
Zápisnica z 11. zasadnutia Predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja 

 

Dátum a čas konania: 21. 11. 2014 o 16.00 h 

Miesto konania: KPR, Žilina 

Prítomní: Martin Šturek, Darina Čierniková, Dean Reš, Mária Kullová 

Neprítomní, ospravedlnení: Jozef Korený, Ľuboš Dubovecký, Dominik Harman 

 

PROGRAM 

 

1. Školenie žiackych školských rád – Martin Šturek a Darina Čierniková zhodnotili školenie 

ako úspešné a prínosné, s pokojným priebehom a naplneným programom. 

 

2. Žiadosť o členstvo v RMŽK 

• Bola prijatá žiadosť o členstvo - Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina.  

• Všetky dokumenty boli doručené riadne a prerokované na stretnutí všetkými 

prítomnými členmi.  

• O prijatí sa rozhodlo hlasovaním s výsledkom 4 za a 0 proti. 

 

3. Školenie multiplikátorov – Projekt Mladí bez nenávisti 

• Zabezpečovať ho budú nedávno vyškolení školitelia. Bude prebiehať vo všetkých 3 

regiónoch (Západ, Východ, Stred). 

• Darina Čierniková zdôraznila náročnosť administratívneho zabezpečenia ako výstrahu 

pre nasledujúce kroky (vzdelávacie aktivity na školách). V súčasnosti vníma 

v niektorých úlohách komplikácie s komunikáciou v rámci Západného Slovenska. 

 

4. Ponuka z rádia LUMEN 

• Živý vstup zástupcu RMŽK v relácii „Študentské šapitó“ – téma: Projekt Mladí bez 

nenávisti 

• Prebiehať bude v dátume 8. alebo 15. decembra 2014 – Martin Šajgalík moderátor 

• Členovia predsedníctva sa zhodli, že vstup má zmysel – RMŽK má skúsenosti, 

s ktorými sa môže podeliť 

• Predsedníctvo zvolilo Martina Štureka za hovorcu v téme (na základe náročnosti témy 

a jeho skúseností a argumentačných schopností) 

 

5. Workshop z AKRAMu zameraný na strategické plánovanie (5. – 7. 12. 2014), predbežne 

vyslané  Mária Kullová a Mária Črchlanová – Martin Šturek pošle potrebné informácie. 

 

6. Termín valného zhromaždenia – návrh posunúť na neskorší termín (apríl, máj), ale určite 

realizovať do letných prázdnin. Pokúsiť sa o netradičný priebeh, zmenu miesta (napr. do 

Jasnej), zaujímavý program s formálnou aj neformálnou časťou. 



 

7. Regionálna vzájomná výmena skúseností  - ponuka partnerstva od RADAMOKu v projekte 

• Výzva vyhlásená v rámci programu SK-CZ spolupráce 

• RMŽK potvrdila záujem (účastníkov, autobus, program) 

8. Projekt PREVENCIA kriminality  

• Deadline pre zasielanie projektov = 15. 12. 

• Vyhlasovateľ miniterstvo vnútra  

• Predsedníctvo sa zhodlo na tom, že účasť je dobrou príležitosťou (najmä v téme 

žiacke školské rady) 

9. Kancelária projektového riadenia = Darina Čierniková navrhla prijať človeka na pracovný 

pomer – 4 alebo 8 hodín denne, s ohľadom na finančný stav (podľa projektov – Hlas), 

predsedníctvo vyjadrilo súhlas s návrhom. 

10. Po rozhodnutí Dominika Harmana vzdať sa mandátu v predsedníctve sa členovia 

predsedníctva budú zaoberať oslovením vhodného kandidáta. Návrhy: Karin Grobarčíková 

(Dean), príp. niekto z „business prostredia“. 

11. Podnet Martina Štureka – predsedníctvo nedostatočne komunikuje, chýba spätná väzba, 

energia vyprcháva medzi stretnutiami – treba zmeniť prístup. 

12. Vianočné stretnutie predsedníctva a pracovníkov KPR 
Členovia predsedníctva s termínom počítajú. Návrh termínu pošle Martin Šturek. 
Predpokladané miesto: Terchová. 
 
13. ÚLOHY pre predsedníctvo: 

• Hľadať sponzorov (veriteľov na Zmluvu o pôžičke) do KRTKA 

• Zmeniť komunikáciu – flexibilne reagovať, komunikovať včasne 

• Premýšľať nad potenciálnym členom predsedníctva do budúcna  

 

V Žiline dňa 21. 11. 2014 

 

Zapísala: Mária Kullová 

Overil: Martin Šturek 


