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P O Z V Á N K A  
Školenie nových členov  zo žiackych školských rád, ktoré sú členské v RMŽK. 

  
Účastníci školenia:   noví členovia- žiaci zo žiackej školskej rady, ktoré sú členské v RMŽK 
 
Organizátor:  Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) 
 
Termín školenia:  27.-29. september 2021  (pondelok: začiatok o 15:00h - streda: záver 13:00 h) 
 
Miesto školenia:  Penzión Pod oblazom, Terchová  
Cieľ školenia:  Podporiť a skvalitniť činnosť žiackych školských rád na stredných školách a osobnostný rasť jej nových 
členov. 
 
Počet účastníkov za školu:  2 žiaci z jednej školy ( 3. osoba môže byť prihlásená a v prípade voľného miesta jej 
potvrdíme účasť).  V prípade veľkého záujmu pôjdu dvaja účastníci, ktorí budú skôr prihlásení. Počet miest je 
obmedzení. 
 
Prihlásiť sa je potrebné: najneskôr do   17. septembra 2021 do 12:00 hod. cez tento link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU8G9hCttL-dusDlZNBcsqRkAz8qja44seZEvL-IE6Ye3LqQ/viewform 
 
 
Organizačné informácie: 
Doprava: Cestovné náklady si hradí účastník. Cestovný poriadok ako sa dostať do penziónu pošleme vybratým 
účastníkom. 
Účastnícky príspevok:  
pre zástupcov žiackych školských rád, ktoré sú členmi Rady mládeže Žilinského kraja (/zoznam členských 
žiackych školských rád je v prílohe ) : 10,00 € na žiaka za pobyt   
Účastnícky poplatok je potrebné zaplatiť pri nástupe na školenie, účastníci obdržia potvrdenie o príjme. 
Pri nástupe na vzdelávanie každý žiak odovzdá aj vyjadrenie súhlasu rodiča a súhlas riaditeľa školy (v prílohe) 
Súhlas odovzdá každý účastník. 
Iné: Je potrebné, aby si účastníci zobrali so sebou prezuvky.  
Dôležité: Prosíme o vyslanie žiakov, ktorí dokážu prežiť čas vzdelávania aj voľných chvíľ bez užívania alkoholu, a iných 
omamných látok. V prípade porušenie tohto pravidla, žiakov na vlastné náklady posielame domov zo školenia 
a telefonicky o tom hneď budeme informovať rodičov aj zástupcu školy. 
( Pre vašu informáciu celkové náklady na účastníka na vzdelávanie sú 80,00 €/osoba. Účastnícky príspevok kryje 
minimum nákladov. Ostatné zabezpečuje Rada mládeže Žilinského kraja ) 
 
Vašu prihlášku na vzdelávanie  berieme ako záväznú. Na základe počtu prihlásených účastníkov vystavujeme 
záväznú objednávku ubytovaciemu zariadeniu. Preto v prípade zrušenia účasti zo strany účastníka 36 hodín pred 
začiatkom vzdelávania, je potrebné vyslať za seba náhradníka, o čom nás treba informovať prostredníctvom e-
mailu. V prípade že účastník zruší svoju účasť 36 hodín pred začiatkom podujatia bez vyslania náhradníka, budeme 
musieť od účastníka resp. od vysielajúcej organizácie požiadať o úhradu celkových nákladov na účastníka. Ďakujeme 
za pochopenie. 
 
Vzdelávanie je realizované  z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, 
ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže. 

 
Kontakt: 
Darina Čierniková,  darina.ciernikova@rmzk.sk, 0908 965 002  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU8G9hCttL-dusDlZNBcsqRkAz8qja44seZEvL-IE6Ye3LqQ/viewform
mailto:darina.ciernikova@rmzk.sk
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príloha č. 1 

Program školenia členov žiackych školských rád 
27.-29.9.2021 

 
 
 

Plánovaný časový harmonogram školenia: 
 
27.9.2021 pondelok 
Od 14:00                       Ubytovanie 
18:00-18:00 zahájenie školenia a školiace aktivity 
18:00 večera 
19:00-21:30 školiace aktivity 
 
28.9.2021  utorok 
08:00 raňajky 
08:30-12:00 školiace aktivity 
12:00-14:00 obed + osobné voľno  
14:00-18:00 školiace aktivity 
18:00-19:00 večera 
19:00-21:30 školiace aktivity 
  
29.9.2021 streda 
08:00 raňajky 
08:30-12:00 školiace aktivity 
12:00-12:30 obed 
12:30-13:30 balenie 
13:30 odchod 
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príloha č. 2 
 
 

Zoznam členských žiackych školských rád Rady mládeže Žilinského kraja 
 
Žiacke školské rady stredných a základných škôl pri: 
 

