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Ak�ný plán rozvoja práce s mládežou 
Košického samosprávneho kraja na roky 2012-2014 

 
 

O dnešnej mladej generácii sa hovorí ako o generácii, ktorá „vyrastá s myšou v ruke“. 
Na internete sa pohybuje ako ryba vo vode. Pochovala CD–�ká. Pres�ahovala sa na web. 
Komunikuje cez chat, e–mail a sms–ky. „Kliká, gúgluje, skajpuje“. Dnešná mládež žije v 
silne mediálnej a informa�nej dobe. Ob�as sa zdá, akoby dávala prednos� virtuálnemu 
zážitku, než tomu skuto�nému. No napriek takzvanej informa�nej explózii nevie ve�a o 
možnostiach ako aktívne prežíva� svoj vo�ný �as, ako sa môže podie�a� sama na svojom 
všestrannom, slobodnom a demokratickom rozvoji.  

 
Z tohto dôvodu sme pri tvorbe ak�ného plánu rozvoja práce s mládežou vychádzali 

z úsudku, že  mladý �lovek je schopný kona� a správa� sa zodpovedne. Mladý �lovek chce a 
potrebuje cíti�, že ho okolie berie vážne. To znamená nielen to, že ho dospelí rešpektujú, ale 
že sú ochotní postavi� sa do priamej konfrontácie s ním a dovolia mu háji� jeho spôsob 
života, jeho názory, práva, dosiahnu� jeho vlastné ciele a tým pozitívne ovplyv�ova� 
prostredie, v ktorom rastie a formuje svoju osobnos�.  

 
 Ak�ný plán vychádza z „Ak�ného plánu politiky mládeže na roky  2012 – 2013, ktorý 
schválila Vláda SR na svojom rokovaní 7.6.2012. Vzh�adom na termín schválenia  ak�ného 
plánu, nami pripravený ak�ný plán je na školské roky 2012/ 2013 a 2013/ 2014. 
 
K�ú�ovými oblas�ami ak�ného plánu sú oblasti: 
- vzdelávania,  
- zamestnanosti,  
-  rodiny,  
-  ú�asti mládeže na spolo�enskom a politickom živote – participácie, 
- oblasti informa�ných a komunika�ných technológií, 
-  mobility, 
-  životného prostredia/ vidiecka mládež, 
- vo�ného �asu detí a mládeže, 
-  športu, 
- kultúry, 
- zdravia a životného štýlu, 
-  problematiky detí a mládeže �eliacich zložitým životným situáciám a pochádzajúcich 

zo znevýhodneného prostredia, 
-  sociálno-patologických javov a ich prevencie, 
- mládeže a �udských práv. 
 
 Prepoji� vzdelávanie s podmienkami trhu práce, podpori� mobilitu mladých �udí, ich 
dialóg s miestnou i štátnou správou, vytvára� podmienky pre uplat�ovanie rozvojových 
programov a projektov v oblasti vzdelávania sú nosnými témami. Našou snahou je  
zjednocujúcim spôsobom zlepšova� život mladých �udí, podporova� ú�as� mládeže v riadení 
spolo�nosti ako aj výchovu k aktívnemu ob�ianstvu.  
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Úlohy na obdobie 2012 - 2014 v jednotlivých k�ú�ových  oblastiach 
 
 
Vzdelávanie 
Zámer:  Vzdelávací systém, ktorý rešpektuje potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie 
študentov a potreby vzdelanostnej spolo�nosti.  
  

1. Zabezpe�i� informovanos� výchovných  poradcov o legislatívnych zmenách, v prípade 
požiadavky z ich stany, uskuto�ni� pracovné stretnutia so zamestnávate�skými 
organizáciami a združeniami podnikate�ov so zámerom zvýši� ich vzdelanostnú 
úrove�.  
Z: OŠ ÚKSK, zamestnávate�ské organizácie  
T:  31.12.2012, 31.12.2014 
Výstup: pracovné porady pre výchovných poradcov a riadite�ov SŠ  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie : 
• po�et stredných škôl zú�ast�ujúcich sa pracovných stretnutí - 90% 
 
2. V spolupráci s pedagogicko-psychologickými porad�ami na vybraných školách 

u žiakov 1. ro�níka zrealizova� prieskum k identifikácii detí s vyšším intelektovým 
nadaním s cie�om rozvíjania ich schopností v triedach pre deti a žiakov s nadaním.  
Z: OŠ ÚKSK , PPP 
T:  30.06.2013, 30.06.2014  
Výstup: spracované výsledky dotazníka  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et SŠ, na ktorých sa uskuto�ní prieskum –  10 % 

 
3. Aktivizova� spoluprácu medzi gymnáziami a vysokými školami za ú�elom 

zefektívnenia  kompetencií, zvýšenia vzdelanostnej úrovne a pripravenosti žiakov na 
vysokoškolské štúdium.  
Z: OŠ ÚKSK, RŠ v spolupráci s vysokými školami 
T: 30.06. 2013, 30.6.2014 
Výstup:  vzdelávanie, ktoré zodpovedá potrebám a požiadavkám vysokoškolského 
štúdia 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie:     

