Zápisnica z 9. zasadnutia Predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja
Dátum a čas konania: 30. 06. 2014 o 16.00 h
Miesto konania: KPR, Žilina
Prítomní: Martin Šturek, Darina Čierniková, Jozef Korený, Mária Kullová
Neprítomní, ospravedlnení:DeanReš, Ľuboš Dubovecký
Neprítomný, neospravedlnený: Dominik Harman
PROGRAM
1. Kontrola uznesení
• Členovia predsedníctva si pripravili výstupy na základe zápisnice z ôsmeho stretnutia.
ÚLOHA09/01
Poslať správu zo stretnutí mladých ľudí s poslancami počas Bambiriády.
Z: Korený, T: 31. 07. 2014
ÚLOHA09/02
Poslať Darine Čiernikovej pod hlavičkou „do infolistu“ zozbierané
kontakty doteraz nepokrytých mladých ľudí s perspektívou ich zapojenia
do aktivít RMŽK. V kópii zaslať aj Martinovi Šturekovi.
Z: všetci, T: 31. 07. 2014
• Darina Čierniková komunikovala s IUVENTou o možnostiach poskytnutia databázy
kontaktov absolventov Kompraxu bez pozitívnej odozvy.
ÚLOHA09/03
Zozbierať kontakty, ktorými disponujeme na základe predošlých aktivít,
stretnutí a pod. Poslať Martinovi Šturekovi pod hlavičkou „absolventi“.
Z: všetci, T: 31. 07. 2014
• PR manažérka
ÚLOHA 09/04
Overiť stav komunikácie PR manažérky s DominikomHarmanom
ohľadne propagácie RMŽK na facebooku.
Z: Šturek, T: 15. 07. 2014
• V rámci stretnutia SPŽK sa diskutovalo o projekte RYS – ostáva otvorená otázka
termínov okrúhlych stolov. Od 01. 07. spustená stránka www.rys.rmzk.sk, zároveň
spustená video súťaž „Prezentuj svoju obec“.
• Martin Šturek v spolupráci s Darinou Čiernikovou pripravil návrh spolupráce s VÚC
a inicioval stretnutie so ŽSK s cieľom formalizovať spoluprácu a diskutovať
o možnostiach spoluprácepri implementácii Stratégie SR pre mládež. Na osobnom
stretnutí s riaditeľkou Odboru školstva športu ŽSK padlo rozhodnutie pokračovať
v doterajšej spolupráci, zatiaľ bez jej formalizovania.

• Darina Čierniková dala podnet na zameranie sa na prácu s poslancami, ktorí sú
schopní pôsobiť na úrad tak, aby sa zaoberal aj inými oblasťami – potreba zmeny
systému politiky RMŽK vo vzťahu k VÚC („členovia predsedníctva sa musia reálne
zúčastňovať jeho misie“) – prezentovať RMŽK pred poslancami
ÚLOHA09/05
Zorganizovať stretnutie predsedov žiackych školských rád s členmi
Komisie školstva.
Z: Korený, T: október
ÚLOHA09/06
Vytvoriť skupinu mladých ľudí, ktorá sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí
Zastupiteľstva ŽSK.
Z: Všetci, T: december
• Myšlienka realizovať prieskum mladých ľudí v Žilinskom kraji – Chceš niečo zmeniť?
Čo chceš zmeniť? Určiť potreby/záujmy mladých ľudí. Nemáme aktuálne dáta
o potrebách mladých ľudí v našom kraji.
ÚLOHA09/07
Uskutočniťskype hovor o príprave a priebehu prieskumu. Jeho časti,
otázky, zameranie, čas a spôsob realizácie – zvažovať rôzne varianty.
Z: Šturek, T: neurčené
2. Informácie z KPR
• Darina Čierniková informovala o súčasnom stave v KPR a potrebe zefektívnenia
spolupráce pracovníkov. Vyskytla sa aj potreba okamžitého riešenia stavu počítačov
v kancelárii.
ÚLOHA09/08
Kontaktovať odborníkov kvôli poradenstvu.
Z: Šturek, T: neodkladne
• Projekt „Krtek v síti“ má schválené predošlé výdavky. V súčasnosti končí 4.
monitorovacie obdobie – do konca júla bude podaná správa. Prebieha príprava tábora
a aktuálne sú školenia, ktoré má na Slovensku robiť Olomoucká Univerzita – 1.
augusta stretnutie. V rámci projektu bude prebiehať jednodňová konferencia 27. 11.
2014.
• Projekt „Mladí bez nenávisti“ (Nórske fondy) -komunikácia s Trnavou a Prešovom,
príprava prieskumu.
• Projekt „RYS“ (Mládež v akcii) – 01. 07. 2014 sa spúšťa web: www.rys.rmzk.sk,
začína video súťaž „Prezentuj svoju obec“ (vyhodnotenie v novembri).
ÚLOHA09/09
Motivovať mladých, aby sa zapojili do súťaže a prezentovali hodnoty
svojej obce, podelili sa o ne s ostatnými.
Z: všetci, T: 15.8.2014

