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Zápisnica z XXII. Valného zhromaždenia 

Rady mládeže Trnavského kraja 

Trnava, 22.2.2015 
 

1. Otvorenie XXII. VZ 

      Rokovanie XXII. VZ RMTK na radnici v Trnave otvoril predseda Mgr. Andrej Skala, 

ktorý na úvod poďakoval za účasť a konštatoval uznášaniaschopnosť XXII. VZ RMTK, 

nakoľko na rokovaní boli prítomní zástupcovia 11 z celkového počtu 21 členských organizácií 

RMTK a 1 zástupca z celkového počtu 6 pozorovateľských organizácií.  

Predseda odovzdal slovo podpredsedovi Tiborovi Iróvi, ktorý sa stal moderátorom VZ. Ten 

privítal hosťa, Martina Královiča, poslanca mestského zastupiteľstva Mesta Trnava. 

Nasledovalo rokovanie o programe zasadnutia XXII. VZ a schválenie zapisovateľa, 

overovateľov zápisu a volebnej komisie. Boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1: VZ schvaľuje program XXII. VZ RMTK podľa návrhu 

Predsedníctva RMTK. 

Uznesenie č. 2: VZ volí za zapisovateľku zápisnice Mgr. Janu Šmýkalovú, za overovateľov 

zápisu Michala Privozníka a Petra Jánošíka. 

Uznesenie č.3.: VZ volí návrhovú a mandátovú komisiu v zložení Katarína Fačkovcová a 

Jana Šmýkalová. 

Uznesenie č. 4: VZ volí volebnú komisiu v zložení:  Ivan Sudora, Viera Antalíková 

a Pavol Macura.  
 

2. Správa o stave členskej základne, prijatie nových členov 

Zástupkyňa návrhovej a mandátovej komisie konštatovala splnenie povinností 

v zmysle stanov RMTK zo strany 21 členských a 6 pozorovateľských organizácií.  

K dnešnému dňu zaniká v zmysle stanov členstvo organizácie: Slovenský zväz ochrancov 

prírody a krajiny, OC Senica. Na XXII. VZ RMTK sa zúčastnilo 11 členských 

a 1 pozorovateľská organizácia. 
  

3. Správa o činnosti a správa o hospodárení RMTK v roku 2014, správa o činnosti 

kontrolnej komisie, správa o činnosti ZPDM v roku 2014. 

      Správu o činnosti RMTK v roku 2014 predniesol predseda RMTK Andrej Skala. 

Uznesenie č.5: VZ schvaľuje správu o činnosti RMTK v roku 2014. 
 

Správu o hospodárení RMTK v roku 2014 predniesla členka predsedníctva 

Katarína Fačkovcová. 

Uznesenie č. 6: VZ schvaľuje správu o hospodárení RMTK v roku 2014.  

Úplné znenie týchto dokumentov sa nachádza v prílohe tejto zápisnice. Po krátkej 

diskusii boli obe správy prijaté bez pripomienok. 
 

Správa o činnosti Kontrolnej komisie RMTK bola prednesená predsedom kontrolnej 

komisie, Ondrejom Pontešom. 

Uznesenie č. 7: VZ berie na vedomie správu kontrolnej komisie RMTK v roku 2014.  

 

Správu o činnosti ZPDM v roku 2014 predniesol predseda ZPDM, Tibor Iró. 
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4. Voľby predsedu, Predsedníctva a Kontrolnej komisie RMTK 

      Nasledovali voľby orgánov RMTK: predsedu, členov Predsedníctva a Kontrolnej 

komisie.  

Za predsedu RMTK bol písomne navrhnutý Mgr. Andrej Skala za organizáciu Domka, 

Trnava. Na rokovaní VZ nebola prednesená žiadna ďalšia nominácia. 

Uznesenie č. 8: XXII. VZ RMTK sa rozhodlo voliť predsedu verejnou voľbou.  

 

Výsledky volieb overené volebnou komisiou:  

Za predsedu RMTK bol zvolený Mgr. Andrej Skala, trvale bytom Slnečná 12, Trnava 

počtom hlasov 11. 