• opatrenia na zvýšenie úrovne a pripravenosti žiakov na štúdium na VŠ, ktoré vzišli zo  
stretnutí zástupcov gymnázií a univerzít  

 
4. V spolupráci s akademickými pracoviskami, odbornými pracoviskami 

zamestnávate�ov a profesijnými združeniami na území Košického samosprávneho 
kraja realizova� aktivity za ú�elom popularizácie prírodovedných a technických 
disciplín pre žiakov SŠ formou stretnutí, besied, workshopov, sústredení, náu�ných 
výstav a sú�aží. Vychádza� pritom z overených aktivít typu letných škôl, odborných 
sústredení, vedeckých cukrární a tematických sú�aží. 
Z: CV� v spolupráci s VŠ- univerzitami, zamestnávate�ské a profesijné združenia 
T: 30.12.2013 
Výstup: plán realizácie aktivít 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et aktivít a po�et zapojených žiakov 
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5. H�ada� možnosti na spoluprácu na projektoch Noc výskumníka a Týžde� vedy 
a techniky. 
Z: CV� v spolupráci s organizátormi týchto podujatí  
T: 30.12.2013, 30.12.2014 
Výstup: plán realizácie aktivít ako sú�as� projektov 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie:  

• po�et zapojených žiakov – 50% 
 

6. Zmapova� po�ty žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami a so zdravotným 
znevýhodnením na SŠ a po�et podujatí pre týchto žiakov v školskom roku 2012/ 2013.  
Z: OŠ ÚKSK  
T:  31.11.2013 
Výstup: po�ty detí a po�et podujatí zdravých žiakov a žiakov so špecifickými  
vzdelávacími potrebami a so ZP na stredných školách  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami a so ZP,  ktorí sa zú�astnili 

uvedených podujatí - 50 % 
 

7. Uskuto�ni� programy prípravy rovesníkov - peer programy, zamerané na prevenciu 
závislostí, šikanovania, násilia a iných foriem neakceptovate�ného správania mladých 
�udí.  
Z: CV� 
T:  31.06.2014 
Výstup: plán realizácie peer programov 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie:  

• po�et peer programov –   3  
• po�et novovyškolených peer aktivistov – 9 

 
8. Zapracova� do školských vzdelávacích programov do vzdelávacej oblasti �lovek 

a hodnoty, témy spojené s projektom TERRA INCOGNITA. Cie�om je posilni� 
u žiakov lokálpatriotizmus k rodisku, jeho krásam a dedi�stvu formou vyu�ovania 
kapitol z histórie, etnológie a potenciálu cestovného ruchu na cestách -  gotickej, 
vínnej a železnej. Za�leni� ich tak do aktivít školy,  kultúrneho života a diania  
v krajine aj prostredníctvom možnosti využitia prednášok a besied, budovaním napr. 
externých u�ební v múzeách, galériách, tvorbou náu�ných trás v teréne v spolupráci 
s odborom kultúry ÚKSK. 
Z: R SŠ v spolupráci s odborom školstva a odborom kultúry ÚKSK 
T: 30.12.2013 
Výstup: školské vzdelávacie programy 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et SŠ s upraveným ŠkVP – 25 %  
 
9. V  u�ebných osnovách predmetov: spolo�enská komunikácia a náuka o spolo�nosti   

venova� pozornos� témam – tolerancie, znášanlivosti, spolužitia národov a národností 
v SR a posilni� tak u žiakov vzájomnú úctu ku kultúrnemu dedi�stvu národov 
a národností v EÚ a vo svete.                                              
Z: OŠ ÚKSK, R SŠ 
T:  30.09.2013 
Výstup: upravené u�ebné osnovy 
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Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie : 
• po�ty hodín venovaných uvedeným témam v predmete – spolu min. 4  hodiny 

       
Zamestnanos� 
Zámer: Formálne vzdelávanie  umož�ujúce dosiahnu� vzdelanie pre mládež v rôznom 
veku. 
 

