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ZÁPISNICA  
Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA   

ASOCIÁCIE KRAJSKÝCH RÁD MLÁDEŽE   
 

Dátum konania:  19.03.2015 
Čas konania:   15:00 hod.  
Miesto konania:  rekreačné zariadenie Zelený breh, Sigord – Kokošovce 562 
 

Prítomní:  

Ing. Tibor Iró, štatutárny zástupca, predseda Asociácie krajských rád mládeže, člen predsedníctva Rady 

mládeže Trnavského kraja 

Martin Kuštek, poverený riadením Rady mládeže Bratislavského kraja  

Ing. Štefan Beláň, 2. podpredseda Rady mládeže Trenčianskeho kraja 

Mária Labudíková, Rada mládeže Trenčianskeho kraja 

Ing. Martin Šturek, štatutárny zástupca, predseda Rady mládeže Žilinského kraja 

Andrea Maková, štatutárna zástupkyňa, predsedníčka Rady mládeže Banskobystrického kraja 

Daniel Bernát, Rada mládeže Banskobystrického kraja 

Matej Foltán, Rada mládeže Banskobystrického kraja 

Mgr. Marián Švekuš, štatutárny zástupca, predseda Rady mládeže Košického kraja 

Mgr. Martin Gbúr, člen predsedníctva Rady mládeže Košického kraja  

Mgr. Soňa Štefančíková, štatutárna zástupkyňa, predsedníčka Rady mládeže Prešovského kraja  

Mgr. Ľuboš Marcinek, člen predsedníctva Rady mládeže Prešovského kraja  

 

Program Valného zhromaždenia Asociácie krajských rád mládeže (ďalej len AKRAM) 
 

1. Prezentácia členov AKRAM, resp. ich splnomocnených zástupcov a kontrola 
uznášaniaschopnosti                                                                                                                       

2. Voľba predsedajúceho 

3. Schválenie programu 

4. Voľba zapisovateľa zápisnice 

5. Voľba overovateľov zápisnice 

6. Prezentácia Výročnej správy o činnosti AKRAM za rok 2015 a Správy o hospodárení AKRAM 
za rok 2015  

7. Schválenie Výročnej správy o činnosti AKRAM za rok 2015 a Správy o hospodárení AKRAM 
za rok 2015  

8. Prezentácia návrhov a diskusia k novým Stanovám AKRAM 

9. Plán činnosti AKRAM na rok 2016, aktualizovaný časový harmonogram aktivít projektov 
„Sme zvedaví, chceme participovať, štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi“                     
a „Aktiv(iz)uj sa 2x!“ 

10. Schválenie Plánu činnosti AKRAM na rok 2016 

11. Iné   
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1. Prezentácia členov AKRAM, resp. ich splnomocnených zástupcov a kontrola uznášaniaschopnosti   
Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) ako najvyšší orgán združenia zvolala Správna rada AKRAM. 
Bola vykonaná prezentácia prítomných členov AKRAM, resp. ich splnomocnených zástupcov.                                  
Na VZ bolo z celkového počtu 8 členov združenia prítomných 7 zástupcov krajských rád mládeže. 
Podľa článku VII. 4. a 5. odseku Stanov Asociácie krajských rád mládeže „Valné zhromaždenie rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen má pri hlasovaniach právo jedného hlasu. 
Valné zhromaždenie združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov.“ Vzhľadom na skutočnosť,  že na VZ bola prítomná  nadpolovičná väčšina všetkých členov AKRAM,                      
bolo VZ uznášaniaschopné (1/2 = 5 členovia AKRAM).  
 
2. Voľba predsedajúceho  
Uznesenie č. 1: Členovia AKRAM vyjadrujú súhlas, aby predsedajúcim VZ AKRAM bol Ing. Tibor Iró, 
štatutárny zástupca, predseda AKRAM. 
Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh:  7                           
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 0 
Počet hlasujúcich, ktorí sa hlasovania zdržali: 0 
Počet hlasujúcich spolu:   7 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.   
 
