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Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

Činnosť krajskej rady vychádzala

a)  z Akčného plánu politiky mládeţe 

na rok 2006 zameraných na ţivot v Ţilinskom regióne

a/  Advokačné aktivity

b/ Prezentačné aktivity

c/ Servisné,informačné, poradenské a vzdelávacie aktivity

d/ Fundraisingové a projektové aktivity



b)  z medzisektorovej spolupráce 

nevyhnutnej pre  vytvorenie 

kvalitného prostredia 

pre mladého človeka

Podnikateľský      

sektor

Mimovládny 

sektor

( RMŢK, 

organizácie)

Verejný sektor: 

a) štátna správa 

b) samospráva



rok 2006

Nové stanovy:

Cieľom 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.

Zastupovanie sa týka predovšetkým mladých ľudí v:

občianskom zdruţení alebo neziskovej organizácii, ktorá má vo svojej štruktúre detskú a mládeţnícku zloţku

neformálnom záujmovom zdruţení

organizácii pracujúcej s deťmi a mládeţou

Školskej, ţiackej alebo študentskej rade

študentskom parlamente miestnej rada mládeţe

organizácii zdravotne postihnutej mládeţedetskej a mládeţníckej organizácii



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

Obhajoba záujmov detí a mládeţe v Ţilinskom kraji: 

a) spoluprácu so Ţilinským samosprávnym krajom      

b) Krajským úradom v Ţiline

c) mestskými a  obecnými úradmi, 

d) školami

e) organizáciami 

f)  inými krajskými inštitúciami

g) Ministerstvo školstva SR



Komisia školstva, mládeţe, vzdelávania a športu

Ţilinského samosprávneho kraja
Predseda komisie: 

PaedDr. Stanislav Bella 

Členovia komisie – poslanci: 

Ing. Milan Gura

Mgr. František Adamčák

Ing. Jozef Repaský

Ing. Ján Kuska

Ing. Jana Svrčková

RSDr. Jozef Országh

Členovia komisie – neposlanci:

Ľubomír Potočiar

Mgr. Janka Dzúriková

Tomáš Jedinák

PhDr. Jela Málková

Ing. Darina Čierniková- zástupca RMŢK

Ing. Michal Žabka

Jej poslanie je:

zasahovať a obhajovať záujmy mladých ľudí v kraji v oblasti 

formálneho aj neformálneho vzdelávania a výchovy. 

Komisia pre prevenciu protispoločenskej

činnosti pri Krajskom úrade v Žiline

Jej poslanie je:

tvorba preventívneho prostredia pre 

mladých ľudí v mestách a obciach kraja.



Festival práce s deťmi a mládeţou (Projekt)

3.ročník

18.- 21. mája 2006

Ţilina + Námestovo
Príleţitosť  pre cca 22 000 ţiakov a študentov zo Ţilinského kraja. 

Skladal sa - z rôznych sprievodných podujatí pre deti a mladých, 

- z výtvarnej súťaţe pre ţiakov základných škôl s témou „Tvoríme farebný svet“, s jej výstavou 

- zo športového viacboja pre študentov stredných škôl, 

- z kultúrneho večera pre mladých od 15 rokov,

- z prezentačného dňa, kde svoju činnosť prezentovali :

detské a mládeţnícke organizácie, 

centra voľného času,

folklórne súbory, 

hasičské a policajné zbory, 

školy 

inštitúcie zaoberajúce sa prácou s deťmi            

a mládeţou

18 . - 21 . M Á J A  2 0 0 6
V MESTÁCH BUDÚ SPRIEVODNÉ PODUJATIA

SALEZIÁNI
DON BOSCA



Bambiriáda 2006 Ţilina

športové dopoludnie 19.5.2006



Bambiriáda 2006 Ţilina

kultúrny večer 19.5.2006



Bambiriáda 2006 Ţilina

výtvarná súťaţ 17.4.-10.5.2006



Bambiriáda 2006 Ţilina

Prezentačný deň 20.5.2006



Bambiriáda 2006 Námestovo

sprievodné podujatia 18.-21.5.2006



Bambiriáda 2006 Námestovo

prezentačný deň 20.5.2006



• Tlačová správa V Ţiline, dňa 22. mája 2006        

•

• Bambiriáda 2006 na Slovensku - príleţitosť pre 22 000 ţiakov a študentov

• Najdôleţitejšie zmeny, ktoré zaţívame, zväčša nie sú výsledkom veľkolepých, ale  
celkom obyčajných udalostí nášho kaţdodenného ţivota.

• Jednou moţnosťou, vedúcou k zmene, bola aj Bambiriáda 2006 - festival ponúk a činností pre 
deti a mladých. 22 000 deti a mladých ľudí cez vstupenky dostalo moţnosť od 18. do 21. mája  
zúčastniť sa bohatého programu Bambiriády 2006 v Ţiline a v Námestove. Sprievodné podujatia, 
výtvarné súťaţe, športovo - kultúrne a prezentačné dni  vyuţilo  10 000 detí a mladých.

• Poslaním Bambiriády bolo viesť širokú verejnosť k zmene pohľadu na nutnosť venovať viac 
pozornosti tráveniu voľného času detí a mladých ľudí a miestu, kde ho preţívajú. Detské 
i mládeţnícke organizácie a  iní v Ţiline aj v Námestove: Domka- Zdruţenie saleziánskej mládeţe, 
eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Slovenský skauting, Detská organizácia Fénix, 
Laura - zdruţenie mladých, Súkromná umelecká škola, folklórny súbor Stavbárik, ZŠ Ţilina -
Hájik, CVČ Maják Námestovo, Saleziáni don Bosca, Krajské a Okresné riaditeľstvo policajného 
zboru, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Vydavateľstvo don Bosco a mnohí 
ďalší  mali moţnosť prezentovať svoju činnosť a ponuky pre deti a mladých.

• Súčasťou podujatia po prvýkrát bola výtvarná súťaţ ţiakov ZŠ. V Ţiline sa zapojilo 51 ţiakov 
s krásnymi kresbami. Víťazmi v niţšej vekovej kategórii sa stali Alţbeta Šobichová ( ZŠ Hliny VII), 
Zuzana Koptáková ( ZŠ Lichardová) a Michaela Gašpieriková (ZŠ Hliny VII). V kategórii starších 
ţiakov zvíťazili: Mária Grešáková a Martina Strýčková( ZŠ Hliny VII), František Gaňa a Slavomír 
Kmeť ( ZŠ Závodie).

• V športovom viacboji ţilinských stredných škôl sa stala víťazom Zdruţená stredná škola, 
Rosinská cesta pred SOU – spoločného stravovania a Strednou zdravotníckou školou.

• Záštitu nad celým podujatím niesol Ing. Juraj Blanár, predseda Ţilinského samosprávneho kraja.



Bilaterálna výmena
partnerská organizácia Rada deti a mládeţe Moravsko - slieskeho kraja



Bavorsko - Würzburg

10.-16.7.2006 ( štúdijná cesta)



Bulletín RMŢK 2006

Cieľom je rozšírenie

informácií o RMŢK,

jej činnosti, kontaktoch

a poslaní...



Tlačová správa V Ţiline, dňa 19. septembra 2006

Mladí lídri v Ţilinskom kraji

Je nový vzdelávací program pre  mladých ľudí, ktorý 
organizuje Rada mládeţe Ţilinského kraja v spolupráci so 
Ţilinským samosprávnym krajom. 

Cieľom  tréningových kurzov je mladých ľudí, 
dobrovoľníkov pripraviť na budovanie vzťahov s miestnou 
samosprávou, ktoré bude potrebné budovať po 
komunálnych voľbách. Vytvoriť tím mladých lídrov, ktorí 
budú povzbudzovať svojich priateľov a spoluţiakov 
k aktívnemu občianstvu v obci a meste.

Na tréningových kurzoch sa zúčastnia mladí ľudia zo 
všetkých regiónoch kraja ( Orava, Povaţie, Turiec, Kysuce, 
Liptov). O účasť na kurzoch je veľký záujem zo strany 
mládeţníckych organizácií aj zo strany stredných škôl  
pôsobiacich v Ţilinskom kraji.



Náplň tréningových kurzov „ Mladí lídri v Ţilinskom kraji“

• 22. -24. septembra 2006

• 1. tréning: 

• Téma: A/  Znaky vedúcej osobnosti a zásady vedenia ľudí

• B/ Strategické plánovanie, Tvorba projektov
– vzdelávanie zamerané na rozvoj osobnosti - usporiadanie úloh a cieľov podľa dôleţitosti, byť proaktívny, princípy vedenia seba samého, princíp empatickej  

komunikácie, princíp tvorivej spolupráce

– význam stratégie, postup pri plánovaní, analýzy, fungovanie, realizácia stratégie, hodnotenie, monitoring, výstupy, druhy stratégie

– projekt a projektová tvorba, osnova projektu, prílohy k projektu, pripomienkovanie projektu

• Cieľom témy je poznať znaky vedúcej osobnosti, zadefinovať ich u seba, resp. určiť si na čom má účastník  na sebe pracovať, získať hlavné poznatky 
o vedení ľudí (hlavne dobrovoľníkov, s ktorými ako mládeţnícky líder bude úzko pracovať) a naučiť účastníkov strategicky myslieť a tvoriť projekty.

• 20. -22. októbra 2006

• 2. tréning:

• Téma: Občianska advokácia alebo ako efektívne a príjemne presadzovať záujmy mladých ľudí
– príprava advokačnej akcie

– presadzovanie zmeny čo je to advokácia

– marketing neziskových organizácií

– ako dosiahnuť proobčianske zmeny v legislatíve

• Cieľom témy je trénovať prípravu kampane, oslovenia, zostaviť tím a poznať legislatívu samosprávy obce a mesta. 

• 16. -18. novembra 2006

• 3. tréning:

• Téma: A/ Spolupráca  mládeţníckych lídrov s inými sektormi

• B/ Správa obcí a samosprávneho kraja

• - poznanie úloh jednotlivých článkov miestnej a regionálnej samosprávy
– spolupráca a partnerstvo

– predpoklady na  spoluprácu

– poznanie terénu pôsobenia a inštitúcii

• Cieľom témy je poznať fungovanie, systém riadenia a kompetencie obecnej, mestskej a regionálnej samosprávy, hľadať spoločné moţnosti spolupráce so 
samosprávou a inými inštitúciami v kraji. 

• 15 .-17. decembra 2006

• 4. tréning:

• Téma: Vystupovanie na verejnosti
– hlavné zásady vytvárania vzťahov s médiami

– písanie tlačovej správy

– tlačová konferencia

– reči a prejavy

– príprava verejného vystúpenia

– samotné vystúpenie

• Cieľom témy je naučiť sa vystupovať pred kamerou a diktafónom, vytvoriť model tlačovej konferencie, vypracovať správu a pod. 

• Absolventi kurzu budú mať za úlohu v mesiaci november a december 2006 vypracovať projekt na tému „Obhajovanie a presadenie záujmu mladých ľudí 
v obci/ meste“. Cieľom záverečného/ výstupného projektu bude prezentovať moţnosti otvorenej spolupráce so samosprávou, štátnou správou a inými 
inštitúciami pôsobiacimi vo zvolenej obci/ meste/ kraji. 



1.Tréningový kurz 

„Mladých lídrov v Ţilinskom kraji“ 

22. - 24. 9. 2006 Varín



Tlačová správa V Ţiline, dňa 21. septembra 2006 

Okrúhle stoly o mladých a s mladými

na Hornom Povaţí,  Kysuciach, Liptove, Orave aj v Turci.

Rada mládeţe Ţilinského kraja v spolupráci s Odborom školstva Ţilinského samosprávneho 

kraja organizuje okrúhle stoly s témou „Participácia a aktívne občianstvo mladých ľudí “.

Cieľom okrúhlych stolov, ktoré sa uskutočnia vo všetkých regiónoch Ţilinského kraja je 

zadefinovať spolu s mladými ľuďmi, zástupcami miestnej a regionálnej samosprávy pojmy 

„participácia“ a „aktívne občianstvo mladých v regióne“ a hľadať riešenia ako tieto hodnoty 

uplatniť v podmienkach obcí a miest .

Hlavné témy okrúhlych stolov sú:

1. Predstavenie záverov z prieskumu o participácii mladých ľudí v Ţilinskom kraji. 

2. Čo je a čo nie je participácia a aktívne občianstvo mladých. 