• Projekt „Hodina ďeťom“ – zameraný na mládežnícke parlamenty, jednou z cieľových
skupín je aj vidiecka mládež. Jozef Korený – projektový manažér. Najdôležitejšie sú
systematické stretnutia zástupcov mládežníckych parlamentov (každé dva mesiace),
realizácia workshopov a jednodňový seminár pre pracovníkov, ktorí majú na mestách
v kompetencii mladých ľudí. Potreba zapájať aj iných mladých, aby sa zoznamovali
s mládežníckymi parlamentmi.
• Projekt „Hlas mladých“ – je potrebné naplánovať a zrealizovaťďalšie aktivity.
ÚLOHA09/10
Naplánovať projektové aktivity a odkomunikovať z KPR.
Z: Šturek, T: 15.8.2014
• PODNET: ponuka z Olomouckej Univerzity stážovať vysokoškolákov v rámci
pohybových aktivít, financovanie zabezpečuje univerzita, trvanie 1 mesiac, RMŽK
môže posielať stážistov v rámci aktivít iným organizáciám.
3. BAMBIRIÁDA 2014
• Jozef Korený pripravil prehľadné zhodnotenie Bambiriády 2014. Vypracovanú správu
pošle v najbližšej dobe všetkým členom predsedníctva.
• Bambiriáda sa konala vo všetkých 6 mestách, všade prebehol prezentačný deň.
Propagovaná bola kampaň „No hate“ na plagátoch a v rámci sprievodných podujatí.
Diskusie s poslancami sa rovnako konali vo všetkých 6 mestách. Identifikovaný
problém s menším záujmom organizácií sa do Bambiriády zapojiť. V 3 mestách je
hlavným koordinátorom CVČ.
ÚLOHA09/11
Premyslieť Bambiriádu v budúcnosti. Chceme zmeniť existujúci formát
alebo vymyslíme niečo úplne nové? Je potrebné zamerať sa na mladých
ľudí. Celý model by mali mať v rukách mladí, ale akí mladí?
Z: Jojo, T: 31. 12. 2014
4.1 Predsedníctvo
• Predseda Martin Šturek očakáva od členov predsedníctva väčšiu zapojenosť, aktívnejší
a zodpovednejší prístup (mailová komunikácia, doťahovanie aktivít). Na každom
zasadnutí sa budú kontrolovať uznesenia z predošlého zasadnutia. Na konci roka (pred
zasadnutím Valného zhromaždenia) každý člen predsedníctva pripraví správu – čo za
uplynulý rok ako člen predsedníctva RMŽK dosiahol, k čomu prispel.
• Je potrebné oddeliť prácu v KPR a post člena predsedníctva RMŽK.
ÚLOHA 09/12
Spojiť sa s Dominikom Harmanom a prediskutovať jeho pôsobenie/úlohy
v rámci predsedníctva.
Z: Šturek, T: 31.7.2014
ÚLOHA 09/13
Sebareflexia a správa pre predsedníctvo – každý člen predsedníctva si
odpovedá na otázky: Čo do organizácie priniesol? Čomu sa venoval? Čo

dokázal? Do akých aktivít bol zapojený? a pod. Správu prednesie pred
ostatnými členmi predsedníctva.
Z: všetci, T: 31.12.2014
4.2 Prenájom kancelárie
• na základe doterajších zistení uvažujeme o zmene sídla kancelárie RMŽK a to
z dôvodu cenových rozdielov (v centre mesta cca o 100 eur lacnejší nájom za rovnakú
plochu)
ÚLOHA 09/14
Stretnúť sa so zástupcom súčasného
o možnostiach zníženia nájomného.
Z: Šturek, T: 15.7.2014

prenajímateľa

a rokovať

4.3 Facebook a RMŽK
ÚLOHA 09/15
Vypracovať systém fungovania v rámci sociálnej siete Facebook, riešiť
aktuálne problémy s ťažko identifikovateľným názvom a chaotickým
usporiadaním príspevkov, zaviesť systém reprezentatívny pre RMŽK
Z: Kullová, T: neodkladne
Zistenia ihneď komunikovať s M. Šturekom a po vypracovaní plánu
komunikovať s ostatnými (T: 15. 07. 2014)
Ostatné podnety sa z dôvodu nedostatku času nepreriešili.

V Žiline dňa 30. 06. 2014
Zapísala:

Mária Kullová

Overil:

Martin Šturek

