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Zápisnica z XX. Valného zhromaždenia Rady mládeže Žilinského kraja, 

konaného 10.3.2018 v penzióne Sidorovo, Biely potok 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

1. 09:30 - Otvorenie VZ RMŽK 

Martin Šturek (predseda RMŽK) privítal a otvoril XX. VZ RMŽK. 

 

2. Overenie mandátov 

Prítomných je 41 z celkového počtu 62 členských organizácií, čo predstavuje 66,13% hlasov. 

XX.VZ RMŽK je uznášania schopné. 

 

3.  Moderovaná debata s Igorom Janckulíkom, poslancom Národnej rady SR, Podpredseda 

a poslanec Žilinského samosprávneho kraja. 

 

4. Schválenie skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Skrutátori: Beáta Švecová , Marek Bajči    ZA: 41 Proti: 0 Zdržal sa:0 

Zapisovateľ:  Lukáš Švaňa    ZA: 41 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Overovatelia zápisnice:  Matúš Krška , Lukáš Hrošovský                             ZA:41  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.1: VZ RMŽK schvaľuje voľbu skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

5. Program XX. VZ RMŽK 

 

09:30 -Otvorenie Valného zhromaždenia 

- Debata s Igorom Janckulíkom, poslancom Národnej rady SR, Podpredseda a poslanec 

Žilinského samosprávneho kraja. 

10:30 – 12:30 – 1.časť VZ  

- Správa o činnosti  

- Správa o hospodárení  

- Správa o činnosti predsedníctva  

- Správa kontrolnej komisie  

- Doplnenie stanov 

- Schválenie členského príspevku a termínu jeho úhrady  

12:30 – 13:30 – Prestávka  

13:30 – 15:00 – 2.časť VZ  

- Doplnkové voľby do predsedníctva 

- Plán činnosti  

-Doplnenie stanov 

15:00 – Ukončenie oficiálnej časti Valného zhromaždenia 

 

ZA: 41 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.2: VZ RMŽK schvaľuje program XX. VZ RMŽK. 

 

6. Správu o činnosti RMŽK 2017 predniesla Karin Grobarčíková (členka predsedníctva RMŽK). 

(príloha Zápisnice – v elektronickej forme) 

Prezentácia: 41 hlasov 

ZA: 41 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.3: VZ schvaľuje správu o činnosti za rok 2017. 
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7. Správu o hospodárení RMŽK 2017 predniesla Darina Čierniková (riaditeľka Kancelárie  

projektového riadenia RMŽK). 

(príloha Zápisnice – v elektronickej forme) 

Prezentácia: 41 hlasov 

ZA: 41 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.4: VZ schvaľuje správu o hospodárení za rok 2017. 

 

8. Správu o činnosti predsedníctva RMŽK 2017 predniesol Martin Šturek. 

(príloha Zápisnice – v elektronickej forme) 

 

Prezentácia: 41 hlasov 

ZA: 41 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.5: VZ schvaľuje správu o činnosti predsedníctva za rok 2017. 

 

9. Správu kontrolnej komisie RMŽK predniesol Jozef Ristvej (člen kontrolnej komisie RMŽK).  

(príloha Zápisnice – v elektronickej aj tlačenej forme) 

 

Prezentácia: 41 hlasov 

ZA:41 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.6: VZ berie na vedomie správu kontrolnej komisie za rok 2017. 

 

Kontrolná komisia žiada predsedníctvo RMŽK o informovanie dotknutého člena, aby si v termíne 

do 30.6.2018 splnil svoje povinnosti vyplývajúce zo Stanov, menovite: 53. zbor Gentia, Slovenský 

skauting  v rozsahu zaplatenie členského príspevku a zaslanie čestného prehlásenia. 

 

10. Doplnenie stanov o predmet činnosti - v Článku II, Odstavec 2.2, doplnenie bodu: ,,p) Realizácia, 

podpora a koordinácia prieskumov a výskumov.“ 

 

Prezentácia: 41 hlasov 

ZA: 41 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.7: VZ schvaľuje návrh na doplnenie predmetu činnosti v Článku II, Odstavec 2.2, 

doplnenie bodu „p“, v plnom znení: ,,p) Realizácia, podpora a koordinácia prieskumov 

a výskumov.“ 

 

 

11. Členský príspevok a čestné prehlásenie o členstve  

Návrh Predsedníctva na základe uznesenia – členský príspevok v nezmenenej výške 

12 EUR / organizácia / rok s termínom úhrady do 30.6.2018. Rovnaký termín pre vyplnenie vyhlásenia 

o členstve. 

-Podnet na zvýšenie členského prispevku pre členské organizácie. Podnet na urobenie prieskumu 

medzi členskými organizáciami o názor na zvýšenie členského príspevku. Podnet na stanovenie 

minimálnej výšky členského príspevku.  

ZA: 39 Proti: 0   Zdržal sa: 2 Nehlasoval: 0   

Uznesenie č.8: VZ sa uznieslo na termíne 30.6.2018 pre predloženie čestného prehlásenia za rok 

2018 a na členskom príspevku v roku 2018 vo výške 12€ / organizácia / rok s termínom úhrady 

30.6.2018. 
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12. 12:30 - Obedná prestávka 

13. 13: 30 -Voľby do predsedníctva RMŽK 

 

Prítomných je 40 z celkového počtu 62 členských organizácií, čo predstavuje 65,57% hlasov. 