3. Schválenie programu  
Predsedajúci VZ odprezentoval prítomným členom program VZ a zároveň navrhol doplniť do programu 
v rámci bodu Iné tieto body: 

 Pracovné stretnutia členov AKRAM s vedením Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), vedením organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 
vedením Rady mládeže Slovenska (RmS), vedením Združenia informačných a poradenských centier 
mladých v SR (ZIPCeM) a vedením Vidieckeho parlamentu na Slovensku (VIPA SK) 

 Uznesenie AKRAM k zverejnenému statusu Ing. Martina Labudíka, člena Správnej rady AKRAM                              
a štatutárneho zástupcu, predsedu Rady mládeže Trenčianskeho kraja na sociálnej sieti.   

 Príprava návrhu Etického kódexu AKRAM 
Uznesenie č. 2: Členovia AKRAM vyjadrujú súhlas s navrhnutým programom VZ, vrátane vyššie 
uvedených bodov navrhnutých v bode Iné.  
Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh:  7                           
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 0 
Počet hlasujúcich, ktorí sa hlasovania zdržali: 0 
Počet hlasujúcich spolu:   7 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.   
 
4. Voľba zapisovateľa zápisnice  
Uznesenie č. 3: Členovia AKRAM vyjadrujú súhlas, aby zapisovateľom, ktorý zhotovuje písomný záznam 
z priebehu rokovania bol Mgr. Ľuboš Marcinek, člen predsedníctva Rady mládeže Prešovského kraja. 
Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh:  7                           
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 0 
Počet hlasujúcich, ktorí sa hlasovania zdržali: 0 
Počet hlasujúcich spolu:   7 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.   
 
 



Asociácia krajských rád mládeže                                                                                                                      
Jilemnického 264/18, 929 01 Dunajská Streda                                                                                                        

IČO: 31824994, DIČ: 2024165627 

 

3 

 

5. Voľba overovateľov zápisnice  
Uznesenie č. 4: Členovia AKRAM vyjadrujú súhlas, aby overovateľmi písomného záznamu z priebehu 
rokovania boli Mgr. Marián Švekuš, štatutárny zástupca, predseda Rady mládeže Košického kraja                    
a Mgr. Soňa Štefančíková, štatutárna zástupkyňa, predsedníčka Rady mládeže Prešovského kraja. 
Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh:  7                           
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 0 
Počet hlasujúcich, ktorí sa hlasovania zdržali: 0 
Počet hlasujúcich spolu:   7 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.   
 
6. Prezentácia Výročnej správy o činnosti AKRAM za rok 2015 a Správy o hospodárení AKRAM                

za rok 2015    
Ing. Tibor Iró, predseda AKRAM podrobne zhodnotil činnosť AKRAM za rok 2015 a odprezentoval činnosť, 
aktivity, jednotlivé projekty a projektové partnerstvá AKRAM realizované v roku 2015, ako aj výsledky 
z pracovných stretnutí, mediálnych výstupov a finančných donorov.  
Finálna verzia Výročnej správy o činnosti AKRAM za rok 2015 je súčasťou zápisnice ako Príloha                                
č. 2 a Správy o hospodárení AKRAM za rok 2015 ako Príloha č. 3. 
 
7. Schválenie Výročnej správy o činnosti AKRAM za rok 2015 a Správy o hospodárení AKRAM                        

za rok 2015    
Uznesenie č. 5: VZ AKRAM schvaľuje Výročnú správu o činnosti AKRAM za rok 2015 a Správu 
o hospodárení AKRAM za 2015.  
Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh:  7                           
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 0 
Počet hlasujúcich, ktorí sa hlasovania zdržali: 0 
Počet hlasujúcich spolu:   7 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.   
 