  Gymnáziu, Tvrdošín 
  Gymnáziu A. Bernoláka, Námestovo 
  Gymnáziu sv. Františka z Assisi, Žilina 
  Gymnáziu Veľká Okružná, Žilina 
  Gymnáziu, Kysucké Nové Mesto 
  Gymnáziu v Liptovskom Hrádku 
  Gymnáziu Varšavská cesta, Žilina 
  Gymnáziu, Bytča 
  Hotelovej akadémie, Liptovský Mikuláš 
  Obchodnej akadémie Ružomberok 
  Obchodnej akadémie, Dolný Kubín 
  Obchodnej akadémie, Žilina 
  Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského, Žilina 
  Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu, Čadca 
  Obchodnej akadémie, Liptovský Mikuláš 
  Strednej  odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice 
  Súkromnej  SOŠ PRO SCHOLARIS, Žilina 
  Strednej odbornej škole dopravnej, Martin- Priekopa 
  Strednej odbornej škole, Námestovo, Hattalova 
  Strednej odbornej škole elektrotechnická, Liptovský Hrádok 
  Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Dolný Kubín 
  Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina 
  Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši 
  Strednej odbornej škole technickej, Námestovo 
  Strednej odbornej škole podnikania, Žilina 
  Strednej odbornej škole lesníckej, Tvrdošín 
  Strednej odbornej škole strojníckej, Kysucké Nové Mesto 
  Strednej priemyselnej škole technickej,  Martin 
  Spojenej škole Tvrdošín 
  Spojenej škole, Nižná 
  Spojenej škole, Žilina 
  Súkromne spojenej škole EDUCO, Námestovo 
  Strednej priemyselnej škole stavebnej Žilina 
  Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej, Ružomberok 
  Strednej zdravotníckej školy, Liptovský Mikuláš 
  Strednej zdravotníckej školy, Žilina 

 

http://www.gymts.sk/
https://gabna.edupage.org/
http://www.gsf.sk/
http://www.gvoza.sk/
http://www.gymknm.sk/
http://web.gymlh.sk/
http://www.gvarza.edu.sk/novy/index.php
http://gymbytca.edupage.sk/
http://www.halm.sk/
http://oark.edupage.org/
http://oadk.edupage.org/
http://www.oavoza.sk/
http://www.oataza.edu.sk/
http://www.oadmj.sk/
http://oalm.edupage.org/
http://www.psatt.edu.sk/
http://www.sosd.sk/
http://www.sosno.sk/
http://www.sosno.sk/
http://www.soselh.sk/
http://sosdk.edupage.org/
http://www.spospredza.edu.sk/
http://www.polytechnika.sk/
http://sousno.edupage.org/
https://sospza.edupage.org/
http://www.soultv.sk/
http://www.souknm.sk/
http://www.spsmt.sk/index.php?zobraz=ehtml&idmenu=92
http://www.sstv.sk/
http://ssnizna.sk/
https://ssrosza.edupage.org/
http://www.slanickaosada.sk/
http://www.spssza.sk/
http://www.szsrbk.sk/
https://szslm.edupage.org/
https://szslm.edupage.org/
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príloha  

V Y J A D R E N I E    

S Ú H L A S U   R O D I Č A  A RIADITEĽA ŠKOLY 

 

Meno a priezvisko žiaka:....................................................................................................... 

Dátum narodenia:................................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska:.....................................................................................................  

Ja, dolu podpísaný / podpísaná riaditeľ(ka) školy (napíšte meno a priezvisko) 

................................................................................................................................................... vyjadrujem súhlas s účasťou žiaka / 

žiačky na školení zástupcov žiackych školských rád realizovanom v dňoch  27.-29.9.2021 v Penzióne Pod oblazom, Terchová. 

 Organizátor Rada mládeže Žilinského kraja.   Kontakt: 0908 965 002 

V .......................................,  dňa ..............................  

 

...…..………………………………… 

podpis riaditeľa/riaditeľky školy 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby na školu :...................................................................................... 

 

Telefónny kontakt na túto osobu:............................................................................................................ 

 

 

********************************************************************************** 

Ja, dolu podpísaný/podpísaná rodič (napíšte meno a priezvisko rodiča) 

................................................................................................................................................... vyjadrujem súhlas s účasťou môjho 

syna / mojej dcéry na školení zástupcov žiackych školských rád realizovanom v dňoch  

27.-29.9.2021 v Penzióne Pod oblazom, Terchová. Organizátor Rada mládeže Žilinského kraja. Kontakt: 0908 965 002  

Telefónny kontakt na rodiča:..............................................................................................  

V .......................................,  dňa ..............................  

...…..………………………………… 

podpis rodiča / zákonného zástupcu 

 
 


