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Rada mládeže Košického kraja  
Výročná správa 2015 

  
I. ÚVOD  
 
Základné informácie 
 

Rok vzniku: 2001 Vedenie účtovníctva: Jednoduché  
 

Sme organizáciou, ktorá je otvorená spolupráci s každým, kto má záujem obhajovať 
záujmy detí a mládeže v Košickom kraji. 

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 

- Priame aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť organizácie a mládež v organizáciách – 

ide o konferencie, tréningy, školenia, workshopy a pod. 

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

projektového manažmentu, mediálne prezentácie, rozvoj dobrovoľníctva a pod. 

- Informačné-aktivizačné kampane 

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

- Prieskum a zber podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu regionálnej mládežníckej 

politiky 
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II. CIELE  

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

v Košickom 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,              

- pravidelné stretnutia formou Konferencií za účelom oslovenia mládeže a odbornej aj širokej 

verejnosti o mládežníckej politike a možnostiach aktívnej participácie v každom okrese 

Košického kraja             

- uskutočňovanie monitoringu potrieb a názorov mládeže vo okresoch Košického kraja     

  - systémom pravidelných konzultácií a mentoringu podporovať činnosť a posilniť 

postavenie mládežníckych organizácií, mládežníckych parlamentov v Košickom kraji  

- 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 zahraničím 

V súčasnosti má RMKK celkovo 10 členských organizácií, 14 pozorovateľských organizácií, 
10 partnerských organizácií, Vďaka spolupráci s CVČ – Regionálne centrum mládeže 
a Odborom školstva Košického samosprávneho kraja sa nám podarilo zvýšiť dosah na 
mladých ľudí v košickom kraji na počet 55 000. 
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III.  AKTIVITY RMKK za rok 2015 
 
 Január 2015 

- Pracovali sme na vyhodnotení projektu HLAS mladých 2014 

 

Február 2015 

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

a projektov RMKK pre rok 2015 a 2016. 

- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK 

- Komunikácia s predstaviteľmi samosprávy v Košickom kraji za účelom 

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

mládeže. Konkrétne stretnutie so starostami obcí Skároš a Kostoľany okres Košice 

– okolie. 

Marec 2015 
- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK 

- Komunikácia s predstaviteľmi samosprávy v Košickom kraji za účelom 

prezentovania mládežníckej politiky v SR a EÚ a možností vytvorenia ORM. 

Konkrétne so starostami obcí Spišské Tomášovce, Slovinky, Bystrany. 

- Zúčastnili sme sa stretnutia zástupcov mládeže a starostkou a poslancami obce 

Vyšná Myšľa. Podporili sme tak pôsobenie obecnej rady mládeže v obci Vyšná 

Myšľa.  

 Apríl 2015  
- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK 

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

prezentovania mládežníckej politiky v SR a EÚ a možností vytvorenia Obecných rád 

mládeže na území KSK. Konkrétne zo zástupcami Mestskej časti Sídlisko KVP, 

Sever, Dargovských hrdinov a Západ,  

- 17. – 18. apríla sme sa zúčastnili prípravného stretnutia č.1 a rokovania AKRAM 

v rámci projektu „Aktiv(iz)uj sa!“ v Gregorovciach pri Prešove 

Máj 2015 
- 07.-15. mája sa nám podarilo vyslať skupinu mladých ľudí z Košického kraja na 

medzinárodný projekt ERASMUS+ do Rumunska. Názov projektu „Game, set, 

exchange“. Zúčastnilo sa ho 5 mladých ľudí do 30 rokov. 

- 16.-17. máj – Tvorba strategického plánovania AKRAM, v rámci projektu 

„Aktiv(iz)uj sa!“,  Sigord pri Prešove 

- V dňoch 13.-20. mája sme vyslali skupinu mladých ľudí z Košického kraja na 

medzinárodný projekt ERASMUS+, Siciília (Taliansko). Názov projektu „Young 

challenges agains social exclusion“. Zúčastnilo sa ho 6 mladých ľudí do 30 rokov. 

mailto:spolu@rmkk.sk
http://www.rmkk.sk/


 
 
 
 

 

 

Moyzesova 36, 040 01 Košice, Slovenská republika / e-mail: spolu@rmkk.sk / www.rmkk.sk / 
IČO: 35544406 / DIČ: 2021681783 / Tatra banka, a.s. / IBAN: SK1111000000002923844825 

 

4 

- 6 mladých ľudí do 30 rokov sa v dňoch 20.-27. mája zúčastnilo medzinárodnej 

výmeny ERASMUS+, Siciília (Taliansko). Názov projektu „INstruments of promotion 

FOr youth employment“.  

