
Zasadnutie predsedníctva RMŽK 

25.3.2021, SKYPE, 20:30 

Prítomní: Martin Šturek, Darina Čierniková, Miloš Ďuratný, Lukáš Švaňa, Karin Grobarčíková, Marek 

Bajči, Jakub Koprda 

1. Martin Šturek otvoril zasadnutie predsedníctva a privítal kolegov. 

2. Darina Čierniková členov predsedníctva oboznámila s aktivitami v rámci KPR. 

 

 YC2 – Erasmus KA2 

O1 - prieskum ukončený. O2 – vzdelávací modul – pripravuje sa. Každý týždeň pracovné stretnutia. 

V SK tíme pôsobí aj Marta Hanečáková z CVČ Stará Ľubovňa. O3 – budeme zastrešovať my so 

začiatkom v 07/2021. 

 HLAS MLADÝCH 

Súťaž videí – čo ponúka EÚ mladým? 

Miloš pracuje na webovej stránke – databáza organizácií. (psm.rmzk.sk) 

 YLIAP2 – KA3 

Nadväznosť na EVS, s cieľom implementovať akčné plány vytvorené v rámci koncepcií práce 

s mládežou v obciach. 9 zapojených obcí. 

Vzdelávanie MP presunuté na leto. 

 OW = one way 

Zmluva podpísaná. Projekt na 24 mesiacov zameraný na kreativitu mladých ľudí. 

 MAYDAI 

Príprava záverečnej správy 

 Cezhraničná spolupráca SK-CZ 

Podaný projekt zameraný na mladé rodiny 

 VÚC 

Pripravovaný projekt zameraný na ŽŠR – klubovňa ŽŠR pre žilinský región 

 Nórske fondy 

Výzva s termínom 20.4.2021 zameraná na participáciu. 

Personál: 

Ivana Gabrišová – preklady 

Kristína Ľubová – mládežnícke parlamenty 

Soňa Fudrichová 

3. Martin Šturek otvoril tému zasadnutia Valného zhromaždenia. 

Po diskusii sa predsedníctvo uznieslo na organizácii zasadnutia Valného zhromaždenia 8.5.2021, 

elektronickou formou. 



Pokiaľ to pandemická situácia dovolí, tak sa predsedníctvo pokúsi zorganizovať ďalšie valné 

zhromaždenie v októbri 2021 pri príležitosti 20. výročia založenia RMŽK. 

Martin Šturek pošle emailom zoznam úloh a aktivít potrebných k príprave VZ. 

Príprava bude prebiehať on-line formou, prostredníctvom SKYPE meetingu. 

4. Jakub Koprda oznámil ukončenie svojho mandátu v rámci predsedníctva z pracovných 

dôvodov. Mandát ukončí k valnému zhromaždeniu 8.5.2021 

Kolegovia mu poďakovali za spoluprácu a oznámenie ukončenia mandátu prijali s porozumením. 

5. Martin Šturek vyzval členov predsedníctva k aktualizácii Plánu strategického rozvoja + 

Komunikačnej stratégie na najbližšie roky. 

Predsedníctva sa na návrh Dariny Čiernikovej uznieslo na príprave prvého návrhu týchto dokumentov 

do termínu valného zhromaždenia, na ktorom môže byť tento návrh konzultovaný členskými 

organizáciami. 

6. Lukáš Švaňa informoval členov predsedníctva o svojej plánovanej svadbe dňa 18.6.2021. 

Kolegovia túto správu prijali s potešením a Lukášovi zablahoželali. 

7. Martin Šturek poďakoval kolegom za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil. 

 

Najbližšie zasadnutie bude cez SKYPE dňa 8.4.2021 o 20:30 hod. 


