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                                                       Rada mládeže Žilinského kraja 2014 

     Som veľmi rád, že sa Vám môžeme prihovoriť, poďakovať a touto formou výročnej správy aj 

prezentovať Radu mládeže Žilinského kraja. 

     Máme za sebou 13 rokov aktívnej činnosti v prospech mladých ľudí v Žilinskom kraji; 13 rokov 

spájania, vzdelávania, informovania, hľadania a diskutovania, zastupovania… Keď sa obzrieme 

za uplynulým rokom vidíme výsledky nášho úsilia. Sme hrdí na to, čo sa nám podarilo za ten čas 

dosiahnuť, zároveň sme si vedomí, že vlastnými silami by sme to nedokázali. Táto výročná 

správa chce byť popri informácii o našej činnosti aj poďakovaním našim členským organizáciám, 

členom predsedníctva, kolegom z Kancelárie projektového riadenia, členom kontrolnej komisie, 

našim sponzorom, partnerom a všetkým priaznivcom. 

    Veríme, že nám Vašu priazeň zachováte aj naďalej a v budúcom roku stretneme ďalších 

ochotných ľudí, s pomocou ktorých budeme pokračovať v začatom diele pre dobro mladých ľudí. 

 
 



   
     Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) je občianske združenie, ktoré združuje detské a 

mládežnícke organizácie a mládežnícke neformálne skupiny v Žilinskom kraji. RMŽK bola 

založená v roku 2001. 

o  Poslanie Rady mládeže Žilinského kraja 

Poslaním RMŽK je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní 

podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a 

sociálnej na území Žilinského kraja. 

o  Štruktúra organizácie v roku 2014 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom RMŽK. Stretáva sa minimálne raz ročne a tvoria 

ho delegovaní zástupcovia členských organizácií RMŽK. Valné zhromaždenie volí predsedu a 

členov predsedníctva, ktorí riadia činnosť organizácie. 
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Martin Šturek - predseda 

Darina Čierniková  

Ľuboš Dubovecký 

Dominik Harman 

Jozef Korený 

Mária Kullová 

Dean Reš

PREDSEDNÍCTVO 
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 Darina Čierniková 
 riaditeľka Kancelárie projektového riadenia 
Zuzana Barnášová 

Monika Čierniková 

Mária Črchlanová 

Ľuboš Dubovecký 

Damiána Franeková 

Terézia Halušková 

Jozef Korený 

Mária Kullová 

Petra Poklonová 

Lucia Randová 

Dean Reš 

 

 

Mária Špenerová 

František Šturek 

Beáta Záhradníková 

Soňa Štefančíková 

Martina Neviďanská 

Veronika Štureková 

Dorota Volfová 

Zuzana Štureková 

Matúš Čiernik 

Jana Štureková 

Júlia Olexová 

Monika Šuvadová 

 

KANCELÁRIA PROJEKTOVÉHO RIDENIA 
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Alžbeta Kanáliková 

Jozef Ristvej 

Dušan Václav 

    

 
 

 

 

 

 
    

 

KONTROLNÁ KOMISIA 
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 53. zbor gentiana Dolný Kubín 

 AMAVET klub 549, Martin 

 Detská organizácia Fénix, Krásno nad Kysucou 

 Detský folklórny súbor Stavbárik, Žilina 

 DOMKA Združenie saleziánskej mládeže 

Námestovo 

 DOMKA Združenie saleziánskej mládeže 

Ružomberok 

 DOMKA Združenie saleziánskej mládeže v 

Liskovej 

 DOMKA Združenie saleziánskej mládeže Žilina 

 eRko- Hnitie kresťanských spoločenstiev detí, 

Oblastné centrum Ružomberok 

 

 

 

 

 

 eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí, Oblastné centrum Biela Orava 

 eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí, Oblastné centrum Čadca,  

 eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí, Oblastné centrum Dolný Kubín  

 eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí, Oblastné centrum Liptov  

 eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí, Oblastné centrum Martin  

 eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí, Oblastné centrum Námestovo  

  Radu mládeže Žilinského kraja tvoria jej členské     

  organizácie. Členom môže byť  tak organizácia  

  s právnou subjektivitou (napr. občianske združenie)      

  ako aj neformálna skupina (napr. žiacka školská         

  rada  ŽŠR). V roku 2014 mala Rada mládeže Žilinského 

kraja 57 členských organizácií, ktoré spolu zastupujú  

  20 000 mladých ľudí.  
 

