
 

 

Zápisnica z 12. zasadnutia Predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja 

 

Dátum a čas konania: 29. 12. 2014 o 09.30 h 

Miesto konania: Hotel Gavurky, Terchová 

Prítomní: Martin Šturek, Darina Čierniková, Dean Reš, Ľuboš Dubovecký, Jozef Korený 

Neprítomní, ospravedlnení: Mária Kullová, Dominik Harman 

 

PROGRAM 

 

1. Hodnotenie aktivít RMŽK v roku 2014 z pohľadu prínosu a výziev pre rozvoj 
organizácie 

- pozitívne boli hodnotené flagship projekty (Krtek v síti, Mladí bez nenávisti, Hlas 
a Priority), ako aj strategické partnerstvá (krajské rady mládeže, ŽSK, Iuventa, 
MŠVVaŠ SR) 

- za silnú stránku možno považovať široký záber projektov a schopnosť ich odborne 
aj administratívne pokryť 

- z organizačného hľadiska bola pomenovaná potreba dôslednejšej kontroly činnosti 
a výstupov pracovníkov KPR, najmä v kontexte väzieb na plnenie indikátorov v 
projektoch 

- diskutovaná bola otázka kontinuity, čo súvisí s fluktuáciou zamestnancov, 
procesom zaškoľovania a preberania agendy; výzvou ostáva intrafiremný tútoring 

- nízke zapojenie niektorých členských organizácií 

 

Úloha 1: Pripraviť nové vzory DVP zohľadňujúce výkonové štandardy a zabezpečiť 

migráciu existujúcich dohôd 
Z: R-KPR, T: 31.12.2014 
 
Úloha 2: Pracovať na zostavení Správy o činnosti za rok 2014 a Správy o hospodárení 
RMŽK 
Z: Martin Šturek, Dean Reš, T: 31.3.2015 

 

 

2. Hodnotenie činnosti Predsedníctva RMŽK 
 

- potreba konkretizácie obsahovej náplne činnosti člena predsedníctva, nastavenie 
očakávaní od spolupráce vopred, najmä pri cielenej reprezentácii organizácie 
navonok 

- udržanie trendu prioritizácie a selektovania tých aktivít, ktoré majú najvyššiu 
pridanú hodnotu pre organizáciu a členov 

- nájdenie spôsobov na aktivizáciu členskej základne 



 

 

- model aktívnejšieho zapojenia členov predsedníctva sa osvedčil (striedanie 
mesačných zasadnutí, skype rozhovorov, účasti na podujatiach a prevzatie 
patronátu nad niektorou z oblastí RMŽK) 

- odporúčanie zaviesť pravidelné osobné reporty pre členov predsedníctva od 
projektových manažérov, čím sa zefektívni prepojenie KPR a PRES 

 

Úloha 3: Aktualizovať smernicu “O úlohách a povinnostiach člena Predsedníctva 
RMŽK” 

Z: Martin Šturek, T: 31.1.2015 

 

3. Bambiriáda 2015 

Jozef Korený predložil analýzu predchádzajúcich ročníkov (interný dokument). Za 
kľúčový predpoklad pokračovania možno považovať finančnú udržateľnosť a 
nastavenie miery delegácie na jednotlivé mestá.  
 

Úloha 4: Reflektovať aktuálnu situáciu a zvážiť následné kroky 
Z: členovia PRES, koordinuje Jozef Korený, T: 15.1.2015 
 

Januárový skype rozhovor sa uskutoční 20.1.2015 

 

V Terchovej dňa 29. 12. 2014 

 

Zapísal: Dean Reš 

Overil: Martin Šturek 