3. Ako „rozhýbať“  mladých ľudí, aby sa zapájali  do ţivota obce a mesta. 

4. Ako „otvoriť dvere“ na obecných a mestských úradoch a samospráve pre mladých ľudí. 

5. Ako môţu vytvoriť mladí ľudia a samospráva krajší ţivot pre miestnu komunitu. 

6. Čo môţu mládeţ, škola a samospráva urobiť v oblasti participácie.

Okruhlé stoly sa uskutočnia na Hornom Povaţí dňa 26.09.2006 na SOU stavebnom v 

Ţiline, v Turci 03.10.2006 na Gymnáziu v Martine, na Kysuciach 17.10.2006 na Obchodnej 

akadémiu v Čadci, na Liptove 15.11.2006 na ZSŠ hotelových sluţieb a obchodu v Liptovskom 

Mikuláši a na Orave 21.11.2006 na SPŠ v Tvrdošíne.

Na okrúhlých stoloch sa majú moţnosť stretnúť za príslušný región študenti zo stredných 

škôl, lídri detských a mládeţníckych organizácií,  zástupcovia inštitúcií pracujúcich s mládeţou,  

zástupcovia miestnej samosprávy z kaţdej obce a mesta i poslanci Ţilinského samosprávneho 

kraja.



Okrúhly stôl na Hornom Povaţí 

26.09.2006



Okrúhly stôl v Turci 

03.10.2006



Konzultácie k predkladaniu ţiadosti na MŠ SR

12.10.2006



5.výročie

zaloţenie Rady mládeţe Ţilinského kraja

• Zakladajúce rokovanie: 13. 6. 2001

• Registrácia na MV SR: 15. 10. 2001



Okrúhly stôl na Kysuciach 

17.10.2006



2.Tréningový kurz 

„Mladých lídrov v Ţilinskom kraji“

20. - 22. 10. 2006 Varín



RYŢA

Krajský mládeţnícky časopis nulte číslo



Okrúhly stôl na Liptove 

15.11.2006



3.Tréningový kurz 

„Mladých lídrov v Ţilinskom kraji“

16. - 18. 11. 2006 Varín



Okrúhly stôl na Orave 

21.11.2006



• Tlačová správa V Ţiline, dňa 4. decembra 2006

• Mladí chcú dialóg. Otvorí im k nemu dvere samospráva?

• V mesiaci september aţ november 2006 zorganizovala Rada mládeţe Ţilinského 
kraja v spolupráci s Odborom školstva Ţilinského samosprávneho kraja päť okrúhlych 
stolov vo všetkých regiónoch Ţilinského kraja.

• Cieľom okrúhlych stolov bolo otvoriť tému spolupráce mladých ľudí  s miestnou 
samosprávou.

• Na jednej strane stolov  si zasadli vo veľkom počte mladí ľudia, študenti stredných 
škôl a zástupcovia mládeţníckych organizácií. Na druhej strane bolo nepatrné 
mnoţstvo zástupcov samosprávy, napriek tomu, ţe pozvanie dostal kaţdý starosta a 
primátor. Zo 160 prítomných účastníkov bolo len 10 zástupcov miestnych samospráv.

• V očiach mladých ľudí zostal otáznik. Samospráva nechce, alebo nemôţe s nimi 
hovoriť o tom, čím by oni mohli prispieť k skvalitneniu ţivota v obci a meste? Česť 
výnimkám...

• Čas, ktorý mladí ľudia spolu strávili – uvaţovali o tom, ako „otvoriť dvere“ na 
samospráve, ako rozhýbať mladých ľudí k akčnosti, ale aj o tom ako môţu prispieť ku 
krajšiemu ţivotu v obci. Podnetov a nápadov bolo veľa. 

• Počas okrúhlych stolov mladí ľudia ponúkli ruku k spolupráci. Ako odpovie miestna 
samospráva? Príjme ju, alebo ďalšie štyri roky mladí ľudia, ich nápaditosť, tvorivosť a 
ochota slúţiť ostanú nepovšimnuté? Vyuţijú potenciál energie mladých ľudí 
novozvolení zástupcovia samospráv?

• „Ak  nová miestna samospráva, starosta, primátor alebo mladí ľudia potrebujú 
pomôcť vytvoriť most v dialógu, svoju sluţbu ponúka Rada mládeţe Ţilinského kraja, 
ktorej poslaním je aj stavať mosty medzi mladými ľuďmi a miestnou, prípadne 
regionálnou samosprávou,“ informovala Darina Čierniková, predsedníčka.



