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Milí priatelia Rady mládeže Žilinského kraja,

cez túto výročnú správu sa chceme s vami podeliť o naše
skúsenosti a úspechy z roku 2020. Na našej ceste počas
tohto obdobia na nás čakala nejedna prekážka a prežili sme
si aj ťažšie chvíle. Našu činnosť ovplyvňovala pandemická
situácia. Dnes ma však napĺňa pocit spokojnosti a dobre
vykonanej práce.

Chcem sa preto na tomto mieste poďakovať:
· kolegom z kancelárie projektového riadenia za vašu
usilovnosť a vytrvalosť pri každodennom napĺňaní nášho
poslania,
· členom predsedníctva a kontrolnej komisie za vašu ochotu
a spoluúčasť na riadení organizácie,
· členským organizáciám za vašu dôveru, ktorú nám svojim
členstvom preukazujete,
· donorom a sponzorom za vašu finančnú podporu, bez
ktorej by sme to nedokázali,
· partnerom a sympatizantom za spoluprácu a morálnu
podporu.
Verím, že nám Vašu priazeň zachováte aj v ďalšom roku,
kedy budeme sláviť 20. výročie založenia Rady mládeže
Žilinského kraja. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Výročná správa 2020

Martin Šturek
predseda
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KTO JE 
RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA 

 
    Rada mládeže Žilinského kraja (skratka RMŽK) je občianske združenie,
ktoré združuje detské a mládežnícke organizácie a mládežnícke neformálne
skupiny - žiacke školské rady, obecné rady mládeže, mládežnícke parlamenty
a iné záujmové zoskupenia pôsobiace na území Žilinského kraja. 
Bola založená v roku 2001.

 

 
 
 

MISIA 
RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA

 
- zastupovať záujmy mládeže,
- pomáhať pri vytváraní podmienok pre rozvoj mládeže,
- spolupracovať pri tvorbe mládežníckej politiky
-  pomáhať  pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po
stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Žilinského kraja.
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VÍZIA 
RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA

 
Žilinský kraj sa stane krajom s najpriaznivejšími podmienkami pre
osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí.
Rada mládeže Žilinského kraja bude uznávanou, kompetentnou 
a skúsenou organizáciou v Žilinskom kraji s odborným prístupom v oblasti
participácie mladých ľudí, dobrovoľníctva, sociálnej prevencie, podpory
zamestnanosti mladých ľudí, ľudských práv a medzinárodnej spolupráce
v kontexte práce s deťmi a mládežou.

 
OBLASTI PÔSOBENIA

RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA
- Mládežnícka politika, 
- Participácia,
- Dobrovoľníctvo, 
- Ľudské práva, 
- Medzinárodné aktivity, 
- Infoservis, 
- Práca s mládežou s nedostatkom príležitostí,  
- Zdravie a zdravý životný štýl, 
- Neformálne vzdelávanie.
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KONTROLNÁ 
KOMISIA

VEDENIE ORGANIZÁCIE 

Výročná správa 2020

PREDSEDNÍCTVO

Martin Šturek

Darina
ČiernikováKarin

Grobarčíková

Miloš 
Ďuratný Lukáš

 Švaňa

Marek
 Bajči

Jana 
Jancová

Dušan 
Václav

Alžbeta
Kanáliková

Jakub 
Koprda
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 ČINNOSŤ 
VEDENIA ORGANIZÁCIE

17.03.2020, 

06.05.2020, 

10.07.2020, 

16.09.2020,

12.11.2020,

18.12.2020

Zasadania predsedníctva:

07.03.2020- valné zhromaždenie
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AMAVET klub 549 - Martin
Detská organizácia Fénix, Krásno nad Kysucou
Detský folklórny súbor Stavbárik, Žilina
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, stredisko  Námestovo
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, stredisko  Žilina
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava-Liptov
eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Žilina 
NODAM- Združenie detí a mládeže - stredisko Klin
Občianske združenie MISIA MLADÝCH, Tvrdošín
V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená 
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, oblastné centrum Žilina 
Volejbalový klub Rachmaninka, Liptovský Mikuláš
Harlekýn, Nižná
Neformálna skupina: Pre osobnostný rozvoj detí a mládeže, Bytča
Informačné centrum mladých, n. o., Martin
Mestský študentský parlament, Ružomberok
Trstenský mládežnícky parlament, Trstená
Mestský Parlament Mladých, Turčianske Teplice
Obecná rada mládeže RAMKA, Klin
Žiacka školská rada - Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
Žiacka školská rada - Gymnázium sv. Františka z Asissi, Žilina
Žiacka školská rada - Gymnázium, Tvrdošín
Žiacka školská rada - Gymnázium, Bytča
Žiacka školská rada - Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
Žiacka školská rada - Gymnázium, Liptovský Hrádok
Žiacka školská rada - Gymnázium, Veľká okružná, Žilina
Žiacka školská rada - Gymnázium, Varšavská, Žilina

