené podujatia. Sú určené širokej verejnosti, zamerané na 
prezentáciu činnosti konkrétnych kolektívov, ako aj predstavenie a propagáciu strediska či Domky ako takej. 
Realizujú sa najmä na prelome školských rokov (bodka za prázdninami, otvorenie strediska) ale aj v priebehu 
roka (kultúrne, spoločenské, divadelné podujatia). Ide napríklad o podujatia ako oslava sviatku dona Bosca, 
karneval, šarkaniáda, adventné popoludnia a iné.  
 
Niektoré strediská realizujú tiež streetworkové aktivity. Vychádzajú so svojou činnosťou na verejné miesta ako 
sú parky či ulice a pripravujú program pre deti a mladých alebo sa podieľajú na zveľadení okolia. 



 

 

 

 

 
Súčasťou činnosti Domky sú aj duchovné aktivity - duchovné obnovy a duchovné cvičenia. Počas nich sa 
účastníci zamýšľajú nad svojím životom, majú možnosť prehodnotiť svoje postoje, hodnoty a svoje životné 
smerovanie.  
 
Súhrn za rok 2016 
V roku 2016 sa v Domke zorganizovalo 721 jednodňových podujatí a 203 viacdňových podujatí, z toho viac ako 
80 táborov a 57 otvorených podujatí. 
 

3) športové aktivity 
Športové aktivity sa tešia svojej obľube medzi členmi Domky. Okrem športových podujatí organizovaných na 
regionálnej úrovni pripravujú strediská aj turnaje a súťaže pre hráčov z celého Slovenska. Súťaží sa najmä 
v športoch ako futbal, hokejbal a športové lezenie. 
 
Súhrn za rok 2016 
V roku 2016 zorganizovala Domka 7 celoslovenských športových podujatí pre takmer 770 účastníkov a ďalších 
mladých prítomných na podujatiach. 
 

4) Vzdelávacie aktivity 
Nakoľko Domka stavia svoju činnosť na práci dobrovoľníkov, uvedomuje si nevyhnutnosť ich rozvoja, 
vzdelávania a motivácie. Prispôsobujeme naše školenia osobitostiam a potrebám súčasných mladých 
a investujeme do kvalitného vzdelávania našich dobrovoľníkov v ich práci s mládežou.  
V roku 2016 sa neformálne vzdelávanie v Domke uskutočňovalo na niekoľkých úrovniach, a to:  
 
a/ na strediskovej úrovni: 

1. Osobné a skupinové priebežné sprevádzanie animátorov 
Animátori sú sprevádzaní a hodnotení v ich činnostiach zväčša vedúcim strediska počas celého školského roka. 

2. Strediskové školy pre animátorov 
Sú intenzívne kurzy určené animátorom na lokálnej úrovni, vedené staršími animátormi a prizvanými expertmi. 
Na podporu prípravy animátorov na miestnej úrovni sme vydali manuál Miestna formácia animátorov, ktorá 
obsahuje prehľad tém, ktoré by mali animátori počas prípravy zvládnuť spolu s odkazmi na literatúru, ktorú je 
možné použiť. 
Strediskovú školu pre animátorov v roku 2016 organizovalo 25 stredísk Domky. 
 
b/ na celoslovenskej úrovni: 

1. Škola pre animátorov (ŠpA) 
Ide o kurz prehlbujúci animátorské zručnosti animátorov od 16 rokov. Skladá sa zo 4 víkendových stretnutí v 
priebehu dvoch rokov. Hlavným cieľom kurzov je prehĺbenie a skvalitnenie animátorských zručností 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. Dohľad 
nad odbornosťou zabezpečujú odborníci z rôznych oblastí. 
V roku 2016 sa na realizácii kurzov ŠpA podieľalo 19 školiteľov. Kurzy ŠpA tento rok absolvovalo 108 mladých. 
 

