
Obec Malé Borové <obecmaleborove@gmail.com>

FW: Mládež a samospráva 
1 správa

Filip Jozef Mgr. <jozef.Filip@mikulas.sk> 29. apríla 2021, 8:30

Dobrý deň,

preposielame Vám na vedomie nižšie uvedený e-mail.

 

S pozdravom

Mgr. Jozef FILIP 
tajomník ZMOL  

Združenie miest a obcí Liptova  
Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 
tel: +421 44 5565 208

 

Táto správa a v nej obsiahnuté informácie majú dôverný charakter. Je určená výlučne adresátovi a pokiaľ by sa z akéhokoľvek dôvodu dostala do dispozície
osobe,

ktorá nie je jej adresátom (napríklad odoslaním správy na inú adresu), upozorňujeme, že zverejňovanie, rozširovanie alebo zhotovovanie kópií tejto správy

alebo informácií v nej obsiahnutých je v rozpore so zákonom.

V takomto prípade Vás prosíme, aby ste nás na nesprávne doručenie upozornili a správu bezodkladne vymazali.

 

 

From: Zdenko Krajčír [mailto:krajcir@zmos.sk]  
Sent: Tuesday, April 27, 2021 9:41 AM 
To: Kancelária ZMOS <centr@zmos.sk>; 'Michal Kalinak ' <kalinak@zmos.sk>; Branislav Treger
<branislav.treger@lhr.sk>; Jozef Turčány <turcany@zmos.sk>; Radomír Brtaň <starosta@koseca.sk>; Michal
Sýkora <sykora@strba.sk>; 'Ing. Štefan Gregor, primátor mesta Šahy' <primator@sahy.sk> 
Cc: Radatice Viazankova <obecradatice@onlinenet.sk>; Alica Fecková <alicafeckova@gmail.com>; Viliam
Záhorčák <vilo.zahorcak@gmail.com>; Tibor Theis <tibor.theis@helcmanovce.dcom.sk>; Zoltán Molnár
<starosta@nesvady.sk>; Ján Krtík <primator@levice.sk>; Marcela Ivančová <marcela.ivancova@svidnik.sk>; Ján
Chromek <jan.chromek@kokava.sk>; Rastislav Bobocký, PaedDr. - Starosta obce Podolie <starosta@podolie.sk>;
Pavel Beťko <starosta@zavaznaporuba.sk>; Jaroslav Suchánek <sekretariat@mestosastinstraze.sk>; Zimenová
Zuzana, Mgr. <zuzana.zimenova@staremesto.sk>; Horváthová Ľubica, Mgr. <lubica.horvathova@staremesto.sk>;
luboslava.vasilova <luboslava.vasilova@ruzinov.sk>; Schimíková Alena, Mgr. <schimikova@martin.sk>; Tamasova
<alzbeta.tamasova@roznava.sk>; Brťková Katarína <Katarina.Brtkova@petrzalka.sk>; Alena Madzinová
<madzinova@gmail.com> 
Subject: Mládež a samospráva

 

Pozdravujem,

Prosím o distribúciu nasledovnej informácie:

 

Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať o článku zverejnenom IUVENTOU na webovom sídle MŠVVaŠ SR
s názvom: „Mládežnícke parlamenty: Možnosť skutočne ovplyvňovať rozhodovanie vo svojich mestách a obciach je
kľúčové“. Článok pojednáva o vzťahu mládeže k spolupráci so svojimi mestami a obcami. "Byť vypočutí a možnosť
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skutočne ovplyvňovať rozhodovanie vo svojom meste alebo obci je pre mladých ľudí kľúčová. Často sa stáva, že
zapojenie mládežníckeho parlamentu do rozhodovania je len fiktívne alebo závisí na dobrej vôli starostu či
primátora. To vytvára neistotu, odrádza mladých ľudí od ďalšieho snaženia a sťažuje upevňovanie ich
demokratických hodnôt,”

 

Kompletnú informáciu nájdete na adrese:

https://www.minedu.sk/mladeznicke-parlamenty-moznost-skutocne-ovplyvnovat-rozhodovanie-vo-svojich-mestach-
a-obciach-je-klucove/

 

 

Mgr. Zdenko Krajčír

odborný expert pre oblasť vzdelávania a kultúry

Kancelária ZMOS

Bezručova 9

811 09 BRATISLAVA

Mail:      krajcir@zmos.sk

Tel.: +421 2 48 700 709

Mobil: +421 908 935 259
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