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE 
 

8

http://www.erko.sk/
http://www.erko.sk/


Výročná správa 2020

Žiacka školská rada - Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš
Žiacka školská rada - Obchodná akadémia, Dolný Kubín
Žiacka školská rada - Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Čadca
Žiacka školská rada - Obchodná akadémia, Ružomberok
Žiacka školská rada - Obchodná akadémia sv. T. Akvinského, Žilina
Žiacka školská rada - Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš
Žiacka školská rada - Obchodná akadémia, Žilina
Žiacka školská rada - SOŠ podnikania, Žilina
Žiacka školská rada - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline
Žiacka školská rada - SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš
Žiacka školská rada - Spojená škola Nižná
Žiacka školská rada - Spojená škola Tvrdošín
Žiacka školská rada - Spojená škola Žilina
Žiacka školská rada - Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola dopravná, Martin- Priekopa
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola elektrotechnická, L. Hrádok
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola lesnícka, Tvrdošín
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola technická, Námestovo
Žiacka školská rada - Stredná priemyselná škola technická, Martin
Žiacka školská rada - Stredná zdravotnícka Márie Terézie Schererovej,
Ružomberok
Žiacka školská rada - Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš 
Žiacka školská rada - Stredná zdravotnícka škola, Žilina
Žiacka školská rada - Súkromná SOŠ PRO SCHOLARIS, Žilina
Žiacka školská rada - Súkromná Spojená škola Educo,  Námestovo
Žiacky parlament - Základná škola, Nám.mladosti, Žilina

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE 
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Podpora participácie a aktívneho občianstva

MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA
 V roku 2020  Rada mládeže Žilinského kraja pokračovala v spolupráci

so samosprávami- vidieckymi, mestskými aj regionálnou
samosprávou.
Cieľom tejto spolupráce je skvalitnenie života mladých ľudí a podpora
spolupráce mladých ľudí a vedenia samosprávy. Rozvoj života v
miestnej komunite.

Téme mládeže a samosprávy sa venovalo niekoľko nasledovných
dlhodobých projektov.
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Podpora participácie a aktívneho občianstva

MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA
 

 Zvýšenie občianskej
informovanosti

 a participácie mladých ľudí 
( trvanie projektu 05/2018-07/2020)

Vyvrcholením aktivít projektu bolo
vypracovanie Metodiky procesu tvorby
strategických dokumentov pre mládež na
lokálnej úrovni. Základ metodiky tvorili
získané skúsenosti z 12 obcí, kde boli
vytvorené Koncepcie práce s mládežou
 v obci. Jej vzniku prechádzala analýza
zameraná na prácu s mládežou a jej
participáciu na veciach verejných,
vytvorenie obecných rád mládeže,
vytvorenie platformy spolupráce
subjektov venujúcich sa mládeži v obciach.
Súčasťou celého procesu bolo aj
vytvorenie akčného plánu aktivít, školenia
pre členov obecných rád mládeže, 
konzultácie s vedeniami obcí a starostami.

Výročná správa 2020
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Podpora participácie a aktívneho občianstva

MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA
  Youth Councils Yet Coming

( trvanie projektu 06/2020-04/2022)

Aktivity medzinárodného projektu boli realizované v partnerstve s
organizáciou Petrklič help, z.s.(CZ), Fundacja Civis Polonus (PL) a
Žilinským samosprávnym krajom.
Cieľom projektu je: Zvýšiť metodickú podporu členov a
koordinátorov obecných rád mládeže. Zvyšovať povedomie v
spoločnosti (predstavitelia obcí, mimovládne organizácie, tvorcovia
politík) o poslaní, úlohe a činnosti mládežníckych rád. Zlepšiť
možnosti vytvárania sietí, zdieľania zdrojov a skúseností medzi
mestskými radami mládeže.
V roku 2020 sa podarilo vytvoriť prvý výstup projektu: Štúdiu o
radách mládeže, ktorej základ tvoril prieskum stavu : pohľad
mladých ľudí, koordinátorov, politikov, focusové stretnutia. Zo štúdie
bol vytvorený kompetenčný profil člena rady mládeže obce a
mládežníckeho parlamentu a následných vzdelávacích modulov pre
pracovníkov s touto cieľovou skupinou.