Jún 2015  
- Pravidelné stretnutie predsedníctva RMKK. 

- Komunikácia so záujemcami o členstvo v RMKK. 

- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK 

- 09. júna štatutárny zástupca RMKK komunikoval s vedúcou oddelenia školstva 

Mesta Košice spoluprácu na divadelnom predstavení „The Dark Trip“.  

- 11. júna štatutárny zástupca RMKK komunikoval zo zástupkyňou oddelenia školstva 

Košického samosprávneho kraja spoluprácu na divadelnom predstavení „The Dark 

Trip“.  

- 20.-21. júna sme sa zúčastnili Valného zhromaždenia Asociácie Krajských rád 

mládeže v Terchovej (Žilinský samosprávny kraj), v rámci projektu „AKRAM – 

„Aktiv(iz)uj sa!“ 

- 25. júna sme sa zúčastnili Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny MAS 

Rudohorie, kde nám jednohlasne boli uznané členstvo v tejto MAS-ke 

Júl  2015 
- 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 s predstaviteľmi samosprávy v Košickom kraji za účelom 

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

mládeže, konkrétne so starostom obce Kostoľany o vytvorení ORM v obci. 

- 20.-27. júla sa 2 členovia RMKK a 1 členka CVČ – RCM zúčastnili tréningového kurzu 

v rámci Erasmus +, Vilnius (Litva) 

August 2015 
- Bola dohodnutá spolupráca na Divadelnom predstavení „The Dark tripp“ ako aj 

záštita primátora mesta Košice. 

- 14.-16. augusta sme sa zúčastnili prípravného stretnutia č.2 AKRAM v rámci 

projektu v Bardejovských kúpeľoch, v rámci projektu „Aktiv(iz)uj sa!“ 

- 18.-20. august – vyslali sme zástupcu RMKK na školenie „Lídrov krajských rád 

mládeže“ – tréning č.1 (západ) v rámci projektu AKRAM - „Aktiv(iz)uj sa!“ 

v Banskej Bystrici 

- 25. augusta sme sa stretli na Magistráte mesta Košice aby sme dohodli spoluprácu 

zo zástupkyňou oddelenia školstva a diskutovali o možnom vytvorení 

Mládežníckeho parlamentu mesta Košice 
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- Komunikácia s predstaviteľmi samosprávy v Košickom kraji za účelom 

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

mládeže, konkrétne so starostom obce Vyšný Klatov a Malá Ida s cieľom 

vytvorenia ORM v obci. 

- 28. augusta došlo k podpisu partnerskej zmluvy medzi RMKK a Radov mládeže 

Žilinského kraja, a medzi Radou mládeže Prešovského kraja a RMKK. Účelom týchto 

zmlúv bola spolupráca pri uskutočňovaní aktivít v rámci projektu Priorita je SK 

PRES! V rámci schváleného projektu Priority 2015.  

- 30. august V spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja sme participovali na 

Charitatívnom behu 1000 míľ pre jeden cieľ z Košíc do Čiech. Zapojili sme 

mladých ľudí, ktorí pomáhali ako dobrovoľníci pri zabezpečovaní štartu v Košiciach. 

Niektorí z nich následne odprevadili bežca so psom po trase dlhej 15km 

- 31. augusta sme odoslali žiadosť o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ 

SR z Programu Pre mládeže – Malé PRIORITY 2015 v spolupráci s RMŽK & RMPK 

September 2015 
- 09. septembra  

- 20. septembra - sme v spolupráci s Mestom Košice so záštitou pána primátora mesta 

Košice, Odborom školstva KSK a nositeľom projektu OZ Metamorfozis 

zorganizovali  a spropagovali predstavenie moderného proti-

drogového multimediálneho divadelného predstavenia „The Dark Tripp“.  

- 22. septembra – 02. októbra sa 6 mladých ľudí do 30 rokov zúčastnili 

medzinárodnej výmeny v rámci Erasmus+, Tbilisi (Gruzínsko) na tému „GO crops“ 

- Prípravne a plánovacie stretnutie s MP Veľké Kapušany – príprava Konferencie 

mládeže 2015 

- 30. september sa 2 mladí ľudia z Košického kraja zúčastnili medzinárodnej výmeny 

v rámci Erasmus+, Zamosci (Poľsko) na tému „LET'S TALK - CONFLICT RESOLUTION 

FOR BRIGHT FUTURE“ 

Október 2015  
- 01. októbra – informačné stretnutie zástupcov RMKK a zástupcov mládeže obce 

Slovinky okres SNV s cieľom informovania o možnosti založenia ORM. 

