
RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA 
 

Zápisnica č. 1/2017 

zo zasadnutia predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja 

konaného dňa 8. február 2016 v Žiline 
 

Prítomní: Martin Šturek, Darina Čierniková, Karin Grobarčíková, Lukáš Švaňa, Vladimír 

Dutka 

Neprítomný, ospravedlnený: Matúš Stas 

 

Program: 

1. Otvorenie, činnosť predsedníctva 

2. VZ 2017 

3. Rôzne 

 

1. Otvorenie a činnosť predsedníctva 

 

Predseda Martin Šturek zhodnotil predchádzajúce stretnutia a tieţ stretnutia, ktoré neboli 

zrealizované a ich dôvody. Rok ubehol ako sme volili nových členov   predsedníctva. 

Rozdiskutovali sme  ročnú prácu nových členov. Otázka od predsedu na ostatných členov, čo 

naše predsedníctvo ako budeme ďalej pokračovať. Zodpovedanie otázok členov ohľadom 

rady mládeţe Ţilinského kraja. 

 

Darinka riaditeľka kancelárie projektového riadenia povedala: má špecifickú pozíciu 

v oblastí výkonnej zloţky. Hodnotí za sebou náročný rok s národným dosahom ako nikdy 

predtým, tieţ spolupráca s inými radami, ktorá nebola jednoduchá nakoľko neboli dodrţané 

dohody, ktoré si na začiatku podpísali. Medializácia zviditeľnenie rady je naša achylovka, 

potrebujeme človeka, ktorý sa tomu budeme venovať. Najlepšie medializovaná akcia bola  

konferencia SK PRESS na úroveni: časopisu mládeţ a spoločnosť a tieţ na úroveň 

ministerstva školstva. Oceňovanie zhodnotila, ţe nebolo dotiahnuté mediálne.  

Lukáš člen predsedníctva:  vníma predovšetkým posun mediálne aj na základe hodnotení 

ľudí. Nič neberiem ako neúspech. Najlepšia aktivita bola podľa Lukáša národná konferencia. 

Čím som prispel ja v predsedníctve? Neviem odpovedať na túto otázku.  

Vladko člen predsedníctva: nedokáţem resp.neviem posúdiť nakoľko sa rada posunula 

kedţe som bol  priamo zvolený, nemal som predchádzajúce skúsenosti. Nepovaţuje sa za 

človeka, ktorý je stotţnený s víziou rady mládeţe. Od augusta som to neriešil v rámci 

dobrovoľníckeho času aj predsedníctvo som svoj čas venoval E-rku. Vnímal som aktivity, 

ktoré sa robili hlavne konferenciu, ktorá zoţala úspech. Oceňovanie dobrovoľníkov bolo 

zaujímavé, dobré zorganizované, malo to veľmi vysokú úroveň, no nies om stotoţnený 

s dvomi rozdielnymi oceňovaniami. V porovnaní s druhým bolo noblesnejšie a na vyššej 

úrovni zorganizované. Skoro vôbec som neprispel k úspechu a uvaţujem či tu mám vôbec 

sedieť a či by tu nebol niekto kto by tu vedel dať viac času a stotoţniť sa víziou. Moţno som 

sa mal zaujímať viac o RMŢK..... Myslím, ţe som neprispel......Bude moţnosť dovoliť 

prípadne zmeniť a na základe vízie sa rozhodnem či budem prínosom pre RMŢK. 