Staň sa členom RMŢK



IX. Valné zhromaţdenie RMŢK, 

9.12.2006 



Členstvo v RMŢK
členské organizácie

AMAVET- Asociácia pre mládeţ, vedu a techniku, klub Martin

Detská organizácia FÉNIX, Ţilina

Detská organizácia FÉNIX, Krásno nad Kysucou

DOMKA- Zdruţenie saleziánskej mládeţe, stredisko Lisková

DOMKA- Zdruţenie saleziánskej mládeţe, stredisko Námestovo

DOMKA- Zdruţenie saleziánskej mládeţe, stredisko Ruţomberok

DOMKA- Zdruţenie saleziánskej mládeţe, stredisko Ţilina

eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centum Bytča

eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centum Čadca

eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centum Liptov

eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centum Dolný Kubín

eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centum Martin

eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centum Námestovo

eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centum Rajecké Teplice

eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centum Tvrdošín

eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centum Ţilina

Informačné centrum mladých, Ţilina

OZ Kriţovatky, Ţilina

OZ Pre Zdravý Ţivot, Ţilina

Zdruţenie kresťanských spoločenstiev mládeţe, OC Ţilina

Aiesec Ţilina

Cesty, občianské zdruţenie

Občiansko-demokratická mládeţ,MK ODM Ţilina

YMCA, MZ Martin

pozorovatelia

Ţiacká školská rada pri SOU lesnickom v Tvrdošíne

Študenstská rada zdruţenej strednej školy v Liptovskom Mikuláši

Študentská rada Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianských Tepliciach

Ţiačka školská rada pri Gymnáziu, Veľká okruţná v Ţiline

Ţiačka školská rada pri obchodnej akadémii a strednej priemyselnej škole Ignaca 

Gessaya v Tvrdošíne

Laura, zdruţenie mladých, stredisko Námestovo

OZ Diadém, Martin

OZ Stopy, Ţilina

detská organizácia Fenix,USR Ţilina- Vlčince

39. zbor O.B. Jána Vojaššáka Slovenského Skautingu, Námestovo

Ţiacky parlament, ZŠ Nám. Mladosti, Ţilina

DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Okoličné



RYŢA

Krajský mládeţnícky časopis prvé číslo o

1 200 ks 

pre mládeţ , školy, organizácie, samosprávu



4.Tréningový kurz 

„Mladých lídrov v Ţilinskom kraji“

15. - 17. 12. 2006 Varín



Odovzdávanie certifikátov na Úrade ŢSK

mladým lídrom, 

v Ţiline 19.1.2007



• Tlačová správa V Ţiline, dňa 21. januára 2007

•

• Mladí v Ţilinskom kraji sú odhodlaní ţiť aktívne.

• Na úrade Ţilinského samosprávneho kraja dňa 19. januára 2007 
vedúca odboru školstva Ing. Dana Weichselgärtner, PhD. 
a predsedníčka Rady mládeţe Ţilinského kraja Ing. Darina 
Čierniková 22 mladým ľuďom zo Ţilinského kraja odovzdali certifikáty 
o absolvovaní tréningových kurzov „Mladí lídri v Ţilinskom kraji“. 
Tréningové kurzy  prebiehali o septembra do decembra 2006.

• Cieľom kurzov bolo zvýšiť pripravenosť mladých ľudí na zapojenie sa 
do aktívneho mládeţníckeho občianstva v obciach a mestách 
Ţilinského kraja.

• Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore MŠ SR z Programu 
podpory participácie mladých ľudí na ţivote obce. Hlavným 
organizátorom bola Rada mládeţe Ţilinského kraja a partnerom 
projektu bol Ţilinský samosprávny kraj.



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

Na rok 2006 boli krátkodobé ciele:
1/ participácia, aktívne občianstvo

( okrúhle stoly, vzdelávanie, dialóg sa samosprávou)

2/ Spolupráca mládeţníckych subjektov  

( Bambiriáda, zahranične aktivity, dialóg so školami)

3/rozšírená komunikácia a informovanosť-

( RYŢA, weby, maily, telefóny)

4/ poradný mládeţnícky orgán RMŢK

( vyškolený tím mladých)

Na rok 2007  z toho: pokračovať, prehlbovať...



