Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva RMŽK
Termín : 21.2.2020
Miesto: Zasadačka RMŽK, Žilina
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 rokovanie. V úvode poďakoval za prítomnosť na zasadaní.
2/ Predstavenie bodov programu
Príprava 22. Valného zhromaždenia RMŽK
Členstvo v RMŽK
Zásady prezentácie na sociálnych sieťach
Informácie o prebiehajúcich projektoch a predložených žiadostiach o dotáciu
Záver
3/ Príprava 22. Valného zhromaždenia RMŽK
Termín realizácie: 6.7.3.2020
Miesto realizácia: Penzión Čierna Pani, Martin
Plán na oslovenie hosťa: Dominik Povražník, Petra Pauerová,. Zodpovedný za oslovenie: Lukáš Šváňa.
Predsedníctvo bude mať zraz o 13.00h v penzióne 6.3.2020
Delegáti dostanú: pero a zápisník. Zabezpečí Tlač D. Čierniková
Piatkový večer sa bude niesť v dochu stretnutia rodiny RMŽK vo folklórnom štýle.
Po prihlásení delegátov bude súčasťou ďalších informácií pre nich aj informácia, aby si priniesli nejaký folklórny
prvok, folklórny drescoude, hudobníci hudobné nástroje
Správa o činnosti a hospodárení RMŽK –PPT prvý nástrel D. Čierniková
Správa o činnosti predsedníctva- M. Šturek
Predsedníctvo jednohlasne odsúhlasilo návrh členského príspevku 20,00€ / rok
( 12,00€ sa hradilo od roku 2014, dovtedy 10,00€)
Zápis na VZ bude písať L. Šváňa.
Príprava menoviek- J. Jancová
4/ Členstvo v RMŽK
Predseda RMŽK informoval predsedníctvo o ukončení členstva na základe osobného rozhodnutiav roku 2020:
 žiacka školská rada Gymnázium Turzovka z rozhodnutia p. riaditeľky,
 Pravý Uhol, Žaškov,
 Obecná rada mládeže, Zubrohlava,
 Sytev, kysucké Nové mesto.
Predseda predložil predsedníctvu žiadosť o prijatie za člena:
 RAMKA- rada mládeže obce Klin
Predsedníctvo jednohlasne prijalo uvedenú RAMKU za člena RMŽK a predseda bol poverený pozvať ich na Valné
zhromaždenie
5/ Zásady prezentácie na sociálnych sieťach
Predseda vyzval členov predsedníctva, aby vždy zvažovali čo všetko zverejňujú na svojich súkromných profiloch na
sociálnych sieťach ( FB a Instagram). Vzhľadom na to, že sú reprezentantmi mladých ľudí v kraji je potrebné dbať, aby
sa na osobných profiloch nezobrazovali informácie a fotografie, ktoré sú v rozpore s pozitívnym príkladom pre
mládež ( bez alkoholu, cigariet a pod.). Členovia predsedníctva sa s touto výzvou stotožnili.

6/ Informácie o prebiehajúcich projektoch a predložených žiadostiach o dotáciu
Riaditeľka KPR a predseda informovali o stave prebiehajúcich projektov. Najrozsiahlejším projektom je projekt EVS,
kde sme k 14.2.2020 ukončili pôsobenie v 6 obciach. Niektoré projektové tímy do uzávierky nedodali potrebné
podklady. Predseda bol poverení osobnými rozhovormi s uvedenými pracovníkmi.
Predsedníctvo bolo informované pre predložení Žiadosti o prehodnotenie rozhodnutia hodnotiacej komisie
o pridelení dotácie pre Radu mládeže Žilinského kraja v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020 na
výzvu HLAS MLADÝCH , číslo výzvy HLAS/D/1/2020 na p. Ministerku školstva. Aj o predložení Odvolania sa voči
Rozhodnutiu o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na MŠVVaŠ SR

Zapísal: Darina Čierniková
Overil:

