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Základné informácie o projekte 
 

Rada mládeže Žilinského kraja na prelome rokov 2016/2017 realizovala v rámci Programov pre 

mládež na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky 

analýzu zameranú na zistenie stavu napĺňania aktuálnej národnej stratégie pre mládež na miestnej 

úrovni. Analýza bola zameraná na špecifickú skupinu vidieckej mládeže v štyroch obciach 

mikroregiónu Biela Orava. Uvedený mikroregión bol vybratý z dôvodu pozitívnej prognózy vývoja 

obyvateľstva. Podľa Prognózy vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 (INFOSTAT, 2008) 

bude mať mikroregión Biela Orava, ktorý tvoria obce okresu Námestovo v roku 2025 najmladšie 

obyvateľstvo (priemerný vek 36,1 rokov), s najväčším  zastúpením detskej zložky do 15 rokov (66%).  

Zároveň okres Námestovo patrí dlhodobo medzi okresy s najväčším prírastkom obyvateľstva. 

Do projektu boli zaradené obce: Oravská Polhora, Zubrohlava, Oravské Veselé a Beňadovo, ktoré 

ležia blízko hraníc s Poľskou republikou. V roku 2016  v týchto obciach žilo vo veku 0-30 rokov 5 514  

mladých ľudí, čo tvorilo  53,86 % z celkového obyvateľstva. 

2.  Základné informácie o obciach zapojených do projektu 
 

ORAVSKÁ POLHORA 

V obci žije 3 895 obyvateľov. Z toho mladých ľudí od 0- 30 rokov je 2 549, čo činí 65,44% z celkového 

počtu obyvateľstva.  

vek: 0-5 rokov  6-9 rokov 10-14 rokov 15-18 rokov 19-30 rokov 

celkový počet 

obyvateľov v obci 

počet 
685 406 418 350 690 3895 

Sú tu  zriadené dve Základné školy s materskou školou, ktoré navštevuje spolu 515 detí a mladých 

ľudí.  Mnoho mladých ľudí nad 15 rokov navštevuje stredné školy v blízkom meste Námestovo.  

V obci žije 298 mladých rodín, kde rodičia majú do 30 rokov. Pôsobia tu 4 folklórne súbory, kde sú 

zapojení mladí ľudia, tvorivé dielne, Cech slovenských gajdošov, Dobrovoľný hasičský zbor, 

poľovnícke združenia a Telovýchovná jednota. Okrem toho mnoho mladých ľudí pracuje pri miestnej 

Cirkvi. 

Obec má kultúrneho pracovníka, ktorý má v náplni práce aj organizovanie kultúrno-spoločenských 

podujatí pre deti a mládež. 

Obec vedie mladý, novozvolený starosta Michal Strnál. Obecné zastupiteľstvo tvorí 10 poslancov 

v rôznom vekom zastúpení. Viac informácií o obci nájdete na www.oravskapolhora.sk 

 

ZUBROHLAVA 

V obci žije 2 258 obyvateľov. Z toho mladých ľudí od 0- 30 rokov je 1 055, čo činí 46,70% z celkového 

počtu obyvateľstva. 

vek: 0-5 rokov  6-9 rokov 10-14 rokov 15-18 rokov 19-30 rokov 

celkový počet 

obyvateľov v obci 

počet 183 169 121 144 438 2258 

http://www.oravskapolhora.sk/
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Je tu zriadená Základná škola s materskou školou, ktorú navštevuje 386 detí a mladých ľudí. Mnoho 

mladých ľudí nad 15 rokov navštevuje stredné školy v blízkom meste Námestovo.  

V obci pôsobia 2 mládežnícke organizácie: NODAM- združenie detí a mládeže a eRko- Hnutie 

kresťanských spoločenstiev detí. Okrem nich sa mládeži v obci venuje aj Telovýchovná jednota 

SOKOL, ktorá je zameraná na futbal, divadelný súbor Omladina, Folklórna spevácka skupina 

Plátenník, Dobrovoľný hasičský zbor, Klub športovej kynológie, miestne občianske združenie ZUBOR, 

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, Zubrohlavské struny- 

neformálna skupina. V obci zaznamenávajú v poslednom období rozšírenú výstavbu rodinných 

domov, ktoré budú využívať mladé rodiny z obce, okolitých obcí  aj z priľahlého mesta Námestovo. 

Vedenie obce tvorí 9 poslancov, z ktorých 2 sú vo veku do 30 rokov. Starostom obce je Pavol Bugeľ. 

Viac informácií o obci nájdete na www.zubrohlava.eu 

 

ORAVSKÉ VESELÉ 

V obci žije 2 927 obyvateľov. Z toho mladých ľudí od 0- 30 rokov je 1 442, čo činí 49,26% z celkového 

počtu obyvateľstva. 

vek: 0-5 rokov  6-9 rokov 10-14 rokov 15-18 rokov 19-30 rokov 

celkový počet 

obyvateľov v obci 

počet 183 153 199 211 696 2927 

V obci je zriadená Základná škola s materskou školou, ktorú navštevuje 465 detí a mladých ľudí. 

Mnoho mladých ľudí nad 15 rokov navštevuje stredné školy v blízkom Meste Námestovo.  

V obci pôsobí jedná mládežnícka organizácia: eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Okrem 

nej  sa mládeži v obci venuje aj Telovýchovná jednota TATRAN, ktorá je zameraná na futbal, detský 

folklórny súbor Piľsko,  Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie, Miestne kultúrne stredisko. 

Vedenie obce tvorí 9 poslancov. Starostom obce je Albín Maslaňák. Viac informácií o obci nájdete na 

www.oravskevesele.sk 

 

BEŇADOVO 

V obci žije 866 obyvateľov. Z toho mladých ľudí od 0- 30 rokov je 468, čo činí 54,04% z celkového 

počtu obyvateľstva. 

vek: 0-5 rokov  6-9 rokov 10-14 rokov 15-18 rokov 19-30 rokov 

celkový počet 

obyvateľov v obci 

počet 103 57 72 58 178 866 

V obci je zriadená Základná škola s materskou školou, ktorú navštevuje 167 detí a mladých ľudí. 

Mnoho mladých ľudí nad 15 rokov navštevuje stredné školy v okresnom meste Námestovo, ktoré je 

vzdialené od obce 25 km. V obci nepôsobia žiadne mládežníckej organizácie. S mládežou pracujú 

dobrovoľníci nad 30 rokov pri vedení futbalových a stolnotenisových aktivít a tiež aj Dobrovoľného 

hasičského zboru. Mnohé aktivity s mládežou realizujú mladí ľudia v spolupráci s kňazmi  z miestnej 

Cirkvi. Na čele obce stojí 7 poslancov. Starostom obce je Jaroslav Pepucha. Viac informácií o obci 

nájdete na www.benadovo.eu 

 

 

 

http://www.zubrohlava.eu/
http://www.oravskevesele.sk/
http://www.benadovo.eu/
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Metódy zisťovania informácií 
 

Informácie potrebné k celkovej analýze sme získavali v štyroch krokoch, ktoré boli realizované 

v každej obci: 

a/   pracovné stretnutia a okrúhle stoly s vedením obce, starostom, poslancami a dôležitými   

        dospelými, ktorí sa v obci venujú práci s mládežou. 

Okrúhle stoly boli zamerané na hľadanie odpovedí na otázky: 

1. Aké možnosti trávenia voľného času majú mladí ľudia vo vašej obci? Čo využívajú najviac? Čo 

nevyužívajú? Čo im chýba? 

2.  Akou formou sa v obci realizuje neformálne vzdelávanie (mimo školy)? 

3. Ľudské zdroje v oblasti práce s mládežou: Kto sa venuje práci s mládežou v obci? Máte dosť 

pracovníkov s mládežou? 

4.  Realizuje obec nejaké aktivity na podporu dobrovoľníctva mladých ľudí v obci? 

5. Existuje v obci nejaká forma grantových schém, finančných programov, VZN o podpore aktivít 

občanov? Podporujú prácu s mládežou aj nejakí sponzori? 

6. Akým spôsobom sa mladí ľudia môžu dozvedieť informácie o dianí v obci? (spôsob zverejňovania 

informácií) 

7. Do akej miery sa mladí ľudia vo vašej obci zaujímajú o veci verejné? Realizuje obec nejaké aktivity, 

ktoré podporujú záujem mladých ľudí o veci verejné (participáciu a aktívne občianstvo)? 

8. Máte v obci obecnú radu mládeže alebo podobné zoskupenie? (Myslí sa zoskupenie, kde mladí 

pôsobia s cieľom koordinovať spoluprácu rôznych záujmových skupín a vzájomnú spoluprácu príp.  

poradný mládežnícky orgán starostu). 

9. Máte v obci nejaké typy sociálne vylúčených mladých ľudí? Ak áno, aké? Čo podniká obec na ich 

začlenenie sa? 

10. Aké sú možnosti zamestnania mladých ľudí vo vašej obci počas štúdia, po skončení školy...? 

(brigády) 

11. Pôsobia v obci mladí podnikatelia? Aké majú podmienky? V čom podnikajú? Existuje spolupráca 

medzi samosprávou a podnikateľmi? 