1. V spolupráci so zamestnávate�mi a  ÚPSVaR aktualizova� obsah vzdelávania v súlade 
so zmenami a aktuálnymi potrebami trhu práce.                                   
Z: OŠ ÚKSK, R SŠ 
T:  k 30.júnu aktuálneho roku  
Výstup: revidované a upravené ŠkVP s cie�om a záujmom  „ nie preda� ale predáva�“  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et upravených ŠkVP – 50 % 

 
2. Zrealizova� propagáciu a rozvoj podnikania mládeže formou programov na podporu  

podnikania napr. prostredníctvom programov Junior Achievement Slovensko, 
programov  stavovských organizácií a  formou stredoškolskej odbornej �innosti. 
Z: OŠ ÚKSK a R SŠ a spolupracujúce organizácie – CV�, stavovské organizácie 
T:  30.06.2014 
Výstup: zoznam tém rozvíjajúcich podnikate�ské zru�nosti žiakov 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et stretnutí škôl a spolupracujúcich organizácií- 1 x ro�ne  
• po�et žiakov zú�astnených postupových sú�aží- 5 % 

 
3. Podpori� formou partnerstva s ÚPSVaR organizovanie podujatí typu „burza práce“, 

aspo� na úrovni KSK. 
Z: OŠ ÚKSK, ÚPSVaR 
T:  30.12.2013 
Výstup: burza práce 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie:  

• po�et škôl zú�astnených na burze práce - 10 
   
4. V spolupráci s miestne príslušným ÚPSVaR zníži� informa�nú nerovnos� o miere 

uplatnenia absolventov SŠ na trhu práce.  
Z: R SŠ  
T: 30.12.2013 
Výstup: dostupnos� informácií o uplatnite�nosti absolventov SŠ na trhu práce 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie:  

• disponibilita štatistických údajov na SŠ– výchovný poradca 
 
5. Zintenzívnenie miery profesijného a kariérneho poradenstva na školách. 

Z: R SŠ v spolupráci s ÚPSVaR a zamestnávate�mi 
T: k  30.júnu kalendárneho roka 
Výstup: podporovanie poskytovania profesijného a kariérneho poradenstva na školách  
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie:  

• po�et škôl zapojených do spolupráce s ÚPSVaR a zástupcami zamestnávate�ov,   
• po�et žiakov, ktorí sa stretnutí zú�astnili    
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Rodina 
Zámer: Dobre fungujúca spolupráca medzi rodinou a školou. 

 
1. Stanovi� a oznámi� rodi�om konzulta�né hodiny na úrovni vedenia školy, triedneho 

u�ite�a a výchovného poradcu.  
Z: R SŠ 
T:  k 30.septembru kalendárneho roka 
Výstup: termíny konzulta�ných hodín  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et škôl s ur�enými konzulta�nými hodinami– 100% 
 

2. V rámci rodi�ovských združení zaradi� informáciu o povinnostiach a právach 
zákonných zástupcov a žiakov.   
Z: R SŠ 
T:  k 30. septembru kalendárneho roka 
Výstup: rodi�ia informovaní o vnútornom poriadku školy   

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et ZRŠ s programom zahr�ujúcim uvedenú tému – min. 1     

 
3. V rámci rodi�ovských združení zabezpe�i� trvalú informovanos� rodi�ov o možnosti 

stravovania sa v školských jedál�ach ako dôležitej sú�asti zdravého vývinu žiakov 
a dospievajúcej mládeže.   
Z: R SŠ 
T:  k 30.septembru kalendárneho roka 
Výstup: informácie o trendoch zdravého spôsobu stravovania sa  
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et ZRŠ s programom zahr�ujúcim uvedenú tému – min. 1     
 
 

Ú�as� mládeže na spolo�enskom a politickom živote – participácia. 
Zámer: Aktívna mládež  zapájajúca sa do spolo�enského a politického diania.   
 

1. Realizova� systém na spracovanie nových informácií. 
      Z: OŠ ÚKSK, CV� – RCM  

T: 30.12.2013 
Výstup: Elektronický dokument (newsletter) informujúci o mládeži v Košickom kraji 
s periodicitou raz za šes� mesiacov, vo�ne stiahnute�ný z internetu 

 Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• systém na spracovanie nových informácií  
 
2. Zabezpe�i� vznik žiackej školskej rady na všetkých SŠ v zria�ovate�skej pôsobnosti 

KSK 
Z: CV�, R SŠ 
T: 30.10.2012 
Výstup: aktívna žiacka školská rada pri SŠ  
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• stretnutia a aktivity žiackej školskej rady   
 
3. Pravidelne organizova� pracovné stretnutia Krajskej rady žiackych školských rád pri 

KSK so zástupcami OŠ ÚKSK. 
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Z: OŠ ÚKSK 
T: 30.06.2013, 30.06.2014 
Výstup: zrealizované pracovné stretnutia s cie�om získa� spätnú väzbu od žiackych 
školských rád v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu a v oblasti spolupráce a  
forme práce s mládežou 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• návrhy žiackych školských rád na prácu v oblasti vzdelávania   
 
4. Pravidelne aktualizova� na web stránke úradu pod OŠ ÚKSK �as� – aktuálne 

informácie pre mládež  ako základnú možnos�  participácie mládeže na živote 
spolo�nosti na miestnej a  regionálnej  úrovni. 
Z: OŠ ÚKSK, CV�  
T:  30.12.2013, 30.9.2014 
Výstup: informácie na web stránke úradu o stave a priebehu plnenia koncepcie, 
�innosti žiackych školských rád a Rady študentov pri KSK  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et aktualizácií – 2 x ro�ne,  
• po�et návštev na uvedenej web stránke 
 
