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POZVÁNKA 
na 

22. Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja 

(22.VZ RMŽK) 

alias 

Stretnutie rodiny Rady mládeže Žilinského kraja (#RMŽKFamily) 

 

Dátum : 6. - 7. marca 2020 (piatok: 17:00 hod. – sobota 14:00 hod.) 

Miesto: Penzión Čierna Pani, Martin http://www.penzion-cierna-pani.sk/ 

 

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

mestské mládežnícke parlamenty.    

Svojich max. 2 zástupcov prihláste vopred, najneskôr do 28.02.2020 do 12:00 na tomto linku  

Ak Vám odkaz nefunguje, skopírujte túto adresu do Vášho prehliadača:  https://forms.gle/SscQbavkKwAYsJAD9 

 

Dôležité organizačné informácie: 

1) Po piaty krát bude VZ RMŽK dvojdňové. Využite túto príležitosť a priestor na neformálne rozhovory a 

vytváranie vzťahov a kontaktov so zástupcami ďalších organizácií. 

2) VAŠA ÚČASŤ NA VZ JE POTREBNÁ A NUTNÁ. Budeme reflektovať uplynulý rok 2019 z pohľadu činnosti 

i hospodárenia RMŽK, schvaľovať plán činnosti na rok 2020. Preto veríme, že sa na VZ stretneme 

s delegátom aj za vašu organizáciu. Okrem toho bude v piatok večer vytvorený priestor na prezentácie 

organizácií (5-10 min). V rámci tohto bloku sa môžete podeliť o Vaše skúsenosti a načerpať nové nápady 

a inšpirácie. 

V prípade, že nemôžete zabezpečiť účasť vášho zástupcu na celý program, zúčastnite sa aspoň pracovnej 

časti v sobotu 7.3.2020 od 9:30-14:00 hod. 

3) Počet delegátov na VZ RMŽK za organizáciu, žiacku školskú radu, mládežnícky parlament, obecnú radu 

mládeže môže byť max. 2 osoby. Je potrebné so sebou priniesť Delegačný list (príloha č.2). Delegačný list 

musí byť podpísaný štatutárom Vašej organizácie, žiackej školskej rady (predsedom, vedúcim strediska, 

oblastného centra). 

Od vyslaných delegátov očakávame slušné správanie (bez alkoholu a iných omamných látok), základné 

poznatky o RMŽK a aktívnu účasť počas podujatia. Veríme, že spolu prežijeme príjemné stretnutie. 
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4) Účastnícky príspevok na celý pobyt je 5 EUR/osobu. Každý účastník bude mať zabezpečené ubytovanie 

a stravu od večere v piatok do obeda v sobotu. Príspevok neplatia účastníci, ktorí prídu len na program 

v sobotu.  

5) Registrácia a ubytovanie delegátov  v penzióne  bude prebiehať v piatok 6.3.2020 od 17:00-18:00 hod. 

Plánovaný záver podujatia je v sobotu 7.3.2020 o 14:00 hod. 

6) Dopravu si prihlásení účastníci zabezpečujú sami. Penzión Čierna Pani sa nachádza 400 metrov od 
železničnej (aj autobusovej) stanice. Bližšie informácie o spojoch pošleme prihláseným účastníkom. 
 
7) Vyjadrenie súhlasu rodiča. Všetkých účastníkov Valného zhromaždenia do 18 rokov žiadame o vyplnenie 
Súhlasu rodiča (Príloha 3), ktorý nám odovzdajú pri registrácii. 
 
8) Prípadné ďalšie informácie budú zaslané prihláseným účastníkom. 
 
Prílohy: 
1. Program 
2. Delegačný list 
3. Súhlas rodiča 

 
 

V mene členov predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja pozýva a na stretnutie s Vami sa teší 
                                                                                                                          

Martin Šturek, predseda RMŽK 
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