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Rada mládeže Košického kraja  
Výročná správa 2014 

  
I. ÚVOD  
 
Základné informácie 
 
Rok vzniku: 2001 Vedenie účtovníctva: Jednoduché  

Rada mládeže Košického kraja sieťuje organizácie pracujúce s mládežou a pre 

mládež v Košickom kraji. Pre zosieťované organizácie pripravuje a realizuje servis aktivít, 

ktoré im uľahčujú orientovať sa v oblastiach ako je: dobrovoľníctvo, ľudské práva, 

mládežnícka politika, participácia, multikultúrnosť, marketing, ekonomika, projektový 

manažment a pod. Tento servis je vykonávaný pravidelnými aktivitami a to či už formou 

neformálneho vzdelávania, zážitkových foriem, interkultúrnych večerov, konzultácií a 

pod.  

Aktivity Rady mládeže Košického kraja by sa dali rozdeliť do týchto kategórií:  

 

- Sieťovanie organizácií a vytváranie priestoru na vzájomnú spoluprácu 

- Aktivity outdoorové – priame aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť organizácie a 

mládež v organizáciách – ide o interkultúrne večery, art-eco workshopy a pod. 

- Poradenstvo – v oblasti marketingu, ekonomiky a účtovníctva a v oblasti 

projektového manažmentu, mediálne prezentácie, rozvoj dobrovoľníctva 

- Workshopy – médiá, kreativita, ekológia 

- Vysielanie na medzinárodné výmeny a tréningy v rámci programu Erasmus+ 

- Spoločný projektový manažment – projekty k náročnejším výzvam, podávané pre 

viaceré organizácie za RMKK 

- Školiace aktivity – v oblastiach, ktoré si vyžadujú členovia (pobytové a nepobytové 

školenia)  

- Prieskum a výskum - dotazníky  
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II. CIELE  

Všeobecným cieľom RMKK je podpora práce s deťmi a mládežou a jej 

systematizácia v našom kraji.   

Tento všeobecný cieľ chce RMKK naplniť špecifickými cieľmi a to:   

- komunikácia so samosprávou, magistrátom a ostatnými miestnymi úradmi v Košickom 

kraji o systéme práce s mládežou, spôsobe rozhodovania, možnosti mládežníkov v 

rozhodovacích komisiách.   

- komunikácia so samosprávou o možnosti systému financovania organizácii s mládežou. 

- podporné aktivity pre členské organizácie, aby mali viac priestoru pre prácu s deťmi a 

mládežou - RMKK sa snaží svojim organizáciám robiť servis v účtovnej, projektovej a 

právnej oblasti   

- neformálne vzdelávania pre členské organizácie, témy ľudských práv, dobrovoľníctva, 

marketingu, animátora voľného času a podobne - vždy sa školia témy, ktoré vychádzajú z 

požiadaviek členských organizácií   

- získavanie nových členských organizácií   

- podpora tém ľudských práv - prostredníctvom realizácie špecializovaných diskusných 

panelov - a témy dobrovoľníctva na úrovní celého kraja prostredníctvom priamych aktivít 

a workshopov na stredných školách   

- nadväzovanie partnerstiev so zahraničný 

V súčasnosti má RMKK celkovo 10 členských organizácií a 3 pozorovateľských 
organizácií, ktorí zastrešujú viac ako 800 detí a mladých. 
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III.  KONKRÉTNE AKTIVITY 
 
 Január 2014 

- 17. január účasť na konzultačnom stretnutí k výzve HLAS mladých v sídle IUVENTY 

na Búdkovej v Bratislave 

- Spracovávanie a príprava žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu v rámci 

Programov pre mládež – HLAS mladých na podporu činnosti štruktúr 

zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni samosprávnych krajov. 

Február 2014 
- 26. februára sme v priestoroch RMKK uskutočnili Strategické plánovanie aktivít 

a projektov RMKK pre rok 2014 a 2015. 

- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK 

- Komunikácia so predstaviteľmi samosprávy v Košickom kraji za účelom 

prezentovania mládežníckej politiky v SR a EÚ a možností vytvorenia Obecnej rady 

mládeže  

Marec 2014 
- Účasť na konferencii o mládeži 18.-19. marec 2014 Hotel Bôrik, Bratislava 

- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK 

- Komunikácia so predstaviteľmi samosprávy v Košickom kraji za účelom 

prezentovania mládežníckej politiky v SR a EÚ a možností vytvorenia ORM 

- Zapojili sme sa do príprav žiadosti o dotáciu v rámci programu Creative Europe 

ako partnerská organizácia v spolupráci s žiadateľskou organizáciou Action dog 

sídliacu v Londýne. Predkladací termín bol stanovený na 1. októbra 2014 

 Apríl 2014  
- 5.apríla 2014 sme sa zúčastnili zaujímavého podujatia „Ulica nemá šancu“ 

v priestoroch nákupného centra Optima v Košiciach, kde sme mali možnosť 

prezentovať činnosť RMKK návštevníkom obchodného centra spoločne 

s ostatnými občianskymi združeniami a organizáciami 

- 7. apríla sme sa zúčastnili Stretnutie neziskových organizácií, samosprávy a 

podnikateľov s poslancami EP v Košiciach. 

- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK 

- 22. apríla Komunikácia so predstaviteľmi samosprávy v Košickom kraji za účelom 

prezentovania mládežníckej politiky v SR a EÚ a možností vytvorenia Obecnej rady 

mládeže v priestoroch VÚCKE 

- 27. apríla sme sa zúčastnili rokovania AKRAM v Žiline 

http://www.rmkk.sk/
mailto:predseda@rmkk.sk
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Máj 2014 
- Účasť na pracovnom stretnutí s členmi predstavenstva RMS s kľúčovým 

partnerom ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na 

tému prehodnotenia doterajšej spolupráce a diskusie o možnostiach, ako zlepšiť 

spoluprácu a prispieť k vyššej akceptácií RMS medzi ostatnými mládežníckymi 

organizáciami a širokou verejnosťou na Slovensku. 19. máj 2014 v priestoroch 

Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, Búdkova ulica 2 v Bratislave. 

- 12. 05. 2014 sme v spolupráci s Tematickým centrom mládeže v Košiciach 

vypracovali návrhy prípadných  opatrení a aktivít na nové programové obdobie 

v rámci 4 prioritných tém Akčného plánu Koncepcie mesta Košice vo vzťahu k 

deťom a mládeži na roky 2010 – 2013 PHSR mesta Košice, ktoré boli následne 

zaslané zástupcovi oddelenia školstva mesta Košice. 

- 24.mája 2014 sme boli  v partnerom netradičného podujatia „Noc vonku“, kde sme 

pomáhali pri organizácií zabezpečením dobrovoľníkov. Išlo o podujatie 

upozorňujúce na situáciu ľudí, ktorí žijú na ulici. 

Jún 2014  
- Pravidelné stretnutie predsedníctva RMKK. 

- Komunikácia so záujemcami o členstvo v RMKK. 

- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK 

- Komunikácia so predstaviteľmi samosprávy v Košickom kraji za účelom 

prezentovania mládežníckej politiky v SR a EÚ a možností vytvorenia Obecnej rady 

mládeže 

Júl  2014 
- Strategické plánovanie RMKK na stretnutí zástupcov členských organizácií. 

- Zasielanie informačných mailov o činnosti RMKK. 

- Komunikácia so záujemcami o členstvo v RMKK. 

- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK 

- Komunikácia so predstaviteľmi samosprávy v Košickom kraji za účelom 

prezentovania mládežníckej politiky v SR a EÚ a možností vytvorenia Obecnej rady 

mládeže 
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August 2014 
- 22. augusta sme prezentovali činnosť RMKK v rámci letného programu na Uličke 

remesiel v Košiciach 

- Ako partner medzinárodnej výmeny Erasmus + sme vyslali skupinu 5 mladých ľudí 

na projekt do mestečka Busteni v Rumunsku, ktorá trvala od 25.8. do 02.9. 2014 

na tému „Traditions and stories around fire“. 

- 24. augusta sme sa zúčastnili na zasadnutí správnej rady AKRAM 

September 2014  
- Infokonzult 18. septembra Bratislava – účasť na informačno konzultačnom 

stretnutí na pôde Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže v Bratislave. 

