
 

Zápis zo schôdze gakyilu 
Dátum: 6.10.2014 

Miesto: Skype 

 

Prítomní na schôdzi:  

-gakyil: Tomáš Chaban (žltý),  Juraj Harvánek (žltý), Ľubomír Michna (červený), Alexander Berek 

(červený), Michal Brada (modrý), Andrej Vergun (modrý) 

 

Program:  

1. Uvedenie nových členov gakyilu do funkcie a e-maily 

2. Nové stanovy. 

3. Webstranka Lingu 

4. Noví ľudia 

5. Michael Katz 

6.  akcie a pozvanie Rinpočheho na Slovensko 

7. Knihy v Košiciach 

8. Karmajoga v Lingu 

9. Komunikácia 

10. Volba viceprezidenta gakyilu 

 

1.  

(Všetci). Poslat prístupy do e-mailu novým členom gakyilu.  

(Tomáš.) Vytvoriť mail info@dzogchen.sk. napísať starým užívateľom typu mato@dzogchen.sk, či chcú 

používať tieto maily.  

 

2. 

(Lubo). Nové stanovy by výhľadovo do 20. októbra mohli byť poslané komunite na posúdenie a následne 

30.10. by sa začal schvaľovací proces. 

 

3.  

(Andrej) Prejsť obsah webovej stránky Wangdenlingu. 

V druhej polovici oktobra pride Miro balaz urobit nove fotky z lingu. Tomáš updatne na lingovej stránke 

fotky.  

 

4.  

(Andrej) Je návrh poriadať webcasty pre nových  ľudí v mestských skupinách - osloviť lokálne kontakty, 

či sú ochotní toto poriadať.  

Vytvoriť stabilný priestor pre prax v miestnych skupinách, pravidelne praxe zverejnene na komunitnom 

webe. 

 

5. 

Odvoz z letiska (Lubo Michna), ubytko - napísať na konferu v prípade, že sa nikto neozve, hľadať hotely 

atd. 

 

6.   

(Andrej)  Retreaty na lingu - vypracovať rozvrh na 3 mesiace, plus kto by mal záujem viesť také retreaty 

a aké praxe.  

(Všetci) Chceme pozvať Rinpočheho na Slovensko urobiť tak bude vhodné v situácii, ked bude na akcii s 

ním viacero členov našej sanghy - napr.  Poľsku, v ME o forme budeme uvažovať, spravíme sanghový 

brainstorming (darček pre Rinpočheho, pri pozvaní + nejaka ´“kultúrna vložka“ :) ). 



 

 

7. 

(Andrej) - kontaktovat Jirka Karlika, nech urobí návrh, aké knihy, koľko atd.+ aké texty chcú do svojho 

Dharmashopu. 

(Šaňo) Podpora tanca v Blave - organizovanie tancov, 24 euro mesačne, posielať maily. 

 

8.  

Vyriešiť ergonomickejšie priestor v kuchyni. Lubo hovorí, že prekážkou vymaľovania kuchyne je 

zatekajuca strecha. Čo sa týka karmajogy na lingu môžeme naše komunitné retreaty bez učiteľa 

organizovať tak, aby jedno sedenie bolo venované karmajoge (systém, ako majú v centre L. Henrika vo 

FR, keď tam nie je uzavretý retreat - dve sedenia do obeda, jedno sedenie po obede venované karmajoge 

ajedno sedenie večer venované praxi). Toto odskúšame už v Novembri na kurze tibetštiny.  

 

9. 

(Mišo) Treba nájsť lepší program aplikáciu ako je skype na elektronické meetingy, aby to nevypadávalo a 

neboli v tom ruchy. 

 

10. 

Za viceprezidenta bol zvolený jednohlasne Ľubomír Michna. 

 

Vyhotovil: Andrej Vergun. 


