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POZVÁNKA 
na 

19. Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja 

(19.VZ RMŽK) 

 

Dátum : 27. máj 2017 (sobota: 14:00 hod. - 18:00 hod.) 

Miesto:  Likavka, Kultúrny dom, okres Ružomberok 

 

 

Pozvaní sú zástupcovia všetkých členských organizácií: mládežnícke organizácie, žiacke školské 

rady, mestské mládežnícke parlamenty.    

Svojich max. 2 zástupcov prihláste vopred, najneskôr do 22.5.2017 na tomto linku  

Ak Vám odkaz nefunguje, skopírujte túto adresu do Vášho prehliadača: 

https://goo.gl/forms/MFrgejr614kkh8762   

 

Dôležité organizačné informácie: 

1) Po skončení oficiálnej časti VZ začne o 19:00 Batôžkový mládežnícky majáles. Toto podujatie je určené 

pre účastníkov VZ (ako neoficiálna nepovinná časť VZ) aj pre ďalších mladých ľudí. Viac informácií je na 

priloženom plagáte. Príspevok na prenájom priestorov, hudbu a vodu je 7 EUR. Vstupenku je potrebné 

rezervovať si dopredu na tomto osobitnom linku (http://bit.ly/2oHYeop). 

Účastníci VZ, ktorí sa zúčastnia len oficiálneho programu VZ a na Batôžkový mládežnícky majáles už 

nezostanú, príspevok neplatia. 

2) VAŠA ÚČASŤ NA VZ JE POTREBNÁ A NUTNÁ. Na VZ RMŽK budeme reflektovať uplynulý rok 2016 

z pohľadu činnosti i hospodárenia RMŽK, schvaľovať plán činnosti na rok 2017, voliť členov Predsedníctva, 

schvaľovať členský príspevok a pod. Preto veríme, že sa na VZ stretneme s delegátom aj za vašu 

organizáciu. 

3) V rámci programu budeme realizovať  workshop o Overovaní napĺňania Stratégie SR pre mládež na roky 

2014-2020 a diskutovať o tom, ako ju môžeme využívať a napĺňať v Žilinskom kraji. 

4) Členské organizácie, žiacke školské rady, mládežnícke parlamenty môžu nominovať kandidáta 

do predsedníctva. Nominácie je potrebné doručiť do 22.05.2017 poštou alebo elektronicky podľa inštrukcií 

v priloženom nominačnom liste. (Nominačný list nájdete v prílohe č.2) (V prípade potreby ďalších informácií 
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o úlohách a povinnostiach člena Predsedníctva RMŽK, prosím, kontaktujte predsedu RMŽK e-mailom alebo 

telefonicky na kontakt uvedený v päte dokumentu.) 

 5) Počet delegátov na VZ RMŽK za organizáciu, žiacku školskú radu a mládežnícky parlament môže byť 

max. 2 osoby. Je potrebné so sebou priniesť Delegačný list (príloha č.3). Delegačný list musí byť podpísaný 

štatutárom Vašej organizácie, žiackej školskej rady (predsedom, vedúcim strediska, oblastného centra). Od 

vyslaných delegátov očakávame základné poznatky o RMŽK a aktívnu účasť počas podujatia. 

 

6) Dopravu si prihlásení účastníci zabezpečujú sami. Kultúrny dom v Likavke (Hviezdoslavova ul. č 995) je 
dostupný zo stanice v Ružomberku. Pešo je to asi 15 min. Orientačná mapa: 

 
 
7) Prípadné ďalšie informácie budú zaslané prihláseným účastníkom. 
 
Prílohy: 
Program 
Nominačný list do Predsedníctva 
Delegačný list 
Plagát Batôžkového mládežníckeho majálesu 
 
V mene členov predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja pozýva a na stretnutie s Vami sa teší: 
                                                                                                                         Martin Šturek, predseda RMŽK 
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