12. Do akej miery mladí ľudia vo vašej obci presadzujú zdravý životný štýl? Aké sú najväčšie riziká 

zdravého životného štýlu mladých ľudí? Čo robí samospráva pre podporu zdravého životného štýlu 

mladých ľudí? 

13. Do akej miery majú mladí ľudia z vašej obce možnosť cestovať/študovať/pracovať v zahraničí? 

14. Koľko poslancov do 30 rokov má vaše zastupiteľstvo + Komisie Obecného zastupiteľstva + Obecná 

rada (ak existuje)? 

15. Aké percento zapojenia sa mladých ľudí do volieb miestnej samosprávy bolo v posledných voľbách 

vo vašej obci? (ak je známe) 

16. Čo vnímate ako 3 najväčšie problémy mladých ľudí vo vašej obci? 

17. Čo konkrétne očakávate od mladých ľudí? 

18. Aké sú vaše plány v práci s mládežou do budúcnosti? Ako by podľa Vás mala vyzerať spolupráca 

samosprávy s mládežou o 10 rokov? 

 

b/    analýza existujúcich dokumentov a prijatých opatrení, ktoré v obci riešia kvalitu života 

mladých   ľudí, 
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c/    fokusové skupiny:  

 prvá skupina za účasti mladých ľudí vo veku do 30 rokov 

Mladí ľudia vyjadrovali svoje odpovede na otázky: 

1. Na čo si vo svojej obci najviac hrdý? 

2. Čo Ti v obci najviac chýba? 

3. Keby si bol starostom/poslancom obecného zastupiteľstva, ktoré 3 veci by si zmenil/riešil ako prvé? 

4. Aké sú podľa teba 3 najväčšie problémy, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia vo vašej obci? 

5. Vypíš čo najviac možností trávenia voľného času vo vašej obci. 

 

 druhá skupina za účasti mladých ľudí a dôležitých dospelých 

Úlohou tejto fokusovej skupiny bolo zosúladiť názory mladých aj dôležitých dospelých na základné 

problémy a pomenovať výzvy, ktoré sú v obci pri práci s mládežou. 

 

d/    prieskum, ktorého cieľovou skupinou boli mladí ľudia z obce vo veku 12-30 rokov 

 

Sledované oblasti  vychádzali zo Stratégie SR pre mládež  na roky 2014 – 2020 s rozšírením o tému 

týkajúcu sa ľudských zdrojov a financovania práce s mládežou. 

Sledované oblasti pri analýze: 

1. Ľudské zdroje, 

2. Podpora aktívneho občianstva a participácie, 

3. Podpora dobrovoľníctva mladých, 

4. Podpora neformálneho a formálneho vzdelávania, 

5. Podpora zamestnanosti mladých ľudí, 

6. Podpora tvorivosti a podnikavosti mládeže, 

7. Podpora mobility mladých ľudí, 

8. Podpora zdravia a zdravého životného štýlu života, 

9. Sociálne začlenenie vylúčených skupín mladých ľudí, 

10. Podmienky pre voľnočasové aktivity, 

11. Financovanie mládežníckej činnosti. 

4. Zrealizované aktivity na zistenie reálneho stavu 

 
Počas projektu boli v regióne zrealizované  

a/ stretnutia : 

1. Okrúhle stoly so starostami, poslancami a dôležitými dospelými, ktorí pracujú v obci s mládežou. 

Na stretnutiach sa zúčastnilo spolu 43 osôb. 

2. Fokusové skupiny, kde sa na 6 stretnutiach stretli mladí ľudia vo veku do 30 rokov v počte 150 

osôb a na 4 stretnutiach sa stretli mladí ľudia a dôležití dospelí v počte 93 osôb. Spolu ich bolo 243. 

b/ prieskum: 

Odpovede na otázky prieskumu zaslalo 375 mladých ľudí vo veku od 12- 30 rokov. 

c/ analýza dokumentov 

V každej obci bola zrealizovaná analýza Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ako 

dokumentu, ktorý sa  okrem iného dotýka aj práce s mládežou. 
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5. Zistený stav za celý región- spoločné výstupy 

 
V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý má prijatá každá z obcí, je práca 

s mládežou súčasťou podkapitol zameraných na všeobecné témy. Špecifickú kapitolu práce 

s mládežou komplexne program neobsahuje. Najčastejšie je súčasťou aktivít zameraných na podporu 

vzdelávania, športu alebo sociálneho rozvoja.  

V rámci vzdelávania samosprávy a obce myslia predovšetkým na formálne vzdelávanie poskytované 

základnými školami, ktoré sú v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. V strategických cieľoch sa zameriavajú 

predovšetkým na zlepšenie technického stavu a vybavenia školy. 

V rámci sociálneho rozvoja uvedené obce v PHSR plánujú podporovať vytváranie nových služieb 

zameraných na predchádzanie/zamedzenie vzniku sociálneho vylúčenia s osobitným zreteľom na 

mládež. 

V rámci športu obce zdôrazňujú prácu s talentovanou mládežou a technické vybavenie vo forme 

športových areálov (ihriská, work-out-ové aktivity, adrenalínové športy, detské ihriská, bežecké trate, 

cyklochodníky). 

V rámci SWOT analýzy si v slabých stránkach uvedomujú migráciu mladých ľudí po škole za prácou, 

nedostatok možností pre organizované trávenie voľného času, chýbajúce možnosti pre mladé rodiny, 

posun priorít mládeže ku konzumnému spôsobu života ale aj chýbajúce doplnkové vzdelávanie pre 

mládež. 

Každá z uvedených obcí má prijaté Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce. V ich zmysle sa dotácie poskytujú predovšetkým na telesnú kultúru a šport, na ochranu 

a podporu zdravia, na kultúru, osvetu, výchovu a vzdelávanie, na sociálnu oblasť, na ochranu 

životného prostredia, na rozvoj vidieckej turistiky, na podporu zamestnanosti v obci, ochrany práv 

mládeže, zabezpečovanie bývania a pod. 

V žiadnej z obcí nie je zriadené Centrum voľného času. Deti a mládež navštevujú záujmové krúžky 

zriadené pri základnej škole alebo pri CVČ v okresnom meste. Z rozpočtov obce prispievajú CVČ 

v Námestove na činnosť detí, ktoré sú z obce zapísané do záujmových krúžkov. 

5.1 Ľudské zdroje 
Práca s mládežou v obciach stojí na dobrovoľníkoch vo väčšine vo veku nad 30 rokov. Títo 

dobrovoľníci sú z rôznych záujmových skupín so športovým a kultúrnym zameraním. 

V obciach, okrem Beňadova, pracujú mladí dobrovoľníci v mládežníckej organizácií eRko- Hnutie 

kresťanských spoločenstiev detí. V Zubrohlave pôsobí aj organizácia NODAM- združenie detí 

a mládeže. Počet dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou sa z roka na rok znižuje z rôznych dôvodov 

- zmena miesta zamestnania, veľká pracovná vyťaženosť, žiadne morálne ocenenie ich práce a iné. 

Dôležitou súčasťou ľudských zdrojov sú osoby pôsobiace v miestnej Cirkvi (vo farnosti), ktorá má 

v tomto regióne dôležitý význam a dosah na mladých ľudí. Ten sa však v posledných rokoch taktiež 

znižuje. Osoby združené okolo farnosti sa venujú vedeniu spevokolov, malých spoločenstiev, 

birmovancom a pod. 

Ani  jedna z obcí nemá zamestnanca, ktorý by mal v agende tému práce s mládežou. V Oravskej 

Polhore majú kultúrneho pracovníka, ktorý má v náplni práce aj organizovanie kultúrno-

spoločenských podujatí pre deti a mládež. 

V prieskume sa 72% mladých ľudí z regiónu vyjadrilo, že prácu s mládežou v obci by zlepšilo zriadenie 

platenej pozície osoby, ktorá bude mať vo svoje agende prácu s mládežou. Jej  úlohou by bola 
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koordinácia aktivít jednorazových aj systematických pre mládež, podpora dobrovoľníkov, „ spojka“ 

miestnej samosprávy a mládeže žijúcej v obci a pod. 

Podobný názor zdieľali aj dôležití dospelí a zodpovední za samosprávu. Problémom je nedostatok 

finančných prostriedkov na zriadenie takéhoto pracovného miesta. 

5.2 Podpora aktívneho občianstva a participácie 
Téme aktívneho občianstva a záujmu mladých o veci verejné sa vo všetkých štyroch obciach  doposiaľ 

venovala minimálna pozornosť a mladí ľudia o túto oblasť nemajú záujem. Dôvody sú rôzne: veľké 

percento mladých ľudí nie je voličskou cieľovou skupinou a keď sa ňou stanú, niektorí poslanci už 

nepočítajú so svojou kandidatúrou, v obci nie je osoba- zamestnanec alebo líder, ktorá by bola 

odborníkom v témach ako viesť mládež v záujme o veci verejné, mladí ľudia z dôvodu nevedomosti 

a niekedy aj zo stagnácie života v obci (aj keď na niečo upozorňovali, nič sa dlhodobo nezmenilo) sú 

znechutení. Ďalším dôvodom bola nízka informovanosť zo strany samosprávy a ak nejaké informácie 

našli na webovej stránke obce alebo počuli cez miestny rozhlas, nerozumeli téme, lebo nebola 

podávaná aj jazykom mladých ľudí.  