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

Záver:

RMŢK sa v Ţilinskom kraji v roku 2006 reagovala na 

výzvy a potreby spoločnosti kraja:

- uţ nielen zastupuje mládeţ (ako krajská strešná 

organizácia), ale poskytuje aj sluţby: vzdelávacie,  

informačné, poradenské, dobrovoľnícke pre 

neorganizovanú aj organizovanú mládeţ

... V oblastiach, ktoré v kraji nikto nepokrýva

( participácia, študentské rady...)



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006
Hor sa do roku 2007



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

Plán činnosti na rok 2007



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

Plán činnosti na rok 2007



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

rok 2007

Vychádza z

a)  akčného plánu politika mládeţe na 

rok 2007

b) dohody o oblastiach spolupráce 

RMŢK a OŠ ŢSK



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

rok 2007

a)  akčného plánu politika mládeţe na 

rok 2007

Úlohy v oblastiach:

- podpory mládeţníckej participácie a 

aktívneho občianstva

-podpory dobrovoľníckej činnosti mládeţe

- ţivotného štýly a lepšieho pochopenia 

mládeţe



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

rok 2007

b) dohody o oblastiach spolupráce 

RMŢK a OŠ ŢSK 

- rozvoj kľúčových kompetencií mladých 

ľudí

- aktívne mládeţnícke občianstvo

- rozvoj spolupráce s miestnou a 

regionálnou samosprávou

- podporovanie obci a miest k lepšiemu 

vzťahu k mladým ľuďom



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

rok 2007 

6. pilierov:

1. Obhajovanie záujmov detí a mládeţe v Ţilinskom regióne

2.  Servisné, informačné, prieskumné a prezentačné sluţby

3. Neformálne vzdelávacie sluţby

4.  Zahraničná činnosť

5. Podpora a rozvíjanie spolupráce detských a mládeţníckych organizácií, 

študentských parlamentov,  ţiackych a študentských rád, 

neformálnych skupín v regióne

6 Podpora dobrovoľníctva mladých ľudí



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

rok 2007

Projekty:

Zahraničná činnosť

Neformálna vzdelávacia činnosť:

Servisná, informačná a poradenská činnosť:



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

rok 2007

Zahraničná činnosť

Projekt Bambiriáda 2007 v Čechách

V projekte ide o bilaterálnu spoluprácu medzi RMŢK a Radou mládeţe moravsko-

slieského kraja. Cieľom projektu je prehĺbiť spoluprácu medzi mladými z oboch 

krajín. Zo Slovenska sa na Morave  na podujatí Bambiriáda 2007 zúčastní 50 

účastníkov. Účastníci budú v Čechách prezentovať prácu a činnosť slovenských 

organizácií a zamerajú sa na získanie nových typov činnosti a práce s deťmi 

a mládeţou.

Projekt: Spolupráca s Poľskom

Cieľom projekt je otvorenie spolupráce RMŢK a organizácií  s organizáciami v 

Malopoľskom vojvodstve. Obsahom projektu bude študijná návšteva mladých zo 

ţilinského kraja v poľských mládeţníckych organizáciách . Pôjde o víkendové 

podujatie.

Projekt: Spolupráca s Nemeckom

Cieľom projektu je prehĺbenie spolupráce RMŢK a Bavorskej rady mládeţe. Ide 

o študijnú cestu 4 zástupcov organizácií.



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

rok 2007

Neformálna vzdelávacia činnosť:

Projekt: Aktívne mládežnícke občianstvo

– ide cyklické vzdelávanie pre mladých 

ľudí vedúce k aktívnemu občianstvu a participácii mladých ľudí na veciach 

verejných. Mladí ľudia budú zo stredných škôl kraja a mládeţníckych organizácií. 

Projekt plánujeme organizovať v spolupráci s odborom školstva Ţilinského 

samosprávneho kraja.

Projekt: Mladí, nebojme sa samosprávy

( workschopy) pre mladých stredoškolákov a učňov zo ţilinských škôl, zameranú 

na zvýšenie vedomosti v oblasti fungovania miestnej a regionálnej samosprávy. 

Ide o 5 stretnutí. Projekt plánujeme organizovať so Ţilinským komunitným 

fondom.

