
Podmienky voľby členov Rady mladých 
 

Rada mladých je stály poradný a iniciatívny orgán MsZ v Prievidzi. Jej zriaďovateľom 
je Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Jej pôsobnosť upravuje Štatút rady mladých, 

interná smernica mesta Prievidza č. 70.  
 
1. Návrhy na zástupcu detí a mládeže v rade mladých sa podávajú písomne 

prostredníctvom návrhového hárku (príloha). Návrhy podávajú nasledovné subjekty 
aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza (viď. Štatút rady mladých čl. 3, 

odst.2): 
a) mládežnícke organizácie, neformálne skupiny a mimovládne organizácie 
(neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, spolky a iné) zamerané na 

voľnočasové aktivity, neformálne vzdelávanie a občianske angažovanie mládeže, 
b) stredné školy a žiacke školské rady, 

c) základné školy a žiacke parlamenty, 
d) športové kluby a ostatné subjekty primárne zamerané na športové aktivity detí 
a mládeže, 

e) umelecké kolektívy a občianske združenia zamerané na aktívnu interpretačnú 
činnosť detí a mládeže. 

 
2. Zástupcom mládeže v Rade mladých môže byť každá fyzická osoba, ktorá má 

trvalé bydlisko v meste Prievidza, v deň volieb dosiahla vek 12 rokov a nedovŕšila vek 
29 rokov a bola navrhnutá niektorým subjektom aktívnym v práci s deťmi a mládežou 
v meste Prievidza. 

 
3. Subjekt aktívny v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza môže 

navrhnúť jedného, alebo viac zástupcov v tej oblasti práce s deťmi a mládežou, 
v ktorej je aktívny. Každý návrh musí byť predložený na samostatnom návrhovom 
formulári. Vyplnený formulár sa doručuje Komisii mládeže a voľnočasových aktivít pri 

MsZ Prievidza e-mailom na adresu martin.drozd@prievidza.sk, osobne do schránky 
poslanca MsZ Martina Drozda na mestskom úrade, alebo poštou na adresu: 

Mestský úrad Prievidza 
predseda Komisie mládeže a voľnočasových aktivít 
Ing. Martin Drozd, poslanec MsZ 

Námestie slobody 14 
971 01  Prievidza 

na obálku napíšte „Rada mladých“ 
 

4. Termíny uzávierky prijímania návrhov na zástupcov v Rade mladých (t. j. 

termín, do ktorého musí byť formulár s návrhom doručený Komisii mládeže a 
voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi) stanovuje komisia nasledovne: 

 mládežnícke organizácie, neformálne skupiny a mimovládne organizácie 
(neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, spolky a iné) zamerané 
na voľnočasové aktivity, neformálne vzdelávanie a občianske angažovanie 

mládeže, športové kluby a ostatné subjekty primárne zamerané na športové 
aktivity detí a mládeže, umelecké kolektívy a občianske združenia zamerané na 

aktívnu interpretačnú činnosť detí a mládeže doručia svoje návrhy 
najneskôr do pondelka, 10. septembra 2012 do 18:00 hod.  

 stredné školy, žiacke školské rady, základné školy a žiacke parlamenty doručia 

svoje návrhy najneskôr do piatka 14. septembra 2012 do 18:00 hod.   
 

5. Orgánom na posúdenie návrhov na zástupcu v rade mladých je Komisia 
mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi. Orgán zaradí do volieb len tie 

návrhy, ktoré boli riadne doručené v zmysle týchto podmienok a sú v súlade 
s ustanoveniami Štatútu rady mladých.  
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6. Voľba členov rady mladých prebieha podľa čl. 4 ods. 2. Štatútu rady mladých na 
zvolaných volebných stretnutiach. Komisia mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v 

Prievidzi spolupráci s Fórom detí a mládeže mesta Prievidza zvolávajú nasledovné 
volebné stretnutia: 

 
V piatok 14. septembra 2012 o 18:00 hod. v Centre voľného času SPEKTRUM 
(Ul. K. Novackého 14, Prievidza) si zvolia svojich zástupcov v Rade mladých 

 mládežnícke organizácie, neformálne skupiny a mimovládne organizácie 
(neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, spolky a iné) zamerané 

na voľnočasové aktivity, neformálne vzdelávanie a občianske angažovanie 
mládeže, 

 športové kluby a ostatné subjekty primárne zamerané na športové aktivity detí 

a mládeže, 
 umelecké kolektívy a občianske združenia zamerané na aktívnu interpretačnú 

činnosť detí a mládeže. 
 
V utorok 18. septembra 2012 o 9:00 hod. v Centre voľného času SPEKTRUM 

(Ul. K. Novackého 14, Prievidza) si zvolia svojich zástupcov v Rade mladých 
 stredné školy a žiacke školské rady, 

 základné školy a žiacke parlamenty. 
 
Každý subjekt, uvedený v bode 1 týchto podmienok, zastupuje na volebnom stretnutí 

jeden zástupca. Pri voľbe členov rady mladých volí zástupca subjektu v tej oblasti 
práce s deťmi a mládežou, v ktorej je aktívny, taký počet členov Rady mladých, aký je 

uvedený v čl. 3, ods. 3 Štatútu rady mladých. 
 
7. Mandát člena rady mladých vznikne jeho zvolením nadpolovičnou väčšinou 

zúčastnených na zvolanom volebnom stretnutí. Ak nie je na stretnutí možné zvoliť 
dostatočný počet zástupcov za príslušnú oblasť práce s deťmi a mládežou, sú 

chýbajúci zástupcovia za túto oblasť zvolení dodatočne. Funkčné obdobie členov rady 
je jeden rok.  
 

Bližšie informácie získate u Kataríny Cifríkovej, pedagogického zamestnanca CVČ 
Spektrum Prievidza, Ul. K. Novackého 14, Prievidza 971 01, 046/543 2470, 

0907247653,  k.cifrikova@zipcem.sk. 
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