Ani jedna obec doposiaľ nemala zriadenú obecnú radu mládeže alebo podobné zoskupenie, ktoré by 

obhajovalo záujmy mladých pred samosprávou a bolo jej poradným orgánom. Mladí ľudia nepracujú 

v komisiách pri obecnom zastupiteľstve. Pozitívom je, že pri základných školách pracujú žiacke 

školské rady, kde by bolo možne začať klásť základy záujmu o participáciu. Príkladom dobrej praxe 

v prebudzovaní záujmu o aktívne občianstvo môže byť aktivita starostu z Oravského Veselého, ktorý  

počas vyučovania vysvetľuje deviatakom, ako sa tvorí obecný rozpočet, či ako funguje samospráva. 

Umožňuje im podeliť sa o dobré nápady a snaží sa ich s kolegami zo samosprávy aj podporiť 

(materiálne i finančne). 

Z prieskumu vyplýva, že v regióne sa 36% mladých ľudí pravidelne zaujíma o to, čo robí obecné 

zastupiteľstvo a starosta, 52%  sa zaujíma občas a 12% sa o to vôbec nezaujíma. 44% mladých ľudí sa 

vyjadrilo, že nemá možnosť pripomienkovať materiály, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ale 

chceli by. Z týchto výsledkov je zjavné, že len veľmi malé percento mladých ľudí nezaujíma verejný 

život v obci. Výzvou ostáva nájsť a zaviesť spôsoby participácie, ktoré by zodpovedali špecifikám 

mladých ľudí a motivovať ich k tomu, aby ich využívali (mohli by sa na ich tvorbe spolupodieľať).  

5.3 Podpora dobrovoľníctva mladých 
Dobrovoľníctvo je téma, ktorá je v regióne známa a vo väčšine sa spája s osobami vo veku nad 30 

rokov, ktoré vedú záujmové športové a kultúrne skupiny. Mladých dobrovoľníkov je v týchto obciach 

málo. Ak sú jednotlivci, tak pracujú pri aktivitách miestnej Cirkvi (vedú birmovancov, stretnutia detí, 

spevokoly, pomáhajú pri organizovaní krátkodobých aktivít alebo pôsobia ako dobrovoľníci 

v mládežníckych organizáciách. Veľký vplyv na malý počet mládežníckych dobrovoľníkov má spôsob 

života tej časti mládeže, ktorá by mohla robiť dobrovoľnícku činnosť. Väčšina mladých 

v stredoškolskom a staršom veku študuje resp. pracuje v okresnom meste, kde vďaka priateľstvám 

trávia aj veľkú časť voľného času. Počas víkendov, kedy by mohli v obci vykonávať dobrovoľnícku 

činnosť relaxujú, športujú a pod. Vo svojom živote vidia málo príkladov obetavých dobrovoľníkov 

v obci a mladých dobrovoľníkov ešte menej. Veľký vplyv na ochotu byť dobrovoľníkom má aj 

komerčný spôsob života, kde sa finančnej odmene pripisuje jediná hodnota. Na iné  hodnotové 

prínosy mladým ľuďom nikto nepoukazuje. Samospráva sa podporou dobrovoľníctva zaoberá 

minimálne. 
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Z prieskumu za región vyplýva, že 54% mladých ľudí z obce nevie, či obec nejakou formou podporuje 

mladých dobrovoľníkov, 19% si myslí, že nepodporuje dobrovoľníctvo mládeže a 27% tvrdí, že obec 

mladých dobrovoľníkov podporuje predovšetkým finančne a poskytnutím priestorov a materiálu. 

Z uvedeného výsledku vyplýva, že je potrebné  zo strany samosprávy zvýšiť informovanosť mládeže 

o tom, čo robí pre podporu mládežníckeho dobrovoľníctva. Na druhej strane stojí výzva hľadať 

spôsoby, ako u mladých ľudí poukazovať na pozitívne hodnoty, čo dobrovoľníctvo prináša človeku pre 

rozvoj jeho zručností a kompetencií či viacej zviditeľňovať pozitívne vzory v tejto oblasti. 

5.4 Podpora neformálneho a formálneho vzdelávanie 
Formálne vzdelávanie sa realizuje v obciach v miestnych základných školách s materskou školou. 

Spolu ich je v týchto obciach 5 a navštevuje ich 1 533 žiakov. V Zubrohlave, v Oravskej Polhore 

a v Oravskom Veselom pri škole funguje aj školský klub detí.  Školy sa okrem získavania vedomostí 

prostredníctvom pedagógov zameriavajú aj na rozširovanie kompetencií cez projektové aktivity 

podporované z programov Erasmus +, E-Twinning alebo Leonardo. Do formálneho vzdelávania sa 

prenášajú aj metódy práce z neformálneho vzdelávania. 

Neformálne vzdelávanie sa v regióne realizuje cez mládežnícke organizácie (Zubrohlava, Oravské 

Veselé), ktoré vychovávajú lídrov k používaniu metód neformálneho vzdelávania. Neformálne 

vzdelávanie sa z časti používa aj pri práci záujmových športových a kultúrnych skupín mládeže. A tiež 

pri aktivitách jednorazovej alebo pravidelnej činnosti skupín, ktoré pracujú v miestnej Cirkvi. 

Z diskusií s mládežou, ale aj samosprávou a dôležitými dospelými vyplynulo, že mnohí nevedia 

rozpoznať základný rozdiel medzi neformálnym cieleným vzdelávaním a informálnym náhodným 

učením sa. Dosť často si to zamieňali. 

Z prieskumu mladých vyplynulo, že až 69 % mladých ľudí doposiaľ nemalo možnosť absolvovať nejaké 

školenie, kurz alebo tréning vedený metódami neformálneho vzdelávania. Tí, čo boli zapojení do 

neformálneho vzdelávania využili možnosti ponúkané mládežníckymi organizáciami pôsobiacimi 

mimo obce (Rada mládeže Žilinského kraja, Domka- Združenie saleziánskej mládeže, eRko- Hnute 

kresťanských spoločenstiev detí). Na druhej strane 31% mladých ľudí tvrdí, že v rámci obce majú 

možnosť zúčastňovať sa aktivít, kde sa naučia niečo nové, čo ich zaujíma (tu nie je jasné, či ide 

o neformálne vzdelávanie alebo náhodné učenie sa), 35% si myslí, že takúto možnosť nemajú a 34% 

o nej nevie.  

5.5 Podpora zamestnanosti mladých ľudí 
Pracovných príležitosti priamo v obciach pre mladých ľudí je málo. Napr. v Oravskom Veselom ide 

o podnik na výrobu matracov, ktorý zamestnáva mladých. Vo všeobecnosti však väčšina mladých ľudí 

cestuje za zamestnaním do okresného mesta alebo do vzdialených miest či do zahraničia. Malé 

percento mladých ľudí ostáva pracovať priamo v obci. Ich možnosti sú u väčších podnikateľov, 

v miestnych pohostinstvách a reštauráciách, či v založení si vlastnej podnikateľskej činnosti. 

Výstupy prieskumu v oblasti možnosti zamestnať sa v obci sa rozchádzajú. Respondenti, ktorí 

navštevujú základnú školu tvrdia, že v obci je možné zamestnať sa. Zrejme to vyplýva z malých 

pracovných skúsenosti. Na druhej strane stredoškoláci a starší  mladí ľudia vo vysokom percente 

tvrdia, že priamo v obci nie je možné zamestnať sa. Napriek nedostatočným pracovným 

príležitostiam v jednotlivých obciach 45% mladých ľudí sa plánuje po skončení školy usadiť vo 

svojej obci. 
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5.6 Podpora tvorivosti a podnikavosti mládeže 
Z prieskumu vyplynulo, že 56 % sníva o tom, že si po skončení školy založí vlastné podnikanie. Väčšina 

plánuje podnikať v službách so zameraním na rozvoj turizmu, ktorý podľa ich názoru v tomto regióne 

môže byť zaujímavý. 

V každej z obcí v súčasnosti pracujú podnikatelia aj v mladom veku a sú príkladom pre svojich 

rovesníkov a mladších. Pre tento región je charakteristický veľký potenciál poľnohospodárskej pôdy, 

ktorý nie je dostatočne využitý. Bonita pôdy je dosť nízka, preto je rozvoj farmárstva dosť náročný. 

No aj napriek tomu by samosprávy prijali, ak by mladí ľudia v obci mali väčší záujem o podnikanie 

v poľnohospodárstve. 