- Uskutočnili sme celkovo 8 stretnutí v obciach s aktívnou mládežou a informovali 

sme ich o možnostiach zapojenia sa do participácie vo svojej obci. O možnostiach 

aktívne sa zapájať a aktívne organizovať aktivity na zlepšenia života v ich obci. 

- 24. septembra sme sa zúčastnili na zasadnutí AKRAMu v Žiline. 

- 25.septembra sa nám podarilo založiť historicky prvú Obecnú radu mládeže 

(ORM) v Košickom kraji. Vznikla na podnet aktívnych ľudí z obce Trstené pri 

Hornáde. 

- 25. – 30. septembra sme ako partnerská organizácia vyslali skupinu 5 mladých ľudí 

na medzinárodnú výmenu v rámci programu Erasmus + do Portugalska na tému 

„Youth employment“ 

 
Október 2014  

- Úspešne sme podali projekt európskej spolupráce v rámci programu Creative 

Europe ako partnerská organizácia. Výsledok sa dozvieme v marci 2015. 

Predkladateľom Action dog (UK), Univerzita Tomáša Baťu (CZ), AIJU (ES) 

- Zapojili sme sa v spolupráci s členskou organizáciou MAMUT, Streetová liga  

a Enjoy The Ride do medzinárodného športového projektu MOVE WEEK, kde sme 

pripravili 2 športové aktivity pre mladých ľudí. 

- 16. októbra sme sa zúčastnili Fóra mládežníckych organizácií v sídle IUVENTY 

- V priebehu tohto mesiaca sme uskutočnili 4 informačno – motivačné prednášky na 

tému participácie v spolupráci s Katedrou politológie na Technickej Univerzite 

v Košiciach. Informovali sme študentov o možnostiach zapájania sa do programu 

Erasmus+ ako aj o možnostiach participácie na verejnom živote v obciach 

a mestách svojho bydliska. 

http://www.rmkk.sk/
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- Zorganizovali sme školenie na tému Efektívna Komunikácia v spolupráci so 

študentskými organizáciami Best Košice a IAESTE Slovakia na Technickej 

Univerzite v Košiciach. 

- 17. októbra sa nám podarilo vytvoriť na základe predošlých stretnutí druhú ORM 

v obci Vyšná Myšľa 

- 26. október stretnutie správnej rady AKRAM v Žiline. Diskusia ohľadom realizácie 

projektu Priority a zároveň príprava na podávanie projektov HLAS mladých na rok 

2015. 

November 2014  
- 12.11.2014 sme zorganizovali Konferenciu o mládeži v Kongresovej sále 

v historickej Radnici na Námestí baníkov v Rožňave v spolupráci s CVČ Rožňava 

- 15.11.2014 sme v Obci Sirník založili v spolupráci s miestnymi mladými ľuďmi 

v poradí 3. Obecnú radu mládeže v Košickom kraji. 

- 19. novembra 2014 sme v spolupráci s TCM Košice zorganizovali Konferenciu 

o mládeži v priestoroch Kulturfabrik Tabačka v Košiciach 

- 21.- 23. novembra Zorganizovali sme I. víkendové školenie pre členov ORM, počas 

ktorého sa účastníci oboznámili s fungovaním samosprávy na Slovensku, 

o možnostiach participácie a aktívneho zapájania sa do života vo svojich obciach. 

Mali tiež možnosť stretnúť sa s pozitívnymi príkladmi fungovania ORM z praxe. 
- 24. novembra 2014 sme zorganizovali Konferenciu o mládeži v Turisticko – 

informačnom centre na Hlavnej 32 vo Veľkých Kapušanoch v spolupráci 

s Mládežníckym parlamentom mesta Veľké Kapušany 

 
December 2014 

- 1. decembra 2014 sme zorganizovali Konferenciu o mládeži na Gymnáziu Javorová 

v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Gymnáziom Javorová 16 a občianskym 

združením YEES - Youth Empowerment in a European Society 
- 2. decembra sme uskutočnili koncoročné valné zhromaždenie, na ktorom sme 

prezentovali činnosť RMKK za posledný rok, odprezentovali sa nové členské 

organizácie a vytvorili sme priestor na diskusiu o možnosti aktívnejšej vzájomnej 

spolupráci medzi jednotlivými organizáciami. 