Členské 
organizácie 
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 eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí, Oblastné centrum Rajecké Teplice 

 eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí, Oblastné centrum Tvrdošín  

 eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí, Oblastné centrum Žilina  

 Laura, Združenie Mladých Námestovo 

 K&F projekt, Námestovo 

 NODAM- Združenie detí a mládeže - stredisko 

Klin 

 OZ Križovatky, Žilina 

 OZ Misia Mladých, Tvrdošín 

 V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj 

mládeže, Trstená 

 Združenie kresťanských spoločenstiev 

mládeže, oblastné centrum Žilina  

 ŽŠR Gymnázium Antona Bernoláka 

Námestovo 

 ŽŠR Gymnázium sv. Františka z Asissi, Žilina 

 ŽŠR Gymnázium Tvrdošín 

 

 

 ŽŠR Gymnázium, Kysucké Nové Mesto 

 ŽŠR Gymnázium, Liptovský Hrádok 

 ŽŠR Gymnázium, Turzovka 

 ŽŠR Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina 

 ŽŠR Gymnázium, Varšavská, Žilina 

 ŽŠR Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 

 ŽŠR Obchodná akadémia Dolný Kubín 

 ŽŠR Obchodná akadémia Dušana Metoda 

Janotu, Čadca 

 ŽŠR Obchodná akadémia Ružomberok 

 ŽŠR Obchodná akadémia, Žilina 

 ŽŠR SOŠ poľnohospodárstva a služieb na 

vidieku, Žilina 

 ŽŠR SOŠ Technická, Námestovo 

 ŽŠR Spojená škola Nižná 

 ŽŠR Spojená škola Slanická osada, Námestovo 

 ŽŠR Spojená škola Tvrdošín 

 ŽŠR Spojená škola- Gymnázium M.Galandu 

Turčianske Teplice 

 ŽŠR Stredná odborná škola dopravná, Martin 

- Priekopa 
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 ŽŠR Stredná odborná škola elektrotechnická, 

Liptovský Hrádok 

 ŽŠR Stredná odborná škola Námestovo 

 ŽŠR Stredná odborna škola obchodu a služieb 

Dolný Kubín 

 ŽŠR Stredna odborná škola polytechnická, 

Liptovský Mikuláš 

 ŽŠR Stredná priemyselná škola stavebná, 

Žilina 

 ŽŠR Stredná zdravotnícka škola Liptovský 

Mikuláš 

 ŽŠR Stredná zdravotnícka škola M. T. 

Schererovej Ružomberok 

 ŽŠR Súkromná obchodná akadémia Akadémie 

vzdelávania, Žilina 

 ŽŠR Súkromné gymnázium, Žilina 

 ŽŠR Žiacky parlament ZŠ Námestie mladosti 

1, Žilina 

 ŽŠR Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina 

 Mestský študentský parlament, Ružomberok 
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Život mladého človeka je pestrý a také sú aj naše aktivity. V roku 2014 

sme naše aktivity rozvíjali v týchto oblastiach cez projekty:   

 Participácia a mládežnícka politika 

 Mladí bez nenávisti  

 Krtek v síti 

 Bambiriáda  

 Krídla rozletu  

 RYS- Rural Youth Support 

 Voľby a mládež 

 Mladí Európania pre lokálne líderstvo- YELL 

 a ďalšie 

PROJEKTY  A  AKTIVITY 
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Zvyšujeme úroveň participácie mladých ľudí a vzdelávame mladých lídrov. 

 Vzdelávacie aktivity pre členov žiackych školských rád (ŽŠR)  

      (90 účastníkov zo 47 stredných škôl). 

 

 Okrúhle stoly s členmi mestských mládežníckych parlamentov (MMP)  

 (spolupráca s 10 mestami, 2 stretnutia). 

 

 Workshop a konferencia pre mladých lídrov  

z vidieckeho prostredia (65 účastníkov).  

 

 Informačno-motivačné videá pred prezidentskými  

voľbami a voľbami do EP (1400 zhliadnutí). 

 

 Pracovné stretnutia zástupcov mládežníckych  

organizácií s ponukou zapojiť sa do života a činnosti   mestských mládežníckych                                                                

          parlamentov. 
 

PARTICIPÁCIA A MLÁDEŽNÍCKA POLITIKA 
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PARTICIPÁCIA A MLÁDEŽNÍCKA POLITIKA 
 

Reprezentujeme mladých ľudí na krajskej i na celoštátnej úrovni. 