19% mladých ľudí si myslí, že v obci sú vhodné podmienky na podnikanie. Toto nízke percento 

spôsobuje aj nízka podnikateľská gramotnosť mládeže, ktorej by pomohli vzdelávacie zážitkové 

programy zamerané na podnikavosť. 

5.7 Podpora mobility mladých ľudí 
Mobilita mladých ľudí z regiónu, kde by v zahraničí získali nové vedomosti, zručnosti a postoje nie je 

vysoká. Ak idú mladí ľudia do zahraničia, tak na krátku dobu, najčastejšie za prácou a vracajú sa späť 

do obce.  Dlhodobo v zahraničí neostávajú. V jednej obci sa pedagóg, ktorý má osobnú skúsenosť 

s učebným pobytom v zahraničí, snaží cez programy mobility hľadať spôsoby, ako umožniť mladým 

zažiť aspoň krátkodobý pobyt zameraný na získanie nových kompetencií. 

Mladí ľudia tvrdia, že najväčšie prekážky, ktoré im bránia  vycestovať do zahraničia sú 1. nedostatok 

financií, 2. jazyková bariéra, 3. strach (prírodné katastrofy, riziko dopravnej nehody, terorizmus). 

Napriek tomu 90% mladých sa v prieskume vyjadrilo, že už v zahraničí boli. Vo väčšine prípadov išlo 

o cestovnú turistiku, ktorá nebola zameraná na získanie nových vedomostí, zručností a postojov.  

5.8 Podpora zdravia a zdravého životného štýlu 
Z prieskumu vyplýva, že 30% mladých ľudí očakáva, že samospráva bude robiť pre obyvateľov 

aktivity, ktoré budú podporovať zdravý spôsob života a oni sa budú do nich zapájať.  Naopak 68% 

uvádza, že sa sami snažia aj s podporou dospelých o aktívne športovanie, zdravo sa stravujú, vďaka 

ponuke nechemicky spracovaných potravín, ktoré sa vypestujú v regióne. Dbajú na triedenie odpadu 

a jeho zber, čistenie okolitej prírody aj vlastnej obce (viď Oravská Polhora). 

Napriek týmto skutočnostiam v každej obci jeden z najväčších problémov je skúsenosť mladých ľudí 

v skorom veku s používaním alkoholu a fajčením. Nalievanie mladistvým v miestnych krčmách za 

problém nepovažujú len dospelí ale aj samotní mladí ľudia. Jeden z dôvodov je aj ten, že v obciach 

nie sú zriadené oddychové miestnosti bez alkoholu, preto ak mladý človek chce stráviť čas 

s rovesníkmi a nechce stáť na ulici ide do miestneho pohostinstva. V Zubrohlave je až 5 krčiem 

rozmiestnených v každej časti obce.  Mnoho mladých ľudí trávi víkendy aj v zariadeniach v blízkom 

okresnom meste Námestovo, kde majú tiež dosť možnosti popri zábave požívať alkoholické nápoje. 

Výzvou pre obce ostáva riešiť problém podávania alkoholických nápojov a predaja cigariet 

v miestnych pohostinstvách. 

5.9 Sociálne začlenenie vylúčených skupín mladých ľudí  
V obciach regiónu  vnímajú veľmi nízke percento existencie znevýhodnených mladých ľudí, ktorých 

však sa snažia úspešne integrovať a nepovažujú ich za sociálne vylúčených. Z prieskumu vyšlo, že 74% 

mladých ľudí vo svojej obci nepozná mladého človeka, ktorý by bol vyčlenený.  Zvyšných 36% vníma 
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mladých ľudí, ktorých vyčlenenie spôsobuje napr. jeho zlá finančná situácia v rodine, alkoholizmus, 

rozdielnosť a neschopnosť začleniť sa do kolektívu, samota.  

Ako možné riešenie ich integrácie mladí ľudia vidia v pomoci zvonka – napr. líder, ktorý by ich oslovil, 

pritiahol, odborná pomoc, vzdelávanie, komunikácia. 

5.10 Podmienky pre voľnočasové aktivity 
V každej z obcí sú zriadené futbalové športové kluby, kde časť mladých ľudí trávi každý týždeň svoj 

voľný čas, či aktívnym športovaním alebo účasťou na futbalovom zápase. V Oravskej Polhore, 

Oravskom Veselom aj Zubrohlave ďalšia časť mladých trávi čas vo folklórnom alebo speváckom 

súbore. V Zubrohlave sa mladí ľudia venujú aj amatérskej divadelnej činnosti. V každej obci je aktívny  

dobrovoľný hasičský zbor, ktorý mladí radi navštevujú. 

V Oravskom Veselom a v Zubrohlave s mládežou pracujú aj skupiny pri mládežníckych organizáciách. 

Iní mladí sa zapájajú do činnosti organizácií v okresnom meste. 

Neoddeliteľnou súčasťou voľnočasových aktivít pre deti aj mládež sú tie, ktoré organizuje miestna 

Cirkev, ktorá ma v tomto regióne pomerne silný vplyv. Aj keď u mladých ľudí sa čoraz viac prejavuje 

nezáujem o jej ponuky. 

Podľa prieskumu mladí ľudia v obci najradšej trávia svoj voľný čas doma, s rodinou a pri počítači, na 

miestnom  ihrisku, v okolitej prírode, s kamarátmi, v miestnej krčme, resp. v okresnom meste počas 

víkendov. 

Mladým ľuďom na druhej strane v obci chýba spoločenská miestnosť pre mladých resp. klubovňa,  

cyklochodníky, kvalitné športoviská, kino aj obecná knižnica, park alebo relaxačné miesto. 

Pre mladé rodiny s deťmi v obci je nedostatok miest, kde by sa mohli stretávať, chýbajú relaxačné 

miesta pre rodičov a deti napr. altánky na posedenie, detské ihriska. 

5.11  Financovanie práce s mládežou 
Financovanie práce s mládežou obce kryjú z podielových daní a z prostriedkov pridelených na 

voľnočasové aktivity mladých ľudí od 5-15 rokov. Financovanie školských vzdelávacích aktivít je 

hradené z podielových daní, pokiaľ ide o originálne kompetencie ( materská škola, školský klub detí, 

školská jedáleň) a z prostriedkov pridelených na základe výkonu prenesených kompetencií ( základná 

škola.  V Oravskej Polhore pre prácu s mládežou získali aj zdroje z predložených projektov. 

V každej z obci môžu záujmové skupiny požiadať o finančnú podporu buď na pravidelnú činnosť alebo 

jednorazové aktivity. 

 

Z uvedených informácií je zjavné, že najväčší objem finančných prostriedkov obce vynakladajú na 

podporu práce s mládežou vo veku 6-14 rokov 62%, potom 25% pre vek 15-30 rokov a 13% pre 0-5 

rokov. Z hľadiska typu aktivít ide najväčšie percento na podporu kultúrnych aktivít- 48%, 32% ide na 

športové aktivity a 20% na aktivity vzdelávacieho charakteru mimo školy a iné. 

 

Pod podporou vzdelávacích aktivít obce uvádzajú: podpora tematických táborov, ktoré sú 

organizované v obci, poznávacie výlety, ktoré organizujú pedagógovia, príspevky na lyžiarske 

a plavecké kurzy a pod. 

Kultúrne aktivity, ktoré obce podporujú sú Gajdošské dní v Or. Polhore, na ktorých sa zúčastňuje 

mnoho mládeže, vianočné kultúrne aktivity pre mládež, divadelné predstavenia, kde vystupuje 

mládež a pod. 
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V roku 2016 z podielových daní v regióne podľa predložených podkladov z obcí (4 analyzované obce) 

boli podporené: 

Veková skupiny detí a mládeže Typ aktivity 

Počet aktivít, 

ktoré boli 

podporené 

Celková suma  finančných 

prostriedkov vynaložená 

aktivity 

0-5 rokov ( predškolský vek) kultúrne 7 6 732,00 € 

  športové 4 4 200,00 € 

  vzdelávacie 0  0,00 € 

  iné 0  0,00 € 

6-14  rokov ( vek základnej školy) kultúrne 18 21 002,00 € 

  športové 24 13 079,00 € 

  vzdelávacie     21  15 687,00 € 

  iné 1  600,00  € 

15-30 rokov  kultúrne 10 11 770,00 € 

  športové 11 8 669,00 € 

  vzdelávacie 0  0,00€ 

  iné 0  0,00€ 

SPOLU     81 739,00 € 

 

6. Porovnanie výstupov s národnými a európskymi dokumentmi 
 

Nakoľko sa v projekte venujeme relatívne malým obciam (s počtom mladých obyvateľov vo veku 0-30 

rokov max. do 2500), výstupy môžeme porovnávať s príslušne veľkými obcami zahrnutými do 

prieskumu MŠVVaŠ „Samospráva a mládež“ 2015. 

