
Správa o činnosti Rady mládeže Žilinského kraja  za rok 2004 

 

Rada mládeţe je strešnou organizáciou detských a mládeţníckych organizácií pracujúcich na 

území Ţilinského kraja. 

 

     Prešiel štvrtý rok ţivota a činnosti Rady mládeţe Ţilinského kraja (ďalej len 

RMŢK).Dovoľte mi v krátkosti v tejto správe prezentovať jej činnosť za rok 2004.  

 

V roku 2004 RMŢK aktívne pôsobila v oblasti práce s deťmi a mládeţou, kde zodpovedným 

spôsobom ovplyvňovala dianie na mládeţníckom poli. Táto činnosť spočívala najmä 

v stretávaní sa a komunikácií s Krajským úradom v Ţiline, so Ţilinským samosprávnym 

krajom, odborom školstva, Krajským školským úradom, krajskými inštitúciami pôsobiacimi 

v oblasti práce s deťmi a mládeţou: Krajským policajným zborom, Krajskou psychologickou 

poradňou, Krajskou kniţnicou a so samosprávou mesta Ţilina. 

 

    V oblasti obhajovania záujmov deti, mládeţe a detských i mládeţníckych organizácii 

RMŢK sa aktívne zapája do ţivota ţilinského regiónu v otázkach aktuálnych pre deti 

a mládeţ. 

    Vo oblasti spolupráce so Ţilinským samosprávnym krajom, odborom školstva, kde patrí 

celá problematika deti a mládeţe bola počas roka prizývaná a podľa moţnosti zúčastňovala sa 

na zasadania Komisie školstva, mládeţe, vzdelávania a športu  zastupiteľstva Ţilinského 

samosprávneho kraja (ŢSK). Zástupca RMŢK je uţ druhý rok menovaný predsedom ŢSK 

PeadDr. Jozefom Tarčákom do krajskej komisie v regióne ŢSK na posudzovanie projektov 

„Otvorená škola“. 

RMŢK v tomto roku pripomienkovala a svojimi podnetmi spolupracovala  na  tvorbe prvého 

návrhu „Koncepcie rozvoja športu a starostlivosti o mládeţ v Ţilinskom samosprávnom 

kraji“, ktorá sa v súčasnosti upravuje podľa pripomienok, aby v roku 2005 mohla byť prijatá 

zastupiteľstvom ŢSK. 

     RMŢK  aktívne rozvíja aj partnerstvo a spoluprácu s Krajským úradom v Ţiline. Prednosta 

Krajského úradu Ing. Juraj Marko vymenoval zástupcu RMŢK do Komisie pre prevenciu 

protispoločenských činnosti pri Krajskom úrade v Ţiline, kde zastupuje predovšetkým oblasť 

prevencie deti a mládeţe v oblasti kriminality i drogových závislosti. Zástupca sa zúčastňoval 

zasadaní komisie i pracovných porád. 

     V tomto roku sa nám podarilo nadviazať aj komunikáciu s Krajským školským úradom 

s úsekom pre mládeţ. 

    Oblasť spolupráce s Krajským Grémiom  tretieho sektora (KG3S) sa v tomto roku 

uskutočňovala len cez podávanie informácii mailovou formou, lebo vedenie KG3S 

nezasadalo. 

    Prehĺbiť komunikáciu s obecnými a mestskými úradmi sa RMŢK podarilo s Mestským 

úradom (MU) v Ţiline, kde p. primátor prevzal záštitu nad podujatím Bambiriáda 2004 

a v dvoch grantových kolách MU podporil aktivity a činnosť regionálnej rady. 

    Spoluprácu s Radou mládeţe Slovenska  regionálna rada rozvíjala v aktívnej účasti na 

Valných zhromaţdeniach, v niekoľkonásobnom pripomienkovaní nových „Podmienok 

finančnej podpory práce s deťmi a mládeţou na rok 2004 aţ 2007 MŠ SR“, účasťou na práci 

„Komisií pre hodnotenie ţiadosti o dotáciu MŠ SR“ , účasťou na konferencií o mládeţníckej 

politike „Budúcnosť mládeţe na vidieku a v mestách“, zapojením sa do kampane na oslovenie 

neorganizovanej mládeţe - Mládeţmánia, pravidelným prispievaním do mládeţníckeho 

časopisu ZOOM-M a pod. 



    S Iuventou spolupracovala RMŢK účasťou na “Konferencii k Národnej správe o stave 

štátnej politiky SR mládeţe na vidieku a v mestách“, účasťou na pracovnom rokovaní „Stav 

napĺňania Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeţi do roku 2007 

v podmienkach  ţilinského regiónu“, na seminári o „Otázkach podpory budovania 

efektívneho systému mechanizmov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeţi“, na 

konferencii „O medzinárodnej mládeţníckej mobilite“. 

  Prvý krát sa nám podarilo komunikovať aj so zástupcami Matice Slovenskej pri 

organizovaní Festivalu zahraničnej mládeţe. 

 

    V roku 2004 RMŢK zorganizovalo pre svojich členov ale aj pre všetky detské 

a mládeţnícke organizácie „Školenie o Podmienkach finančnej podpory práce s deťmi 

a mládeţou na roky 2004 aţ 2007“, ktoré viedla pracovníčka MŠ SR ,odboru deti a mládeţe. 

Zúčastnilo sa ho veľa organizácii nielen zo ţilinského kraja.  