- 02. októbra – prípravné stretnutie v SNV so zástupcami partnerských organizácii 

YESS a OZ Mladí ľudia. Cieľom stretnutia bola príprava a plánovanie konferencie 

mládeže v SNV ako aj školenia pre zástupcov ORM a MP Košického samosprávneho 

kraja. 

- 07. októbra – pracovné stretnutie s predsedami a podpredsedami ORM  

- 17. októbra – prezentácia založenia ORM zástupcom mládeže v obci Slovinky  

- 19. októbra – pracovné stretnutie so zástupkyňou oddelenia školstva Magistrátu 

mesta Košice s cieľom spolupráce na projektoch v roku 2016 

- 20. októbra - komunikácia s predstaviteľmi samosprávy v Košickom kraji za účelom 

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

mailto:spolu@rmkk.sk
http://www.rmkk.sk/


 
 
 
 

 

 

Moyzesova 36, 040 01 Košice, Slovenská republika / e-mail: spolu@rmkk.sk / www.rmkk.sk / 
IČO: 35544406 / DIČ: 2021681783 / Tatra banka, a.s. / IBAN: SK1111000000002923844825 

 

6 

mládeže, konkrétne so starostom obce Ruskov, Bohdanovce, Nižná Hudka,  

s cieľom dohodnutia prezentácie možnosti založenia ORM v ich obci 

- 21. októbra – prezentácia ORM na Mestskej časti – Sídlisko KVP v Košiciach. 

Prezentovali sme možnosť založenia ORM miestnym organizáciám pracujúcim 

s mládežou ako aj starostovi MČ. 

- 24.10. – podieľali sme sa na organizácií volieb orgánov ORM SLOVINKY 

November 2015 
- 04. november – pracovné a prípravné stretnutie so zástupcami partnerských org. 

AIESEC a riaditeľkou CVČ – RCM s cieľom prípravy Konferencie mládeže v Košiciach. 

- 05. november – pracovné stretnutie v SNV k blížiacej sa Konferencii mládeže v SNV 

so partnerských organizácii Mladí ľudia a život a YESS. 

- 11. novembra – prezentácia na tému Mládežnícka politika a participácia na 

Filozofickej fakulte UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica a OZ Humanistic  

- 11. novembra – stretnutie s pani starostkou a zástupcami mládeže v obci 

Bohdanovce s cieľom informovania o možnosti vytvorenia ORM v obci Bohdanovce 

za účasti pozitívneho príkladu fungujúcej ORM Vyšná Myšľa 

- 11. novembra – pracovné stretnutie so starostom obce Margecany s cieľom 

založenia ORM. 

- 13. novembra – zorganizovali sme I. Konferenciu mládeže 2015 v meste Veľké 

Kapušany v spolupráci s partnerskými organizáciami OZ Patrónus, CVČ Veľké 

Kapušany a Mládežníckym parlamentom mesta Veľké Kapušany 

- 18.-19. novembra sme ako partner projektu zorganizovali workshopy v CVČ – RCM 

zástupcom žiackych školských rád v rámci projektu AKRAMe „Aktiv(iz)uj sa!“, 

- 18. novembra sme zorganizovali II. Konferenciu mládeže 2015 v Košiciach 

v spolupráci s partnerskými organizáciami CVČ RCM a AIESEC 

- 19. novembra – prezentácia k založeniu ORM v obci Bohdanovce zástupcom 

mládeže. 

- 20. november – zorganizovali sme III. Konferenciu mládeže 2015 v meste 

Spišská Nová Ves v spolupráci s partnerskými organizáciami OZ Mladí ľudia a život 

a YESS. 

- 24. novembra – sme zorganizovali IV. Konferenciu mládeže 2015 v meste 

Rožňava v spolupráci s partnerskou organizáciou CVČ Rožňava 

- 27.-29. novembra sme zorganizovali I. Školenie lídrov ORM a MP 2015 

- 31. novembra – bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

MŠVVaŠ SR z programov Pre mládeže – PRIORITY 2015 pánom ministrom Jurajom 

Draxlerom. DO tohto projektu sme šli s partnermi RMŽK a RMPK. 
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December 2015 
- 6. decembra – podieľali sme sa na vytvorení ORM Bohdanovce 

- 7. decembra – zástupca RMKK prezentoval našu činnosť na stretnutí riaditeľov 

stredných škôl v Malej Ide 

- 9. decembra nám bola poukázaná dotácia zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR 

z Programu Pre mládeže – PRIORITY. 