Z hľadiska pozície samostatného pracovníka pre mládež na samospráve, existencie strategického 

dokumentu, podpory dobrovoľníckych aktivít, podpory neformálneho vzdelávania, existencie štruktúr 

mládežníckej participácie naše zistenia zodpovedajú výstupom v prieskume „Samospráva a mládež“, 

teda čím menšia obec, tým menej výstupov v daných oblastiach. Svoju rolu rovnako zohráva fakt, že 

v nami skúmaných obciach nie je vytvorená pozícia pracovníka s mládežou, ktorého prítomnosť 

a aktívne pôsobenie pozitívne vplýva na prácu s mládežou v danej obci, čo preukázal prieskum 

Samospráva a mládež. 

Špecifická situácia je v oblasti sociálnej inklúzie mladých ľudí so znevýhodnením, kde všetky štyri obce 

v rámci svojich možností a na pravidelnej báze vyvíjajú aktivity umožňujúce ich začlenenie, čo celkom 

presne nekorešponduje s výsledkami prieskumu Samospráva a mládež. Uvedené zistenie si 

vysvetľujeme silnejšou spolupatričnosťou občanov špecifickou pre daný región. 

Čo sa týka existencie grantových programov a schém na finančnú podporu aktivít pre deti a mládež, 

obce zapojené do našej analýzy nemajú špeciálne programy pre deti a mladých ľudí, na druhej strane 

majú však vytvorený systém finančnej podpory, v rámci ktorej podporujú aj aktivity detí a mládeže. 

V porovnaní s prieskumom Mládež a samospráva je to skôr výnimka než pravidlo, kde len štvrtina 

samospráv s počtom mladých ľudí do 2000 obyvateľov má vytvorený podobný nástroj. 
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Štruktúra a počet podporených aktivít podľa veľkostných skupín obcí sa v niektorých prípadoch 

zhoduje, v niektorých podstatne líši. 

Pre obce do 500 mladých obyvateľov (v našom prípade Beňadovo) sa najviac organizujú športové 

podujatia, čo sa zhoduje s výstupmi v prieskume Samospráva a mládež. 

V obciach od 500 do 2000 mladých ľudí je podľa prieskumu Samospráva a mládež vyrovnaný pomer 

medzi športovými a kultúrnymi podujatiami. V našom prieskume obec Oravské Veselé výraznejšie 

podporuje šport, v obci Zubrohlava prevláda podpora vzdelávacích aktivít. 

Pre obce nad 2000 mladých obyvateľov (v našom prípade Oravská Polhora) je podľa prieskumu 

Samospráva a mládež významné zastúpenie vzdelávacích aktivít. Podľa údajov od našej obce základ 

tvorí podpora kultúrnych a športových aktivít. 

 

Celkové financovanie aktivít v obciach v porovnaní s uvedeným dokumentom je rozdielne v tom, že 

najviac financií sa venuje mládeži vo veku 6-14 rokov, podľa zistenia ide o 62%, zatiaľ čo prieskum 

Samospráva a mládež uvádza 43%. Pomerne veľkým percentom sa podporujú aktivity od 0-5 rokov. 

Je to 13 % z rozpočtu. Podľa uvedeného prieskumu to boli len 2%. 

 

Veková skupina detí 

a mládeže 

Celková suma 

financií na aktivity (% z celkovej podpory) 

Samospráva a mládež Vidiecka mládež v komunite 

0-5 2% 13% 

6-14 43% 62% 

15-30 55% 25% 

 

V Správe o mládeži z roku 2014 sa uvádza čoraz nižšie percento záujmu o registrovanie sa mládeže 

v mládežníckych organizáciách, čo potvrdil aj náš výstup. V obciach je organizovanej mládeže ani nie 

1% v mládežníckych organizáciách. Ak sa mladí ľudia organizujú, tak v záujmových organizáciách 

 ( dobrovoľnícky hasičský zbor, poľovnícke združenie, folklórne a divadelné skupiny a iné). 

 

Správa o mládeži 2014 konštatuje: „ Trvalým trendom občianskej participácie je nezáujem o členstvo 

v mládežníckych organizáciách, spolkoch a pod.“  Z nášho zistenia je zjavné, že mladí ľudia v obciach 

majú zvýšený záujem o organizovanie v záujmových organizáciách ( Dobrovoľný hasičský zbor, 

Poľovnícke združenie, Rybárske združenie a iné), na druhej strane nemajú záujem o členstvo 

v mládežníckych organizáciách. To je dôvod, prečo iba v 2 obciach pôsobia mládežnícke organizácie.  

 

Naše výstupy v oblasti dobrovoľníctva potvrdzujú trend opísaný v  Správe o mládeži 2014 aj 

v Eurobarometri, ktorým je znižovanie záujmu o dobrovoľníctvo. Aj keď svetlým bodom v obciach sú 

dobrovoľníci v žiackych školských radách základných škôl či dobrovoľných  hasičských zboroch, ktoré 

sa rozvíjajú. 

Pozitívnym  trendom v obciach je, že  v duchu Stratégie EU pre mládež: investovanie a posilňovanie 

postavenia mládeže 2010-2018 podporujú „zelené“ modely spotreby a produkcie u mladých ľudí. 

Vytvárajú priestor, kde mládež môže recyklovať a triediť odpad, šetriť energiu a pod. 

 

V zmysle cieľov, o ktorých hovorí dokument  Stratégia Európa 2020 sa v obciach darí v oblasti 

vzdelávania držať mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky hlboko pod 10%. 
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7. Problémy a výzvy, ktorým čelia mladí obyvatelia v regióne 
 

1/  Obce majú svoje stratégie voči mládeži zadefinované v Programe hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, v ktorých sa nevenuje samostatná pozornosť téme mládeže. Mládež je zahrnutá v témach 

vzdelávanie, šport a kultúra, ktoré sa týkajú života a aktivít všetkých obyvateľov obce.  Obce 

podporujú rôznorodé aktivity bez dôkladnej analýzy a nastavenia cieľov, ktoré by mali vytvoriť so 

všetkými aktérmi vrátane samotných mladých ľudí, čoho dôsledkom je, že niektoré oblasti práce 

s mládežou nie sú alebo sú slabo pokryté.  Výzvou  je stanoviť priority práce s mládežou v obci, na 

základe analýzy potrieb mladých ľudí, tak, aby  obsahovali jasné a koncepčné dlhodobé aj 

krátkodobé ciele. 

2/  Obce vynakladajú na prácu s mládežou určité finančné aj materiálne zdroje. No pretože nemajú 

vypracované priority a s tým súvisiace ciele na základe analýzy stavu potrieb mladých ľudí,  sú tieto 

zdroje často vynakladané na základe aktuálnej situácie.  Preto výzvou je prepojiť priority práce 

s mládežou na základe potrieb mládeže s vynakladaním finančných aj materiálnych zdrojov. 

3/ V obciach prácu s mládežou mimo času stráveného v škole realizujú dobrovoľníci, v prevažnej 

miere ide o osoby nad 30 rokov. Dobrovoľníci pracujú s mladými ľuďmi v záujmových organizáciách 

resp. niekde v mládežníckych organizáciách. Počet súčasných dobrovoľníkov sa z roka na rok znižuje. 

Čo vytvára výzvu pre samosprávy- venovať sa podpore hodnoty dobrovoľníctva, jej oceňovania 

a hľadať  formy ako motivovať mladých ľudí, ktorí sú zapojení do organizácií, aby sa aj oni na 

základe dobrých vzorov súčasných dobrovoľníkov aj ani stávali dobrovoľníkmi. 

4/ Samospráva nemá poverenú osobu, ktorá by sa venovala tvorbe a realizácii mládežníckej politiky, 

koordinácii aj motivácii práce s mládežou v obci. Dôsledkom toho je, že v obci nikto nemá 

zodpovednosť za kvalitu práce s mládežou. A tak sa dostáva na okraj riešenia problémov vedenia 

samosprávy. 

5/  Mladí ľudia v obciach nemajú vytvorený priestor na predloženie a vypočutie ich názorov 

a pohľadov na aktuálne dianie, či problémy v obci. Ak sa aj stane, že sa taký priestor vytvorí 

a vyjadria svoje postoje a očakávania, nevidia však, že sa niečo v obci mení, nikto im stagnáciu 

nezdôvodní, čo má za následok stratu motivácie a znechutenie spolupracovať so samosprávou. 

6/  Dôležitým problémom, ktorý trápi mládež aj dospelých v obciach je podávanie alkoholických 

nápojov a cigariet mladistvým aj všeobecne mládeži v miestnych zariadeniach. Dôsledkom toho je 

získavanie škodlivých návykov už v rannej mladosti. 

Výzvou pre samosprávu ostáva vytvorenie priestoru, kde by sa mladí ľudia mohli stretávať bez 

prítomnosti omamných látok. Priestoru, ktorý by si pretvorili podľa svojich očakávaní. Priestoru, 

ktorý by mohla aj samospráva využívať pre stretávania sa s mládežou  v  ich „kultúre“ a  

podporovať  ju k participácii na živote obce, dobrovoľníctve a pod. 

