2. Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva RMŽK
Termín : 18.06.2019
Miesto: Skype rokovanie
Prítomní: Martin Šturek, Darina Čiernikova, Jakub Koprda, Miloš Ďuratný, Karin Grobarčíková, Lukáš Švaňa
Marek Bajči
1/ Otvorenie
Martin Šturek, predseda otvoril rokovanie. V úvode poďakoval za pripojenie sa
2/ Zhodnotenie úloh z posledného zasadania
a/ zabezpečiť dress code pre Predsedníctvo- splnené
b/ Zabezpečiť prístup na google disk a ku spoločnému kalendáru pre členov- splnené
3/ Patronáty na členskými organizáciami
Táto téma ostáva otvorené podľa potreby a situácie.
Úloha: hľadať spôsoby spolupráce s členskými organizáciami.

Zodpovední: všetci členovia predsedníctva

4/ Zhodnotenie aktivít, do ktorých sa zapojili členovia Predsedníctva
Členovia predsedníctva prehodnotili svoju aktivitu : Bambifest : Jakub Koprda, Deň mladého farmára- Miloš Ďuratný,
Instagram RMŽK- Marek Bajči.
Návrh: pouvažovať či by bolo vhodné na Dni mladého farmára prevziať celú časť aktivít pre deti. Potreba by bola
dostatok animátorov.
5/ Potvrdenie o členstve v RMŽK
Predsedníctvo a dohodlo, že bude členským organizáciám, ktoré splnili potvrdenie členstva a uhradili člensky
príspevok posielať „ Potvrdenie o členstve v RMŽK v roku 2019“
Zodpovedná: KPR
6/ Realizácie prieskumu o potrebách členských organizácií
Predsedníctvo sa dohodlo, že v termíne 23.6.-15.7.2019 zrealizuje krátky prieskum medzi členskými organizáciami
zameraný na zistenie ich potrieb a očakávaní od RMŽK. Výstupmi sa bude predsedníctvo zaoberať na najbližšom
zasadaní. Prieskum o potrebách žiackych školských rád sa zrealizuje na Bodke za školským rokom.
Zodpovedný: vytvorenie dotazníka: Martin Šturek
7/ Návrh na stretnutia s organizáciami a obecnými radami
Predsedníctvo si vypočulo návrhy:
a/ zrealizovať stretnutie členov obecných rád mládeže a potenciálnych rád, na začiatku septembra 2019 s cieľom
sieťovania, zdieľania skúsenosti, podpory spolupráce,
b/ zrealizovať na konci novembra konferenciu mládežníckych organizácií pôsobiacich na území kraja na ŽSK s cieľom
predstaviť „ silu“ mládežníckych organizácií v kraji.

8/ Kalendár predbežne plánovaných aktivít
Predsedníctvu boli prestavené navrhované termíny niektorých aktivít RMŽK:
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9/ Stretnutie s riaditeľmi stredných škôl
Predsedníctvo navrhlo osloviť riaditeľku Odboru školstva a športu ŽSK so žiadosťou zúčastniť sa stretnutia riaditeľov
stredných škôl s cieľom predstaviť činnosť ŽŠR a jej poslanie na škole.
Zodpovedná: Darina Čierniková
10/ poradný orgán Predsedníctva a RMŽK
Predsedníctvo sa zaoberalo otázkou zriedenia poradného organu Predsedníctva RMŽK, ktorý by pozostával
z mladých lídrov. Urobili si menný zoznam osôb, ktoré predseda oslovi s ponukou. Prvé stretnutie by s nimi bolo na
zasadaní Predsedníctva 15.7.2019 v Žiline.
Zodpovedný: Marin Šturek
11/ Blahoželanie p. prezidentke k uvedeniu do úradu
Predsedníctvo sa rozhodlo poslať blahoželanie v mene RMŽK p. prezidentke k uvedeniu do úradu .
Zodpovedný: Marin Šturek
12/ Pracovné rokovanie Predsedníctva v Prahe.
Predsedníctvo sa dohodlo, že na jeseň bude realizované pracovné rokovanie Predsedníctva v Prahe. Termín bude
dohodnutý v priebehu mesiaca júl.
Zodpovedný: Marin Šturek

13/ Bodka za školským rokom
Predsedníctvo sa zaoberalo programom aktivity Bodka za školským rokom 2019, ktorá bude 24.6.2019 v Žiline.
Zúčastnia sa jej skoro všetci členovia predsedníctva .
Najbližšie zasadanie predsedníctva bude 15.7.2019 v zasadačke KPR v Žiline

Zapísal: Darina Čierniková
Overil: Martin Šturek