 

    Ďalej na  skvalitnenie činnosti práce RMŢK  sa uskutočnil okrúhly stôl s témou „Ako 

ovplyvňujú ţivot detské a mládeţnícke organizácie v ţilinskom kraji“ , na ktorom okrem 

členských organizácii boli aj rôzne iné organizácie, ktoré pracujú s mládeţou. Okrúhly stôl 

načrtol oblasti riešenia potrebných aktuálnych otázok v práci s deťmi a mládeţou v kraji. 

Zamerať sa na formáciu lídrov z mládeţníckych organizácií s cieľom dobre zastávať miesto 

v mládeţníckej politike na miestnej a regionálnej úrovni. Ponúkať členstvo v RMŢK. 

Vytvoriť „sekcie“ so zameraním na oblasti činnosti: kultúra, šport,  tvorivosť... Vytvoriť 

širokú mailovú databázu všetkých, ktorí pracujú s deťmi a mládeţou a šíriť informácie. 

Vydávať občasník o akciách organizácii a iné. 

 

  Najrozsiahlejším podujatím roka 2004 bola Bambiriáda 2004 v Ţiline. Išlo o zapojenie sa do 

dlhotrvajúceho medzinárodného projektu, ktorého cieľom bolo prezentovať prácu s deťmi 

a mládeţou nielen detských a mládeţníckych organizácii, ale aj mnohých iných subjektov, 

ktoré sa deťom a mládeţi venujú. Projekt bol aj  prínosom v nadviazaní uţšej spolupráce 

s Centrami voľného času a inými. Napomohol k prehĺbeniu spolupráce s miestnou 

samosprávou , k širokej prezentácii nielen regionálnej rady ale aj organizácii pred 

samosprávnymi, štátnymi i podnikateľskými subjektami, ktorí vo veľkej časti spolupracovali 

a sponzorovali tento projekt. Bol aj preverením schopnosti práce v medzinárodných 

projektoch. 

 

  V oblasti zahraničnej činnosti RMŢK v roku 2004 rozvíjala úzku spoluprácu s Radou deti 

a mládeţe Moravskosliezskeho kraja RADAMOK, nielen pri vzájomných pracovných 

návštevách, ale aj pri spolupráci na projektoch Bambiriáda aj  česko- poľsko-slovenskom 

projekte „Metodika práce s deťmi a mládeţou v Strednej Európe“, na ktorom sa z RMŢK 

zúčastnilo deväť mladých ľudí zo Ţilinského kraja. Okrem  analýzy práce v strednej Európe 

mali moţnosť zaţiť rôzne typy Bambiriád v mestách Moravy a Sliezska. 

  Zástupca RMŢK sa v apríli zúčastnil  Európskej mládeţníckej konferencii, ktorá sa  konala 

v Paríţi. Témou konferencie boli „Dobrovoľné aktivity mladých ľudí v rozšírenej Európe - 

dobrovoľnícke aktivity a solidarita“. 

   Zapojili sme sa ako partneri do projektu „ European meetings of the youth“ 

   V novembri RMZK poctila návštevou Česká rada deti a mládeţe. Na spoločnom stretnutí, 

okrem vzájomných informácii sme sa dohodli na ďalšej spolupráci, hlavne v oblasti 

vzájomnej komunikácie medzi detskými a mládeţníckymi organizáciami. 

 



  RMŢK pravidelne obnovovala informácie ma webovej stránke. Nepodarilo sa jej získať 

všetky mailové adresy členských a pozorovateľských organizácii, aby im pravidelne mohla 

zasielať flash správy. 

 

   RMŢK pracovala aj na návrhu pilotného projektu na zaloţenie miestnej rady mládeţe. 

Vzhľadom na to, ţe najviac členských organizácii je z mesta Ţilina, urobila prieskum medzi 

organizáciami o ich názore na zriadení mestskej rady mládeţe. Myšlienka väčšinu organizácii 

zaujala, ale pri riešení personálnej otázky fungovania a obsadenia rady osobami sa zistilo, ţe 

organizácie zatiaľ nemajú dostatok osôb, ktoré by tvorili  vedenie mestskej rady. Ďalej pri  

vytvorení mestskej rady je potrebné tieţ komunikovať s miestnou samosprávou a napomôcť 

mestskej rade mládeţe, aby sa stala akceptovateľnou zastupiteľstvom. V krokoch 

uskutočnenia projektu miestnych rád mládeţe navrhujeme pokračovať aj v roku 2005, hlavne 

pomocou  formácie nových mládeţníckych lídrov  do oblasti miestnej mládeţníckej politiky. 

 

 

V priebehu roka 2004 pracoval sekretariát s jednou osobou, ktorá bola k dispozícii verejnosti 

dvakrát do týţdňa. Okrem týchto hodín venovala veľa času aktívnej komunikácii s členskými 

organizáciami, ale aj inými, ktorí pracujú v oblasti deti a mládeţe. 

 

   V závere sa dá jednoznačne povedať, ţe RMŢK dosiahla partnerské postavenie ku krajským 

samosprávnym, štátnym a iným subjektom v otázkach deti a mládeţe  v Ţilinskom kraji a zo 

správy je vidieť, ţe je aj prínosom pre detské a mládeţnícke organizácie ale aj iným mladých, 

i keď  to často nie je na prvý pohľad viditeľné a merateľné. 

 

Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na práci Rady 

mládeţe Ţilinského kraja v roku 2004. 

 

Ing. Darina Čierniková, predsedníčka RMŢK 

  