7/  Informácie o živote v obci, potrebách, aktivitách, činnosti samosprávy a jej rozhodnutiach sú 

podávané formami, ktorým mladí ľudia nerozumejú, alebo sa k ním vôbec nedostávajú. Výzvou je 

hľadať formy a metódy šírenia informácií o činnosti samosprávy a aktualitách v obci aj 

mládežníckym „jazykom“ s využitím moderných technológií. 
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8. Odporúčania pre obce regiónu 
 

1/ Vytvoriť na území obce Koncepciu práce s mládežou alebo iný relevantný dokument resp. v  

Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja zadefinovať priority a ciele zamerané na prácu 

s mládežou v samostatnej časti.  

V prípade nového dokumentu by mal  vychádzať z Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce a mal by sa samostatne venovať jednotlivým témam, ktoré pokrývajú komplexnú prácu s 

mládežou s dôrazom na potreby neformálneho vzdelávania mládeže a jej trávenia voľného času 

v zmysle Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020 a Stratégie EÚ pre mládež.  

 

2/ Zriadiť v obci pracovnú pozíciu pre pracovníka samosprávy, ktorý bude zabezpečovať výkon 

mládežníckej politiky na úrovni obce. Jeho úlohou by mala byť aj koordinácia aktivít pre mládež  

 ( jednorazových aj systematických) podpora dobrovoľníkov, „ spojka“ miestnej samosprávy 

a mládeže žijúcej v obci a pod. V prípade menších obcí pri zriadení tejto pozície spojiť pracovnú náplň 

pre viac obcí. 

 

3/ Iniciovať v obci vytvorenie obecnej rady mládeže, resp. iného zoskupenie mladých ľudí, ktorého 

hlavným poslaním bude zastupovať mladých ľudí a ich záujmy pred miestnou samosprávou a byť 

mládežníckym poradným orgánom pre vedenie obce. Vytvorenie efektívnej fungujúcej obecnej rady 

mládeže zároveň zvýši  možnosti pripomienkovať dokumenty obce, ktoré sa týkajú života mladých 

ľudí. 
 

4/  Zriadiť v obci klubovňu resp. spoločenský priestor pre mladých ľudí, za ktorý mládež príjme 

zodpovednosť s možnosťou dotvoriť si ho podľa vlastných predstáv. Samospráva môže zároveň 

v týchto priestoroch realizovať príležitostné aktivity pre mladých. 

Pri zriaďovaní priestorov pamätať aj na priestory pre  rodiny s malými deťmi. ( napr. herňa park, 

materské centrum). 

  

5/ Pravidelne realizovať oceňovanie dobrovoľníckej práce občanov v obci, ako motivačný faktor aj 
príklady dobrej praxe pre mladých ľudí. Hľadať atraktívne spôsoby ako motivovať mladých ľudí 
k dobrovoľníctvu. 

 

6/ Prijať rozhodnutia o predchádzaní podávania alkoholických nápojov a cigariet neplnoletým, 

resp. mládeži v miestnych pohostinstvách a reštauračných zariadeniach. Dodržiavanie prijatého 

rozhodnutia aj systematicky kontrolovať a v prípade opakovaných porušení vyvodiť dôsledky pre 

zariadenia aj pre mládež. 

Hľadať spôsoby ako do riešenia problému zapojiť aj mladých ľudí, ktorí nesúhlasia s porušovaním 

zákona 

 

7/ Zabezpečiť neformálne vzdelávanie mladých ľudí v obci či už cez vyškolených aktívnych mladých 

ľudí v metódach neformálneho vzdelávania alebo cez lídrov mládežníckych organizácií. 
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9. Prílohy analýz, odporúčaní a záverov z obcí, kde bol projekt 

realizovaný 

9.1  ORAVSKÁ POLHORA- analýza, odporúčania a závery 
 

V obci žije 3 895 obyvateľov. Z toho mladých ľudí od 0- 30 rokov je 2 549, čo činí 65,44% z celkového 

počtu obyvateľstva.  

vek: 0-5 rokov  6-9 rokov 10-14 rokov 15-18 rokov 19-30 rokov 

celkový počet 

obyvateľov v obci 

počet 
685 406 418 350 690 3895 

 

Vízia obce Oravská Polhora podľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce: 

Oravská Polhora chce byť atraktívnou obcou, v ktorej obyvatelia budú žiť v upravenom a čistom 

prostredí s komplexne vybudovanou technickou a sociálnou infraštruktúrou a zachovanou 

duchovno-kultúrnou identitou. Bude vytvárať tie najlepšie podmienky pre rozvoj podnikateľského 

prostredia s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu a tradičných odvetví využívajúcich potenciál 

územia a rešpektujúcich princípy trvalo- udržateľného rozvoja, ochrany prírody a krajiny. Svojim 

občanom bude poskytovať dostatok pracovných príležitostí, možností bývania a sebarealizácie ako 

aj kultúrneho a športového vyžitia. 

9.1.1  Ľudské zdroje 

Mladí ľudia a dospelí, ktorí pracujú s mládežou v obci v diskusii aj cez dotazník uviedli, že celková 

činnosť s deťmi a mládežou mimo školy stojí na dobrovoľníkoch, ktorými sú osoby staršie ako 30 

rokov. Ide o vedúcich štyroch folklórnych súborov, troch vedúcich poľovníckeho združenia, 

pracovníkov v dobrovoľnom hasičskom zbore, päť dobrovoľníčok v tvorivých dielňach 

a dobrovoľníkov v športových zložkách, ktoré v obci pôsobia. Mladí dobrovoľníci pôsobia pri 

aktivitách organizovaných miestnou Cirkvou. 

Z dôvodu zväčšujúcej sa pracovnej aj rodinnej vyťaženosti počet dobrovoľníkov, ktorí sa mládeži 

venujú, postupne klesá. 

V obci je vnímaná potreba vytvorenia pracovnej pozície v rámci obecného úradu – pracovníka 

s mládežou resp. koordinátora pre prácu s mládežou, ktorý by mal v agende prácu s mládežou a 

mohol tak spolupracovať aj s dobrovoľníkmi. V prípade komplexného riešenia tohto problému je 

potrebné myslieť na jeho vzdelávanie a vzájomné sieťovanie a spoluprácu medzi obcami. Jeho úlohou 

by bolo okrem iného aj zviditeľňovanie fungujúcich podujatí,  hľadanie spôsobov ako do ich prípravy 

a organizácie zapojiť mladých ľudí. 

Až 71% mladých ľudí sa v prieskume vyjadrilo, že by privítalo, aby na obci bola zamestnaná osoba, 

ktorá bude mať v agende prácu s mládežou. 
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Graf 1 – Oravská Polhora 

 

 

Zároveň mladí ľudia vnímajú, že v obci je nedostatok pracovníkov s mládežou, ktorí by vedeli mladých 

ľudí motivovať. Na druhej strane mládež vníma aj nedostatok mládežníckych lídrov v obci, ktorí by ich 

vedeli spojiť a viac aktivizovať. 

 

9.1.2  Podpora aktívneho občianstva a participácie 

Záujem mladých ľudí o veci verejné je nízky. Nízky záujem mladých ľudí o aktívne občianstvo a 

participáciu môže byť spôsobený viacerými faktormi: nedostatok výchovy a vzdelávania v oblasti 

aktívneho občianstva, chýbajúci príklad starších – rodičov, všeobecne zlá nálada v spoločnosti (v 

zmysle „načo sa budem angažovať a snažiť sa niečo zmeniť, veď aj tak všetci politici sú zlodeji“), 

dezorientácia mladých ľudí na polarizované názory v spoločnosti. 

Mladí ľudia sa môžu o dianí v obci dozvedieť cez webovú stránku obce a sociálne siete. Okrem toho 

vychádzajú aj Polhorské správy (noviny), funguje miestny rozhlas (jeho hlásenia sú aj na webovej 

stránke obce). Samospráva uvažovala aj nad zriadením SMS brány pre hlásenia rozhlasu, v súčasnosti 

je to mimo rozpočtových možností obce. 

Do budúcnosti je potenciál pre zavedenie pravidelného infolistu (výber obecných aktualít zasielaných 

občanom e-mailom) a využitie pripraveného optického vlákna pre vysielanie Obecnej TV. 

V obci nie je zriadená Obecná rada mládeže ani iné zoskupenie mladých, ktoré by motivovalo mládež 

v záujme o veci verejné. Prvé znaky participácie je badať v zriadenej žiackej školskej rade na základnej 

škole. 

