
 

1. Zápisnica zo  zasadnutia  Predsedníctva RMŽK 

Termín : 01.05.2019 
Miesto Kancelária RMŽK – Žilina 
 
Prítomní:  Martin Šturek, Darina Čiernikova, Jakub Koprda, Miloš Ďuratný, Karin Grobarčíková, Lukáš Švaňa 
Ospravedlnení: Marek Bajči 
 

1/ Otvorenie 

Martin Šturek, predseda  otvoril zasadnutie. V úvode pogratuloval členom predsedníctva k zvoleniu a poprial 

úspešnú spoluprácu. 

 

2/ Zoznámenie nových členov Predsedníctva 

      Zoznámenie sa tímu.  Členovia predsedníctva sa bližšie predstavili. 

 

3/ Návrh na menovanie  Riaditeľa Kancelárie projektového riadenia_ štatutárneho zástupcu 

 

Martin Šturek predniesol návrh na vymenovanie Ing. Dariny Čiernikovej za riaditeľku Kancelárie projektového 

riadenia RMŽK, ktorá bude v zmysle Stanov RMŽK štatutárnym organom. Hlasovanie: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL 

SA: 1 

 

4/  Spoločný reprezentatívny dress code  vedenie organizácie 

 

Návrh na jednotné oblečenie- dress code predsedníctva a spolupracovníkov RMŽK so symbolmi organizácie.  

Členovia predsedníctva sa spolu dohodnú na dizajne a výrobcovi. 

 

5/  spoločný spôsob zdieľania dokumentov  

Martin Šturek udelil prístup novým členom predsedníctva do google disku RMŽK a inštruoval ich o jeho používaní. 

 

6/ Predstavenie interných smerníc 

 

Martin Šturek informoval členov predsedníctva o platne internej smernici o úlohách a povinnostiach členov 

predsedníctva. Následne predstavil ideu patronátov členov predsedníctva. 

Úloha predsedníctva zamyslieť sa nad možným prevedením činnosti propagácie a tvorbe aktivít RMŽK. 

 

7/ Posilnenie práce s členskými organizáciami 

Darina Čierniková predniesla návrh na tvorbu festivalu pre mladých. 

Úloha predsedníctva rozpracovať model pre festival organizácií pracujúcich s mládežou. 

 

8/ Účasť RMŽK na Dni mladého farmára 

Martin Šturek predstavil ponuku organizácie ASYF spolupracovať pri podujatí Deň mladého farmára 2019. Spolupráca 

by spočívala v zabezpečení dobrovoľníkov na súťaže na podujatí. Miloš Ďuratný navrhol, že túto aktivitu bude 

koordinovať za RMŽK. Predsedníctvo odsúhlasilo navrhnutú spoluprácu. 

 

9/ Poradný orgán RMŽK 

Darina Čierniková predniesla myšlienku vytvorenia poradného orgánu RMŽK. Poradný orgán by pozostával z 

aktívnych účastníkov aktivít RMŽK, ktorí nie sú členmi predsedníctva, príp. iných orgánov. Predsedníctvo sa 

dohodlo, že sa bude tejto myšlienke venovať na najbližšom zasadnutí. 



 

10/ Termíny zasadaní Predsedníctva RMŽK 

1. Členovia predsedníctva požiadali predsedu Martina Štureka o navrhnutie termínov ďalších  

2. zasadnutí. Úloha: Poslať do 31.5.2019 termíny zasadnutí do konca roka 2019. 

 

3. Záver. Martin Šturek poďakoval členom predsedníctva za účasť. 

 

Zapísal: Lukáš Švaňa 

Overil: Martin Šturek 

 