5. Realizova� na stredných školách aktivity súvisiace  s ochranou  života  a zdravia  

a ochranou životného prostredia. 
Z: R SŠ 
T:  30.09.2014 
Výstup: aktivity  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et aktivít na strednej škole   - 2  na školu 
 
6. Realizova� vzdelávacie aktivity pre študentov stredných škôl Košického kraja, 

zameraných na aktívnu participáciu, demokraciu a ob�ianstvo. 
Z: CV�  
T: 30.06.2014 
Výstup: aktivity 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et realizovaných aktivít – na 30% SŠ 
 
7. Realizova� v spolupráci s CV�  vzdelávacie  aktivity  pre žiacke školské  rady ako 

efektívneho nástroja  mládežníckej participácie, demokracie a aktívneho ob�ianstva. 
Z: R SŠ 
T:  30.06.2014 
Výstup: aktivity  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et stredných škôl, na ktorých sa aktivity zrealizovali: 20 
 
8. Realizova� vzdelávacie aktivity, informa�né aktivity a podporné kampane pre 

mladých �udí Košického kraja, zamerané na �udské práva, toleranciu a interkultúrny 
dialóg, aktívne využívanie nových techník a nápadov, príru�ky pre výchovu 
k �udským právam „Kompas“ a metódy „Živá knižnica“. 
Z: CV�  
T: 30.06.2014 
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Výstup: po�et realizovaných aktivít, po�et ú�astníkov aktivít, hodnotenia aktivít od 
ú�astníkov 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• príru�ky pre výchovu k �udským právam „Kompas“ a metódy „Živá knižnica“, 
• po�et aktivít – na 20 % SŠ 

 
 
Informácie a komunika�né technológie 
Zámer: Informovaná a právne uvedomelá mládež v oblasti získavania informácií. 
 
1.  Zabezpe�i� pravidelné sledovanie web stánok a využitie ponuky ZIPCEOM v sekcii 

bezplatných besied na aktuálne témy v snahe rozvíja� aktivity neformálneho 
vzdelávania.  
Z: R SŠ  
T:  30.06.2014 
Výstup: informácie pre stredné školy pod�a aktuálne vyhlásených bezplatných besied 
v oblasti prevencie závislostí mladých �udí  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et besied  na SŠ- 1 x ro�ne 

 
2. Vytvori� podmienky na stredných školách v zria�ovate�skej pôsobnosti KSK  na 

poskytovanie informácií  pre mládež vo všetkých oblastiach ich objektívnych potrieb 
a požiadaviek, napríklad v oblastiach: vzdelávanie,  zamestnanie, školenia a semináre, 
aktivity neziskového sektora, národné a medzinárodné aktivity v oblasti práce 
s mládežou a mládežníckej politiky. 
Z: OŠ ÚKSK, CV� - RCM , R SŠ 
T:  30.12.2013 
Výstup: web stránky SŠ, CV�, OŠ ÚKSK  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• moderný informa�ný portál školy– 50% 

 
3. Vypracova� projekt materiálno-technického vybavenia a obsahového zabezpe�enia 

INFO- centra pre mládež ako sú�asti CV�- RCM a sú�asne možnosti poskytnú� 
priestor mladým dobrovo�níkom. 
Z: CV�- RCM 
T: 30.12.2013 
Výstup: spracovaný a predložený projekt 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• realizácia jednotlivých etáp projektu 
 
4. Vytvori� spoluprácu so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a 

prevencie a vysokými školami   na  podporu  rozvoja  profesijného  poradenstva   na 
školách. 
Z: OŠ ÚKSK, R SŠ  
T:  30.12.2013 
Výstup: aktivity v oblasti profesijného poradenstva 

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et škôl aktívne spolupracujúcich s PPP – 20% 
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5. Na stredných školách v rámci triednických hodín, na rodi�ovských združeniach 
a predmetoch, kde sa využíva internet, zvidite�ni� v spolupráci s regionálnou 
televíziou otvorenú diskusiu na tému „ etika na internete“ a podpori� tak bezpe�né 
využívanie internetu.  
Z: R SŠ v spolupráci s regionálnou TV 
T:  30.09.2014 
Výstup: aktivity zamerané na bezpe�né užívanie internetu 

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et škôl a žiakov, ktorí sa zú�astnili diskusií   
 
6. Propagova�  národné internetové stránky www.zodpovedne.sk 

a www.bezpecnenainternete.sk v rámci vzdelávacieho procesu. 
Z: R SŠ 
T:  30.12.2012, 30.12.2013 
Výstup: informácia, aktivity   

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et informácií a aktivít – všetky školy 