2. 7 návykov 
Opäť sa nám podarilo zrealizovať kurz 7 návykov skutočne efektívnych ľudí pre mladých zo stredísk 
a saleziánsku rodinu, ktoré ponúkame vďaka spolupráci s firmou 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 3 víkendových stretnutí, ktorých cieľom je ponúknuť mladým a saleziánskej rodine priestor na 
intenzívnu prácu na sebe, svojich vzťahoch a zamyslenie sa nad obsahom a spôsobom realizácie svojho 
osobného poslania.  
V roku 2016 sa školenia zúčastnilo 16 účastníkov. 

3. Základný animátorský kurz 
Vítanou novinkou tohto roka bol Základný animátorský kurz, ktorý priblížil mladým účastníkom z celého 
Slovenska podstatu a základ kompetenčného profilu saleziánskeho animátora a jednotlivých oblastí. Spoločne s 
troma školiteľmi túto oblasť počas štyroch prázdninových dní spoznávali a zdokonaľovali sa v nej. Všetci 



 

 

 

 

účastníci sa stali úspešnými absolventmi a vzdelanými animátormi v oblastiach osobnostná  a kresťanská 
zrelosť,  práca so skupinou a jednotlivcom, saleziánska pedagogika či spolupráca s inými. 
V roku 2016 sa kurzu zúčastnilo 23 účastníkov, ktorých sprevádzali traja školitelia. 
 
c/ na centrálnej úrovni: 

1. Kontrola účtovníctva 
V roku 2016 sa uskutočnili 2 spoločné kontroly účtovníctva v novembri (Poprad) a v decembri (Bratislava), 
v rámci ktorých bola účtovníkom stredísk poskytnutá podpora, usmernenie a pomoc v ich účtovníckej praxi. 
Domka tak podporuje rozvoj ich schopností a vedomostí a napomáha tak ich ďalšiemu uplatneniu. 

 
2. Stretnutie s hlavným predstaveným saleziánov dona bosca 

V roku 2016 navštívil slovenskú saleziánsku rodinu 10. nástupca dona Bosca. Don Ángel Fernández Artime 
strávil s jej členmi 5 dní začiatkom novembra. S mladými sa stretol na veľkolepom stretnutí 5. novembra v 
tenisovej hale v Žiline za prítomnosti všetkých zložiek, organizácií a záujmových skupín veľkej saleziánskej 
rodiny na Slovensku. Mladí privítali dona Ángela kultúrno-spoločenským programom, ktorý spoločne zakončili 
adoráciou a večerným slovkom. „Pozývam vás – ako vždy hovorieval don Bosco – veriť v seba, lebo Boh vám dal 
dary. Pozývam vás žiť nie iba pre seba samých, ale aj pre druhých. Pozývam vás byť veľkodušní. Pozývam vás 
nemať strach, keď v sebe objavíte Božie plány, či pre projekt krásneho života v láske v manželstve, či pre 
projekt života povolania rehoľného, kňazského, misionárskeho, nech je ktorýkoľvek, či byť veľkým odborníkom 
v nejakej profesii v službe celému spoločenstvu,“ uzatvoril návštevu don Ángel. 
 
        3. Oslava 25 rokov Domky 
V roku 2016 sme si pripomenuli štvrťstoročie od založenia Domky. Oslava prebehla za pomoci viacerých 
dobrovoľníkov počas Festivalu Lumen, kedy sme pripravili väčší Domka stan s narodeninovou tortou, rôznymi 
hrami a súťažami a slávnostnou svätou omšou v sobotu ráno. 
 

5) iné dobrovoľnícke projekty 
Festival Lumen 
Festival Lumen je openair festival modernej kresťanskej hudby. Je najväčším gospelovým festivalom v strednej 
Európe zameraný na medzinárodnú hudobnú show plnú kvalitnej hudby a povzbudenia do života. Okrem 
kvalitných zážitkov z vystúpení gospelových hudobných skupín, ktoré sú organizované na vysokej úrovni s 
použitím profesionálnej ozvučovacej a svetlenej techniky, ponúka aj dostatok priestoru na priateľské stretnutia 
(Domka stan, Rehoľná kaviareň), duchovné povzbudenia a modlitbu (služba ucha, sväté omše, adorácie). V 
programe festivalu sú zahrnuté aj workshopy, prednášky, divadlá a program pre deti.  
Festival organizujú mladí pre mladých. Hlavnými organizátormi sú dobrovoľníci, ktorí ho pripravujú počas 
celého roka. 
V roku 2016 sa uskutočnil 24. ročník festivalu, ktorý videlo počas dvoch festivalových dní približne 5000 
návštevníkov. 
 

