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Správa o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas
funkčného obdobia 2020/2021
Štatút Rady mladých bol schválený MsZ uznesením číslo 176/18 dňa 30.04.2018 ako Interná
smernica č. 70. Tretie funkčné obdobie Rady mladých mesta Prievidza sa začalo 20.09.2020. Tento
rok mala Rada mladých 16 členov z toho: 6 za stredné školy, 8 za základné školy a 2 za mládežnícke
organizácie. Koordinátorkou Rady mladých zostala Mgr. Katarína Cifríková.
Zasadnutia Rady mladých
Rada mladých sa počas obdobia 2020/2021 stretla šesťkrát. Výbor Rady mladých sa stretával
podľa potreby, minimálne dvakrát mesačne. Jeho úlohou bolo pripravovať zasadnutia, návrhy
dokumentov, aktivity a podujatia, propagácia činnosti, sieťovanie a iné úlohy, ktorými ich poverili
členovia rady. Zasadnutí Rady mladých sa zúčastňovali aj pozvaní zástupcovia mesta a iní hostia.
Z dôvodu karanténnych opatrení pre COVID-19 sa 5 zasadnutí Rady mladých uskutočnilo online.
Prvé zasadnutie Rady mladých, zvolané Komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít,
sa konalo dňa 05.10.2020 v obradnej sieni Mesta Prievidza za prítomnosti zástupcu primátorky
mesta Prievidza Ing. Ľuboša Jelačiča, ktorý nominantom Žiackych školských rád stredných
a základných škôl a subjektov aktívnych v práci s deťmi a mládežou so sídlom na území mesta
Prievidza odovzdal menovacie dekréty. Na zasadnutí bol zvolený Výbor Rady mladých pozostávajúci
z predsedu – Martin Daško, podpredsedov – Veronika Plachá, Michaela Šaálová, Juraj Zelenák a
zapisovateľa – Sarah Fábiková.
Druhé zasadnutie Rady mladých, zvolané jej predsedom, sa uskutočnilo 26.11. 2020.
Z dôvodu proticovidových opatrení sa konalo online. Hosťom stretnutia boli: Maroš Kliniec a
Andrea Dolinská-Maková, koordinátorka medzinárodného projektu Europe Goes Local, do ktorého
bolo zapojené mesto Prievidza spolu s členmi Rady mladých. Bol na ňom prezentovaný dotazník
k zisťovaniu potrieb mladých ľudí v meste Prievidza k príprave „Plánu činnosti Rady mladých na rok
2021“ a „Návrhu plánu aktivít rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza na rok 2021“. Hostia
stretnutia predstavili členom rady výstupy z „Analýzy stavu v oblasti práce s mládežou v meste
Prievidza“. Členovia diskutovali o možných aktivitách pre mladých ľudí počas covidových
obmedzení.
Tretie zasadnutie Rady mladých sa konalo 18.12. 2020 online, za účasti hostí: zástupca
primátorky mesta Prievidza Ing. Ľuboš Jelačič, predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových
aktivít pri MsZ v Prievidzi Ing. Branislav Bucák, člen Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít
pri MsZ v Prievidzi, vedúci kancelárie primátorky mesta Prievidza Mgr. Alojz Vlčko a koordinátorka
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medzinárodného projektu Europe Goes Local Andrea Dolinská-Maková. V úvode stretnutia
vyhodnotil predseda Rady mladých činnosť za november a december. Hostia stretnutia informovali
členov rady o aktuálnej situácii v meste a o pripravovaných projektoch. Pani Dolinská-Maková
odprezentovala účastníkom výstupy dotazníka „Zisťovanie potrieb mládeže v meste Prievidza“.
Následne predseda Rady mladých predstavil: „Návrh plánu rozvoja práce s mládežou v meste
Prievidza na rok 2021“ a „Plán činnosti Rady mladých na rok 2021“.