 

Kandidátky do predsedníctva:  

Henrieta Obertová (Žiacká školská rada Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského) 

Ing. Beáta Štureková (Obecná rada mládeže Zubrohlava) 

 

Kandidátky boli predstavené. VZ prijalo formu hlasovania verejné o každej zvlášť v pomere: 

  pre hlasovanie o každej zvlášť: 34   pre hlasovanie za obe naraz 4     Nehlasoval: 2 

  

 Ide o doplnkové voľby do predsedníctva – t.z., že ich funkčné obdobie skončí so skončením 

funkčného obdobia členov predsedníctva volených na Valnom zhromaždení v roku 2016. 

 

Henrieta Obertová ZA: 25   Proti:10   Zdržal:3   Nehlasovali: 2  

Beáta Štureková: ZA: 37    Proti:0   Zdržal:0    Nehlasovali: 3  

 

Uznesenie č.9: VZ volí do predsedníctva Henrietu Obertovú na obdobie do 20.2.2019.  

Uznesenie č. 10: VZ volí do predsedníctva Beátu Šturekovú na obdobie do 20.2.2019. 

 

14. Plán činnosti na rok 2018 predniesol Martin Šturek (predseda) (príloha Zápisnice – v elektronickej 

forme). 

-projekt Komunita 2017/2018 

-spolupráca s AKRAMom; tvorba dokumentu, ktorého cieľom bude skvalitnenie života mladých ľudí 

-zvýšenie občiaskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja  na veciach verejných 

-projekt cezhraničnej spolupráce s RADAMOKom 

-akreditované vzdelávanie žiackeých školských rád 

-spolupráca s IUVENTOU na vzdelávaní žiackých školských rád SŠ a ZŠ 

-tvorba strategického dokumentu pre podporu rozvoja prác s mládežou v Žilinskom kraji 

-spolupráca s VUC 

-Infonoviny; noviny o činnosti mladých ľudí 

-stretnutia so zástupcami  MMP a ŽŠR 

-podpora ľudí v komunálnych voľbách 

-oceňovanie aktívneho občianstva a ľudskosti 2018 

-rozšírenie pracovnéo tímu KPR  

-práca v Komisii školstva a športu kde patrí aj mládež pri zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja 

-rozšírenie členskej základne v okresoch, kde nie je min. 4 členské organizácie 

 

Postreh, stretnutia a spolupráca s organizáciami, rzvíjanie tém a spolupráca pri tvorbe koncepcie práce 

s mládežou.  

 

 

ZA: 40 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.11: VZ schvaľuje plán činnosti na rok 2018. 
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15. Návrh na doplnenie stanov v Článku IX – doplnenie bodu 9.13 – „Zasadnutia predsedníctva sa 

konajú buď formou fyzického stretnutia členov predsedníctva alebo formou telekonferencie 

s využitím vhodných komunikačných nástrojov.“ 

 

ZA: 40 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.12: VZ schvaľuje návrh na doplnenie stanov v Článku IX – doplnenie bodu „9.13“ v 

znení „Zasadnutia predsedníctva sa konajú buď formou fyzického stretnutia členov predsedníctva 

alebo formou telekonferencie s využitím vhodných komunikačných nástrojov. Formu zasadnutia 

určuje Predseda v pozvánke na zasadnutie.“ 

 

16. Návrh na doplnenie alebo zmenu stanov o kontrolnom orgáne RMŽK. 

1. Návrh -  Zmena kontrolnej komisie na revízora 

Predseda kontrolnej komisie Jozef Ristvej navrhol zmeniť Kontrolnú komisiu na revízora. 

V diskusii odzneli tieto postrehy: nižšia pbjektívnosť, ale rýchlosť jednania. 

 

ZA: 9   Proti: 15  Zdržal sa: 11  Nehlasoval: 5 

 

2. Návrh – Doplnenie stanov stanov v Článku XII – doplnenie bodu „12.6“ v znení: „Členovia 

Kontrolnej komisie sa môžu zúčastňovať zasadnutí Predsedníctva s hlasom poradným.“ 

 

ZA: 30   Proti: 4  Zdržal sa: 6  Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č.13: VZ schvaľuje návrh na doplnenie stanov v Článku XII – doplnenie bodu „12.6“ v 

znení „Členovia Kontrolnej komisie sa môžu zúčastňovať zasadnutí Predsedníctva s hlasom 

poradným.“ 

 

17. Záver 

Martin Šturek poďakoval prítomným za účasť na XX. VZ RMŽK. 

Príhovory Peťa Snahničanová (regionálna koordinátorka IUVENTA, Tibor Iró (predseda 

AKRAM), Dominika Kovačovičová (predsedníčka Krajského stredoškolskéo parlamentu ), Ján 

Dudek a Vladimír Peter (RADAMOK)  

Prílohy zápisu: 

1. Prezenčná listina 

2. Správa o činnosti RMŽK 2017 

3. Správa o hospodárení RMŽK 2017 

4. Správa o činnosti predsedníctva RMŽK 2017 

5. Správa kontrolnej komisie RMŽK 2017 

6. Plán činnosti na rok 2018 

 

V Biely potok,Ružomberok, dňa 10.03.2018 

Zapísal:  Lukáš Švaňa 

Overili:  Matúš Krška , Lukáš Hrošovský 

 