- 10.-12. decembra sme zorganizovali už II. Školenie lídrov ORM a MP 2015 na 

Zlatej Idke 

- 11. decembra sme zorganizovali V. Konferenciu mládeže v meste Sobrance 

v spolupráci s CVČ Sobrance 

- 17. decembra – sme sa spoločne  s 10 mladými zástupcami z Košického kraja 

zúčastnili Celonárodnej konferencie ktorú organizovala AKRAM 

- 18. decembra sme odoslali žiadosť o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

MŠVVaŠ SR z Programov Pre mládeže – programy HLAS 2016 a PRIORITY 2016, 

ktorý sme napísali v spolupráci s RMPK 

- 21. decembra – zorganizovali sme prípravné stretnutie partnerských organizácií 

Krajských rád mládeže Žilinského, Prešovského a Košického kraja. 
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IV. ČLENSKÉ A POZOROVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE 

  

 ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE 

- AISEC Košice 

- Best TU Košice 

- Detská organizácia OZ Mamut 

- Dobrovoľnícke centrum Košického kraja 

- Enjoy The Ride, Oz. 

- ESN Košice – Erasmus Student Networks 

- MVO PROXIMA 

- OZ Priateľ 

- Svetielko pomoci, n.o. 

- YEES - Youth Empowerment in a European Society 

 

POZOROVATELIA 
 
- Alfa Košice 

- Castellum Cassovia, O.Z. 

- OZ Humanistic 

- Inštitút pre otázky samosprávy, o.z. 

- OZ KOŠAKT 

- OZ Loďka nádeje 

- OZ Patrónus  

- OZ Medias Res 

 

- Mládežnícky parlament mesta Veľké Kapušany 

- Obecná rada mládeže Bohdanovce 

- Obecná rada mládeže Sirník 

- Obecná rada mládeže Slovinky 

- Obecná rada mládeže Trstené pri Hornáde 

- Obecná rada mládeže Vyšná Myšľa 

 

mailto:spolu@rmkk.sk
http://www.rmkk.sk/
http://aiesec.sk/ke/
http://www.best.tuke.sk/
http://www.facebook.com/vyletypredeti?fref=ts
http://www.dckk.sk/
http://enjoytheride.sk/d2/podpor-nas.php
http://www.esn.sk/content/esn-ko%C5%A1ice
http://www.proxima-sk.sk/
http://www.koinonia.sk/
http://www.svetielkopomoci.sk/
http://www.svetielkopomoci.sk/
http://www.facebook.com/pages/YEES/
http://kosickyhrad.sk/
http://www.kvpreprezent.eu/
https://www.facebook.com/KO%C5%A0AKT-oz-458400764370440/?fref=ts
http://www.lodkanadeje.maweb.eu/
https://www.facebook.com/pages/OZ-Medias-Res/216061488434472?sk=info&tab=page_info
http://opmkapusany.szm.com/
https://www.facebook.com/pages/Obecn%C3%A1-rada-ml%C3%A1de%C5%BEe-Sirn%C3%ADk/570678893033302?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Obecn%C3%A1-rada-ml%C3%A1de%C5%BEe-Trsten%C3%A9-pri-Horn%C3%A1de/317020265148462?fref=ts
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


 
 
 
 

 

 

Moyzesova 36, 040 01 Košice, Slovenská republika / e-mail: spolu@rmkk.sk / www.rmkk.sk / 
IČO: 35544406 / DIČ: 2021681783 / Tatra banka, a.s. / IBAN: SK1111000000002923844825 

 

9 

 
PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE  
 
- Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže / CVČ RCM Košice 

- Centrum voľného času Rožňava 

- Centrum voľného času Sobrance 

- Centrum voľného času Veľké Kapušany 

 

- Odbor školstva Košického samosprávneho kraja 

- OZ METAMORFOZIS 

- Mládežnícke zastupiteľstvo mesta Michalovce 

- Projekt MP - Neformálna skupina Mládežnícky parlament mesta Spišská Nová Ves 

- OZ Mladí ľudia a život 

- Ústav Telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach 
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http://www.cvcvkapusany.edu.sk/
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http://www.mzmmichalovce.estranky.sk/
https://www.facebook.com/mpprojekt/?fref=ts
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http://peersnv.sk/
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https://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/

