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Správa o činnosti 

Rady mládeže Žilinského kraja  za rok 2005 

 

Rada mládeţe Ţilinského kraja (ďalej len RMŢK) je demokratické, dobrovoľné 

zdruţenie. Cieľom RMŢK je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeţe 

a pomáhať tak  pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeţe po 

stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Ţilinského  kraja. 

 

RMŢK svojou činnosťou v roku 2005 napĺňala poslanie, ktoré jej určovali Stanovy 

RMŢK a Plán  činnosti na rok 2005. 

 

V duchu plánu činnosti prijatého na VI. VZ RMŢK uskutočnila polročný projekt 

Bambiriáda 2005 v dvoch mestách : Ţilina a Námestovo. Projekt vyvrcholil 21. 

mája 2005. Na projekte spolupracovala RMŢK s veľkým mnoţstvom partnerov 

v ţilinskom a oravskom regióne. Na projekte sa zúčastnilo spolu 12 000 

účastníkov. Svoju činnosť prezentovalo 26 organizácii a inštitúcii pracujúcich 

s deťmi mládeţou. 

Cez tento projekt bola RMŢK zviditeľnená aj na miestach, kde v minulosti o nej 

nevedeli.  

 Na tomto   projekte spolupracovala RMŢK s Radou detí a mládeţe 

Moravskosliezkeho kraja. 

 

     V druhej polovici roka RMŢK uskutočnila on-line konferenciu o participácii 

mladých ľudí na ţivote miest a obcí „ Obec mladým- mladí obci“ Konferenciou 

cez dotazníky bolo oslovených 313 miest a obci v Ţilinskom kraji a 80 stredných 

škôl a organizácii. Do konferencie sa zapojilo 92 obecných a mestských úradov 

a 36 stredných škôl. Závery z konferencie sa v súčasnosti spracuvávajú 

a výstupy budú známe v prvom polroku 2006. 

 

  Po prvý krát RMŢK vydala tlačenou formou Výročnú správu, cez ktorú sa 

informácia o jej činnosti a ţivote dostala do miest a obcí ţilinského kraja, medzi 

mládeţ, podnikateľské subjekty, regionálnu štátnu správu i samosprávu. 
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    Najrozsiahlejšou činnosťou RMŢK bola spolupráca so Ţilinským 

samosprávnym krajom ( ďalej len ŢSK) na tvorbe Koncepcia rozvoja starostlivosti 

o mládeţ v Ţilinskom samosprávnom kraji. Dokument bol zdarne vytvorený a aj 

vďaka krokom RMŢK smerom k poslancom zastupiteľstva ŢSK 25. apríla 2005 

schválený. Pri tvorbe Koncepcie, ktorej súčasťou je aj grantový program 

predsedu ŢSK na podporu práce detských a mládeţníckych organizácii 

a regionálnej rady mládeţe RMŢK dohodovala  postupy pri uskutočňovaní tohoto 

grantového programu na rok 2006. Tu musíme konštatovať, ţe „ niekto“ pozmenil 

jednania a celý proces narušil tým, ţe dal na schválenie Agentúru pre šport 

a mládeţ v Ţilinskom samosprávnom kraji, bez vedomia RMŢK. Agentúra 

zmenila grantové programy, napriek tomu, ţe v dokumente Koncepcie  

poslancami  schválili iné oblasti podpory. V súčasnosti sa  RMŢK  obrátila na 

novozvolených poslancov ŢSK, aby tieto veci  usporiadali v duchu prijatého 

dokumentu a zabránili podobných netransparentným pohybom, ktoré sa dejú 

v mene mládeţe ale bez nej. ( viac viď tlačovú správu zo dňa 8.12.2005). 

 

Na konci februára sa uskutočnilo VII. MVZ RMŢK písomnou formou, ktorého 

cieľom bolo zvoliť ďalších členov Predsedníctva RMŢK. Zo štyroch kandidátov 15 

organizácii zvolilo  troch nových členov Predsedníctva RMŢK , s mandátom do 

konca roka 2005 

 

 Na začiatku októbra RMŢK zorganizovala školenie o Podmienkach financovania 

MŠ SR. Lektorkou  bola pracovníčka MŠ SR Ing. K. Haršányiová. Zúčastnili sa 

ho organizácie z celého Slovenska aj malé organizácie zo Ţilinského  kraja, ktoré 

sa doposiaľ o dotáciu neuchádzali. 

 

V mesiaci júni RMŢK spolu so ŢSK, Iuventou zorganizovala dva 

informačné seminare propagácie občianskej participácie mládeţe pod názvom: “ 

Práca s mládeţou v Ţilinskom samosprávnom kraji, zmeny a trendy“. Semináre 

sa uskutočnili v Martine a Ţiline. Zúčastnili sa ho zástupcovia mládeţe a 

výchovný poradcovia škôl. RMŢK tam okrem iného prezentovala aj svoju činnosť 



 3 

a činnosť detských a mládeţníckych organizácii, kde dôraz kládla na nutnosť 

neformálneho vzdelávania mladých.  

