
 

4. Zápisnica zo  zasadnutia  Predsedníctva RMŽK 

Termín : 20.8.2019 
Miesto: Skype rokovanie 
 
Prítomní:  Martin Šturek, Darina Čiernikova,  Karin Grobarčíková, Lukáš Švaňa, Marek Bajči 
Ospravedlnení: Jakub Koprda, Miloš Ďuratný 

1/ Otvorenie 

Martin Šturek, predseda  otvoril  rokovanie. V úvode poďakoval za pripojenie sa 

 

2/ Zhodnotenie úloh z posledného zasadania 

a/vytvorí sa messengerova skupina  predsedníctva a poradného orgánu, kde sa budú zdieľať informácie, potreby 

a pod. – splnené 

b/ členovia predsedníctva do budúce rokovania podajú návrhy akým spôsobom rozvíjať myšlienku EKO vreciek  cez 
ŽŠR na školách. Možnosti získania sponzorstva na EKO vrecka. Dôležité: dbať na reklamu na vreckách, aby nebola 
negatívnym prvkom na školách- po diskusií sa predsedníctvo dohodlo, že vzhľadom na rozšírenie EKO vreciek 
v supermarketoch v tejto chvíli sa RMŽK nebude zaoberať EKO vreckami. 
c/ Návrh nového štatútu pre KSP- splnené 
 

3/ Výjazdové rokovanie RMŽK- Praha 

Predsedníctvo sa dohodlo, že výjazdové rokovania v Prahe sa bude realizovať 13-15.12.2019 

Úloha: L. Švaňa zabezpečí ubytovanie. KPR zabezpečí finančné krytie. Je možnosť na pobyt zobrať aj iné osoby, blízke 

členom predsedníctva. Súčasťou rokovania bude aj návšteva vianočných trhov v Prahe. 

 

4/ Rokovanie o podujatiach RMŽK 

Predsedníctvo rokovalo o navrhovaných podujatiach cez projekt MAYDAI:  

 nadnárodné stretnutie s RADAMOK 30.8-1.9.2019. Miesto rokovania prezistí M. Šturek. Je možnosť účasti 

viacerých osôb. 

 Školenie a konferencia- zistiť miesto realizácie v CZ 

 

5/ Nominácia osôb na ocenenie sTOPa. 

M. Šturek predstavil výzvu na nomináciu na ocenenie sTOPa, ktoré 11.10. realizuje AKRAM. 

Kategórie ocenení sú v Štatúte. 

Úloha: D. Čierniková zašle štatút oceňovania, členovia predsedníctva môžu poslať návrhy na ocenenie. Na najbližšom 

zasadaní sa budeme zaoberať návrhmi. 

 

6/ Stretnutie členov obecnej rady Zubrohlava a Rabča resp. Klin 

M. Šturek zorganizuje motivačné stretnutie členov obecnej rady zo Zubrohlavy, Rabče  prip. Klina s cieľom 

vzájomného spoznania sa, podelenia sa so skúsenosťami a podporou spolupráce.  

 

Najbližšie zasadanie predsedníctva bude 13.9.2019 v zasadačke KPR v Žiline 

 

 

Zapísal: Darina Čierniková 

Overil: Martin Šturek 

 


