
RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA 
 

 Zápisnica z 8. zasadnutia predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja konaného dňa 11.5.2018  
 

 

Prítomní: Darina Čierniková, Martin Šturek, Karina Grobarčíková, Marek Bajči, Lukáš Švaňa, Beáta 
Štureková, Henrieta Olbertová 
 

Program:  

1. Privítanie 
2. Úlohy z Valného zhromaţdenia 
3. Aktuality z KPR  
4. Zapojenie členov Predsedníctva do aktivít 
5. GDPR - návrh smernice + ďalšie potrebne úkony k novej legislatíve ohľadne ochrany 

osobných údajov 
6. Rôzne 

 

 

1.Privítanie 
Martin Šturek začal 8. zasadnutie predsedníctva RMŢK. 
Bližšie predstavenie a zoznámenie s novými členmi predsedníctva. 
Martin Šturek predstavil technické informácie ohľadne fungovania v rámci predsedníctva ako 
vyuţívanie zdieľaných súborov cez Google Disk, Google kalendár, e-mail a pod. 
Úloha: Vytvoriť emailové adresy novým členom PRESEDNÍCTVA 
Úloha: Skontrolovať a nastaviť prístup k Google Disku a Google kalendáru. 
 

 

2. Úlohy z Valného zhromaždenia 
Martin Šturek zhrnul otvorené body z uplynulého Valného zhromaždenia: 
Kontrola úloh, kontrola stanov, uznesenia 
  
Úloha: Žiadosť o doplnenie stanov formou dodatku - 3 body podľa uznesení z VZ (KPR, do konca 
mája) 
Úloha: Overiť členstvo skautov DK, chýba zaplatenie členského + prehlásenie za rok 2017 (Martin 
Šturek) 
Úloha: Overenie zápisnice z VZ (Lukáš Švaňa, Lukáš Hrošovský, Matúš Krška) 
Úloha: Doplniť originál nominačného listu (Henrieta Obertová) 
 

Diskusia: pozitívne reakcie na valné zhromaţdenie. 
 

3. Aktuality z KPR 
Riaditeľka KPR  hovorí o novinkách z kancelárie: 
 
Info o projektoch  
Projekt: Efektívna verejná správa 
Od 1. mája 2018 je 7 ľudí zamestnaných na čiastkové úväzky.  
Projekt bude trvať 27 mesiacov. 
Informácie o - financovaní, harmonograme, organizácií, procese. 
 

Projekt: K2 MAYDAI 



Od 01. 02. 2018 
Spolupráca s RADAMOK (ČR). 
Informácie o projekte o – financovaní, prieskume (Čo motivuje mladých ľudí – do konca  júna) 
 

 

Projekt: Hlas mladých 
Informácie o projekte, o financovaní, program, proces. 
 

Informácie z VÚC: 
Info z Komisie školstva a športu. 
VÚC spúšťa novú nadáciu zameranú na podporu pre rodiny a deti zo sociálne slabého prostredia a 
podporu dobrovoľníctva (4 oblasti) . Riaditeľka KPR je nominovaná na členku správnej rady. 
Príprava Koncepcie rozvoja práce s mládežou – stretnutie, podpis memoranda. 
Pozvánka na stretnutie zástupcov ministerstva a VÚC. 
 
Ďalšie informácie: 
Školenie facilitátorov. 
Redakčná rada. 
Web -  nový dizajn (verzia aj pre mobily) + vytvorenie podstránok k projektom. 
 

4. Zapojenie členov predsedníctva do aktivít 
Predseda: Návrh - každý člen predsedníctva bude mať patronát nad niektorou vybranou aktivitou. 
Bude v kontakte s KPR. 
Diskusia: Pozitívne reakcie, určite s tým začneme 
Úloha: Vybrať si patronát nad aktivitou. Predseda pošle zoznam aktivít 
Team building – 3. júna 2018 v Oravskej Polhore na podujatí Mladý farmár. 
 

5. GPDR 
Martin Šturek: Informácie o novej legislatíve ohľadne ochrany osobných údajov + návrh 
implementácie pre RMŢK 
Po diskusii členovia schválili Internú smernicu o ochrane osobných údajov. 
 
Úloha: Informovať zamestnancov a dobrovoľníkov o povinnostiach plynúcich z internej smernice + 
záznam o tom, že boli poučení (KPR) 
Úloha: Implementovať súhlas so spracovaním osobných údajov do všetkých príslušných formulárov 
ako je Čestné vyhlásenie o členstve, Prezenčné listiny, Prihlášky na podujatia a pod. (KPR) 
 

6. Rôzne 
Info o podujatí Bambifest – Liptovský Mikuláš 9. – 10. júna 2018 
Výzva - zamerať sa na získanie nových členských organizácií v okrese – Bytča, Turčianske Teplice;  
 

Najbliţšie stretnutie predsedníctva v Oravskej Polhore 3. júna 2018 – neformálne, 
7. júna stretnutie v Ţiline o 17.00 h. 
 
Zapísala: Beáta Štureková 
Overil: Martin Šturek 