 
7. Zabezpe�i� informovanos� o sprístupnení  informa�ných a poradenských služieb 

novými inovatívnymi metódami, a to prostredníctvom sms-iek, prípadne mobilnou 
aplikáciu ur�enou pre iPhone a iPad v ICM. 
Z: R SŠ 
T: 30.12.2013 
Výstup: informácie 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• informovaná mládež- 100 % 
 

8. Zabezpe�i� vzájomné prepojenie web stránok stredných škôl ako miesta vstupu na 
stránku projektu Terra Incognita a vytvori� tak register partnerov TI- spolupracujúcich 
škôl. 
Z: R SŠ v spolupráci s OK ÚKSK  
T: 30.12.2012 
Výstup: banner Terra Incognity na stránke školy 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• zvýšenie prístupnosti informácií o TI k študentom a užívate�om web stránok škôl 
• zvýšenie návštevnosti podujatí zo strany študentov 

 
 
Mobilita 
Zámer: Mládež schopná adaptova� sa v multikultúrnom prostredí, využíva� 
nadobudnuté skúsenosti v svojom prostredí a pracova� na medzinárodnej úrovni   

1. Zabezpe�i� agitáciu pripravovaného informa�ného materiálu, ktorý definuje formy  
mobility mládeže,   aktívne podporova� zapájanie mladých �udí do medzinárodných 
projektov, pravidelne ich informova� o možnostiach, ktoré sa im v rámci medzinárodnej 
mobility ponúkajú.  
Z: CV� - RCM 
T: celoro�ný 
Výstup: spropagovaný infomateriál, projekty 

   Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
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• po�et projektov, na ktoré boli vyslaní mladí �udia do zahrani�ia a ktorých sa zú�astnili 
na Slovensku, 

• vývoj záujmu o informácie týkajúce sa mobility 
 
2. Podpori� medzinárodnú mobilitu, interkultúrny dialóg a neformálne vzdelávanie 

mladých �udí prostredníctvom propagovania programu Európskej dobrovo�níckej 
služby (EDS) medzi mladými �u�mi a organizáciami pracujúcimi s mládežou, 
vytváranie podmienok na vysielanie mladých �udí do zahrani�ia a hos�ovanie mladých 
�udí z iných krajín. 
Z: OŠ ÚKSK, CV� – RCM, organizácie pracujúce s mládežou  
T: celoro�ný 
Výstup: informovaná mládež 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et mladých �udí vyslaných na EDS a hos�ovaných v rámci EDS, 
• po�et nových akreditovaných vysielajúcich a hos�ujúcich organizácií v rámci kraja 
 
3. Prostredníctvom regionálnej konzulta�nej kancelárie programu Mládež v akcii a 

prostredníctvom regionálnej pobo�ky siete Eurodesk Slovensko pri CV� – RCM 
poskytova� informácie a propagova� medzinárodné a slovenské programy zamerané 
na medzinárodnú mobilitu, realizova� pracovné stretnutia, školenia a informa�né 
stretnutia pre mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. 
Z: CV� - RCM 
T: celoro�ný 
Výstup: informa�né stretnutia, projekty 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et informa�ných stretnutí, školení a iných informa�ných stretnutí, 
• po�et ú�astníkov, 
• po�et konzultovaných projektov, 
• po�et realizovaných projektov. 

 
 
Životné prostredie 
Zámer: Mládež chrániaca prírodu a životné prostredie/ vidiecka mládež 
 

1. Organizova� na stredných školách a školských zariadeniach akcie s environmentálnou 
tematikou, napr. aj vo forme partnerstva a spolupráce s firmami pracujúcimi 
a dodržujúcimi EKO normy.    
Z: R SŠ a ŠZ, CV�, podnikate�ské subjekty 
T: 30.06.2014 
Výstup: aktivity   
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et škôl organizujúcich aktivity s partnerskými firmami– minimálne 2 
 
2. Motivova�  deti a mládež prostredníctvom rôznych podujatí k opatreniam a aktivitám 

na zlepšenie životného prostredia ako je napr. recyklácia a úspora energií. 
Z: R SŠ a ŠZ, CV� 
T: 30.12.2013 
Výstup: podujatia 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et aktivít – minimálne 2 
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3. Zapracova� do školského vzdelávacieho programu tému environmentálnej výchovy 

a vzdelávania s využitím návrhov a podnetov z podnikate�ského prostredia  
Z: R SŠ 
T: 30.9.2013 
Výstup: upravené osnovy predmetov v školskom  vzdelávacom programe 

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et odborných predmetov na SŠ s uvedenou problematikou  - 20 % 
 
4. Spracova� dotazník na analýzu sú�asného stavu vidieckej mládeže na SŠ potrebnú pre 

stanovenie indikátorov pre túto skupinu mladých �udí za ú�elom ich podpory.  
Z: OŠ ÚKSK, R SŠ 
T: 30.12.2013 
Výstup: spracovaný dotazník, ktorý  porovnáva záujmy mládeže na vidieku 
v porovnaní s mládežou žijúcou v meste     
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• status vidieckej mládeže a indikátory jej podpory 
 

