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Milí priatelia Rady mládeže Žilinského kraja,
 
formou tejto výročnej správy sa chceme s vami
 podeliť o naše skúsenosti a úspechy z uplynulého 
roku 2018. Na našej ceste počas tohto obdobia na nás čakala nejedna prekážka 
a prežili sme si aj ťažšie chvíle. Dnes ma však napĺňa pocit spokojnosti a dobre 
vykonanej práce.
Chcem sa preto na tomto mieste poďakovať:
·  kolegom z kancelárie projektového riadenia za vašu usilovnosť a vytrvalosť pri 
každodennom napĺňaní nášho poslania,
·  členom predsedníctva a kontrolnej komisie za vašu ochotu a spoluúčasť na 
riadení organizácie,
·  členským organizáciám za vašu dôveru, ktorú nám svojim členstvom 
preukazujete,
·  donorom a sponzorom za vašu finančnú podporu, bez ktorej by sme to 
nedokázali,
·  partnerom a sympatizantom za spoluprácu a morálnu podporu.
V uplynulom roku sme dosiahli niekoľko významných výsledkov:
·   Podarilo sa nám formálne potvrdiť spoluprácu so Žilinským samosprávnym 
krajom formou memoranda o spolupráci.
·   V spolupráci s miestnymi samosprávami sme našartovali 2-ročný projekt 
zameraný na podporu práce s mládežou vo vidieckych sídlach.
·   S odstupom 6 rokov sme zrealizovali ďalší úspešný ročník Olympiády 
žiackych školských rád.
·  Prostredníctvom série workshopov zameraných na tému zárobkovej činnosti 
a podnikania počas materskej/rodičovskej dovolenky sme rozšírili náš záber 
o ďalšiu cieľovú skupinu – mladých rodičov
·  V rámci cezhraničnej spolupráce sme zrealizovali slovensko-český prieskum 
zameraný na motivačné faktory mladých ľudí
Okrem toho sme pokračovali vo vzdelávaní a sieťovaní členov a koordinátorov 
žiackych školských rád, v Oceňovaní aktívneho občianstva a ľudskosti ako aj 
v ďalších aktivitách, ktoré sú uvedené v tejto výročnej správe.
 
Verím, že nám Vašu priazeň zachováte aj v ďalšom roku a spoločne nám prajem 
všetko dobré.
                                                                                       Martin Šturek, predseda
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KTO  SME

Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) je občianske združenie, ktoré 
združuje detské a mládežnícke organizácie a mládežnícke neformálne 
skupiny v Žilinskom kraji. RMŽK bola založená v roku 2001.
 
                                                Motto RMŽK
„aby hlas mladých bolo počuť“...
                                                   Cieľ RMŽK
- zastupovať záujmy mládeže, 
- pomáhať  pri vytváraní podmienok pre rozvoj mládeže,
- spolupracovať pri tvorbe mládežníckej politiky
  
                                                  Vízia RMŽK
Žilinský kraj sa stane krajom s najpriaznivejšími podmienkami pre 
osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí.
 