 

Karin členka predsedníctva: RMŢK sa za minulý rok posunula s propagáciou a mnoţstvom 

aktivít, ktoré realizovala. Za úspešné  povaţuje konferencie, školenia (akreditovaný líder, 

lektor), štruktúrovaný dialóg, ŠRF. Za neúspešné workshopy v rámci SK PRESS. Karin tvrdíí 

je si vedomá svojej účasti a podieľaní sa na aktivitách ale ako výkonná zloţka kancelárie 

projektového riadenia nie ako členka predsedníctva. Tvrdí, ţe ako členka svoju úlohu 

nezvládla. Tieţ sa nestotoţňuje s oddelením predsedníctva a kancelárie projektového riadenia, 

povaţuje to za nevyhnutú súčasť, pretoţe by predsedníctvo riešilo víziu stratégiu potrebuje 

vidieť výsledky a priebeh kancelárie a projektov a hlavne výstupov, čo mladí chcú, potrebujú, 

čo sa im páči resp. nepáči a pod.  

 

Martin predseda RMŽK: poďakoval za podnety. Činnosť v predsedníctve je dobrovoľnícka 

činnosť, ktorou chceme niečo urobiť pre druhých a zísť z komfortnej zóny. Ako členovia 

vnímate, ţe niečo funguje mali ste úlohy v kancelárii projektového riadenia. KPR vychádza 

z našich stanov, prečo to chceme rozdeľovať nie je to jednoduché oddeliť. Máme projekty kde 

sú definované aktivity, ktoré chceme realizovať, tie výzvy musíme napísať do cieľov výzvy 

a potom vide niečo najlepšie. Realizácia aktivít bude spočívať v kancelárií projektového 

riadenia. Okrem projektov my ako organizácia by sme mali hľadieť na naše poslanie misiu.  

Predseda by chcel vedieť čo by členovia navrhli aby bola vízia jasnejšia. Skúste navrhnúť aby 

to bolo jasné.  

 

Darinka:  navrhuje ţe kaţdý ako člen predsedníctva si zoberiem kontakty na pár lídrov 

a napíšem na FB len tak napíšem a zaujímam sa, ţe čo robia ako sa im darí. Len zistiť aké sú 

poţiadavky. Návrh sa členom páčil.  

 

Vladko:  navrhol na „víkendovkach“ oblastných centier kde sú všetci animátori prezentovať 

prácu víziu RMŢK a tieţ  výhody členstva RMŢK 

 

2. Valné zhromaždenie 

 

Členovia predsedníctva sa dohodli n predbeţnom termíne VZ: 27.- 28. 05. 2017 

 

3. Rôzne 

 

Otázky do budúcna: 

Ako zapojiť mladých, čo mali s nami skúsenosť? 

Ako získať lektorov? 

- Prostredníctvom  spolupráce s vysokoškolákmi so školou BB a v RK. 

 

KPR: aktuálne prebiehajú aktivity. Vidiecka mládeţ v komunite. 

Štruktúrovaný dialóg – vypracovanie analýzy situácie práce s mládeţou stretnutia s mladými 

dospelými, dotazník, analýza dokumentov ktoré ma samospráva prijaté. Analytický dokument 

čo tam je čo funguje. Správa bude súčasťou záverečnej správe dokument pre samosprávy 

inšpirácia, motivácia. 9 tém podľa štátnej stratégie mládeţe.  

 



ÚLOHY 

1. Byť pravidelne v kontakte medzi sebou (členovia predsedníctva) 

Z:  všetci    T: vždy ako to bude možné 

 

2. Koordinovať si patronát nad členmi RMŢK 

Z:  Vladko, Lukáš, Karin, Matúš  T: vždy ako to bude možné 

Vladko – Liptov,  

Lukáš – Kysuce,  

Karin –   

Matúš – 

 

3. Poslať výhody členstva Martin 

Z: Martin   T: ASAP 

 

4. Spracovane stratégie, ktorá bola navrhnutá v Sidorove 

Z: Martin   T: ASAP 

 

5. Poslať výsledky správe o mládeţe 

Z: Martin   T: ASAP 

 

 

Najbliţšie predsedníctvo SKYPE: 23. Marca 2017 o 20:00 hod. 

 

V Ţiline, 10. február 2017  Zapísala: K. Grobarčíková  Overil: M. Šturek 