Štvrté zasadnutie Rady mladých sa uskutočnilo dňa 16.04. 2021. Počas zasadnutia predseda
vyhodnotil činnosť Rady mladých za prvý polrok. Aktivitami sme rozvíjali tímovú spoluprácu,
motiváciu a neverbálnu komunikáciu. Pozornosť sme venovali zisteniu aktuálnych potrieb mladých
ľudí v meste a možnostiam, ako zlepšiť prácu Rady mladých. Oboznámili sme členov o vytvorení
Google disku a Instagramu Rady mladých k spoločnému zdieľaniu dokumentov, informácií
a propagácii našej činnosti. Pripravili sme plán aktivít do konca školského roka.
Piate zasadnutie Rady mladých sa konalo 03.06.2021. V úvode členovia výboru Rady
malých informovali o uskutočnených a o pripravovaných aktivitách a o využívaní informačnopropagačných nástrojov. Venovali sme sa ekologickým problémom a podpore ochrany prírody.
Dohodli sme sa na zapojení do celoslovenskej aktivity „Zaži čisté rieky – Slovensko“, na uskutočnení
návštevy Mládežníckeho parlamentu a na uskutočnení koncoročného posedenia Rady mladých
spojeného s opekaním. Členovia výboru pripravili vzdelávacie aktivity zamerané na podporu
komunikácie.
Šieste posledné zasadnutie Rady mladých za uplynulé funkčné obdobie sa uskutočnilo
07.09. 2021. Členovia rady boli oboznámení a schválili „Správu o činnosti Rady mladých za obdobie
2020/2021“. Boli informovaní o uskutočnených a pripravovaných aktivitách, o zapojení do
medzinárodných projektov SPACE 2 a With the Eye of Youth. Na záver sme spoločne zhodnotili
vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a prácu.
Podujatia Rady mladých v roku 2020/2021
Činnosť Rady mladých v tomto období ovplyvnila pandemická situácia. Niektoré plánované
podujatia sa nemohli uskutočniť. Zorganizovali sme tieto podujatia:
1. Teambuilding Rady mladých (25-26.09.2020) – uskutočnil sa v priestoroch CVČ
v Prievidzi. Bol zameraný na zlepšenie vzťahov medzi členmi, tímovej spolupráce,
komunikácie a motivácie členov rady.
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2. Mikulášska turistika (06.12. 2020) – uskutočnila sa na trase z Námestia slobody ku starej
vyhliadke nad Bojnicami. Zúčastnilo sa jej 24 účastníkov zo základných a stredných škôl
mesta Prievidza.
3. Čistenie rieky s Radou mladých mesta Prievidza (05.06. 2021) – uskutočnilo sa v okolí
rieky Nitry. Počas troch hodín sa vyčistilo približne trojkilometrové územie od Močidiel
po hlavnú cestu do Bojníc. Aktivity sa zúčastnilo 24 dobrovoľníkov, medzi ktorými boli
členovia Rady mladých, žiackych školských rád, mladí dobrovoľníci centra voľného času
a verejnosť. Spolu sa vyzbieralo 23 vriec, čo bolo približne 165 kg odpadu. Aktivita sa
konala v rámci Svetového dňa životného prostredia a celoslovenskej akcie „Zaži čisté
rieky – Slovensko“ s podporou mesta Prievidza.
4. Fórum detí a mládeže mesta Prievidza (08.06.2021) – konalo sa v zasadačke centra
voľného času. Hosťami stretnutia boli: zástupca primátorky mesta Prievidza Ing. Ľuboš
Jelačič, predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi Ing.
Branislav Bucák a a jej člen Mgr. Alojz Vlčko. Vo funkčnom období rokov 2002/2021 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 aktuálnom dianí
v meste, diskutovať so zástupcami mesta na rôzne témy a pracovať v sekciách.
5. Koncoročný teambuilding Rady Mladých (28.06.2021) – rada uskutočnila motivačné
stretnutie jej členov spojené s opekaním v átriu centra voľného času, na ktorom im
poďakovala za celoročnú činnosť.