6) Zahraničné aktivity 
Tak ako aj po minulé roky, aj v roku 2016 mali domkári 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 2016 sa tréningových kurzov zúčastnili 3 mladí (2 Nemecko, 1 Belgicko), 3 mladí letných táborov (2 
Belgicko, 1 Rakúsko) a semináru v Anglicku 3 mladí. Stretnutia Valného zhromaždenia DBYN v Holandsku 
a Turíne boli aj za účasti zástupcu zo Slovesnk. Dvaja zástupcovia sa tiež zúčastnili  stretnutia siete 
Saleziánskeho mládežníckeho hnutia, ktoré sa konalo v novembri v Ľubľane. 
 

7) Propagácia  
Webové stránky 
Domka aj v roku 2016 pravidelne prezentovala svoju činnosť a celoslovenské podujatia ako aj podujatia 
stredísk, širšej verejnosti prostredníctvom webových stránok. Ústredie Domky (www.domka.sk) spolu s 19 
strediskami informovali na webových stránkach o svojich aktivitách (väčšina stredísk má aj svoje vlastné 
webové stránky), zverejňovali články či fotografie z podujatí a pozývali na akcie. Samostatnú webovú stránku 
má aj dlhoročný projekt Festival Lumen (www.fln.sk). 

http://www.domka.sk/
http://www.fln.sk/


 

 

 

 

O svojich aktivitách informovala organizácia na webových stránkach saleziánskej rodiny na Slovensku 
(www.saleziani.sk, www.salezianky.sk, www.ascslovakia.sk,  www.laura-mladez.sk), ako aj na webových 
stránkach externých partnerov v závislosti od druhu aktivity. 
 
Propagácia a prezentácia  
Aj v roku 2016 posilnila Domka svoju prítomnosť na sociálnej sieti Facebook, kde medializovala svoje 
celoslovenské aktivity, informácie z diania na ústredí, či zo zaujímavých podujatí v strediskách, ako aj ponuky 
a správy širšej saleziánskej rodiny a organizácií z 3. sektora. 
Správy z akcií Domky sa šírili aj prostredníctvom časopisu Don Bosco dnes, ktorého výtlačky sa distribuujú po 
celom Slovensku. Vo viacerých strediskách vychádzajú časopisy, vďaka čomu sa domkári učia pracovať 
s informáciami, ako aj medializovať činnosť svojho strediska širšiemu okoliu.  
O svojich aktivitách často strediská informovali verejnosť aj prostredníctvom plagátov, videí, alebo priamo na 
otvorených podujatiach.  
Miesto na prezentáciu organizácie mala Domka aj v Saleziánskom magazíne, ktorý vychádza dvakrát mesačne 
a ktorého súčasťou sú tiež video reportáže zo zaujímavých momentov života v stredisku alebo podujatí na 
celoslovenskej úrovni. Saleziánsky magazín sa vysielal  v TV Lux a TV Noe a bol pravidelne uverejňovaný 
aj na Youtube kanále „Saleziáni“.  
 
Externé podujatia 
Počas uplynulého roka sa mladí domkári zapojili do niekoľkých externých podujatí, počas ktorých bol priestor aj 
na prezentáciu organizácie. V rámci celoslovenských akcií sa dobrovoľníci z Domky zapojili napr. do zbierky 
Hodina deťom. 
 

 
 

V Bratislave, 15.3.2017, zapísala: Lýdia Ondrejkovová 
 

http://www.saleziani.sk/
http://www.salezianky.sk/
http://www.ascslovakia.sk/
http://www.laura-mladez.sk/