 
Vo�ný �as detí a mládeže 
Zámer: Mládež aktívne a zmysluplne využívajúca vo�ný �as  
 

1. Spracova� dotazníkový prieskum u žiakov školy zameraný na zistenie aktuálnych 
potrieb a návrhov zo strany žiakov na trávenie vo�ného �asu.  
Z: OŠ ÚKSK, R SŠ 
T: 30.12.2012 
Výstup: spracovaný dotazník 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• návrhy na vo�no�asové aktivity 
 

2. Realizova� podujatia a aktivity evokujúce záujem o zapojenie sa do zmysluplnej  
�innosti vo vo�nom �ase, vyhlasova� rôzne sú�aže kreativity. 

  Z: CV�- RCM 
 T: 30.12.2013 
 Výstup: vyhlásené sú�aže 

Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et vyhlásených sú�aží- 4 

 
3. Realizova� Tane�ný festival KSK pre mládež za ú�elom zvýšenia záujmu mladých 
�udí o pohyb a zmysluplné trávenie vo�ného �asu. 
Z: CV�- RCM 
T: 30.12.2013 
Výstup: realizácia sú�aže 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• medziro�ný nárast zapojených mladých �udí 
 

4.   Zabezpe�i� v  priestoroch školy tzv.: „ Oddychové zóny “ za ú�elom trávenia vo�ných       
hodín žiakov po�as školského vyu�ovania.  

 Z: R SŠ 
T: 30.06.2013 
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Výstup: zriadené OZ 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et škôl s vytvorenou OZ- 30 % 
 
5. Podpori� rozvoj prostredia na školách a školských zariadeniach tak, aby sa žiaci  

pochádzajúci z málo podnetného prostredia a sociálne znevýhodneného prostredia 
mohli aktívne zapája� do aktivít a podujatí vo vo�nom �ase v rovnakej miere ako 
ostatní. 
Z: R SŠ 
T: 30.06.2013, 30.06.2014 
Výstup: aktivity, sú�aže, podujatia 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• rast kvality organizovaných podujatí 
• po�et žiakov zú�astnených na aktivitách  

 
 
Šport 
Zámer: Mládež zapájajúca sa do športových sú�aží a turnajov  
 

1. Organizova� dlhodobé športové sú�aže a aktivity pre deti a mládež SŠ 
v zria�ovate�skej   pôsobnosti KSK a podporova� ich aktívny pohyb a turistiku.  
Z: R SŠ a ŠZ, CV� 
T: 30.06.2013, 30.06.2014 
Výstup: športové sú�aže a turistické aktivity 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et aktivít zameraných na šport, turistiku – minimálne 4 
• porovnávanie s minulým obdobím 

 
2. Podpora organizovania a zvidite��ovanie športových turnajov na jednotlivých SŠ 

v rôznych druhoch športov pod�a regionálneho zamerania. 
Z: OŠ ÚKSK, R SŠ 
T: 30.06. 2013, 30.06.2014 
Výstup: zvidite�nenie regionálnych športových sú�aží v rámci celého KSK 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et jednorázových turnajov 
• rast po�tu participujúcich SŠ 

 
3. V rámci krúžkovej �innosti zabezpe�i� zvýšenie po�tu športových krúžkov na SŠ. 

Z: R SŠ 
T: 30.10.2012, 30.10.2013, 30.9.2014 
Výstup: krúžky poskytujúce žiakom aktívne využitie vo�ného �asu    
Nástroje na podporu a nap��anie koncepcie: 

• po�et aktívnych športových krúžkov na SŠ 
 

4. Zabezpe�i� užívate�nos� a funk�nos� športových objektov ( telocvi�ní a vonkajších 
športových objektov) využitím pracovného potenciálu žiakov. Zvýši� využívanie 
týchto objektov aj mimo školského vyu�ovania pre žiakov a zamestnancov škôl. 
Z: R SŠ a ŠZ 
T: 30.06.2013 
Výstup: funk�né objekty 
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Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• nárast po�tu užívate�ných športových objektov 
• kapacitné využívanie športových objektov 

Kultúra 
Zámer:  Mládež zapájajúca sa do kultúrneho diania  spolo�nosti 
 

1. Podpori� organizovanie aktivít, ktoré vytvárajú možnos� pre kultúrne vyžitie  
znevýhodnených skupín mládeže.   

     Z: OŠ ÚKSK, CV� 
     T: 30.06.2014 
     Výstup: aktivity 
     Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et kultúrnych aktivít dostupných pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia  

 
2. Overi� priestorové možnosti stredných škôl a následne zabezpe�i� prezentácie výstav 

kultúrneho dedi�stva, sú�asnej kultúry a turistických možností kraja formou 
putovných školských výstav na SŠ. Otvorenie výstav vždy spoji� s prednáškou, 
prípadne ukážkou starých remesiel a tradi�ného umenia. 
Z: R SŠ v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami KSK 
T: 30.06.2013 
Výstup: mobilné putovné výstavy 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• periodická cirkulácia výstav na školách na území KSK 
 