 

Písomne boli na členov Predsedníctva nominovaní nasledovní kandidáti: 

- Tibor Iró, Zálesák pre pobyt v prírode, Dunajská Streda, 

- Peter Benkovský, KDMS Trnava, 

- Lukáš Görög, Spoločenstvo Hrubáci, 

- Alžbeta Benianová, Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany, 

- Miroslava Dudášová, Mladá Sereď, 

- Filip Tóth, ZKSM OC Sereď 

Na rokovaní VZ nebola prednesená žiadna ďalšia nominácia. 

Uznesenie č. 9: XXII. VZ RMTK sa rozhodlo voliť členov Predsedníctva verejnou voľbou. 

 

Výsledky volieb overené volebnou komisiou:  

Za členov Predsedníctva RMTK boli zvolení:  

- Tibor Iró, Zálesák pre pobyt v prírode, Dunajská Streda, 11 hlasov 

- Peter Benkovský, KDMS Trnava, 11 hlasov 

- Lukáš Görög, Spoločenstvo Hrubáci, 11 hlasov 

- Alžbeta Benianová; Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany, 11 hlasov 

- Miroslava Dudášová, Mladá Sereď, 10 hlasov (1 sa zdržal) 

- Filip Tóth, ZKSM OC Sereď, 8 hlasov (3 sa zdržali) 

Kataríne Fačkovcovej, Jane Šmýkalovej a Romanovi Krištofíkovi vypršala dvojročná lehota 

členstva v predsedníctve RMTK a rozhodli sa, že ďalej nebudú kandidovať. 

 

Za člena Kontrolnej komisie boli nominovaní:  

- Jana Šmýkalová (Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany) 

- Juraj Štofej (Centrum Koburgovo) 

- Dominika Racková (Laura Šamorín) 

 

Výsledky volieb overené volebnou komisiou:  

Za členov Kontrolnej komisie RMTK boli zvolení s počtom hlasov 10, 1 sa zdržal: 

- Jana Šmýkalová 

- Juraj Štofej 

- Dominika Racková 

Uznesenie č.10 : VZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov RMTK. 
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5. Plán činnosti a rozpočet RMTK na rok 2013 

     Poslednú časť rokovania prevzal vedenie zasadnutia XXII. VZ RMTK novozvolený 

predseda RMTK A. Skala, ktorý odôvodnil prítomným delegátom plán činnosti a rozpočet 

RMTK na rok 2015.  Úplné znenie týchto dokumentov sa nachádza v prílohe tejto zápisnice.. 

Po následnej rozprave boli oba dokumenty jednohlasne schválené. 

Uznesenie č. 11: VZ schvaľuje plán činnosti RMTK na rok 2015. 

Uznesenie č. 12: VZ schvaľuje rozpočet RMTK na rok 2015. 

  

6. Iné 

 Podpredseda RMTK, Tibor Iró, odprezentoval projekt Za jedno lano a predseda 

RMTK, Andrej Skala, predstavil NP Praktik (Iuventa, Slovenský Inštitút mládeže).  

 

Po tomto bode bolo rokovanie XXII. VZ RMTK ukončené. 

 

Zapísala: 

Mgr. Jana Šmýkalová 

 

 

Overil: 

 

Michal Privozník 

 

 

  

 

Peter Jánošík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh: 

 

1. Správa o činnosti RMTK za rok 2014 

2. Správa o hospodárení RMTK za rok 2014 

3. Plán činnosti RMTK na rok 2015 

4. Plán hospodárenia na rok 2015 
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PRÍLOHA Č. 1 
 
Správa o činnosti RMTK za rok 2014  
I. Úvod  
Rada mládeže Trnavského kraja (v texte ďalej RMTK) je organizáciou detských a 
mládežníckych organizácií, parlamentov mladých, žiackych školských a študentských 
školských rád a neformálnych skupín mladých ľudí z Trnavského kraja.  
Cieľmi RMTK sú predovšetkým (článok 2,1 Stanov RMTK):  
a) zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre 
všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na 
území Trnavského kraja.  
b) zastupovať oprávnené záujmy občianskych združení, neziskových organizácií a 
neformálnych skupín, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Podporovať tak rozvoj organizácií 
pracujúcich s deťmi a mládežou na území Trnavského kraja.  
Rada mládeže Trnavského kraja:  
- zabezpečuje servisné, informačné a poradenské služby mladým ľuďom (organizovaným aj 
neorganizovaným), pracovníkom zo školských výchovno-vzdelávacích zariadení a obecných 
a mestských úradov,  

