
 

 Zápisnica zo  zasadnutia  Predsedníctva RMŽK  

Termín : 10.1.2020 
Miesto: Zasadačka RMŽK, Žilina 
 
Prítomní:   
Martin Šturek, Darina Čiernikova, Jakub Koprda, Miloš Ďuratný,  Lukáš Švaňa, Marek Bajči,   
ospravedlnená : Karin Grobarčíková, 
Kontrolná komisia: Jana Jancová 
 

1/ Otvorenie 

Martin Šturek, predseda  otvoril  rokovanie. V úvode poďakoval za prítomnosť na zasadaní. 

 

2/ Predstavenie bodov programu 

Zhodnotenie výjazdovej cesty do Prahy 12-15.12.2019, 
Zhodnotenie Oceňovania aktívneho občianstva a ľudskosti 2019 
Zásady správania a komunikácie členov predsedníctva 
Informácie o aktuálnych výzvach 
Voľba podpredsedu predsedníctva RMŽK 
Termín Valného zhromaždenia 
Záver 
 

3/ Zhodnotenie výjazdovej cesty do Prahy 12-15.12.2019 
Členovia predsedníctva zhodnotili pozitíva aj rezervy. 
Silnou stránkou  boli: kvalitná cesta vlakom, program, ubytovanie, vzťahy 
Slabou stránkou  bola chýbajúca spoločenská miestnosť v hoteli, kde by sa mohli účastníci spolu stretnúť. 
 
4/ Zhodnotenie Oceňovania aktívneho občianstva a ľudskosti 2019 
Pozitívom aktivity bolo: strava, vysoký počet účastníkov a hostí, program, folklórny súbor, zapálení tím na mieste 
konania, 
Negatíva boli:  rozdelenie úloh pred konaním podujatia, chýbajúci organizačný výkonný tím, prípravný manažment, 
priestor bol dlhý, chýbala šatniarka, usadzovací program 
Odporúčanie: zabezpečiť  organizační tím mimo členov predsedníctva 
 
5/ Zásady správania a komunikácie členov predsedníctva 
Predsedníctvo prijalo zásady správanie sa a komunikácie, ktoré by mali pozitívne zobrazovať obraz RMŽK pre 
osobami navonok. 
Dohoda- členovia predsedníctva nehovoria o kolegoch poza ich chrbát, dar humoru využívajú v úzkom kruhu osôb, 
ktorých sa humor týka, nerobia si vtipy z osôb, ktoré nie sú prítomné v komunikácií. Pri výrokoch navonok sledujú 
účastníkov, ktorí sú prítomní a skôr než sa niečo  povie zvážia, či tomu osoby prítomné tomu rozumejú, aby sa 
nepohoršili. 
Ak sa niekto bude tieto zásady porušovať, vzájomne sa  v úzkom kruhu členovia predsedníctva upozorňujú. 
 
6/ Informácie o aktuálnych výzvach 
Predseda informoval o aktuálnych výzvach : prohram Hlas 2019, Komunity, Priority, Erasmus +, Zbor solidarity, 
 
7/ Voľba podpredsedu predsedníctva RMŽK 
Predsedníctvo na svojom zasadaní zvolilo za podpredsedu Lukaša ŠVAŇU 
 
8/ Termín Valného zhromaždenia 
Predsedníctvo dohodlo termín Valného zhromaždenia v roku 2019. 1. Termín 6-7. Marca 2020, 2 termín 20.-
21.3.2020 
Miesto realizácie: úloha KPR zabezpečiť. 



 
Zapísal: Darina Čierniková 

Overil: Martin Šturek 

 