3. Preh�bi� spoluprácu žiakov pri organizovaní prezenta�ných kultúrnych podujatí Terra 

Incognita za ú�elom prijatia TI programu za „ svoj program“.  
Z: R SŠ, OŠ a OK ÚKSK 
T: 30.06.2013, 30.06.2014 
Výstup: organizovanie podujatí TI 

      Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et žiakov zapojených do organizovania aktivít a podujatí 

  
4. Zabezpe�i� aktívne zapájanie sa mládeže do diania sa v meste Košice- Európskeho 

hlavného mesta kultúry pre rok 2013, a tak podporova� súdržnos� a spolupatri�nos�  
jeho obyvate�ov vo zvidite��ovaní mesta ako srdca kultúry Európy. 
Z: R SŠ  
T: 31.12.2013 
Výstup: aktivity mládeže v EHMK 

 Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et aktivít- 1 na školu  

 
5. Vytvori� projekty na zvidite�nenie Košického samosprávneho kraja prostredníctvom 

projektu Terra Incognita na podporu zvýšenia povedomia mladých �udí o svojej 
kultúre a vedenie k spolupatri�nosti ku svojmu mestu, regiónu, krajine.  
Z: CV�- RCM, Kultúrne centrum KSK a OŠ ÚKSK 
T: 30.06.2014 
Výstup: spracovaný projekt a plán aktivít 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et aktivít – 2 x ro�ne  
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6. Zabezpe�i� prepojenie škôl formou ú�asti žiakov na prezentácii najlepších projektov 
týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu na území KSK, nadväzujúc na výstup 
z konferencie o CR, ktorá sa bude kona� 27.9.2012. 
Z: R SŠ, OŠ ÚKSK 
T: 30.12.2013 
Výstup: prezentácia projektov rozvoja CR 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et škôl zapojených do aktivity - 30% 
 

7. Zapoji� stredné školy do projektu Odboru kultúry KSK „ Mladý cyklozna�kár“.  
Z: R SŠ, Odbor kultúry ÚKSK 
T: 30.12.2013 
Výstup: aktivity projektu  
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et zapojených škôl  
 

Zdravie a zdravý životný štýl. 
Zámer: Zdravá, aktívna a zdravo sa stravujúca mládež  
 

1. V spolupráci s partnerskou IT spolo�nos�ou formou vyhlásenia sú�aže  
o najzaujímavejší návrh- vytvori� na web stránkach stredných škôl a školských 
zariadení v zria�ovate�skej  pôsobnosti KSK priestor pre aktuálne informácie o 
zdravom životnom štýle a ochrane zdravia.   
Z: R SŠ a ŠZ, OŠ ÚKSK, IT spolo�nos�  
T:  30.06.2013 
Výstup: web stránky SŠ, ŠZ 

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• moderný informa�ný portál školy, zah��ajúci oblas� s informáciami o zdravom 

životnom štýle  
 

2. Na pracovných stretnutiach pedagógov škôl zabezpe�i� prítomnos� psychológa / resp. 
psychiatra, ktorý rozšíri poznatky a vedomos�  pedagógov o problematike mentálneho 
zdravia detí a mládeže. 
Z: R SŠ v spolupráci c CPPP 
T: 30.06.2014 
Výstup: poznatky o naliehavých otázkach mentálneho zdravia detí a mládeže  
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie:  

• po�et školiacich aktivít na školách  
 

3. Za ú�asti odborníkov z praxe organizova� aktivity o preventívnych opatreniach 
zameraných na  minimalizáciu užívania omamných látok, psychotropných látok 
a alkoholu, na opatrenia znižujúce riskantné a rizikové správanie sa mládeže pri 
sexuálnom dospievaní.  
Z: CV� - RCM , R SŠ a ŠZ v spolupráci s odborníkmi na danú problematiku 
T:  30.06.2014 
Výstup: aktivity  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et aktivít – minimálne 2 na SŠ,ŠZ, CV� 
• po�et zú�astnených žiakov -  1000 
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4. Podpori� program „ Školské mlieko“ a „ Školské ovocie“- zvýši� spotrebu mlieka, 
mlie�nych výrobkov a ovocia u žiakov SŠ prostredníctvom podujatí typu rôznych 
ochutnávok mlie�nych ovocných koktailov a výrobkov z mlieka.    
Z: R SŠ a ŠZ v spolupráci so sponzormi 
T:  30.06.2013, 30.06.2014 
Výstup: podujatia a ochutnávky  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• zvýšená  spotreba mlieka, mlie�nych výrobkov a ovocia u žiakov SŠ 

