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Správa o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas 

funkčného obdobia 2019/2020 

 

Štatút Rady mladých bol schválený MsZ uznesením číslo 176/18 dňa 30.04.2018 

ako Interná smernica č. 70. Druhé funkčné obdobie Rady mladých mesta Prievidza sa 

začalo 23.09.2020.  

 

Začiatok 

Druhé funkčné obdobie Rady mladých ako poradného orgánu mestského 

zastupiteľstva sa začalo 23.09.2019 odovzdávaním menovacích dekrétov nominantom 

Žiackych školských rád stredných a základných škôl so sídlom na území mesta Prievidza 

a subjektov aktívnych v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza. Odovzdávala ich 

primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková za prítomnosti členov Mestskej 

rady v obradnej sieni Mesta Prievidza. Nominovaných bolo 15 členov z toho 6 za stredné 

školy, 8 za základné školy a jeden za mládežnícke organizácie, ktorí sa počas preberania 

dekrétov podpísali do pamätnej knihy mesta Prievidza. Koordinátorkou Rady mladých sa 

stala Mgr. Katarína Cifríková. 

 

Zasadnutia Rady mladých 

 Rada mladých sa počas obdobia 2019/2020 stretla 7 krát. Zasadnutí sa zúčastňovali 

pozvaní zástupcovia mesta a jedného sa zúčastnila aj pani primátorka. 

 

Prvé zasadnutie Rady mladých bolo v súlade s čl. 5, ods. 1, Štatútu Rady mladých 

zvolané Komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít dňa 23.09.2019 a konalo sa 

v obradnej sieni Mesta Prievidza za prítomnosti p. primátorky a členov Mestskej rady. Na 

tomto zasadnutí bol zvolený Výbor Rady mladých pozostávajúci z predsedu - Maroš 

Kliniec, podpredsedu - Tomáš Šmidák, zapisovateľa - Martin Daško. Výboru boli udelené 

rôzne úlohy, ako napríklad, pripravovať zasadnutia Rady, Fóra detí a mládeže, návrhy 

dokumentov, atď. Rada si dala za úlohu pripraviť Plán činnosti Rady mladých na rok 2020 

a pripraviť Návrh plánu aktivít rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza na rok 2020. 

 

Druhé zasadnutie Rady mladých bolo v súlade s čl. 5, ods. 2, Štatútu Rady 

mladých zvolané jej predsedom. Uskutočnilo sa 22.10.2019 v zasadačke Centra voľného 

času v Prievidzi. Bol na ňom odprezentovaný a pripomienkovaný Plán činnosti Rady 

mladých na rok 2020 a Návrh plánu aktivít rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza na 

rok 2020.  
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Tretie zasadnutie Rady mladých bolo v súlade s čl. 5, ods. 2, Štatútu Rady mladých 

zvolané jej predsedom. Uskutočnilo sa 25.11.2019 v zasadačke CVČ. Pripravovali sa na 

ňom aktivity na nasledujúci mesiac a členovia sa rozhodli vyzbierať podnety mladých ľudí 

na zlepšenie niektorých vecí v meste. 

 

Štvrté zasadnutie Rady mladých bolo v súlade s čl. 5, ods. 2, Štatútu Rady 

mladých zvolané jej predsedom. Uskutočnilo sa 16.12.2019 v zasadačke mestského domu. 

Zúčastnili sa ho aj poslanci mesta Prievidza. Boli na ňom vyhodnotené uskutočnené 

aktivity, pripravovali sa aktivity plánované do konca kalendárneho roka a členovia RM 

prezentovali poslancom podnety mladých ľudí zozbierané od posledného stretnutia. 

Navrhlo sa vyčleniť z rozpočtu mesta na rok 2020 sumu vo výške 1 500 eur na podporu 

práce Rady mladých.  

 

Piate zasadnutie Rady mladých bolo v súlade s čl. 5, ods. 2, Štatútu Rady mladých 

zvolané jej predsedom. Uskutočnilo sa 27.01.2020 v zasadačke CVČ. Príprava  

 

Šieste zasadnutie Rady mladých bolo v súlade s čl. 5, ods. 2, Štatútu Rady 

mladých zvolané jej predsedom. Uskutočnilo sa 25.06.2020 v zasadačke CVČ. Na stretnutí 

sa vyhodnotili aktivity ŽŠR základných a stredných škôl počas pandémie činnosť Rady 

mladých počas uplynulého šk. roka. 

