SPRÁVA O ČINNOSTI
RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO
KRAJA ZA ROK 2011
Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) sa pri napĺňaní poslania,
ktorým je zastupovanie oprávnených záujmov detí a mládeže
v Žilinskom kraji, venuje činnosti v týchto oblastiach: participácia,
dobrovoľníctvo, prevencia, mládežnícka politika, medzinárodná
spolupráca a informačný servis.
Jednotlivé oblasti sa prelínajú a odzrkadľujú na aktivitách počas
roka.
 január 2011
Dňa 15. januára 2011 sa v Žiline konalo 13. Valné zhromaždenie
Rady mládeže Žilinského kraja. 50 delegátov, zástupcov členských a
pozorovateľských organizácií z detských a mládežníckych
organizácií, žiackych školských rád a mestských mládežníckych
parlamentov sa pozrelo na prežitý rok 2010 z hľadiska aktivít RMŽK
a finančného hospodárenia, no nezabudlo pozrieť aj vpred na rok
2011, na plány, a vízie. Zvolilo si svojho predsedu, členov
predsedníctva aj kontrolnej komisie.
 február 2011
Rada mládeže Žilinského kraja uskutočnila v dňoch 11.-13.februára
2011 v Kunerade prvé pracovné stretnutie s regionálnymi
spolupracovníkmi, ktorí si dali pracovný názov RES alebo „
Zapaľovači“. Mladí ľudia z jednotlivých regiónov Žilinského kraja
sa oboznámi s Radou mládeže Žilinského kraja ( RMŽK), jej
poslaním, projektmi a jej misiou. Spoločne hľadali spôsoby ako
zapaľovať svojich rovesníkov pre zapojenie a účasť v projektoch aj v
šírení misie RMŽK.
 marec 2011
Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci so študentmi Žilinskej
univerzity zorganizovala Vernisáž a výstavu "Vystav sa!", ktorá sa
uskutočnila dňa 29. 3. 2011 v priestoroch CO Krytu Fakulty
humanitných vied. Žilinskej univerzity.
Rada mládeže Žilinského kraja uskutočnila pre mladých ľudí vekom
aj duchom na 2.ročník Plesu RMŽK, ktorý sa uskutočnil 4. marca
2011 v spoločenskej sále na SOŠ stavebnej, Tulipanová 2, Žilina.
V týždni od 28. marca 2011 do 1.apríla 2011 Rada mládeže
Žilinského kraja uskutočnila 5 okrúhlych stolov v jednotlivých
mestách a regiónoch nášho kraja.
Okrúhle stoly boli určené predovšetkým pre žiacke školské rady a
ich cieľom bolo predstaviť ponuky podpory pre činnosť žiackych
školských rád a ponúknuť aktivity na zviditeľnenie ich školy.

Okrúhle stoly sa uskutočnili v týchto mestách:
Ružomberok – 29.marca 2011,
Liptovský Mikuláš – 29.marca 2011,
Námestovo – 31.marca 2011,
Dolný Kubín – 31.marca 2011,
Žilina – 1.apríla 2011
Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s Odborom školstva a
športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnila výberové
konanie na slovenských účastníkov medzinárodného projektu
mládežníckej demokracie s názvom Student Councils – Stand Closer
(SC2). Do výberového konania sa prihlásilo spolu 16 zástupcov
žiackych školských rád zo Žilinského kraja. Deväť z nich splnilo
požadované kritériá a spoločne sa stretli 17. marca na Úrade ŽSK,
kde prebehol osobný pohovor, na základe ktorého bolo vybraných
šesť úspešných uchádzačov. Slovensko na projekte SC2 zastupovali
Gabriela Hešková a Katarína Petríková (Gymnázium M. Galandu,
Turčianske Teplice), Karin Grobarčíková (SOŠ, Námestovo), Mária
Stasová (Spojená škola, Nižná), Veronika Chrústová (SOŠ služieb a
obchodu, Dolný Kubín) a Martin Kubáň (Obchodná akadémia,
Ružomberok).
Medzinárodný seminár Student Councils – Stand Closer, ktorý bol
určený pre členov žiackych školských rád z Francúzska, Talianska,
Česka, Rumunska a Slovenska, organizovala Rada mládeže
Žilinského kraja pod záštitou predsedu VÚC Ing. Juraja Blanára.
Projekt bol finančne podporený Európskou komisiou z programu
Mládež v akcii.
 apríl 2011
Prípravné stretnutie účastníkov projektu SC2.
Slovenskí účastníci sa stretli na víkendovom prípravnom stretnutí 16.
– 17. apríla v Kunerade, kde okrem teambuildingových aktivít
pripravovali prezentácie svojich žiackych rád a venovali sa tvorbe
programu interkultúrneho večera, počas ktorého budú interaktívnou
formou prezentovať slovenskú kultúru. Dôležitou súčasťou bola aj
jazyková príprava, ktorá preverila schopnosti mladých lídrov
komunikovať v cudzom jazyku.
Rada mládeže Žilinského kraja spustila novú webovú stránku s
názvom www.dobrovolnictvo.rmzk.sk . Webová stránka zachytáva
dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí vekom aj duchom, ktoré sa
uskutočňovali v Žilinskom kraji v r. 2011. Takouto formou širokej
verejnosti predstavovať hodnoty dobrovoľníctva, ktoré do
spoločnosti prinášajú mladí ľudia.
 máj 2011
Bambiriáda INAK
Rada mládeže Žilinského kraja pozvala mladých ľudí aby sa zapojili
do maratónu dobrovoľníckych aktivít pod názvom Bambiriáda
INAK. BAMBIRIÁDA INAK sa skladala zo 4 hodinového

