
RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA 

 

Zápisnica z 10. zasadnutia Predsedníctva RMŽK konaného 19.09.2018 v Zubrohlave 

 

 

 

Prítomní: Ing. Martin Šturek, Mgr. Karin Grobarčíková, Lukáš Švaňa, Marek Bajči, Ing. 

Beáta Štureková, Ing. Darina Čierniková 

Ospravedlnená – Henrieta Obertová 

 

 

Program: 
1. Kontrola úloh 

2. Vzdanie sa mandátu členky predsedníctva 

3. Aktuality: Olympiáda ŢŠR, Oceňovanie aktívneho občianstva a ľudskosti, Spolupráca 

s VÚC a príprava regionálnej koncepcie, Projekt OIP,  

 

Martin Šturek privítal zúčastnených a začal 10. zasadnutie predsedníctva.  

 

 

1. KONTROLA ÚLOH 

Martin Šturek predniesol stav plnenia úloh z 9. zasadnutia. Ostávajú 2 otvorené úlohy: 

Príprava výročnej správy za rok 2017 (Darina Čierniková) 

Oslovenie potenciálnych nových členov (Martin Šturek) 

Dotiahnutie zmluvy o partnerstve so Zdruţením mladých farmárov (Martin, Darina) 

 

2. OZNÁMENIE O REZIGNÁCII V PREDSEDNÍCTVE RMŽK 

Martin Šturek informoval členov predsedníctva, ţe Henrieta Obertová sa z rodinných 

dôvodov rozhodla vzdať členstva v predsedníctve RMŢK. Informáciu poslala e-mailom 

14.9.2018. 

 

3. AKTUALITY 

 

a) Olympiáda ŽŠR –Darina Čierniková informovala členov predsedníctva o prípravnom 

stretnutí k Olympiáde ŢŠR. Olympiáda ŢŠR bude prebiehať od 15.10.-2.12.2018. 

Vyvrcholením bude finálová konferencia 19.12.2018. 

 

b) Oceňovanie aktívneho občianstva a ľudskosti – Členovia predsedníctva po diskusii 

prijali harmonogram. Príprava podkladov: 2018/10, Výzva na nominácie 2018/11. 

Vyhlásenie ocenených: 13.12.2018. Pri príprave aktivity sa počíta so zapojením členov 

predsedníctva.  

Najbliţšie úlohy: Osloviť moderátora/moderátorku. Zabezpečiť live prenos (napr. cez 

facebook). 

 

c) Spolupráca s VÚC – príprava koncepcie – Darina Čierniková a Martin Šturek 

informovali o stave prípravy koncepcie. Od pracovného stretnutia s predsedníčkou 

(riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŢSK) sa príprava regionálnej koncepcie mládeţe 

nepohla. Môţe to súvisieť s personálnymi zmenami na Odbore školstva, inými prioritami 

VÚC (koncepcia dobrovoľníctva). Predsedníctvo poverilo Martina Štureka prípravou 

návrhu memoranda/dohody o spolupráci s VÚC a komunikáciou s VÚC v tejto veci. 



Memorandum by mohlo byť podpísané počas finálovej konferencie Olympiády ŢŠR. 

Úloha – príprava návrhu dohody/memoranda (Martin) 

 

d) Projekt MAYDAI (KA2) – Martin informoval o postupe v projekte. Výstup O1 je po 

obsahovej stránke hotový. Čaká na jazykovú korektúru a preklad. Začala sa príprava 

výstupu O2. 

Úloha: Sledovať dodrţiavanie harmonogramu zo strany projektového partnera – 

RADAMOK. (Martin) 

 

e) Projekt OIP (EVS) – Darina Čierniková informovala o postupe v projekte. Nadviazali 

sme spolupráce s obcou Rabča, zrealizovali školenie implementačných tímov. 

Najbliţšie úlohy – rozšíriť publicitu o projekte napr. cez video o postupe v projekte, 

o ORMZ – ako príklad pre ostatné rady mládeţe. Martin osloví tvorcu videí a zistí 

situáciu. 

  

f) Budúcnosť RMŽK – Vzhľadom na postupne končiace funkčné obdobie predsedníctva 

sa členovia vyjadrili k svojmu záujmu o pôsobenie v predsedníctve aj v ďalšom období. 

 

g) Iné – Členovia predsedníctva v diskusii vyjadrili potrebu človeka, ktorý by pre RMŢK 

vedel robiť PR (mediálna komunikácia, dizajn manuál, moţný rebranding...) 

 

Zapísal: Martin Šturek 

Overila: Darina Čierniková 