 

Siedme zasadnutie Rady mladých bolo v súlade s čl. 5, ods. 2, Štatútu Rady 

mladých zvolané jej predsedom. Uskutočnilo sa 08.09.2020 v zasadačke CVČ. Bolo 

posledným zasadnutím Rady mladých za uplynulé funkčné obdobie, schválila sa Správa 

o činnosti Rady mladých za obdobie 2019/2020, ktorá bude prezentovaná na Komisii 

športu, mládeže a voľnočasových aktivít, Mestskej rade a na Mestskom zastupiteľstve. 

 

Financie Rady mladých 

V roku 2019 boli financované aktivity Rady mladých prostredníctvom rozpočtového 

presunu na Centrum voľného času vo výške 1 500 eur na organizáciu Vzdelávania 

mladých lídrov Prievidza, Mikulášskeho turnaja v bowlingu a Teambuildingu Rady mladých. 

Podarilo sa tiež získať finančnú podporu 2 000 eur na Vzdelávanie mladých lídrov 

Prievidza od  Hajcman o.z. 

 

Aktivity Rady mladých v roku 2019 

V roku 2019 boli Radou mladých, okrem zasadnutí, organizované 4 podujatia a to: 

1. Konferencia žiackych školských rád ZŠ - uskutočnila sa 15.11.2019. Účastníkmi boli 

členovia ŽŠR základných škôl mesta Prievidza. Okrem výmeny skúseností 

a prezentovania svojej činnosti sa zástupcovia ŽŠR zúčastnili dvoch workshopov, 

komunikácia a motivácia k práci v ŽŠR.  
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2. Konferencia žiackych školských rád SŠ - uskutočnila sa 18.11.2019. Účastníkmi boli 

členovia ŽŠR stredných škôl z Prievidze, Novák a Handlovej. Súčasťou Konferencie 

bol aj workshop zameraný na zlepšenie komunikácie a sebaprezentovania. Zisťovali 

sme ako mládež vníma mesto Prievidza, jeho plusy a mínusy z pohľadu mladých. 

3. Vianočný turnaj v bowlingu - uskutočnil sa 08.12.2019 v priestoroch bowlingovej 

dráhy v areáli minigolfového ihriska Golfík. Zúčastnilo sa ho 28 žiakov zo stredných 

aj základných škôl v 7 družstvách. Ceny odovzdal predseda Rady mladých 

s koordinátorkou RM. 

4. Teambuilding Rady mladých - uskutočnil sa v dňoch 30.11.-01.12.2019 v priestoroch 

CVČ Prievidza. Bolo zamerané na vybudovanie lepších vzťahov medzi členmi Rady 

mladých, zlepšenie komunikácie atď. Zúčastnili sa ho aj členovia Mládežníckeho 

parlamentu mesta Púchov, ktorí sa prišli inšpirovať našimi aktivitami, fungovaním, 

nadobudnúť nové vzťahy a skúsenosti.  

5. Mikulášsky večierok pre seniorov z klubu dôchodcov Sever - 8.12.2019 v priestoroch 

CVČ Prievidza. Bolo zameraný na podporu medzigeneračného dialógu, zlepšenie 

vzájomných vzťahov a mienky medzi mladými a seniormi a spríjemnenie trávenia 

voľného času seniorom. 

6. Stretnutie koordinátorov ŽŠR - 13.09. 2019 v CVČ Prievidza sa stretli koordinátori 

ŽSR okresu Prievidza. Cieľom bolo vzájomné spoznávanie, získanie nových 

informácii, kontaktov, umožnenie vzájomného dialógu, výmeny skúseností a 

nadviazanie spolupráce. Prezentovať informácie z TSK a MŠVVaŠ SR. Zistiť 

problémy ŽŠR, koordinátorov a čo by im pomohlo k zlepšeniu práce.  

7. Vzdelávanie mladých lídrov Prievidza - uskutočnili sa 2 dvojdňové vzdelávania 23.-

24.11. 2019 a 14.-15.12. 2019. Tretie stretnutie sa malo uskutočniť na začiatku 

apríla. Z dôvodu karanténnych opatrení pre SARS-COV19 sa neuskutočnilo. Záver 

vzdelávania prebehlo individuálnymi konzultáciami v máji a záverečným stretnutím 

v CVČ 26.6. 2020. Medzi druhým stretnutím a májovými konzultáciami, 21 

účastníkov vzdelávania zrealizovalo na svojich školách a v meste Prievidza 20 

dobrovoľníckych aktivít. 