dobrovoľníckeho maratónu mladých ľudí vekom aj duchom z
mládežníckych organizácií, žiackych školských rád a iných
neformálnych skupín, ktoré podporujú myšlienku dobrovoľníctva v
Žilinskom kraji. Formou vlastných šikovných nápadov mladí ľudia
vo svojom voľnom čase menia prostredie v ktorom žijú k lepšiemu.
Maratón bežal“ od 13.-20. mája 2011 v mestách a obciach
Žilinského kraja.
Medzinárodný seminár Student Councils Stand Closer (SC2)–
Aktívni stredoškoláci z Českej republiky, Poľska, Rumunska,
Talianska a hosťujúceho Slovenska sa zapojili do projektu Rady
mládeže Žilinského kraja Student Councils – Stand Closer (SC2), v
rámci ktorého sa v týždni od 3. do 10. mája uskutočnil seminár
zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií zástupcov žiackych rád,
ktorými sú práca v tíme, komunikačné zručnosti, či projektový
manažment.
Žiacke rady – bližšie k sebe!
Viac ako 100 študentov z piatich krajín 9. mája diskutovalo počas
medzinárodnej konferencie v Námestove o postavení a úlohách
žiackej samosprávy.
 jún 2011
Vzdelávanie mladých inak
Počas víkendu od 10.-13.júna 2011 sa na svojom zvláštnom
vzdelávaní stretli mladí ľudia zo Žilinského kraja v Kunerade. Učili
sa v rôznych workshopoch ako ďalej pracovať s deťmi a
mládežou na táboroch a krúžkoch. Učiteľmi boli mladí ľudia z
mládežníckych organizácií. Podujatie organizovala Rada mládeže
Žilinského kraja vďaka Nadačnému fondu Slovak Telecom a
Nadácie Pontis.
 júl 2011
Bulletin Students Councils Stand Closer (SC2)
Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) vydala publikáciu, ktorá
sumarizuje úspešný projekt mládežníckej demokracie "Student
Councils - Stand Closer" (SC2). Okrem výstupov z projektu
publikácia predstavuje dennú realitu žiackych rád v zahraničí
a informuje o možnostiach financovania mládežníckych aktivít.
 september 2011
Koncert vďačnosti v Žilinskom kraji
Hodnota vďačnosti bola témou koncertného turné s Jiřim
Zmožekom, ktoré Rada mládeže Žilinského kraja organizovala 30.
septembra v Námestove, 1. októbra v Ružomberku a 2. októbra v
Žiline. Rada mládeže Žilinského kraja chcela koncertom vyjadriť aj
vďačnosť za 10. výročie jej založenia.