8. Prezentácia návrhov a diskusia k novým Stanovám AKRAM     
Ing. Tibor Iró, predseda AKRAM prezentoval navrhnuté zmeny a úpravy Stanov AKRAM, nasledovala 
diskusia prítomných členov AKRAM a následne došlo k odsúhlaseniu členov pracovnej skupiny AKRAM    
pre prípravu finálneho návrhu nových Stanov AKRAM, ktorý bude zaslaný do 04.04.2016                                    
na pripomienkovanie jednotlivým členom AKRAM. Členovia AKRAM v prípade pripomienok 
k pripravenému návrhu Stanov AKRAM, na základe prijatého uznesenia predsedníctva danej krajskej rady 
mládeže, doručia sformulované pripomienky elektronickou poštou predsedovi AKRAM 
(tibor.iro.ds@gmail.com) do 10-tich pracovných dní od doručenia návrhu Stanov AKRAM,                                
t.j. do 18.04.2016. 
Zhoda prítomných členov AKRAM nastala v potrebe zapracovať do návrhu nových Stanov AKRAM, aby: 

 predseda AKRAM bol volený členmi VZ AKRAM a nie členmi Správnej rady spomedzi jej členov, 

 bola zadefinovaná pozícia podpredsedu AKRAM, ktorý by bol volený členmi VZ AKRAM, 

 predseda AKRAM, ako štatutárny zástupca AKRAM v čase svojej neprítomnosti alebo v prípade 
svojho odstúpenia splnomocnil právomoci štatutárneho zástupcu na podpredsedu AKRAM. 

Návrh na stanovenie počtu členov Správnej rady AKRAM v nových Stanovách AKRAM ostal otvorený, 
vzhľadom k tomu, že k tejto otázke nedošlo k všeobecnej zhode prítomných členov AKRAM.       
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Uznesenie č. 6: VZ AKRAM schvaľuje za členov pracovnej skupiny AKRAM na vytvorenie návrhu nových 
Stanov AKRAM Ing. Tibora Ira a Ing. Štefan Beláňa.  
Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh:  7                           
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 0 
Počet hlasujúcich, ktorí sa hlasovania zdržali: 0 
Počet hlasujúcich spolu:   7 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.   
  
9. Plán činnosti AKRAM na rok 2016, aktualizovaný časový harmonogram aktivít projektov                      

„Sme zvedaví, chceme participovať, štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi“ a „Aktiv(iz)uj sa 2x!“     
Ing. Tibor Iró, predseda AKRAM odprezentoval prítomným členov AKRAM Plán činnosti AKRAM do konca 
roka 2016, ktorý prioritne vychádza z koordinácie dvoch projektov. Prvý projekt pod názvom                           
„Sme zvedaví, chceme participovať, štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi“ je realizovaný v rámci 
programu EÚ Erasmus+, kľúčová akcia: Podpora reformy politík, akcia: Dialóg zainteresovaných osôb 
a podpora politík, typ akcie: Dialóg medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík. Druhý projekt s názvom 
„Aktiv(iz)uj sa 2x!“ je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v rámci 
Programov pre mládež na roky 2014 – 2020, názov programu HLAS mladých (aktualizovaný zoznam aktivít 
a časový plán projektu je súčasťou zápisnice ako Príloha č. 4).   
 
10. Schválenie Plánu činnosti AKRAM na rok 2016    
Uznesenie č. 7: VZ AKRAM schvaľuje Plán činnosti AKRAM na rok 2016.  
Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh:  7                           
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 0 
Počet hlasujúcich, ktorí sa hlasovania zdržali: 0 
Počet hlasujúcich spolu:   7 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.   
 