 

Aktivity Rady mladých v roku 2020 

V tomto období sme z dôvodu karanténnych opatrení pre SARS-COV19 museli 

zrušiť všetky pripravované podujatia. Členovia Rady mladých, ŽŠR a mládežníckych 

organizácií sa v tomto období aktívne zapojili do rôznych dobrovoľníckych výziev 

organizovaných mestom Prievidza či Slovenským červeným krížom. Členovia rady 

komunikovali prostredníctvom Internetu. 

 

Aktivity Rady mladých konané v priebehu celého funkčného obdobia 

Rada mladých okrem špeciálnych podujatí organizovala aj iné podujatia, ktoré sa 

uskutočnili jeden alebo viackrát počas jej funkčného obdobia. Takýmito aktivitami sú napr.: 
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1. Fórum detí a mládeže mesta Prievidza – vo funkčnom období rokov 2019/2020 bolo 

zorganizované 1 Fórum detí a mládeže mesta Prievidza. Zúčastňujú sa ho žiaci 

stredných a základných škôl, ktorí majú možnosť dozvedieť sa nové informácie 

o dianí v meste, diskutovať so zástupcami mesta na rôzne témy a pracovať 

v sekciách. Fórum sa uskutočnilo 23.09.2019 v zasadačke CVČ.  

2. Diskusné fórum stredoškolákov – počas funkčného obdobia 2019/2020 bolo 

uskutočnených 2 Diskusných fór. Konali sa v priestoroch rôznych škôl a ich zmyslom 

je zblížiť žiacke školské rady stredných škôl, umožniť im bližšiu vzájomnú 

spoluprácu a ponúknuť im miesto pre diskusiu na rôzne témy. 

a. 1. Diskusné fórum sa uskutočnilo 01.10.2019.  

b. 2. Diskusné fórum sa uskutočnilo 09.12.2019. 

 

Iné aktivity Rady mladých 

Rada mladých mala počas funkčného obdobia 2019/2020 pridelené aj iné úlohy a 

zapojila sa aj do rôznych aktivít ako napr.:  

1. Pripraviť Plán činnosti Rady mladých na rok 2020 

2. Pripraviť Návrh plánu aktivít rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza na rok 

2020 

3. Okrúhly stôl k príprave Stratégie SR pre mládež 2021-2028 – uskutočnil sa 6.11. 

2019 v zasadačke CVČ  

4. Medzinárodný projekt Europe Goes Local 2020 – do ktorého sú zapojených 5 

vybratých samospráv zo Slovenska a 5 z Čiech. Je realizovaný od februára 2020.  

Z dôvodu karanténnych opatrení pre SARS-COV19 sa zatiaľ nemohli uskutočniť 

viacdňové vzdelávacie aktivity. Projekt prebieha distančne. Zatiaľ sme vytvorili 

Analýzy stavu práce s mládežou meste Prievidza a dotazník pre mládež mesta, kde 

zisťujeme ich názory, potreby a záujmy. 

5. Medzinárodný projekt Together – International leadership training program od 

septembra 2019. Sme členmi medzinárodného organizačného tímu k príprave  

mládežníckej výmeny vo Fínsku. Do projektu sú zapojené 4 mestá z Fínska, 

Nemecka, Česka a Prievidza. 

 

Ocenenie za prácu s mládežou 

Asociácia krajských rád mládeže a odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR pripravili 11. októbra 2019 v Banskej Bystrici nultý ročník slávnostného 

oceňovania sTOPa 2019. Odborná komisia hodnotila aktivitu, angažovanosť a príklad 

dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity. Mesto Prievidza získalo ocenenie v 

kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. Bolo vyzdvihnuté, že mesto svojimi 

aktivitami podporuje u mladých ľudí myšlienku aktívneho občianstva a participácie, aj 

prostredníctvom Rady mladých ako poradného orgánu mestského zastupiteľstva. 
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Dôvodová správa 

 

Správa o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 2019/2020 je 

informatívny materiál o činnosti Rady mladých, poradného orgánu mestského 

zastupiteľstva, za uplynulé funkčné obdobie.  

 

 

Návrh na uznesenie 

 

číslo:............ 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 2019/2020  

II. odporúča – neodporúča MsZ  

zobrať na vedomie Správu o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného 

obdobia 2019/2020   

 

číslo:............ 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 2019/2020  

 

 

 

 

 

 


