Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva RMŽK
Termín : 17.3.2020, 20:30
Miesto: SKYPE
Prítomní:
Martin Šturek, Darina Čiernikova, Jakub Koprda, Miloš Ďuratný, Lukáš Švaňa, Marek Bajči, Karin Grobarčíková
Kontrolná komisia: Jana Jancová
1/ Otvorenie
Martin Šturek, predseda otvoril online zasadnutie. V úvode poďakoval všetkým účastníkom za pripojenie sa.
2/ Predstavenie bodov programu
Zhodnotenie 22. Valného zhromaždenia RMŽK
Informácie o aktuálnom dianí
Rôzne
3/ Zhodnotenie 22. Valného zhromaždenia RMŽK
Martin Šturek vyzval členov predsedníctva a kontrolnej komisie, aby zhodnotili 22.Valné zhromaždenie RMŽK, ktoré
sa realizovalo 6.-7.3.2020 v Martine a aby vyjadrili pozitíva a priestor na zlepšenie.
Pozitíva:
Večerný program, Príprava, Priestory penziónu, Geografická dostupnosť penziónu, Cenová dostupnosť penziónu,
Hladký priebeh, Rešpektovanie nočného kľudu účastníkmi
Priestor na zlepšenie:
Nedochvíľnosť niektorých členov organizačného tímu, Kolízia s inou akciou v danom penzióne - rušivý element,
Obed mimo penziónu, Do budúcna zvážiť novú formu prezentácie jednotlivých organizácií,
Do budúcna zvážiť podujatie predĺžiť na 2 dni (noci) - závislé od zdrojov, záujmu delegátov a obsahovej náplne.
Zápisnica z VZ: Darinka Čierniková preverí s Ivanou Gabrišovou.
4/ Informácie o aktuálnom dianí
Stretnutie s vedúcou Skautingu za Žilinský kraj
Predseda RMŽK informoval prítomných o stretnutí s Luciou Parcovou Šálkovou - vedúcou Skautingu v Žilinskom kraji.
Počas stretnutia boli prezentované základné informácie o RMŽK (možnosť členstva, možnosť propagácie). V prípade
záujmu o Skauting v nových obciach, môžeme sprostredkovať kontakt. Do budúcna je možná spolupráca v oblasti
výmeny skúseností lektorov RMŽK a lektorov Skautingu. Skauti vedia RMŽK v prípade potreby pomôcť v oblasti
outdoorových aktivít.
Zúčtovanie EVS
Riaditeľka KPR Darina Čierniková informovala o priebehu prípravy žiadosti o platbu v projekt EVS. Členov
predsedníctva tiež informovala o komplikáciách v súvislosti s lehotami so spracovaním podaných ŽOP.
Projekt Hlas mladých 2020
Riaditeľka KPR Darina Čierniková informovala o stave v prípade dotácie z MŠVVaŠ. Podklady k zmluve boli z našej
strany doručené načas. Čaká sa na podpis. Je otázne, či to stihne podpísať aktuálna ministerka.
Martin Šturek informoval, že zmluvy v programe Podpora boli už zverejnené v CRZ a vyjadril nádej, že sa to do konca
týždňa stihne aj v programe Hlas mladých.
Zavedenie systémových opatrení v KPR
Riaditeľka KPR Darina Čierniková informovala o príprave zavedenia nových systémových opatrení v KPR. Opatrenia sa
týkajú predovšetkým mediálnej oblasti a pracovníkov, ktorí sa tejto oblasti venujú. Opatrenia budú spočívať v
nastavení plánu, termínov a kontroly ich dodržiavania.

5/ Rôzne
Členovia predsedníctva v závere diskutovali o ďalších možnostiach fundraisingu v RMŽK. Jedným zo zdrojov by mohlo
byť podnikanie v podmienkach neziskovej organizácie.
Úloha: Členovia predsedníctva v priebehu mesiaca aktívne vyhľadajú a navzájom pozdieľajú nápady, príklady,
inšpirácie pre oblasť podnikania.
Zapísal: Martin Šturek
Overil: Darina Čierniková