- organizuje školenia, rokovania, workshopy, semináre, konferencie, týkajúce sa otázok 
mladých ľudí,  

- otvára komunikačné cesty medzi mladými a samosprávou (miestnou a krajskou),  

- organizuje prezentačné aktivity s cieľom zvýrazniť význam neformálneho vzdelávania,  

- motivuje ľudí všetkých generácií k zapájaniu sa do dobrovoľníckej činnosti rôzneho druhu,  

- vytvára podmienky pre medzinárodnú spoluprácu detí a mladých ľudí,  

- v súlade s právnym poriadkom ovplyvňuje politiku štátu v prospech vytvárania 
predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický rozvoj detí a mládeže, v zmysle 
realizácie ich oprávnených záujmov, a tým sa podieľa na tvorbe štátnej, regionálnej a 
miestnej politiky voči mládeži.  
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II. Konkrétne aktivity RMTK v roku 2014  
Január  
- Rokovanie XXI. Valného zhromaždenia v Trnave  
- Spracovanie ročnej účtovnej závierky RMTK a zúčtovanie poskytnutých dotácií za rok 2013  
- Vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu v programe Hlas mladých 2014  
- Pracovné stretnutie v Zlíne ohľadom cezhraničného projektu 4R4I  
- Seminár v Trnave s názvom: Politika mládeže z pohľadu rómskeho etnika  
 
Február  
- Vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu v programe Youth in action  
- Seminár v Trnave pre mentorov v projekte 4R4I  
- Školenie na Bezovci: Participácia mladých s využitím médií  
- Účasť na podujatí Mením svet, participujem: Prezentovanie činnosti RMTK  
- Pracovné stretnutie s RMS, príprava spolupráce na projekte 72 hodín a Tri dni pre hrdinov  
 
Marec  
- 4. reprezentačný ples RMTK  
- Vzdelávací seminár v Považskej Bystrici: Podnikateľský zámer I. - projekt 4R4I  
- Vzdelávací seminár v Brne: Rozvoj komunikačných zručností za účelom zlepšovania 
pracovnej komunikácie vrátane komunikácie s médiami – projekt 4R4I  
- Vzdelávací seminár v Zlíne: Rozvoj debatných zručností, empatie a vyjednávania -projekt 
4R4I  
- Účasť na konferencii o mládeži (prezentovanie Správy o mládeži 2014, Slovenská stratégie 
pre mládež SR na roky 2014-2020)  
 
Apríl  
- Odborný seminár v Zlíne: Rozvoj občianskych zručností (debatné zručnosti, empatia, 
asertívne techniky, techniky vyjednávania) – projekt 4R4I  
- Odborný seminár v Brne: Médiá (komunikačné zručnosti, vzťahy s médiami, správa pre 
médiá, tlačová správa, nástroje PR) – projekt 4R4I  
- Plánovanie za účelom realizácie aktivít do konca letných prázdnin  
- Propagácia a príprava podujatia 72 hodín=3 dni pre hrdinov  
- Účasť na Valnom zhromaždení Asociácie krajských rád mládeže v Žiline  
 