Výročná správa 2020
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Podpora participácie a aktívneho občianstva

ŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA 
ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY

 
 

Rok 2020 bol pre RMŽK veľmi bohatý v podpore
žiackych školských rád (ŽŠR). RMŽK vzdelávala
koordinátorov ŽŠR, členov ŽŠR stredných aj
základných škôl počas niekoľkodňových pobytových aj
jednodňových vzdelávacích aktivít.

Na konci školského roka bola zrealizovaná online
Bodka za školským rokom, kde členovia ŽŠR hodnotili
svoju činnosť a plánovali aktivity na podporu kvalitnej
činnosti ŽŠR na školách aj v regióne.

Vyvrcholením celoročnej činnosti pre žiacke školské
rady bolo vyhlásenie Olympiády ŽŠR.

V roku 2020 bol vytvorený Klub členských žiackych
školských rád. Cieľom klubu je systematická podpora
členských zoskupení na školách a vytváranie
pravidelných sietí a spoločných aktivít. Klub začal
pracovať na mesačných online stretnutiach.

V rámci podpory žiackych školských rád bola rozvíjaná
spolupráca s Krajským stredoškolským parlamentom,
ktorý pôsobí pri Žilinskom samosprávnom kraji.
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MOTIVÁCIA K
DOBROVOĽNÍCTVU

 
 
 

Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s Radou detí a mládeže
Moravskoslezského kraja realizovala partnerský projekt
Motivation and Youth Do an Innovation (trvanie projektu
02/2018-01/2021) zameraný na podporu dobrovoľníckej činnosti,
ktorého súčasťou bolo vytvorenie vzdelávacieho modulu pre
pracovníkov s mládežou- motivácia mladých k dobrovoľníctvu,
správa o potrebách a motivačných faktorov mladých ľudí,
kompetenčný profil angažovaného mladého človeka. Vzdelávací
modul bol overený na dvojfázovom vzdelávaní pracovníkov s
mládežou. Výstupy projektu boli prezentované na medzinárodnej
konferencii Motivácia Skok k zážitku pre pracovníkov s mládežou a
mládežníckych lídrov.

Výročná správa 2020

Podpora participácie a aktívneho občianstva
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OCEŇOVANIE 
AKTÍVNEHO OBČIANSTVA

A ĽUDSKOSTI
 
 
 
 
 

V roku 2020 sa realizoval 5. ročník
oceňovania aktívnych mladých ľudí aj
občanov, starostov a primátorov, obcí a
miest, ktoré sa venujú práci s mládežou.
Poslaním ocenenia AKTÍVNE OBČIANSTVO
A ĽUDSKOSŤ je zviditeľniť a upozorniť
verejnosť na výnimočných ľudí, aktivity aj
samosprávy, ktorí svojou prácou pomáhajú
vytvárať pozitívne prostredie pre život
mládeže v kraji svojim aktívnym
občianskym a ľudským prístupom. Cieľom
ocenenia je zviditeľnenie hodnoty
aktívneho občianstva a ľudského prístupu.
Hlavnú cenu v roku 2020 získali:
·Aktívny mládežník - Zuzana Dagmar
Kubíková
·Aktívny občan - Vladimír Kutiš
·Top starosta / primátor - Bohuslav Bella
·Top čin ľudskosti - Oravská pomoc o.z

Výročná správa 2020

Podpora participácie a aktívneho občianstva
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VZDELÁVACIE AKTIVITY
 
 
 
 
 
 

Kompetenčný profil pracovníka s mládežou- 24. -26. januára 2020,
Ružomberku
Školenie pre začínajúcich členov zo žiackych školských rád- 17.-19.
apríla 2020, Párnica
Ako zvýšiť úroveň participácie s využitím marketingu- 6.-7. marca
2020, Martin
Doučuj (sa) online s Radou mládeže Žilinského kraja- marec- máj
2020 vzdelávanie žiakov stredných škôl
Workshop MOS Zákamenné- 6. júna 2020, Zákamenné
Desiata lídrov ŽŠR s RMŽK 7.júla 2020, Žilina
Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže
11.-13.septembra 2020, Zázrivá
Víkendový seminár pre nových členov obecných rád mládeže 21.-22.
augusta 2020, Terchová
Školenie pre začínajúcich členov zo žiackych školských rád. 24.-26.
septembra 2020, Párnica
Workshop mladých z Kamennej Poruby 5. septembra 2020
Workshop pre koordinátorov žiackych školských rád 28. a
29.septembra 2020, Žilina