 

Členstvo v komisiách a pracovných skupinách :  

 

 Komisia školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja   

 Národný výbor kampane Bez nenávisti  

 Komisia prevencie kriminality – Obvodný úrad Žilina 
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Posilňujeme dostupnosť zastupiteľských štruktúr. 

Zbližujeme svet mladých ľudí a svet politikov. 

 

Diskusné stretnutia mladých ľudí a poslancov Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho 

kraja.  

Zrealizovalo sa 6 diskusných stretnutí s 302 účastníkmi a 17 poslancami v 6 mestách 

kraja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPÁCIA A MLÁDEŽNÍCKA POLITIKA 
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PARTICIPÁCIA A MLÁDEŽNÍCKA POLITIKA 
 

Vychovávame novú generáciu lídrov 

V roku 2014 prebehli posledné aktivity projektu  

YELL – Young Europeans for Local Leadership, ktoré pozostávali z motivačného 

školenia pre  základné školy, fokusových skupín mladých ľudí  s poslancami 

Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja  a stretnutí členov Stredoškolského 

parlamentu Žilinského kraja. 

Projekt YELL v rokoch 2013 – 2014 spojil 97 mladých  lídrov a 13 expertov v 

rôznorodých aktivitách od tvorby 10 videí, cez publikovanie viac až po krátkodobé 

workshopy a dlhodobé akreditované vzdelávania školiteľov.  
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Prinášame skúsenosti zo zahraničia 

 

Pracovníci Rady mládeže Žilinského kraja sa aktívne zapájali do medzinárodnej 

výmeny skúseností, najmä prostredníctvom aktivít kampane Rady Európy „Bez 

nenávisti na internete“. Významnou udalosťou bolo reprezentovanie slovenskej 

mládeže na Globálnom fóre OSN o mládežníckych politikách v Azerbajdžane. 

 

 
 

PARTICIPÁCIA A MLÁDEŽNÍCKA POLITIKA 
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Zvyšujeme informovanosť mladých ľudí o ochrane pred nenávistným vyjadrovaním 

 

Nenávistné vyjadrovanie na internete (hate speech online) sa v posledných rokoch 

stalo hlavnou formou zneužívania ľudských práv s vážnymi dôsledkami v on-line 

 aj off-line priestore. V projekte sa Rada mládeže Žilinského kraja spolu so svojimi 

partnermi Radou mládeže Trnavského kraja a Regionálnou radou mládeže 

Prešovského kraja . 

 

Realizovaný bol online prieskum zameraný na zistenie skúseností a postojov mladých 

ľudí – žiakov stredných škôl na tému nenávistného vyjadrovania.  

 

                                                

           MLADÍ  BEZ NENÁVISTI 
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Zvyšujeme informovanosť mladých ľudí o ochrane pred nenávistným vyjadrovaním 

 

Realizovaný bol online prieskum zameraný na zistenie skúseností a postojov mladých 

ľudí – žiakov stredných škôl na tému nenávistného vyjadrovania. V druhej fáze 

prebehlo akreditované školenie školiteľov, ktorého sa zúčastnili pracovníci s mládežou 

a mládežnícki vedúci z Trnavského, Prešovského a Žilinského kraja. Vyškolení 

školitelia obsahovo zabezpečili následné vzdelávanie multiplikátorov.  Multiplikátormi 

sú dobrovoľníci z mládežníckych organizácií a vysokoškolskí študenti, ktorí takto 

získali potrebné kompetencie pre vedenie krátkych vzdelávacích aktivít na stredných 

školách. Do celého projektu by sa malo v čase od mája 2014 do mája 2015 zapojiť viac 

ako 2000 mladých ľudí z celého Slovenska. 

 

Výstup: 9 vyškolených lektorov v rámci 50-hodinového akreditovaného vzdelávania a 

36 vyškolených multiplikátorov kampane, ktorí  v roku 2015 realizujú vzdelávania na 

54 školách; do prieskumu bolo zapojených 780 respondentov. 

                                                

           MLADÍ  BEZ NENÁVISTI 
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Zvyšujeme informovanosť mladých ľudí o ochrane pred nenávistným vyjadrovaním 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

           MLADÍ  BEZ NENÁVISTI 
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Skvalitňujeme život mladých ľudí počas a po onkologickej liečbe  

    

Realizácia pohybových programov pre deti s onkologickým ochorením a ich rodiny 

 ( 257 účastníkov). Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov v téme pohybových 

aktivít pre deti s onkologickým ochorením (45 účastníkov). 