Z prieskumu vyplynulo, že 42% mladých ľudí sa pravidelne zaujíma o to, čo robí obecné zastupiteľstvo 

a starosta, 53% niekedy a 5% sa o to vôbec nezaujíma. 43% mladých ľudí sa vyjadrilo, že nemá 

možnosť pripomienkovať materiály, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ale chceli by. Mladí ľudia 

vnímajú, že im chýba motivácia a iniciatívnosť v záujme o veci verejné, na druhej strane niekedy 

čakajú ponuku od samosprávy. Pozitívom je, že až 72% mladých ľudí pozná v Oravskej Polhore 

poslanca, ktorý sa zaujíma o mládež a jej potreby 
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Graf 2 – Oravská Polhora                                                           

 

Graf 3 – Oravská Polhora 

 

 

9.1.3  Podpora dobrovoľníctva mladých 

Podľa výstupov z dotazníka 57% mladých ľudí z obce nevie, či obec nejakou formou podporuje 

mladých dobrovoľníkov, 15% si myslí, že nie a 28% tvrdí, že obec mladých dobrovoľníkov podporuje 

predovšetkým finančne, poskytnutím priestorov, spoluprácou a podporou pri organizovaní podujatí. 
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Graf 4 Oravská Polhora 

 

 

Samospráva (starosta, obecné zastupiteľstvo) je otvorená pre iniciatívy mladých ľudí. Výzvou do 

budúcnosti pre samosprávu ostáva morálne ocenenie miestnych dobrovoľníkov – napr. formou 

oceňovania alebo stretnutia. Starosta s kultúrnym referentom majú rozpracovanú myšlienku 

každoročného oceňovania rôznych jednotlivcov (žiakov, učiteľov, sponzorov...) – oceňovanie 

dobrovoľníkov by mohlo byť jeho súčasťou. 

9.1.4  Podpora neformálneho a formálneho vzdelávania 

Formálne vzdelávanie sa realizuje v obci v dvoch miestnych základných školách s materskou školou. 

Za neformálne vzdelávanie mladých ľudí  sú v obci považované aktivity, ktoré sa realizujú v rámci 

života miestnej Cirkvi (pravidelné stretnutia s birmovancami, miništrantmi, malé spoločenstvá), kde 

väčšina výstupov je zameraná na náboženské vedomosti a postoje. Uvedené skupiny v obci realizujú 

aj zážitkové aktivity (tábory, výlety). Súčasťou života obce sú aj aktivity spojené s tradičnými 

každoročnými podujatiami, kde sa mladým ľuďom ponúka rozšíriť si svoje zručnosti v tvorivých 

dielňach. Mladí ľudia pod neformálne vzdelávanie zaraďujú krátkodobé aktivity, kde nie je 

jednoznačné, či pri nich ide o náhodné alebo cielené učenie sa. 

Podľa prieskumu až 76% mladých ľudí sa mimo vyučovania nezúčastnilo na žiadnom školení. Tí, čo 

boli zapojení do neformálneho vzdelávania, využili možnosti ponúkané mládežníckymi organizáciami 

pôsobiacimi mimo obce. 

43% mladých ľudí tvrdí, že v rámci obce majú možnosť zúčastňovať sa aktivít, kde sa naučia niečo 

nové, čo ich zaujíma, 24% si myslí, že takúto možnosť nemajú a 33% o nej nevie. 
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Graf 5 Oravská Polhora 

 

 

 

9.1.5  Podpora zamestnanosti mladých ľudí 

Mladí ľudia počas štúdia majú možnosť v obci zúčastniť sa brigád u miestnych podnikateľov 

podnikajúcich v poľnohospodárstve, cestovnom ruchu a pod. Po skončení školy veľká časť mladých 

ľudí odchádza do iných regiónov v rámci SR alebo do zahraničia za prácou. Časť z nich sa po nejakom 

čase vracia späť, kde si zakladajú rodinu a riešia bývanie.  

Podľa prieskumu 60% mladých ľudí si myslí, že v obci je možné zamestnať sa. Keď sa však pozrieme 

na respondentov z hľadiska ich aktuálnej situácie, tak tento názor prevažuje u žiakov základnej školy 

a aktuálne pracujúcich ľudí. U žiakov strednej, vysokej školy a rodičov na materskej resp. rodičovskej 

dovolenke v 75% prevažuje názor, že v rámci obce nie je možné zamestnať sa. 

Po skončení štúdia sa 42% mladých ľudí plánuje usadiť  v Oravskej Polhore. Zaujímavé je, že 

rozhodnutie usadiť sa v obci po skončení štúdia je silnejšia u starších žiakov (najsilnejšie 

u vysokoškolákov, potom stredoškolákov, až potom u žiakov základnej školy). Ako najčastejší dôvod, 

prečo sa v Oravskej Polhore nechcú usadiť, mladí ľudia uvádzajú, že chcú skúsiť niečo nové (život 

v meste, v zahraničí), nájsť si lepšiu prácu, získať viac príležitostí ale aj napr. zlé medziľudské vzťahy. 
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Graf 6 Oravská Polhora 

 

9.1.6 Podpora tvorivosti a podnikavosti mládeže  

V obci je niekoľko mladých podnikateľov, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu a poľnohospodárstve. 

Samospráva spolupracuje na niektorých aktivitách s podnikateľmi, čím prezentuje ich činnosť. 

Spolupráca spočíva v spoluorganizovaní obecných aktivít napr. stavanie mája. 

V oblasti poľnohospodárstva je vnímaný nevyužitý potenciál pôdy, ktorý je v obci (cca 3 500 ha 

poľnohospodárskej pôdy). Samospráva by prijala väčší záujem mladých ľudí o podnikanie v oblasti 

poľnohospodárstva . 

Výsledky prieskumu hovoria, že 57% mladých ľudí uvažuje o tom, že by po skončení štúdia začali 

podnikať, zároveň len 27% si myslí, že v obci sú vhodné podmienky na podnikanie a až 72% pozná vo 

svojej obci nejakého mladého podnikateľa. 

 

Graf 7 Oravská Polhora 
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9.1.7  Podpora mobility mladých ľudí 

V prieskume sa 90% mladých ľudí vyjadrilo, že už boli niekedy v zahraničí. Najčastejšou krajinou, 

ktorú mladí ľudia navštívili bolo Poľsko, ktoré je prihraničnou krajinou obce. 

Najväčšie prekážky, ktoré bránia mladým ľuďom vycestovať do zahraničia sú 1. financie, 2. jazyková 

bariéra, 3. strach (prírodné katastrofy, riziko dopravnej nehody, terorizmus). 

54% mladých ľudí si myslí, že má dostatok informácií o možnostiach, ako sa dostať do zahraničia. 

 

Graf 8 Oravská Polhora 

 

9.1.8 Podpora zdravia a zdravého životného štýlu 

Ako riziká zdravého životného štýlu sú v obci u mladých ľudí vnímané nezdravé stravovacie návyky 

mladých ľudí, rastúca obezita, vyhýbanie sa cvičeniu v rámci telesnej výchovy, alkohol, fajčenie, 

sedavý spôsob života mladých ľudí. Niekedy je to o to zložitejšie, že ich v tom (ne)podporujú aj 

rodičia – prílišný ochranársky štýl výchovy. 

Podpora zdravého životného štýlu mladých ľudí je formou programov v škole (napr. program 

„Ovocie“) i prostredníctvom podpory športových aktivít. 

Z hľadiska mladých ľudí obec pre zdravie svojich obyvateľov vykonáva predovšetkým zber, 

zneškodnenie, triedenie odpadu, čistenie znečistených plôch, organizáciu a podporu športových 

podujatí. 

Mladí ľudia sa pre svoje zdravie snažia športovať, triediť odpad, chodia na preventívne prehliadky. 

 

9.1.9  Sociálne začlenenie vylúčených skupín mladých ľudí 

V obci vnímajú existenciu znevýhodnených mladých ľudí, ktorých však úspešne integrujú a 

nepovažujú ich za sociálne vylúčených. Ide o zdravotne znevýhodnených mladých ľudí, ktorí majú 

zriadené priestory na spoločné stretnutia. Čo sa týka sociálne slabších rodín, samospráva sa stará tiež 

o ich integráciu prostredníctvom hmotnej podpory (napr. poskytnutie príspevku na lyžiarky výcvik, 

poskytnutím vstupenky na kultúrne podujatia a pod.). 

Z prieskumu vyplýva, že 68% mladých ľudí vo svojej obci nepozná mladého človeka, ktorý by bol 

vyčlenený. Zvyšných 32% vníma mladých ľudí, ktorých vyčlenenie spôsobuje napr. jeho zlá finančná 
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situácia, alkoholizmus, rozdielnosť a neschopnosť začleniť sa do kolektívu. Ako možné riešenie ich 

integrácie mladí ľudia vidia v pomoci zvonka – napr. líder, ktorý by ich oslovil, pritiahol, odborná 

pomoc, vzdelávanie, komunikácia. 

9.1.10  Podmienky pre voľnočasové aktivity 

Mladí ľudia a deti v obci majú možnosť pozitívne tráviť svoj voľný čas počas celého roka v rôznych 

záujmových skupinách, ktoré v obci pôsobia. Medzi ne patrí telovýchovná jednota Družstevník, kde 

pravidelne športuje 75 mladých ľudí. V poľovníckom združení pôsobí 20 mladých, v dobrovoľnom 

hasičskom zbore 25 mladých ľudí. Cech slovenských gajdošov združuje 15 hudobne nadaných 

mladých ľudí. Tvorivým dielňam sa venuje 20 mladých a v 4 folklórnych súboroch svoj voľný čas trávi 

50 mladých ľudí. Voľnočasové aktivity mimo vyučovania realizujú aj dve základné školy mimo letných 

prázdnin, ktoré spolu navštevuje 625 detí. Viaceré voľnočasové aktivity sa realizujú aj v rámci 

miestnej farnosti (tábory, výlety). 