Rada mládeže Žilinského kraja bude uznávanou, kompetentnou a 
skúsenou organizáciou v Žilinskom kraji s odborným prístupom v oblasti 
participácie mladých ľudí, dobrovoľníctva, sociálnej prevencie, podpory 
zamestnanosti mladých ľudí, ľudských práv a medzinárodnej spolupráce 
v kontexte práce s deťmi a mládežou.
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VEDENIE ORGANIZÁCIE
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ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE
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Občianske združenia
●        AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, klub Martin
●        Detská organizácia FÉNIX, Krásno nad Kysucou
●        Detský folklórny súbor Stavbárik, Žilina
●        DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková, stredisko Námestovo, stredisko   
            Žilina
●        eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, územie Orava- Liptov, územie Žilina
●        HARLEKÝN, Nižná
●        Informačné centrum mladých, n.o., Martin
●        LAURA – združenie mladých, stredisko Námestovo
●        NODAM, stredisko Klin
●        OZ Misia mladých, Tvrdošín
●        OZ V.I.A.C – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená
●        Volejbalový klub Rachmaninka, Liptovský Mikuláš
●        Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, oblastné centrum Žilina
●        OZ Pravý uhol, Žaškov
●        SYTEV, Kysucké Nové Mesto
Mestské mládežnícke parlamenty, Obecné rady mládeže, neformálne skupiny:
●         Mestský študentský parlament, Ružomberok
●         Trstenský mládežnícky parlament
●         Mestský parlament mladých, Turčianske Teplice
●         Obecná rada mládeže, Zubrohlava
●         Neformálna skupina: Pre osobnostný rozvoj detí a mládeže, Veľké Rovné, Bytča
 Žiacke školské rady stredných a základných škôl
●         Gymnázium, Tvrdošín
●         Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo
●         Gymnázium sv. Františka z Asissi, Žilina
●         Gymnázium, Turzovka
●         Gymnázium Veľká Okružná, Žilina
●         Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
●         Gymnázium, Liptovský Hrádok
●         Gymnázium Varšavská, Žilina
●         Gymnázium, Bytča
●         Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš
●         Obchodná akadémia, Ružomberok
●         Obchodná akadémia, Dolný Kubín
●         Obchodná akadémia, Žilina
●         Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina
●         Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca
●         Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš
●         Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice
●         Súkromná SOŚ PRO SCHOLARIS, Žilina
●         Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
●         Stredná odborná škola Hattalova, Námestovo
●         Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
●         Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín
●         Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina
●         Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš
●         Stredná odborná škola technická, Námestovo
●         Stredná odborná škola podnikania, Žilina
●         Stredná odborná škola lesnícka, Tvrdošín
●         Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto
●         Stredná priemyselná škola, Martin
●         Spojená škola, Tvrdošín
●         Spojená škola, Nižná
●         Spojená škola, Žilina
●         Spojená škola OA Slanická Osada, Námestovo
●         Spojená škola Gymnázium M. Galandu, Turčianske Teplice
●         Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
●         Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej, Ružomberok
●         Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš
●         Žiacky parlament pri ZŠ Nám. Mladosti, Žilina



Podpora  participácie a aktívneho občianstva v Žilinskom kraji

PROJEKTY 2018

Zvýšenie občianskej informovanosti  a participácie mladých 
ľudí Žilinského kraja na veciach verejných,
MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation,
Hlas  2018,
Keď prevencia podporuje úctu,
Hrdinovia všedného dňa,
Mládež v Liptovskom Hrádku,
Vidiecka mládež v komunite II.,
Mladí vidiecki rodičia v podnikaní,
Rozvoj osobnosti v žiackych školských radách stredných škôl.
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Podpora  participácie a aktívneho občianstva v Žilinskom kraji

MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA

V roku 2018 sa Rada mládeže Žilinského kraja venovala spolupráci 
so samosprávami - vidieckymi, mestskými aj regionálnou samosprávou. 
Cieľom tejto spolupráce bolo skvalitnenie  života mladých ľudí v obciach 
Žilinského kraja.
Spoločným výstupom spolupráce s miestnymi samosprávami bolo vytvorenie 
koncepčných dokumentov zameraných na mládež v týchto obciach – tzv. 
Koncepcie práce s mládežou. Základom koncepcií bola analýza stavu práce 
s mládežou v jednotlivých obciach. V rámci analýzy bola využitá metóda 
okrúhlych stolov s mladými, dospelými aj vedením mesta, analýza 
dokumentov či metóda dotazníkového prieskumu.
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Podpora  participácie a aktívneho občianstva v Žilinskom kraji

MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA

V ďalších obciach, s ktorými RMŽK nadviazala 12-mesačnú spoluprácu 
v máji 2018, bude výstupom okrem vytvorenia koncepčných dokumentov aj 
vytvorenie rady mladých obce a zriadenie lokálnej platformy. Rada mladých 
obce bude mať zastupiteľskú úlohu vo vzťahu k miestnej samospráve. 
Platforma zložená zo subjektov pôsobiacich v obci bude prvkom budovania 
miestnej komunity so spoločným zameraním na mládež.
Konkrétnym výsledkom spolupráce RMŽK s miestnymi samosprávami v roku 
2018 boli koncepcie práce s mládežou prijaté obecnými zastupiteľstvami 
v obci Oravská Polhora, Zubrohlava, Oravské Veselé aj Beňadovo.
V meste Liptovský Hrádok bola zrealizovaná analytická časť koncepčného 
dokumentu opisujúca stav práce s mládežou.
Od mája 2018 tieto aktivity RMŽK realizuje v obciach Habovka, Likavka, 
Rabča a Nededza a v spolupráci Asociáciou krajských rád mládeže aj 
v obciach Sihelné, Žaškov, Zázrivá a Podhorie.
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Podpora  participácie a aktívneho občianstva v Žilinskom kraji

MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA

Okrem posilňovania postavenia mládeže na úrovni obcí a miest sa RMŽK 
sústredila aj na úroveň Žilinského samosprávneho kraja. Pracovné stretnutia 
so župankou Erikou Jurinovou, riaditeľkou odboru školstva a športu ŽSK 
Jankou Školovou či rokovania s predsedníčkou Komisie školstva a športu pri 
Zastupiteľstve ŽSK Ľudmilou Chodelkovou boli len časťou z mnohých 
rokovaní ohľadne tvorby krajskej koncepcie práce s mládežou a prípravy jej 
analytickej časti. Vyvrcholením snahy upevniť spoluprácu samosprávy 
a mládeže bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Žilinským 
samosprávnym krajom a Radou mládeže Žilinského kraja. Predmetom 
memoranda je vzájomná spolupráca a koordinácia v oblasiach podpory 
činnosti žiackych školských rád, príprava koncepčných dokumentov 
a realizácia opatrení zameraných na podporu práce s mládežou a realizácia 
opatrení smerujúcich k napĺňaniu Stratégie SR pre mládež na území 
Žilinského kraja.
 
 
 
 
 
 
V rámci podpory participácie mladých ľudí na miestnej úrovni RMŽK 
realizovala vzdelávanie pre začínajúcich členov obecných rád mládeže 
a mestských mládežníckych parlamentov. Nosnými témami vzdelávania boli 
tímová práca, postavenie obecnej rady mládeže, kompetencie orgánov 
miestnej samosprávy a pod.
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Podpora  participácie a aktívneho občianstva v Žilinskom kraji

ŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA
ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY

Rok 2018 bol pre RMŽK veľmi bohatý v podpore žiackych školských rád 
(ŽŠR). RMŽK vzdelávala koordinátorov ŽŠR,  členov ŽŠR stredných aj 
základných škôl  počas niekoľkodňových  pobytových aj jednodňových 
vzdelávacích aktivít. V roku 2018 až 22 členov ŽŠR získalo osvedčenia 
z akreditovaného vzdelávania Líder ŽŠR, ktoré RMŽK realizovala ako 
vzdelávacie zariadenie.
Na konci školského roka bola zrealizovaná Bodka za školským rokom, kde 
členovia ŽŠR hodnotili svoju činnosť a plánovali aktivity na podporu kvalitnej 
činnosti ŽŠR na školách aj v regióne Žilinského kraja.
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Podpora  participácie a aktívneho občianstva v Žilinskom kraji

  ŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA  
ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY

Vyvrcholením celoročnej činnosti pre žiacke školské rady bola Olympiáda 
ŽŠR, v rámci ktorej žiaci-členovia ŽŠR mali možnosť upevniť svoje 
postavenie na škole, v meste, šírili myšlienku zapojenia sa do volieb do 
Európskeho parlamentu, a pomoci druhým. Vyhodnotenie Olympiády ŽŠR sa 
uskutočnilo na Konferencii ŽŠR v kongresovej sále Úradu Žilinského 
samosprávneho kraja. V rámci programu bol realizovaný aj workshop, 
ktorého cieľom bolo skvalitnenie činnosti Krajského stredoškolského 
parlamentu (KSP), ktorý pôsobí pri ŽSK. Konferencia ŽŠR bola tiež 
potvrdením spolupráce medzi RMŽK a KSP.
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Podpora  participácie a aktívneho občianstva v Žilinskom kraji

OCEŇOVANIE AKTÍVNEHO 
OBČIANSTVA A ĽUDSKOSTI

V roku 2018 sa realizoval 3. ročník oceňovania  
aktívnych mladých ľudí aj občanov, starostov 
a primátorov, obcí a miest, ktoré sa venujú práci s  
mládežou. Poslaním ocenenia AKTÍVNE OBČIANSTVO 
A ĽUDSKOSŤ je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na 
výnimočných ľudí, aktivity aj samosprávy, ktorí svojou 
prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život 
mládeže v kraji svojim aktívnym občianskym a ľudským 
prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty 
aktívneho občianstva a ľudského prístupu. Hlavnú cenu 
v roku 2018 získali:
·         Aktívny mládežník - Teo Mário Janíček, Martin
·         Aktívny občan - Igor Janckulík, Krušetnica
·         Top starosta / primátor - Július Piták, Rabča
·         Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži - 
Liptovský Hrádok
·         Top čin ľudskosti - Ondráš Matej a Krivko Timotej, 
Nezbudská Lúčka a Varín.
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Podpora  participácie a aktívneho občianstva v Žilinskom kraji

PREVENCIA KRIMINALITY 
A PODPORA ĽUDSKÝCH PRÁV

Na podporu témy ľudskosti, podpory úcty k človeku, kde nenávisť, 
ponižovanie a výsmech nemajú miesto RMŽK v roku 2018 realizovala 
literárnu, fotografickú a výtvarnú súťaž s názvom Sen o živote. Z dodaných 
diel bola vydaná publikácia s rovnomenným názvom.
V rámci kraja bolo realizované vzdelávanie mladých lídrov prevencie, či 
aktívne zapojenia sa do preventívnych aktivít v kraji ako boli Bambifest 
Liptov (6.6.-10.6.), Festival hier v Žaškove, Veľtrh organizácií pracujúcich 
s mládežou 2018 (28.9.), Festival- Deň mladého farmára (3.6.) .
Súčasťou podpory ľudských práv bolo aj aktualizovanie webovej stránky 
zameranej na  prevenciu nenávistných prejavov  
www.mladibeznenavisti.sk
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Podpora  participácie a aktívneho občianstva v Žilinskom kraji

MOTIVÁCIA K DOBROVOĽNÍCTVU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roku 2018 RMŽK realizovala v spolupráci s Radou detí a mládeže 
Moravskoslezského kraja rozsiahly prieskum zameraný na  motivačné 
faktory mladých ľudí k dobrovoľníctvu. K skúmaniu motivačných faktorov 
mladých ľudí nás viedol problém nezáujmu mladých ľudí a potreba 
identifikovaná pracovníkmi s mládežou zvýšiť ich zapojenie do 
dobrovoľníckych aktivít i do aktivít v ich okolí. Do dotazníkového prieskumu 
sa zapojilo spolu 1047 respondentov. Z prieskumu vyplynulo, že jednou zo 
základných bariér k dobrovoľníctvu je to, že mladí ľudia nevedia 
o aktivitách do ktorých by sa mohli zapojiť a za najsilnejší motivačný faktor 
pre vlastné zapojenie do aktivít považujú pomoc niekomu.
Výsledky prieskumu sú publikované na stránke www.may.rmzk.sk
Na základe výstupov prieskumu partnerské organizácie zostavili 
kompetenčný profil dobrovoľníka (aktívneho mladého človeka) a plánujú 
prípravu vzdelávacieho modulu.
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Podpora  participácie a aktívneho občianstva v Žilinskom kraji

