
 

 

Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja 

 

Termín: 9.-10.9.2022 

Miesto konania: Stráže 

Prítomní: Darina Čierniková, Jana Jancová, Natália Zajacová, Miloš Ďuratný,  Martin Šturek, Karin Gro-

barčíková (9.9.2022) 

 

Body rokovania: 

• Otvorenie 

• Kontrola plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia 

• Plán aktivít a úloh a výziev na nasledujúce obdobie 

• Žiadosť o členstvo v RMŽK: Parlament mladých Martin 

• Informácie z Kancelárie projektového riadenia o priebehu realizácie projektov 

• Záver 

 

1. Privítanie 

Karina Grobarčíková, predsedníčka otvorila rokovanie. V úvode poďakovala za prítomnosť na zasadnutí 

predsedníctva.  

 

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia 

Úlohy boli priebežne splnené, ostávajú v zadaní priebežne úlohy: 

a/ spôsoby udržateľnosti organizácie 

b/ prezentácia misie predsedníctva v organizácií  

 

3. Plán aktivít a úloh a výziev na nasledujúce obdobie: 

Úlohy: 

• Vybrať vhodné miesto pre stretnutie koordinátorov školských parlamentov  

Z: všetci                                                                                                           T: 18.9.2022 

• Zorganizovať Olympiádu školských parlamentov so záverečnou konferenciou 

Z: KPR           

• Teambuilding pre školské parlamenty v zasadačke KPR. 

• Ako vyjsť do regiónov? Ako sa prezentovať?  

• Ako udržiavať a rozvíjať vzťah s členskými organizáciami? 

• Pripraviť a rozoslať blahoželania po voľbách pre zvolených poslancov VÚC. 

             Z: KPR                                                                                              T: Po voľbách 

• Spolupráca RMŽK so Sekciou pre mládež. 

Návrh: Spolupráca pri záverečnej konferencii Olympiády ŠP. 

• Nový krajský mládežnícky parlament: ŽSK tvorí komisiu na nové fungovanie KSP 

Za RMŽK bude členom komisie Darinka Čierniková 

 

4. Žiadosť o členstvo v RMŽK: Parlament mladých Martin 

Hlasovanie: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

Mládežnícky parlament mesta Martin bol prijatý za členskú organizáciu RMŽK. 

Aktuálny stav členských organizácii 62.  

 

5. Informácie z Kancelárie projektového riadenia o priebehu realizácie projektov 

VR SPYCHO - Za RMŽK aktivity koordinuje Ivanka Gabrišová. V rámci O1 sú zadefinované aktivity, 

prvky, ktoré budú použité vo virtuálnej realite. Partneri majú tento mesiac nahrať doklady potrebné k 

priebežnému zúčtovaniu. 

OW - Poľský partner koordinuje prípravu príručky pre mladých podnikateľov. Potrebujeme nájsť mladých 

podnikateľov, kreatívcov, ktorí budú prezentovaní prostredníctvom videa 

6. Záver 

Predsedníčka poďakovala predsedníctvu za aktívnu účasť a požiadal ich o ďalšiu spoluprácu.  

 

Najbližšie predsedníctvo sa všetci uvidíme 17.11.2022 o 10:00h v Bobrove 

Zapísala: Jana Jancová   

Overil: Karin Grobarčíková  

https://www.rmzk.sk/wp-content/uploads/2020/03/n%C3%A1vrh-zapisu-z-10.1.2020.pdf