6. Stretnutie s Mládežníckym parlamentom Púchov (01.-02.07.2021) – uskutočnilo sa
v centre voľného času Včielka v Púchove. Stretnutia sa zúčastnilo 25 mládežníkov. Počas
dvojdňového stretnutia členovia rady navštívili mestské zastupiteľstvo, kde sa stretli
s pani primátorkou JUDr. Katarínou Henekovou. Nadviazali spoluprácu s mladými ľuďmi
z Púchova, dozvedeli sa, ako funguje práca s mládežou v inom meste, vymenili si
skúsenosti a získali nové nápady do ďalšej práce.

Iné aktivity Rady mladých
1. Zohotvenie dokumentov „Plán činnosti Rady mladých na rok 2021“ a „Návrh plánu aktivít
rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza na rok 2021“.
2. Spolupráca pri vytvorení „Analýzy práce s mládežou v meste Prievidza 2020“.
3. Vyplnenie a propagácia dotazníku „Zisťovanie potrieb mládeže mesta Prievidza“
v mesiacoch november a december 2020 prostredníctvom gmail formuláru.

Účasť Rady mladých na iných projektoch a podujatiach
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1. Zapojenie do medzinárodného projektu Europe Goes Local 2020 (EGL) , do ktorého bolo
zapojených 5 vybratých samospráv zo Slovenska a 5 z Čiech. 06.-07.09. 2020 sa tri slovenské
tímy stretli v Turčianskych Tepliciach na dvojdňovom školení, na ktorom sa vzájomne
vyhodnotili pripravené strategické dokumenty, vymenili si navzájom skúsenosti a nadviazali
spoluprácu. Následné stretnutia prebiehali online. Projekt bol ukončený záverečným online
stretnutím 24.-26.02. 2021, kde sa vyhodnotil celý priebeh a boli odprezentované dobré
príklady praxe z mládežníckej politiky a práce samospráv slovenských a českých miest.
2. Zapojenie do projektu Together – International leadership training program od septembra
2019. Članovia Rady mladých patria do medzinárodného organizačného tímu k príprave
mládežníckej výmeny vo Fínsku. Do projektu sú zapojené 4 mestá: jedno z Fínska, Nemecka,
Česka a Slovenska – mesto Prievidza. Realizácia projektu sa predlžuje z dôvodov covidových
opatrení.
3. Účasť zástupcov žiackych školských rád stredných škôl mesta Prievidza s koordinátorkou
v medzinárodnom projekte With the Eye of Youth, ktorý sa uskutočnil 12.6. - 19.6. 2021
v poľskom meste Bytom, kde sa stretli mladí ľudia a koordinátori práce s mládežou z Poľska,
Čiech, Slovinska a zo Slovenska. Stretnutie bolo zamerané na nadviazanie spolupráce,
výmenu skúseností a prípravu spoločnej mládežníckej výmeny v rámci programu Erasmus +.
4. Účasť na medzinárodnom projekte SPACE 2 v Trenčíne 27.8. - 4.9. 2021. Zúčastnili sa ho
členovia mládežníckych parlamentov a žiackych školských rád stredných škôl z poľských
miest – Bytom a Katowice, z českých miest – Vratimov a Ostrava a slovenských miest –
Trenčín a Prievidza. Radu mladých reprezentovali štyria zástupcovia spolu s koordinátorkou.
5. Účasť na online konzultácií k Stratégii SR pre mládež na roky 2021- 2028 organizované dňa
26.03. 2021 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
6. Účasť na online stretnutí mládežníckych parlamentov z Prievidze, zo Sniny, z Vráblov a zo
Slovinky, ktoré sa uskutočnilo 21.05. 2021.
7. Zapojenie do online workshopov k plánu spravodlivej transformácie. Uskutočnili sa 07.05.
2021 pre stredné školy a 06.05.2021 pre vysoké školy a mladých pracujúcich. Stretnutí sa
zúčastnilo 13 mládežníkov za mesto Prievidza.
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Dôvodová správa
Správa o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 2020/2021 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 2020/2021
II. odporúča – neodporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia
2020/2021
číslo:............
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 2020/2021
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