PODNIKAVOSŤ A TVORIVOSŤ 
MLADÝCH ĽUDÍ

V rámci projektu MLADÍ VIDIECKI RODIČIA V PODNIKANÍ bolo cieľom 
RMŽK rozšíriť vedomosti a informácie mladých ľudí - rodičov 
o možnostiach založenia vlastného podnikania so zameraním na rodičov z 
vidieckeho prostredia počas poberania materského alebo rodičovského 
príspevku, podporu rozvoja podnikateľských zručností a podnikavosti 
vidieckej mládeže. Prostredníctvom 5 workshopov vedených odborníkmi si 
účastníci teoreticky aj prakticky ozrejmili právne podmienky podnikania 
počas materskej a rodičovskej dovolenky, inštitút nepravidelného príjmu, 
možnosť predaja z dvora a pod. V realizovanom prieskume sa 180 
mladých rodičov vyjadrilo čo ich motivuje k podnikaniu počas poberania 
príspevkov a akou formou by mohli podnikanie rozšíriť. Výstupom niekoľko 
mesačných aktivít pre mladých rodičov je odborný bulletin, ktorý pomenúva 
možnosti rozvoja podnikania a tvorivosti počas poberania materského 
a rodičovského príspevku.
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Podpora  participácie a aktívneho občianstva v Žilinskom kraji

HOSPODÁRENIE

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018
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FINANČNÝ PREHĽAD RMŽK ZA ROK 2018
PRÍJEM

 

Členský príspevok                                                                732,00 €
Účastnícky poplatok                                                             840,00 €
Príspevky od osôb                                                             4 045,15 €
Dotácie a granty
     - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR      34 827,00€
     - Okresný úrad v Žiline                                                  5 000,00€
     - Národná agentúra Erasmus +                                   38 404,00 €
     - Žilinský samosprávny kraj                                          1 200,00 €
Nenávratný finančný príspevok:
           - Ministerstvo vnútra SR ( EVS)                            64 800,00 €
Iné príjmy a pôžičky                                                             953,00 €
 
PRÍJMY SPOLU                                                            150 801,15 €

VÝDAVKY
 

Mzdy, odvody, dohody                                                     59 259,82 €
Náklady na podujatia                                                       59 617,02 €
Náklady na služby                                                           39 149,63 €
Náklady na prevádzku a pôžičky                                        5 316,13 €
 
VÝDAVKY SPOLU                                                        163 342,60 €
 
Zostatok z roku 2017                                                       23 805,60 €
Príjmy v roku 2018                                                        150 801,15 €
Výdavky v roku 2018                                                     163 342,60 €
 
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK                                         11 264,15 €



ĎAKUJEME

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Žil inskému samosprávnemu kraju,
Okresnému úradu v Žil ine,
Ministerstvu vnútra SR,
Národnej agentúre Erasmus +,
IUVENTA- Slovenskému inštitútu mládeže,
Darcom a podporovateľom.

Obci
- Oravská Polhora,
- Zubrohlava,
- Beňadovo,
- Oravské Veselé,
- Liptovský Hrádok,
- Likavka,
- Habovka,
- Nededza,
- Rabča
 a ďalším miestnym samosprávam za spoluprácu.
-eRko- Hnutiu kresťanských spoločenstiev detí, 
 územie Orava- Liptov,
- Krajskému stredoškolskému parlamentu ŽSK
- Združeniu mladých farmárov na Slovensku- ASYF
  a mnohým ďalším
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KONTAKT

Rada mládeže Žilinského kraja
 
M.R. Štefánika 8390/13
010 01 Žilina
mobil: +421 908 965 002
e-mail: rmzk@rmzk.sk
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