
Zápisnica z 15. zasadnutia Predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja 

 

Dátum a čas konania: 17. 06. 2015 o 16.00 h 

Miesto konania: KPR, Ţilina 

Prítomní: Martin Šturek, Darina Čierniková, Jozef Korený, DeanReš, Ľuboš Dubovecký,  

  Mária Kullová, Matúš Stas 

 

PROGRAM 

1. Privítanie nového člena predsedníctva – predseda Martin Šturek privítal 

novozvoleného člena predsedníctva Matúša Stasa na jeho prvom stretnutí. 

2. Valné zhromaţdenie (VZ):prediskutované výstupy jednotlivých členov predsedníctva 

k realizovaným aktivitám na Valnom zhromaţdení, zaslané predsedovi Martinovi 

Šturekovi, v zápisnici vedené vo forme príloh.  

a. Poradný orgán predsedníctva – medzistupeň na rozvoj talentov (DeanReš) – 

ako by to malo fungovať: výzva, ukončenie výzvy, kontakt oslovených, rýchla 

integrácia, predstavenie toho, ako fungujeme, rozšírenie radov RMŢK. 

Vytvoreniu poradného orgánu predsedníctva sa budeme zaoberať koncom roka 

2015. 

b. Ideálna rada mládeţe (Mária Kullová, Matúš Stas) 

c. Bambiriáda (Jozef Korený) zistiť a zohľadniť potreby lokálnej komunity, 

pracovať na vytvorení niečoho nového  

i. PR manaţér do kancelárie (lepšia kampaň a propagácia jednotlivých 

aktivít na faceboku) 

ii. Sústrediť sa na vzťahy (mladí majú spájať miestnu komunitu) 

3. Čo nás čaká – Darina Čierniková predstavila mapu projektov a zdôraznila potrebu 

systematickej práce s ľuďmi, ktorí sú aktívnou súčasťou RMŢK.  

4. Projekt 1000 míl pro jeden cíl – informuje Darina Čierniková–je prioritne potrebný 

organizačný tím, médiá a materiálno technické zabezpečenie (stacionárne 

pokladničky). 

a. Návrhy s kým pracovať – parlamenty, psie útulky (podľa miest a ich moţností). 

5. Festival aktívneho občianstva – informuje Martin Šturek 



a. téma musí súvisieť s mladými ľuďmi, je potrebné spolupracovať s hosťami 

(slávni a skúsení hostia, ktorí vedia zdieľať vlastné know-how), hostia zapojení 

do aktivít (napr. poslanec – teambuilding). 

b. Aktivita pomimo (koncert, „slušná“ diskotéka) 

c. Od 15 do 25 rokov cieľová skupina 

d. Osobne pozývať ľudí na akciu (efektívnejšie,  máme aktívnych ľudí v VZ) 

e. Ľudia z VZ by vedeli pomôcť ako dobrovoľníci aj organizačne 

6. Globálne vzdelávanie – Keňa – priestor pre aktivity v rámci našich aktivít, Darina 

Čierniková informuje VolkeraSospetera o moţnej spolupráci. Predsedníctvo je 

otvorené myšlienke spolupráce podľa daných okolností a podmienok. 

7. Rôzne 

a. VZ AKRAM – splnomocniť Martina Štureka a Darinu Čiernikovú na 

rozhodovanie vo veci VZ AKRAMu. Predsedníctvo potvrdilo. 

b. Centrum dobrovoľníctva v Ţiline. 

c. Oceňovanie dobrovoľníkov – spolupráca s OZ Viac (Martin Šturek zistí viac 

informácií a prediskutuje niektoré záleţitosti spolupráce do konca júna) 

d. Smernica o obstarávaní (bude riešená v priebehu leta) do 15. augusta, 

zodpovední Darina Čierniková, DeanReš, Martin Šturek. 

e. Predsedníctvo sa zhodlo, ţe v prípade pouţívania loga RMŢK je toto potrebné 

odsúhlasiť členmi predsedníctva do doby vydania konkrétnejšej smernice.   

 

„Ciele sú tým, čo treba sledovať, prostredníctvom čiastkových cieľov sa učíme 

a posúvame ďalej.“ 

Koncom roka 2015 sa bude predsedníctvo zaoberať končiacimi mandátmi 

a nadchádzajúcimi voľbami.  

 

V Žiline dňa 17. 06. 2015 

 

Zapísala: Mária Kullová 

Overil: Martin Šturek 

 