 
Deti a mládež, �eliaca zložitým životným situáciám a pochádzajúca zo znevýhodneného  
prostredia. 
Zámer:  Škola ako inštitúcia mapujúca rôzne rizikové  faktory životnej situácie žiakov, 
vychádzajúc  z prostredia  a podmienok,  z ktorých pochádzajú 
 

1. U žiakov prvých a tretích ro�níkov SŠ zrealizova� anonymný prieskum o vplyve 
prostredia, z ktorého pochádza žiak na jeho školské výsledky s cie�om zmapovania 
tohto rizikového faktora životnej situácie žiaka na jeho prospech. 
Z: R SŠ a ŠZ 
T:  30.09. 2013 
Výstup: zmapovanie vplyvu prostredia žiaka na jeho prospech 

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• vývoj záujmu pedagóga o prostredie, z ktorého pochádza žiak. 

 
2. Do plánu práce školy zaradi� aktivity zamerané na  prevenciu a elimináciu 

šikanovania v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR c. 7/2006-R k prevencii a 
riešeniu šikanovania, opatrenia na  predchádzanie a riešenie šikanovania jasne 
vymedzi� v komplexnej stratégii školy. 

        Z: R SŠ a ŠZ 
T:  30.09. 2013 
Výstup: opatrenia v pláne práce školy  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et aktivít  prevencie šikanovania na školách – minimálne 2 

 
3.   Spropagova� využívanie národnej  web- stránky www.prevenciasikanovania.sk . 

     Z: R SŠ a ŠZ 
T:  30.09. 2013 
Výstup: opatrenia v pláne práce školy  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et aktivít prevencie šikanovania na školách– minimálne 2 
 
 

Deti a mládež, sociálno-patologické javy a ich prevencia 
Zámer:  Mládež s pozitívnym sociálnym správaním a zdravým životným štýlom 
 

1. Organizova� aktivity zamerané na predchádzanie kriminality páchanej mládežou a na 
mládeži  alebo na ich eliminovanie a realizova� besedy so žiakmi stredných škôl 
o prevencii rizikového správania a pomoci obetiam obchodovania s �u�mi spojeného 
s prácou v zahrani�í aj za ú�asti zástupcu policajného zboru SR, Mestskej polície 
Košice. 

  Z: R SŠ, CV� v spolupráci s PZ SR/ MP KE 
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T:  30.06.2014 
Výstup: aktivity, besedy  

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et  aktivít a besied na zamedzenie a predchádzanie prejavov kriminality 
• zmeny postojov žiakov  k prevencii a preh�benie vzájomnej pomoci 

 
2. Vies� diskusiu so žiakmi o  h�adaní nových foriem aktivít, ktoré by viedli 

k zmysluplnému zapojeniu mládeže do vo�no-�asových aktivít a tým odvraca� ich 
pozornos� od „únikových“ foriem správania. 
Z: R SŠ a ŠZ 
T:  30.12.2013 
Výstup: nové formy aktivít 

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et aktivít, ktoré organizujú žiaci  
 
3. Pravidelne monitorova�, analyzova� a vyhodnocova� prí�iny  záškoláctva žiakov SŠ 

v spolupráci s centrami pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie 
a navrhnú� a realizova� spôsob riešenia.  
Z: R SŠ a Centrum PPP 
T: 30.06.2014 
Výstup: zistené dôvody a prí�iny záškoláctva a návrhy riešenia problému 
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• eliminovaný po�et záškolákov 
• po�et neospravedlnených hodín na žiaka 
 
4. Zapoji� mládež v rámci prevencie HIV/AIDS do celoslovenskej kampane „Svie�kový 

pochod- �ervené stužky“. 
Z: R SŠ a ŠZ 
T:  30.12.2013 
Výstup: aktivity mládeže  v rámci kampane 

  Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et škôl, ktoré sa zameriavajú na  vytváranie nových foriem práce s mládežou  
• po�et žiakov, ktorí sa aktívne zapojili do kampane,  
• rast  záujmu žiaka o pozitívne stránky života 

 
5. Zapoji� mládež do aktivity Ligy proti rakovine „D�a narcisov“, 13.apríla a Únie 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska „ Biela pastelka“, 24.septembra. 
Z: R SŠ a ŠZ 
T: 30.09.2014 
Výstup: aktivita mládeže  
Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 

• po�et škôl, ktoré sa do podporných zbierok zapojili, 
• po�et žiakov, ktorí sa aktívne zapojili do kampane, 
• rast záujmu žiaka o pozitívne stránky života 
 
6. Podpori� ú�as� žiakov na „ Valentínskej kvapke krvi“, ktorú každoro�ne organizuje 

Slovenský �ervený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. 
Z: R SŠ a ŠZ 
T: február 2013, 2014 
Výstup: podpora humanitárneho �inu ú�as�ou žiakov na darovaní krvi 
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Nástroje na podporu a sledovanie nap��ania koncepcie: 
• po�et škôl zapojených do kampane – 15 % 

 
Košice, september 2012 


