
Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva RMŽK 

 

Termín: 30.6.2021 

Miesto: zasadačka RMŽK, Žilina 

 

Prítomní: 

Martin Šturek, Darina Čierniková, Karin Grobarčíková, Miloš Ďuratný, Lukáš Švaňa 

On line: Marek Bajči 

kontrolná komisia: Jana Jancová 

 

1,Otvornie 

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

 

2,Predstavenie body programu 

Dokumenty z Valného zhromaždenie 

Potvrdenie o ukončení člena predsedníctva  

Informácie o mandáte  

Voľba podpredsedu predsedníctva RMŽK  

Žiadosť o členstvo 

Vytvorenie platformy klubu RMŽK 

Zásady správania a komunikácie členov predsedníctva 

Informácie o aktuálnych výzvach  

Záver 

 

3, Dokumenty z Valného zhromaždenie 

KPR odoslala faktúry za členstvo v RMŽK a formulár čestného prehlásenia. Väčšina členov už uhradila 

členské. Ostatným pripomenieme v septembri, keď budú naspať v školách/organizáciách.  

Po úhrade budeme odosielať potvrdenie o členstve. 

 

4, Potvrdenie o ukončení člena predsedníctva  

Kolega Jakub Koprda oficiálne poslal vyhlásenie o ukončení členstva predsedníctve. 

 

5, Informácie o mandáte v ďalšom funkčnom období 

Členovia predsedníctva vyjadrili svoj názor na otázku, či plánujú pokračovať v predsedníctve RMŽK: 

Lukáš Švaňa – by chcel v predsedníctve skončiť, no vedel by si predstaviť uplatnenie v kontrolnej 

komisii 

Marek Bajči – neplánuje pokračovať v predsedníctve, prehodnotí. 

Miloš Ďuratný –  chce pokračovať 

Martin Šturek – miesto predsedu by chcel ukončiť ale plánuje zostať v predsedníctve 

Darina Čierniková – chce pokračovať 

Karin Grobarčíková – chce pokračovať 

Jana Jancová- chce pokračovať 

Možno by bolo lepšie keby v predsedníctve boli ľudia starší  a skúsenejší nad 30 rokov 

DISK- napísať zoznam ľudí, ktorých by sme mohli osloviť s ponukou členstva v predsedníctve. 

Následne sa dohodneme koho oslovíme atď. 

 

6, Voľba podpredsedu predsedníctva RMŽK  



Lukáš Švaňa sa vzdal funkcie podpredsedu RMŽK. 

Predsedníctvo na svojom zasadaní zvolilo novú podpredsedníčku Karin Grobarčíkovú.  

Predseda, Riaditeľka KPR a Podpredsedníčka diskutovali o systéme a forme vzájomnej komunikácie. 

Budú navzájom využívať komunikácia v chate (messenger), telefonický kontakt a podľa možností 

osobné stretnutia. 

 

7, Žiadosť o členstvo 

Na základe doručenej žiadosti predsedníctvo prijalo novú členskú organizáciu Mladiinfo Dolný Kubín. 

 

8, Vytvorenie platformy - klubu RMŽK 

Vznikla myšlienka vytvoriť klub priaznivcov RMŽK. 

Treba pozrieť stanovy, nápady, myšlienky v iných organizáciách, napr. Exalievi ako to majú spísané 

Návrhy: pozvať ľudí, ktorí boli súčasťou RMŽK 

Skúsiť nájsť zoznam členov z prvých školení či predsedníctva alebo nájsť ľudí, ktorý boli 5-6 rokov 

spätne na školeniach alebo iných aktivitách s RMŽK, samozrejme treba dať informácie dopredu. 

Návrh zoznamu členov do konca mesiaca 07/2021 

Prvé online stretnutie 10.9.2021 

 

9, Zásady správania a komunikácie členov predsedníctva Etický kódex 

Zásady správania a komunikácie členov predsedníctva Predsedníctvo prijalo zásady správanie sa a 

komunikácie, ktoré by mali pozitívne zobrazovať obraz RMŽK pred osobami navonok. Dohoda členov 

predsedníctva- nehovoria o interných informáciách /budget, kontakty/. Ak neviem odpovedať na 

otázky radšej sa poradím.  Rešpektujem jednotný názor aj keď sa s ním nestotožňujem. Ak niekto 

bude tieto zásady porušovať, vzájomne sa v úzkom kruhu členovia predsedníctva upozornia. 

Predsedníctvo tieto zásady implementuje do Internej smernice. 

 

10,Informácie z KPR a o aktuálnych výzvach  

Riaditeľka KPR informovala o projektoch, ktoré teraz bežia:  HLAS 2021, YC2, YLIAP,OW, INTEREG, 

a projektoch ktoré skončili Festival ľudskosti, MAYDAI.  

Ostatné informácie sú v zdieľanom kalendári na disku predsedníctva. 

Predseda informoval o aktuálnych výzvach : program Hlas 2022, Erasmus +, Komunity, Zbor solidarity 

Návrh strategického plánu do 15.7.2021 + na pripomienkovanie 

Skonzultovať akreditáciu do 08/2021 

 

11,Záver 

Predseda poďakoval predsedníctvu za aktívnu účasť a požiadal ich o ďalšiu spoluprácu. 

 

Zapísal: Darina Čierniková  

Overil: Martin Šturek 