Máj  
- Realizácia podujatia 72 hodín=3dni pre hrdinov  
- Vzdelávací seminár v Zlíne: Kritické myslenie, alebo ako sa nedať zmanipulovať – projekt 
4R4I  
- Vzdelávací seminár v Brne: Komunikácia a spolupráca so štátnou správou a samosprávou – 
projekt 4R4I  
- Medzinárodná konferencia v Trnave: Nezamestnanosť mladých – projekt 4R4I 
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Jún  
- Dobrovoľníci deťom – prezentovanie činnosti mládežníckych organizácií na Trojičnom 
námestí v Trnave  
- Prípravné stretnutie v Nemecku za účelom prípravy Campo Solare  
- Vzdelávací seminár v Považskej Bystrici: Podnikateľský zámer II. – projekt 4R4I  
- Začiatok projektu Bez nenávisti  
 
Júl – august  
- Školenie v Piešťanoch: Pohyb prinášajúci zdravie – projekt Krtek v síti  
- Stretnutie pracovnej skupiny za účelom tvorby krajskej stratégie pre mládež na roky 2014-
2020.  
- Vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu od JAVYS, na realizáciu letného tábora pre detí  
- Realizácia letného tábora na Orave pre detí v spolupráci s eRkom Kátlovce  
- Účasť na Campo Solare - Taliansko a Nemecko  
- Plánovanie Asociácie krajských rád mládeže v Žiline  
- Vzdelávací seminár zameraný na rozvoj kritického čítania, písania a kritického počúvania – 
projekt 4R4I  
- Stáže v rámci projektu 4R4I  
- Školenie zamerané na rozvoj projektového myslenia mladých  
 
September  
- Pracovné stretnutia s dobrovoľníkmi RMTK za účelom plánovania a realizácie aktivít z 
projektu Hlas mladých  
- Prieskum o nenávistnom vyjadrovaní – projekt Mladí bez nenávisti  
- Okrúhly stôl pre koordinátorov žiackych školských rád  
- Školenie pre členov žiackych školských rád  
 
Október  
- Videosúťaž: Dobre príklady z praxe  
- Pošli správu pre samosprávu – zbieranie podnetov od mladých  
- Školenie zamerané na osvojenie si schopnosti neformálne vzdelávať  
 
November  
- Okrúhly stôl pre koordinátorov žiackych školských rád  
- Školenie pre členov žiackych školských rád  
- Moderovaná apolitická diskusia Poď voliť  
- Pošli správu pre samosprávu – zbieranie podnetov od mladých  
- Videosúťaž: Dobré príklady z praxe  
- Školenie na Dobrej Vode: Nie je parlament ako parlament – školenie ako zriadiť a udržať 
mládežnícky parlament  
- Medzinárodné pracovné stretnutie mladých v Azerbajdžane – vzdelávací tréning a 
prezentácia činnosti RMTK  
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December  
- Animátor roka 2014 a Obec s najpriateľskejším vzťahom k deťom a mládeží 2014  
- Školenie multiplikátorov v téme Bez nenávisti – projekt Mladí bez nenávisti  
- Vianočná kapustnica RMTK  
- Strategické plánovanie RMTK za účelom prípravy podkladov k vypracovaniu žiadosti o 
dotáciu na rok 2015  
 
Celoročné aktivity:  
- Požičiavanie dataprojektoru  
- Požičiavanie priestorov  
- Infoservis  
- Poradenstvo  
- Správa web stránky  
- Účasť na príprave krajskej stratégie pre mládež na roky 2014-2020  
- Zasadnutia predsedníctva  
- Pracovné stretnutia za účelom plánovania, realizácie a vyhodnotenia aktivít RMTK  
- Administratíva, účtovníctvo  
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PRÍLOHA Č. 2 

 

Správa o hospodárení RMTK v roku 2014 

 
Príjmy:  

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 25000,-  

- JAVYS      700,-  

- Členské príspevky     102,-  

- Úroky z vkladov     0,8,-  

- Vlastne zdroje organizátora    1573,2,-  

- Peňažné dary a iné príjmy    2400,-  

- Pôžičky      23755,-  

 

SPOLU      53531,- 
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Výdavky:  

 

1. Bežný chod kancelárie RMTK:  

- Prenájom kancelárie        464,-  

- Telefónne poplatky        362,23,-  

- Poštovné         42,5,-  

- Služby účtovníka        300,-  

- Doména webovej stránky       23,91  

SPOLU BEŽNÝ CHOD KANCELÁRIE     1192,64,-  

 