- Rozposlali sme info list o možnostiach vytvorenia Obecnej rady mládeže všetkým 

starostom obcí v Košickom kraji. 

- 12. - 14. decembra sme zorganizovali II. víkendové školenie pre členov ORM, počas 

ktorého sa účastníci oboznámili s technikami efektívnej prezentácie ORM 

http://www.rmkk.sk/
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a komunikácie s vedením obce. Mali možnosť si vytvoriť a konzultovať strategický 

plán činností na nasledujúce obdobie. A mali opäť možnosť stretnúť sa 

s pozitívnymi príkladmi fungovania ORM z praxe. 
- V mesiaci december obdŕžala Rada mládeže pozvánku do Medzirezortnej 

pracovnej skupiny k tvorbe Koncepcie práce s mládežou v Košickom 

samosprávnom kraji. 

- 29. decembra v Hotely Teledom v Košicciach sme uskutočnili okrúhli stôl RMKK 

kde prebehla diskusia zástupcov organizácií a neformálnych skupín o filozofii, 

význame, systéme a štruktúre hodnotenia činnosti ich práce. Bolo to v rámci 

kooperácie s AKRAMom na projekte PRIORITY 

- RMKK spracovala podklady na žiadosť o finančnú dotáciu zo štátneho rozpočtu pre 

rok 2015 v rámci Programov pre mládež – HLAS mladých na podporu činnosti 

štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni samosprávnych krajov.  

- spracovanie podkladov k ročnej účtovnej závierke za rok 2014 
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IV. ČLENSKÉ A POZOROVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE 

  

 ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE 

- Enjoy The Ride, Oz. 

-  http://enjoytheride.sk/d2/podpor-nas.php  

- OZ Priateľ 

o  www.koinonia.sk  

- Best TU Košice 

o  www.best.tuke.sk  

- Dobrovoľnícke centrum Košického kraja 

o www.dckk.sk/ 

- MVO POXIMA 

o  www.proxima-sk.sk  

- Svetielko pomoci 

o http://www.svetielkopomoci.sk/ 

- Detská organizácia Mamut 

o www.facebook.com/vyletypredeti?fref=ts 

- AISEC Košice 

o  http://aiesec.sk/ke/  

- ESN – Erasmus Student Networks 

o  http://www.esn.sk/content/esn-ko%C5%A1ice  

- OZ ÚVP – Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov 

o  http://www.uvplp.sk  
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POZOROVATELIA 

- Castelum – Košický hrad 

o http://www.kosickyhrad.sk/ 

- eRko Košice 

o  

- OZ MediasRes – Michalovce  

o http://www.kosickyhrad.sk/ 

-             ALFA – kresťanské spoločenstvo Košice 

       http://www.alfakosice.sk/ 

 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE  
 

- Centrum voľného času Rožňava 

o  http://www.cvcroznava.sk/ 

- Centrum voľného času Veľké Kapušany 

o  http://www.cvcvkapusany.edu.sk/  

- Mládežnícky parlament mesta Veľké Kapušany 

o  http://opmkapusany.szm.com/ 

- Mládežnícky parlament mesta Michalovce 

o http://www.mzmmichalovce.estranky.sk/  

- Mladí ľudia a život 

o http://peersnv.sk/  

- Obecná rada mládeže Sirník 

o https://www.facebook.com/pages/Obecn%C3%A1-rada-

ml%C3%A1de%C5%BEe-Sirn%C3%ADk/570678893033302?fref=ts 

- Obecná rada mládeže Vyšná Myšľa 
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o https://www.facebook.com/pages/Obecn%C3%A1-rada-

ml%C3%A1de%C5%BEe-Vy%C5%A1n%C3%A1-

My%C5%A1%C4%BEa/1381754142139288?fref=ts 

- Obecná rada mládeže Trstené pri Hornáde 

o https://www.facebook.com/pages/Obecn%C3%A1-rada-

ml%C3%A1de%C5%BEe-Trsten%C3%A9-pri-

Horn%C3%A1de/317020265148462?fref=ts 

- OZ Patrónus 

o https://www.facebook.com/pages/OZ-Medias-

Res/216061488434472?sk=info&tab=page_info 

- YEES - Youth Empowerment in a European Society 

o www.facebook.com/pages/YEES/ 
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