11. Iné 
Pracovné stretnutia členov AKRAM s vedením Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR (MŠVVaŠ SR), vedením organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, vedením Rady 
mládeže Slovenska (RmS), vedením Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR 
(ZIPCeM) a vedením Vidieckeho parlamentu na Slovensku (OZ VIPA SK) 
Uznesenie č. 8: VZ AKRAM schvaľuje konanie pracovných stretnutí členov AKRAM s vedením Odboru 
mládeže MŠVVaŠ SR, s vedením organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, s vedením RmS, 
vedením ZIPCeM a vedením OZ VIPA SK do 31. mája 2016 za účelom prezentácie Výročnej správy 
AKRAM za rok 2015 a Plánu činnosti AKRAM na rok 2016. Zároveň VZ AKRAM poveruje                                    
pre odkomunikovanie a koordináciu uvedených stretnutí v mene AKRAM ako zodpovednú osobu:  
Ing. Martin Šturek (Odbor mládeže MŠVVaŠ SR) 
Martin Kuštek (IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže) 
Martin Kuštek (RmS) 
Ing. Tibor Iró (ZIPCeM) 
Mgr. Ľuboš Marcinek (VIPA SK) 
Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh:  7                           
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 0 
Počet hlasujúcich, ktorí sa hlasovania zdržali: 0 
Počet hlasujúcich spolu:   7 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.   
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Uznesenie AKRAM k zverejnenému statusu Ing. Martina Labudíka, člena Správnej rady AKRAM                              
a štatutárneho zástupcu, predsedu Rady mládeže Trenčianskeho kraja na sociálnej sieti   
Uznesenie č. 9: VZ AKRAM vyzýva Radu mládeže Trenčianskeho kraja, aby zvážila nomináciu svojho 
zástupcu v Správnej rade AKRAM Ing. Martina Labudíka vzhľadom na jeho zverejnený status                            
na sociálnej sieti k vzniknutej spoločensko-politickej situácii v SR po parlamentných voľbách 2016.   
Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh:  7                           
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 0 
Počet hlasujúcich, ktorí sa hlasovania zdržali: 0 
Počet hlasujúcich spolu:   7 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.   
 
Príprava návrhu Etického kódexu AKRAM  
Uznesenie č. 10: VZ AKRAM poveruje Andreu Makovú pripraviť do najbližšieho VZ AKRAM                       
návrh postupu tvorby Etického kódexu AKRAM a prezentáciu etického kódexu jednej mládežníckej 
organizácie, jednej inštitúcie verejnej správy a jednej súkromnej spoločnosti ako príkladov dobrej 
praxe.       
Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh:  7                           
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 0 
Počet hlasujúcich, ktorí sa hlasovania zdržali: 0 
Počet hlasujúcich spolu:   7 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.   
 
 
 
Príloha č. 1: Prezenčná listina VZ AKRAM  
Príloha č. 2: Výročná správa o činnosti AKRAM za rok 2015  
Príloha č. 3:  Správa o hospodárení AKRAM za rok 2015 
Príloha č. 4: Aktualizovaný zoznam aktivít a časový plán projektu „Aktiv(iz!uj sa 2x!“   
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Vyhlásenie overovateľov zápisnice 

 
Dolu podpísaní overovatelia Zápisnice z Valného zhromaždenia Asociácie krajských rád mládeže,                      

ktoré sa konalo dňa 19.03.2016 o 15:00 hod. v priestoroch rekreačného zariadenia Zelený breh 562, 

Sigord – Kokošovce týmto vyhlasujeme, že v plnom rozsahu overujeme údaje uvedené v tejto zápisnici 

v počte strán 6, údaje sú úplné a pravdivé, hlasovanie na Valnom zhromaždení a jeho výsledky 

zodpovedajú priebehu hlasovania členov Asociácie krajských rád mládeže, resp. ich splnomocnených 

zástupcov prítomných na Valnom zhromaždení. 

 
Overovatelia zápisnice:  

 

Mgr. Marián Švekuš     .............................................  

 

Mgr. Soňa štefančíková   ............................................. 

 

Sigord – Kokošovce, 19.03.2016 

                                                                                                                                                                                                                 

Zápisnicu vyhotovil: Mgr. Ľuboš Marcinek  .............................................  

 

   