2. Realizácia projektov, činnosť RMTK:  

- Valné zhromaždenie (prenájom miestnosti, občerstvenie,...)   70,-  

- Zasadnutia Predsedníctva (občerstvenie,...)     285,-  

- Letný tábor         700,-  

- Ľudské zdroje         21434,6,-  

- Cestovné         1780,-  

- Materiál (kancelársky materiál, spotrebná materiál, pomôcky,...)  6229,84,-  

- Externé služby (ubytovanie, prenájom, občerstvenie, doprava, lektorské...) 17155,-  

- Publicita         2080,-  

- Členské príspevky (RMS, ZPDM, AKRAM,...)    1778,7,-  

SPOLU REALIZÁCIA PROJEKTOV A ČINNOSŤ RMTK  51513,14,-  

 

3. Ostatné výdavky RMTK:  

- Bankové poplatky        145,22,-  

- Iné výdavky         680,-  

SPOLU OSTATNÉ VÝDAVKY      825,22  

 

SPOLU VŠETKY VÝDAVKY      53531,- 
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PRÍLOHA Č. 3 

  

Plán činnosti RMTK na rok 2015  

Hlavné ciele RMTK sú:  

a) Zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre 

všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na 

území Trnavského kraja.  

b) Zastupovať oprávnené záujmy občianskych združení, neziskových organizácií a 

neformálnych skupín, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Podporovať tak rozvoj organizácií 

pracujúcich s deťmi a mládežou na území Trnavského kraja.  

Tieto hlavné ciele chceme napĺňať plnením nasledovných čiastkových cieľov a aktivitami k 

ním priradenými:  

1) Systematická pravidelná činnosť RMTK  

- Valné zhromaždenie RMTK - Organizácia Valného zhromaždenia RMTK vyplýva zo 

stanov RMTK, zasadnutie XXII. sa uskutoční 22. februára 2015 za účelom schválenia 

programových dokumentov činnosti a hospodárenia RMTK na rok 2015. V prípade 

nevyhnutnosti prejednať nejakú závažnú skutočnosť, bude na základe rozhodnutia 

Predsedníctva RMTK zvolané mimoriadne zasadnutie VZ.  

- Predsedníctvo RMTK - Pravidelné zasadnutia Predsedníctva RMTK ako najvyššieho 

výkonného orgánu RMTK budú organizované každomesačne. V prípade nevyhnutnosti 

prejednať nejakú závažnú skutočnosť zvolá predseda RMTK mimoriadne zasadnutie 

predsedníctva.  

- Strategické plánovanie – bude zamerané na činnosť RMTK 2015/2016 a stratégiu ďalšej 

spolupráce s partnermi  

- Grantový a projektový manažment RMTK, fundrising : získavanie a zabezpečovanie 

zdrojov pre podujatia RMTK  

- Účasť členov Predsedníctva na rokovaniach, kurzoch a školeniach: zvyšovanie 

odbornosti a kompetencií v oblasti práce s mládežou  
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2) Sieťovanie mládežníckych subjektov v rámci kraja  

- Aktualizácia zoznamu existujúcich mládežníckych subjektov - počas celého roka bude 

prebiehať overovanie aktuálneho stavu, funkčnosti a hľadanie nám doteraz neznámych 

mládežníckych subjektov, ich kategorizácia a oslovenie pre spoluprácu  

- Organizácia stretnutí mládežníckych subjektov v jednotlivých regiónoch - počas celého 

roka budú prebiehať stretnutia prostredníctvom „okrúhlych stolov“ (1x v každom okrese), kde 

sa budú mládežnícke subjekty vzájomne oboznamovať o činnosti a vytvárať si možnosti na 

ďalšiu spoluprácu  

- Návšteva členských organizácií - za nasledujúce funkčné obdobie chceme navštíviť 

členské a pozorovateľské organizácie (po dohode)  

 