 

V druhej polovici roka sa RMŢK zaoberala aj otázkou Kampane „ Staň sa 

členom RMŢK“. K rozbehnutiu tejto kampane ju viedla skutočnosť malého 

záujmu predovšetkým veľkých organizácií, ktoré majú základné zloţky 

v Ţilinskom kraji. RMŢK oslovila všetky veľké organizácie, aby motivovali  svoje 

zloţky k tomu, aby sa stali členom RMŢK. Cieľom tejto zvýšenia členstva je aj 

preukázateľné zviditeľnenie počtu zastupujúcej mládeţe predovšetkým pred 

regionálnymi štátnymi a samosprávnymi orgánmi. Ak má mať RMŢK príslušnú „ 

váhu“ v jednaniach, musí byť podporovaná aj účasťou detských a mládeţníckych 

organizácii. 

 

V oblasti propagácie RMŢK vydala info leták s kontaktom na RMŢK, 

plagát v rámci kampane, pravidelne informovala o ţivote na webovej doméne 

RMŢK, RMS a prispievala do mládeţníckeho časopisu ZOOM. Pravidelne 

vystupovala s tlačovými správami k jednotlivým aktivitám, ktoré  distribuovala na 

všetky regionálne aj celoslovenské média, mládeţníckym organizáciám, štátnej 

správe aj samospráve. Svoju činnosť prezentovali v regionálnom rádiu Fajn 

a v rádiu Lumen. 

 

Zástupcovia RMŢK reprezentovali RMŢK na Konferencii o Národnej 

správe o mládeţi v Bratislave, na Konferencií o dobrovoľníctve, na VZ RMS. 

Zúčastnili sa prezentácie  Národnej správy o mládeţi na Slovensku a Správa 

expertov z Direktória pre mládeţ a šport Rady Európy v Štrasburgu, kde 

zastupovali regionálnu politiku mládeţe. 

 

           Zástupcovia RMŢK počas roka pracovali v rôznych komisiách: Komisia 

školstva, mládeţe, vzdelávania a športu, Hodnotiaca komisia grantového 

programu „ otvorená škola“ pri ŢSK, Komisia pre prevenciu protispoločenskej 

činnosti pri Krajskom úrade v Ţiline, Komisia pre hodnotenie ţiadosti o dotáciu 

podľa podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládeţou MŠ SR . 
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Okrem toho sekretariát RMŢK venoval veľa času konzultáciám  a pripomienkam 

pre rôzne mládeţnícke organizácie. 

 

Keď hodnotíme rok 2005 RMŢK musíme vyjadriť poďakovanie sekretariátu RMS, 

MŠ SR- odbor detí a mládeţe, ktoré jej veľa razy pomohlo konzultáciu 

a pripomienkovaním materiálov, distribuovaných RMŢK. 

 

  Aby správa o činnosti bola úplná musíme skonštatovať, ţe RMŢK v roku 2005 

nevydala bulletin o RMŢK, lebo Predsedníctvo v druhom polroku začalo 

uvaţovať o zmene Stanova RMŢK, kde sa rozšíri pôsobnosť RMŢK. Tým by 

spomínaný bulletin nebol aktuálny. Nevydal sa ani občasník o ţivote a práci 

RMŢK z nedostatku personálneho zabezpečenia. Broţúrka o občianskej 

participácii bude vydaná v roku 2006, po spracovaní záverov z on-line 

konferencia o participácii. 

 

V priebehu roka 2005 pracovala na sekretariáte  jedná osoba, 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. Okrem toho v druhom polroku na začali pracovať na 

niekoľko hodín dvaja projektoví manaţéri ( webmaster a administrácia). 

 

Predsedníctvo počas roka 2005 bolo zvolané na  nasledovné dni: 20.01.2005, 

11.03.2005, 08.04.2005, 24.06.2005, 09.09.2005, 11.11. 2005, 09.12.2005 

 

Účasť na predsedníctvach: 

Číslo Meno a  priezvisko Účasť absencia poznámka 

1. Darina Čierniková  7 x účasť   

2. Jozef Kozák  5 x účasť 20.01.ospravedlnený 

11.11.ospravedlnený 

 

3. Miroslava 

Katúščáková 

1 x účasť Ostatné – bez 

ospravedlnenie 

V 

predsedníctve 
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od 11.03.2005 

4. Veronika Koššová 4 x účasť 24.06.ospravedlnená, 

09.09.,09.12. 

ospravedlnená 

 

5. Zlatica Urbánková 4 x účasť 08.04.,24.06.,11.11. Pobyt v 

zahraničí 

6. Jozef Ristvej 1 x účasť 11.03-ospravedlnený 

08.04.,24.06., 

09.09.,11.11. 

V 

predsedníctve 

od 11.03.2005 

7. Tibor Strašík 4 x účasť 09.09.,11.11.,09.12. V 

predsedníctve 

od 11.03.2005 

 

 

Spracovala: D. Čierniková 

V Ţiline, dňa 13.12.2005 