 október 2011
Anketa o potrebách mladých ľudí
Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) po 10- ročnej činnosti
urobila krátku anonymnú anketu, kde chcela zistiť:
- aké sú potreby mladých ľudí v Žilinskom kraji,
- ako je vnímané doterajšie pôsobenie RMŽK.
 november 2011
Uskutočnilo sa pracovné rokovanie s internými aj externými
spolupracovníkmi RMŽK v dňoch 16.-17.11.2011
Vďaka partnerstvu RMŽK s britskou nadáciou ASHA sa traja
Slováci mohli zúčastniť medzinárodného školenia „Theatre
Methods in Youth Work“ vo Veľkej Británii. Účastníci sa
dozvedeli, čo všetko je divadlo, pre koho je určené, kto je, a môže
byť hercom, ako používať hlas, svoje telo, temperament a ostatné
zmysly.
 december 2011
Ocenenie dobrovoľníkov po prvý raz v Žilinskom kraji
Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 7.decembra
usporiadala Rada mládeže Žilinského kraja prvý ročník oceňovania
„Srdce v rukách- dobrovoľník 2011“. Ocenených bolo 26
dobrovoľníkov zo Žilinského kraja, ktorí pracujú vo svete mladých
ľudí.
 RYŽA- Krajský časopis o živote mladých ľudí
V roku 2011 RMŽK vydala 3 čísla časopisu v tlačenej aj
elektronickej podobe a reklamný nástenný kalendár na rok 2012.

FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011
A. PREHĽAD PRÍJMOV ZA ROK 2011
Príspevok podielovej dane 2%
Dary a príspevky na činnosť (Nadácia Mondi 2750
€, Nadácia Slovak Telecom 1400 €, Mládež v akcii
1468 €, individuálne dary)
Členské príspevky 2010 a 2011

€
678,18
7868,59

492,00

Verejná zbierka

7249,08

Prijem z organizovania podujatí (Koncert vďačnosti
5934,60 €, kalendáre 330 €)

6264,60

Dotácie (ADAM3 12000€, ADAM2 8000€, Mesto
Žilina 500 €)
Poskytovanie služieb

20549,00
180,00

Reklama

1600,00

Účastnícke poplatky

2571,50

Úroky
SPOLU PRÍJMY

2,50
47455,45

B. PREHĽAD VÝDAVKOV ZA ROK 2011

€

632003a Výdaj: Komunikácia- poštové služby

633,20

632003b Výdaj: Komunikácia- telekomunikačné
služby
633001 Výdaj: Materiál- interiérové vybavenie

563,16
220,00

633002 Výdaj: Materiál- výpočtová technika

53,34

633006 Výdaj: Materiál- všeobecný materiál

3859,83

633009 Výdaj: Materiál- knihy, časopisy, noviny
633011 Výdaj: Materiál- potraviny

0,00
731,48

633013 Výdaj: Materiál- softvér

0,00

633018 Výdaj: Materiál- licencie

92,57

634004 Výdaj: Dopravné - prepravné a nájom DP
635001 Výdaj: Údržba int. vybavenia
635002 Výdaj: Údržba výpočtovej techniky
636001 Výdaj: Nájomné za miestnosť

1452,00
22,99
0,00
3040,56

637001a Výdaj: Stravovacie služby na akciách

3687,09

637001b Výdaj: Ubytovacie služby na akciách

12918,00

637001c Výdaj: Lektorské služby

480,00

637001d Výdaj: Cestovné náhrady na akcie

2589,58

637001e Výdaj: Služby- materiál

3112,71

637001f Výdaj: Kopírovacie služby

89,07

Výdavok z reklamy

1600,00

637001g Výdaj: Tlačiarenské služby

3697,13

637001h Výdaj: Nájomné za miestnosť na akcii
637001i Výdaj: Koordinácia
637012 Výdaj: Poplatky v banke a odvody
637020 Výdaj: Finančné zúčtovania
637023 Výdaj: Kolkové známky

620,00
3400,00
135,96
0,00
66,00

637026 Výdaj: Príspevky a odmeny

0,00

637035 Výdaj: Daň z úrokov

0,41

637200a Výdaj: Mandátna zmluva

4400,00

637200b Výdaj: Reklamné a marketing. služby

2700,00

637200c Výdaj: Domény

93,96

637200d Výdaj: Ostatné

8233,54

637001k Výdaj: Z verejnej zbierky

3950,44

SPOLU VÝDAVKY

62443,02

C. Výsledok hospodárenia
Začiatočný stav

17257,85

Príjmy spolu za rok 2011

47455,45

Výdavky spolu za rok 2011

62443,02

Rozdiel príjmov a výdavkov za rok 2011
Úhrada záväzkov za rok 2010
Konečný zostatok k 31.12.2011

2270,28
79,00
2191,28

D. Prehľad príjmov a výdavkov za predchádzajúce účtovné
obdobia
Rok
Príjmy v €
Výdavky v €
47455,45
62443,02
2011
68160,19
52096,15
2010
43927,00
42730,00
2009
57596,00
58165,00
2008
51595,00
49276,00
2007
26022,00
25893,00
2006
16432,00
16410,00
2005
6912,00
6799,00
2004