3) Zastupovanie a koordinácia oprávnených záujmov mladých v kraji a vytváranie podmienok 

rozvoja dobrovoľníctva a participácie mladých, realizácia a šírenie informácii o práci s 

mládežou, o neformálnom vzdelávaní  

- Štrukturovaný dialóg so zástupcami samospráv - v každom okrese, o špecifických 

potrebách mladých v rôznych okresoch  

 

- Spolupráca s TT SK ohľadom prípravy krajskej stretégie pre mládež na rok 2014-2020 

– chceme pokračovať v rokovaniach s poslancami TT SK, zamestnancami Úradu TT SK, 

účasťou našich zástupcov na rokovaniach Rady predsedu TT SK pre šport a mládež a na 

koordinácii činnosti ZPDM  

- Spolupráca na podujatiach Združenia pre podporu detí a mládež v Trnavskom kraji: 

Animátor roka - PR kampaň zameraná na zvýšenie spoločenskej role animátorov. Kampaň 

bude spojená s ocenením najaktívnejších animátorov. Ocenenie najaktívnejších animátorov 

bude na základe nominácií a vyhodnotenia odbornou porotou prebiehať v rámci slávnostného 

galavečera.  

- Obec s najpriateľskejším vzťahom k deťom a mládeži - Súťaž o získanie titulu „Obec s 

najpriateľskejším vzťahom k deťom a mládeži“ je zameraná na podporu aktivít detí a mládeže 

na miestnej úrovni. Víťaza súťaže vyhodnotí odborná porota a cenu víťazovi odovzdáme v 

rámci slávnostného programu.  

- Komunikácia a spolupráca s MŠVVaŠ SR a RMS o koncepčných otázkach mládežníckej 

politiky celoslovenského charakteru  

- Spolupráca zástupcov krajských rád mládeže - Spolupráca zástupcov krajských rád 

mládeže bude zameraná na vzájomné konzultácie, analyzovanie najvýznamnejších problémov 

regionálnej mládežníckej politiky a problémov v činnosti samotných regionálnych rád a v 

koordinácii postupu a presadzovania záujmov vo vzťahu k celoštátnym orgánom.  

- Spolupráca a vytváranie nových partnerstiev  
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- Dobrovoľníci deťom - Spoluorganizácia prezentačného dňa detských a mládežníckych 

združení a ostatných subjektov pracujúcich s deťmi a mládežou „Dobrovoľníci deťom 2015“. 

Podujatie Dobrovoľníci deťom zrealizuje Mestská rada mládeže v Trnave po vzájomnej 

dohode s RMTK a s Mestom Trnava a ďalšími partnermi. Podujatie má za úlohu zvýšenie 

povedomia o existencii detských a mládežníckych organizácii v regióne a o ich činnosti.  

- Festival mladých rodín – podpora rodiny ako základnej jednotky spoločnosti, dôraz kladie 

na osobný kontakt a osobné stretnutia na rozdiel od virtuálnych, pre rodičov sú pripravené 

odborné prednášky, o deti sa starajú animátori a dobrovoľníci  

- Dobrovoľník RMTK - zapájanie aktívnych mladých, ktorí sa chcú angažovať, budú v 

úzkom kontakte s predsedníctvom a budú participovať na podujatiach RMTK  

- Školenia pre žiacke školské rady a mládežnícke parlamenty - v ďalších rokoch 

plánujeme rozšíriť našu členskú základňu o viaceré žiacke školské rady a preto ich považujme 

za jednu z prioritných cieľových skupín, mládežníckym parlamentom sa chceme venovať 

prostredníctvom zjednotenia ich činnosti v jednotlivých regiónoch  

- Stretnutie koordinátorov žiackych školských rád – rokovania a následne okrúhle stoly 

pre koordinátorov ŽSR  

- Web stránka, udržiavanie stránky a informovanie aj na sociálnych sieťach  

- Newsletter, aktualizácia mailinglistu – zamerané na pravidelnú informovanosť mládeže  

- Školenia v rámci projektu Mladí bez nenávisti  

 

Projekt - HLAS MLADÝCH  

Cieľovou skupinou projektu je mládež, primárne vo veku od 13 do 17 rokov v mládežníckych 

organizáciách, žiackych školských radách, v mládežníckych parlamentoch, v neformálnych 

skupinách, ale i neorganizovaná mládež. Obzvlášť sa pri realizácií projektových aktivít 

budeme usilovať zapojiť mladých ľudí, ktorí sú z obcí, zo sociálne slabších rodín, z 

národnostnej alebo etnickej menšiny, alebo inak znevýhodnení.  