Projekt : Nový typ dobrovoľníctva

lídrov v miestnej a regionálnej mládeţníckej politike

Ide o výchovu mladých dobrovoľníkov zameraných na pomoc pri komunikácií 

organizácií, študentských rád a parlamentov s miestnou aj regionálnou 

samosprávou. Ide o víkendové vzdelávacie stretnutia  dobrovoľníkov a vytvorenie 

siete nového typu dobrovoľníka.



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

rok 2007

c/ Servisná, informačná a poradenská 

činnosť:

Bambiriáda 2007:

Ide  o medzinárodný projekt. Festival práce s deťmi a mládeţou v príslušných 

mestách. Ide o prezentáciu činnosti, oslovenie deti, mladých, ich rodičov s cieľom 

ponúknuť im pozitívne prostredie, kde môţu tráviť deti a mladí svoj voľný čas. 

Poloţka pokrýva náklady spojené s podujatím v štyroch mestách kraja( Ţilina, 

Námestovo, Martin, Lipt. Mikuláš): prenájom, cestovne, materiál, vybavenie, 

propagáciu, komunikačné prostriedky a pod.

Propagácia a medializácia mládežníckej práce: 

V aktivite ide o reklamné a propagačné materiály určené širokej verejnosti, 

týkajúce sa práce s deťmi a mládeţou v kraji. V poloţke je zahrnutá reklama 

v médiach (časopisy, televízia), sluţby za grafické úpravy.

Výročná správa_ 

Ide o grafické spracovanie, vytlačenie a distribúciu výročnej správy RMŢK, ktorej 

cieľom je informovať a činnosti a ţivote v roku 2006

Projektový manažment:
V aktivite ide o informácie o vyhlásených grantoch, ako písať projekty, konzultácie pre 

všetkých, ktorý sa venujú práci s deťmi a mládeţou v kraji. Náplňou projektu je mať jedného 

kvalifikovaného konzultanta



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

rok 2007

c/ Servisná, informačná a poradenská 

činnosť:

Časopis RYŽA:

Ide o krajský mládeţnícky časopis zameraný na podporu myšlienky zvýšenia 

aktívneho občianstva mladých, spolupráce  mladých sa samosprávou, uvádzanie 

pozitívnych príkladov spolupráce, poukázanie na základné ľudské vlastnosti 

mladého človeka, ktoré sú k hodnotnému ţivotu potrebné. Ide o dvojmesačník 

s počtom 3 000 ks. Distribuovaný je na všetky stredné školy, obecne úrady, 

mládeţnícke organizácie a pod.

Okrúhle stoly: Dialóg mladých s miestnou  samosprávou

V projekte ide o zorganizovanie a vedenie 10 okrúhlych stolov v 5 regiónoch 

Ţilinského kraja zameraných na  stretnutie mladých so zástupcami miestnej 

samosprávy k riešeniu vzájomnej participácii na ţivote

Prieskum: „ Po čom túţia mladí, alebo Čo Vám chyba“

Ide o uskutočnenie prieskumu medzi mladými kraja, kde chceme získať 

informácie, čo mladým chýba, čo je vhodne zmeniť a pod.                                                  

„Obec s najlepším vzťahom k mladým“

: pokračovanie v dialógu medzi krajskými inštitúciami ( ŢSK) na projekte„ Obec 

pre mládeţ“. Išlo by o projekt zameraný na súťaţ o najaktívnejšiu obec a mesto vo 

vzťahu k mládeţi v Ţilinskom kraji.



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

rok 2007

Služby spojené s činnosťou sekretariátu a 

projektov:

Personálne zabezpečenie
( Výkonný Predseda,  offis pracovník, webmaster)

Riadiace zabezpečenie:
( Zasadanie predsedníctva ,Valné zhromaždenie)

Režijné zabezpečenie:

( Nájomné, Komunikačné prostriedky,Kancelárske potreby, poštovné, cestovné 

a vybavenie, Oprava a údržba kancelárskej techniky ,poplatky v banke a pod.)



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

rok 2007

Nepretrţitá úloha RMŢK:

Stále byť na pulze nových podnetov a výziev, 

ktoré spoločnosť a mladí ľudia v kraji budú 

potrebovať

„ ČO NAJKVALITNEJŠIE PROSTREDIE A 

PODMIENKY- ČO NAJKVALITNEJŠÍ MLADÍ 

ČLOVEK“