 

 

                     

           KRTEK  V  SÍTI 
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Podaj ruku – Festival práce s deťmi a mládežou    
 

Festival práce s deťmi a mládežou 

sa realizoval 9.-15.6.2014  sa v 6 mestách kraja 

- Liptovský Mikuláš,  

- Ružomberok,  

- Trstená, 

-  Námestovo, 

-  Martin,  

- Žilina. 

Do týždňovej aktivity bolo  

zapojených 140 organizácií  

a  13 669 účastníkov.  

                     

           BAMBIRIÁDA 2014 
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Ďalšie oblasti, ktorým sa Rada mládeže Žilinského kraja 

 systematicky venuje sú: 

 

     - podpora dobrovoľníctva 

- podpora ľudských práv 

- medzinárodné aktivity 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ĎALŠIE  AKTIVITY 
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počiatočný stav k 1.1.2014 v eurách 27991,00 
 členský príspevok, účastnícke poplatky 2353,00 

dotácie, granty, dary 68939,00 
úroky na BU 2,00 

pôžičky 18700,00 

príspevok 2% 142,00 
Príjmy spolu s počiatočným stavom k 
31.12.2014 v eurách 118127,00 

  
  mzdy, dohody, odvody 26742,00 
náklady na projekty, podujatia, aktivity 68753,00 

náklady na prevádzku Kancelárie 6280,00 

vrátenie pôžičky 9000,00 
Výdavky spolu v roku k 31.12.2014 v eurách 110775,00 

  
  Výsledok hospodárenia k 31.12.2014 v 
eurách 

      
+7352,00 

 

HOSPODÁRENIE V ROKU 2014 
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  Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, 

 Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

 Žilinský samosprávny kraj, 

 IUVENTA- Slovenský inštitút 
mládeže, 

 Národná agentúra Mládež v akcii 

 Nadácia Ekopolis v spolupráci s 
Nadáciou pre deti Slovenska a 
SOCIA- nadácia na podporu 
sociálnych zmien, ktorí spravujú  
podporu Islandu, Lichtenštajnska 
a Nórska, 

 Nadácia pre deti Slovenska- 
Hodina deťom, 

 Nadácia MONDI SCP, 
Ružomberok 

 Nadační fond Krtek v síti, Brno 

 Olomoucká univerzita- Fakulta 
telesné kultúry-  katedra 
pohybových aplikovaných 
aktivít, 

 Klub detskej nádeje , Bratislava, 

 Rada mládeže Prešovského 
kraja, 

 Rada mládeže Trenčianskeho 
kraja, 
 

Ďakujeme naším sponzorom, podporovateľom a spolupracovníkom 
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 Rada mládeže Trnavského kraja, 

 DOMKA- Združenie saleziánskej 
mládeže, 

 eRko- Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí, 

 AKRAM- Asociácia krajských rád 
mládeže, Dunajská Streda 

 Tlačiareň Kubík, Námestovo 

 Hotel Gavurky, Terchová 

 Hotel Tyrapol, Oravská Lesná 

 Hotel Junior, Jasná, Demänovská 
dolina 

 Ranč u Edyho, Námestovo 

 GASTRO- TEX s.r.o., Žilina 

 K&F Projekt, Námestovo 

 Monika Huráková, Námestovo 

 TV Oravia, Námestovo 

 Rádio Lumen, Banská Bystrica 

 Peter Bolek, Námestovo 

 Igor Janckulík, Krušetnica 

 CVČ Kamarát, Martin 

 CVČ Maják, Námestovo 

 CVČ Trstená 

 Mesto Ružomberok 

 Mesto Žilina 
a  ďalším 
 
 

Ďakujeme naším sponzorom, podporovateľom a spolupracovníkom 
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Rada mládeže Žilinského kraja 

M.R. Štefánika 8390/13 

010 01 ŽILINA 

 

www.rmzk.sk 

facebook.com/RadaMladezeZA 

youtube.com/RadaMladezeZA 

 

rmzk@rmzk.sk  

+421 948 477 291,  

+421 908 965 002 

 

 

                                     

 

 

NÁJDETE NÁS 

 

http://www.rmzk.sk/
https://www.facebook.com/RadaMladezeZA
https://www.youtube.com/user/RadaMladezeZA
mailto:rmzk@rmzk.sk