Výročná správa 2020

Podpora participácie a aktívneho občianstva

Motivačná myšlienka na týždeň – mládežnícki lídri a pracovníci 
s mládežou motivujú mladých ľudí k angažovanosti
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Podpora participácie a aktívneho občianstva

PROJEKTY 2020
Zvýšenie občianskej informovanosti a
participácie mladých ľudí Žilinského kraja
na veciach verejných,
Youth Councils Yet Coming,
Motivation and Youth Do an Innovation,
Hlas 2020,
Rozvoj osobnosti žiackych školských rád,
Oceňovanie aktívneho občianstva a
ľudskosti,
Mládež a samospráva,
Podpora neformálneho vzdelávania,
Mladé rodiny pre deti,
Bez nenávisti na internete,
Prevencia je viac ako represia.
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HOSPODÁRENIE 2020 
( Účtovná závierka)

PRÍJMY (V €)
Príspevky členských organizácií                                                               1 092,00
Príspevky od účastníkov aktivít organizácie                                              605,00
Dotácie štrukturálne fondy EÚ                                                             108 248,91
Dotácie MŠVVaŠ SR (Podpora práce s mládežou)                               26 538,00
Granty prostredníctvom nadácií a fondov                                           34 917,98
Peňažné dary                                                                                                  210,50
PRÍJMY CELKOM                                                                                    171 612,39

VÝDAVKY (V €)
Mzdy zamestnancov v pracovnom pomere                                         45 783,31
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru           5 397,00
Odvody na zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov               16 992,03
Materiál                                                                                                        4 893,65
Energie a komunikácie                                                                               1 045,25
Cestovné                                                                                                       7 057,98 
Nájomné                                                                                                       3 758,16
Iné služby                                                                                                   24 238,29
Iné výdavky stravné/ubytovanie                                                            12 796,54
Iné výdavky domény, poplatky, drobný majetok, fond                        1 986,33
Iné výdavky iným organizáciám                                                             27 746,00
VÝDAVKY CELKOM                                                                                151 694,54

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA :                                              19 917,85
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MINISTERSTVU ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR,
ŽILINSKÉMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU,
MINISTERSTVU VNÚTRA SR,
NÁRODNEJ AGENTÚRE ERASMUS +,
IUVENTA - SLOVENSKÉMU INŠTITÚTU MLÁDEŽE,
DARCOM A PODPOROVATEĽOM,
OBCIAM: LIKAVKA, HABOVKA, NEDEDZA, RABČA, LOKCA, KLIN,
ZÁKAMENNÉ, ZÁBIEDOVO, KAMENNÁ PORUBA, ĽUBEĽA, KUNERAD,
ORAVSKÁ JASENICA A ĎALŠÍM,
ZDRUŽENIU MIEST A OBCÍ ZMOS, 
ZDRUŽENIU MLADÝCH FARMÁROV NA SLOVENSKU - ASYF,
ASOCIÁCII KRAJSKÝCH RÁD MLÁDEŽE,
RADE MLÁDEŽE SLOVENSKA,
RADE DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
SEKCII PRE MLÁDEŽ ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, 
PETRKLÍČ HELP, Z.S.
FUNDACJA CIVIS POLONUS

       A MNOHÝM ĎALŠÍM...

ĎAKUJEME ZA PODPORU
A SPOLUPRÁCU

Výročná správa 2020
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KONTAKT
   RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA

  / REGIONAL YOUTH COUNCIL OF ZILINA/
  M.R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, Slovak Republic
  mob: (+421) 908 965 002
  e-mail: rmzk@rmzk.sk
  www.rmzk.sk
  www.facebook.com/RadaMladezeZA
  www.instagram.com/rada_mladeze_zilinskeho_kraja/

mailto:darina.ciernikova@rmzk.sk
http://www.rmzk.sk/
http://www.facebook.com/RadaMladezeZA