Nosnými aktivitami projektu sú:  

1. Herbár nápadov - sumarizácia inšpiratívnych a inovatívnych nápadov, projektov, aktivít v 

práci s mládežou, tvorba publikácie a DVD, distribúcia a prezentácia výstupov aktivity  

2. Žiacke školské rady a mládežnícke parlamenty - zvyšovanie kompetencií koordinátorov 

a členov žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov  

3. Pošli správu pre samosprávu – zbieranie podnetov a názorov od mladých a ich 

sprostredkovanie kompetentným v samospráve  

4. Posilka - zvyšovanie kompetencií pracovníkom s mládežou, mládežníckym vedúcim a 

mladým vedúcim prostredníctvom neformálneho vzdelávania  

5. Mládežnícke organizácie - sieťovanie, vyhľadávanie nových kontaktov, zvyšovanie 

povedomia organizácii o nosných oblastiach projektu, zvyšovanie kompetencií pre prácu s 

mládežou  
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6. Dobrovoľníctvo - rozvoj dobrovoľníctva a povedomia o dobrovoľníctve v kraji. 

Spolupráca pri vytvorení dobrovoľníckeho centra v rámci TT kraja. Podujatie Dobrovoľníci 

deťom (počas dňa detí, na Trojičnom námestí v Trnave určené pre širokú verejnosť - ukážky 

práce s mládežou jednotlivých mládežníckych organizácií). Realizácia podujatí Animátor 

roka a Obec s najpriateľskejším vzťahom k deťom a mládeži.  

7. Mládežnícka politika - tvorba krajskej stratégie pre mládež, presadzovanie záujmov 

mladých na úrovniach samospráv. 
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PRÍLOHA Č. 4 

 

Plán hospodárenia RMTK na rok 2015  

Príjmy:  

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR    25000,-  

- Erasmus+         12000,-  

- Granty prostredníctvom nadácii a fondov     1000,-  

- Členské príspevky        102,-  

- Účastnícke príspevky       2000,-  

- Peňažné dary        1000,-  

- Vlastné zdroje organizátora       1000,-  

- Úroky na bežnom účte       2,- 

  

SPOLU PRÍJMY        42104,- 
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Výdavky: 

 

1. Bežný chod kancelárie RMTK: 

- Prenájom kancelárie a priľahlých priestorov     500,-  

- Telefónne poplatky         400,-  

- Poštovné          100,-  

- Služby mzdárky         300,-  

- Služby účtovníka         300,-  

- Členské príspevky do organizácií RMS, AKRAM, ZPDM,...   1800,-  

- Doména webovej stránky        30,-  

- Bankové poplatky         150,-  

 

SPOLU BEŽNÝ CHOD KANCELÁRIE RMTK    3580,-  

 

2. Realizácia projektov, činnosť RMTK:  

- Valné zhromaždenie (prenájom sály, občerstvenie,...)    300,-  

- Zasadnutia predsedníctva (cestovné, občerstvenie,...)    300,-  

- Prac. stretnutia dobrovoľníkov RMTK (cestovné, občerstvenie,...)  300,-  

- Realizácia aktivít podporených MŠVVaŠ SR     25000,-  

- Realizácia aktivít podporených národnou agentúrou Erasmus+   12000,- 

  

SPOLU REALIZÁCIA PROJEKTOV A ČINNOSŤ RMTK   37900,-  

 

3. Ostatné výdavky RMTK: 

- Iné výdavky           624,- 

  

SPOLU OSTATNÉ VÝDAVKY RMTK:      624,-  

 

 

 

 

 

SPOLU VÝDAVKY         42104,- 