Mladí ľudia najradšej svoj čas trávia v prírode, na ihrisku a vo fitnes centre, s kamarátmi, v kostole a 

na fare. 

Pre skvalitnenie podmienok mladým ľuďom chýba v obci spoločenská miestnosť pre mladých resp. 

klubovňa, cyklochodníky, väčšie ľadové ihrisko, kúpalisko resp. plaváreň, multifunkčné ihrisko, 

športová hala, basketbalové ihrisko, obecná knižnica a kino. Mladí ľudia by privítali osobu, ktorá by 

organizovala spolu s nimi aktivity pre mladých rôzneho charakteru. 

Pre mladé rodiny s deťmi v obci je nedostatok miest, kde by sa mohli stretávať, chýbajú relaxačné 

miesta pre rodičov a deti a aj altánky na posedenie. 

9.1.11  Financovanie práce s mládežou 

Obec v roku 2016 vyčlenila finančné prostriedky na podporu práce s deťmi a mládežou z podielových 

daní Ministerstva financií SR vo výške 40 000 €. Ďalšie zdroje získala obec cez Fond na podporu 

umenia: 5 000,00€ a cez projekty medzinárodnej spolupráce: 5 000,00€. 

Podporené aktivity v roku 2016: 

Veková skupiny detí a mládeže Typ aktivity 

Počet aktivít, ktoré 

boli podporené 

Celková suma  

finančných prostriedkov 

vynaložená aktivity 

0-5 rokov ( predškolský vek) kultúrne 4 6 400,00 € 

  športové 2 3 200,00 € 

  vzdelávacie     

  iné     

6-14  rokov ( vek základnej školy) kultúrne 5 8 000,00 € 

  športové 5 8 000,00 € 

  vzdelávacie     

  iné     

15-30 rokov  kultúrne 6 9 600,00 € 

  športové 3 4 800,00 € 

  vzdelávacie     

  iné     

SPOLU     40 000,00 € 
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Finančné prostriedky v obci vynaložené  na podporu práce s deťmi a mládežou. Suma v eurách 

na školskú činnosť ( originálne kompetencie) 
357 644,00 € 

na mimoškolskú činnosť 
40 000,00 € 

 

9.1.12 Odporúčania 

 zriadiť v obci platenú pozíciu, aj keď na čiastkový úväzok, pracovníka pre prácu s mládežou 

a zabezpečiť jej pravidelné vzdelávanie k zvýšeniu jej odbornosti v širokom rozsahu práce 

s mládežou, 

 nájsť spôsoby ako podporovať a oceňovať prácu súčasných dobrovoľníkov, 

 počas roka realizovať 1-2 sieťujúce stretnutia s dobrovoľníkmi, ktoré budú viesť k zdieľaniu 

skúseností, vytváraniu spoločných projektov pre skvalitnenie práce s mládežou, 

 hľadať spôsoby k získavaniu nových mladých dobrovoľníckych nadšencov pre prácu 

s mládežou v rôznych záujmových skupinách, 

 vytvoriť obecnú radu mládeže, resp. iné zoskupenie mladých ľudí, ktorej hlavným poslaním 

bude zastupovať mladých ľudí a ich záujmy pred miestnou samosprávou, 

 vytvoriť informačný kanál písaný jazykom mladých ľudí o aktuálnom dianí v obci so 

špecifickým zameraním na činnosť samosprávy, 

 vytvoriť možnosti, ako mladým ľuďom predstaviť princípy fungovania samosprávy a ich 

možnosti zapojenia sa s možnosťou poskytovať informácie aj v zriadenej žiackej školskej rade 

na škole, 

 koncepčne riešiť prácu s mládežou v obci s dôrazom na jej potreby v oblasti voľného času a 

neformálneho vzdelávania 

 realizovať oceňovanie dobrovoľníckej práce v obci, ako motivačný faktor aj príklady dobrej 

praxe, 

 hľadať spôsoby, ako motivovať mladých ľudí, aby sa stávali dobrovoľníkmi na území obce pre 

všeobecné dobro obyvateľov obce. 

 

9.1.13 Závery zo stretnutí mladých ľudí a dôležitých dospelých 

Mladí ľudia sú hrdí na:  

Geografické zaujímavosti: Okolitá príroda/Lesy, Najsevernejšia obec, Prírodný prameň slanej vody, 

Babia Hora, Obec celkovo ako taká. 

Kultúrne zaujímavosti: Kaplnka, Hviezdoslavova Hájovňa/Hviezdoslav, Múzeum, Folklórne skupiny, 

Každoročné podujatia, Gajdovačka/Gajdy/UNESCO, Kostol + Relikvie svätých v kostole, Socha Jána 

Pavla II.  

Osobnosti: Valéria Tyrolová , Jozef Zboroň, 13 kňazov pochádzajúcich z obce, osoba súčasného 

starostu 

Dospelí pozitívne vnímajú: 

Zvyšujúcu sa účasť na cyklistike/bežkovaní 

Fungujúce zložky, spoločenstvá, súbory 
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Množstvo realizovaných aktivít – priestor na sebarealizáciu mladých ľudí 

Otvorenosť samosprávy pre iniciatívy mladých ľudí 

Mladým ľuďom chýba 

Infraštruktúra: Normálna cesta, Viac kontajnerov – separovanie, 

Vybavenie/Služby pre občanov: Obecná knižnica, Lekáreň/Zdravotné stredisko , 

Kúpalisko/Plaváreň/Kúpele, Kino, Spoločenská miestnosť pre mladých, Cukráreň, 

Šport/Rekreácia: Väčšie ľadové ihrisko, Ranč, Relaxačné miesta pre rodičov a deti, Cyklochodníky, 

Lepšie vybavenie vleku, Basketbalové ihrisko, Multifunkčné ihrisko, 

Kultúra: Viac slávností v obci pre mladých 

Problémy mladých ľudí  

5 problémov, ktoré by sa podľa mladých mali riešiť čo najskôr (na základe dotazníka) 

- Infraštruktúra, nedostatok parkov, spoločných priestranstiev, asfaltových ciest 

- Medziľudské vzťahy medzi občanmi, závisť či neprajnosť 

- Výtržníctvo, Alkohol 

- Zlá situácia pri vysporiadavaní pozemkov 

- Nedostatok osôb venujúcich sa mládeži a kultúrnemu životu v obci 

 

Podľa mladých Podľa dospelých 

Vandalizmus/Výtržníctvo Vandalizmus (mladým chýba uznanie) 

Predaj alkoholu a cigariet maloletým/alkoholizmus Alkohol 

Šikanovanie a zlé vzťahy Zlé medziľudské vzťahy (majetkové záležitosti, 

zle sa cítia, zlý príklad rodičov) 

Chýbajúca spoločenská miestnosť pre mladých  

Chýbajúca komunita/spoločenstvo/kultúrne akcie  

Príliš veľa času vo virtuálnom svete  

Chýbajúca motivácia a spontánnosť mladých ľudí do 

aktivít 

Vzdor/Revolta proti systému 

Odchod mladých ľudí do zahraničia  

Zlé vzory od dospelých  

Chýbajúci líder/organizácia/pracovníci s mládežou  

Ťažkosti s vybavením stav. pozemku, Smog, Voľne 

pustené psy 
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9.2  ZUBROHLAVA - analýza, odporúčania a závery 
 

V obci žije 2 258 obyvateľov. Z toho mladých ľudí od 0- 30 rokov je 1 055, čo činí 46,70% z celkového 

počtu obyvateľstva. 

vek: 0-5 rokov  6-9 rokov 10-14 rokov 15-18 rokov 19-30 rokov 

celkový počet 

obyvateľov v obci 

počet 183 169 121 144 438 2258 

 

Vízia obce Zubrohlava podľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zubrohlava na 

roky 2016 - 2022 

„Obec Zubrohlava je dynamicky rozvíjajúcou sa obcou s mladým obyvateľstvom. Plne využíva 

blízkosť okresného mesta a poskytuje plnohodnotné príležitosti pre život na dedine. Ťaží zo svojej 

výhodnej polohy, dobrej dostupnosti a dostatku pozemkov vhodných pre bytovú výstavbu. Má 

rozvinutý podnikateľský sektor v oblasti výroby a služieb s dostatkom pracovných príležitostí. 

Obyvatelia majú vytvorené vhodné podmienky pre rozvoj športu a voľnočasových aktivít, 

zachovávanie kultúry a tradícií.“ 

 

9.2.1  Ľudské zdroje 

Cez  fokusové skupiny s mladými ľuďmi a okrúhle stoly so zástupcami zastupiteľstva aj osobami, ktoré 

sa venujú nejakým aktivitám s mládežou sa zistilo, že v obci s mladými ľuďmi pracujú miestni 

nadšenci ako dobrovoľníci. Vo väčšine ide o dospelé osoby v rôznom veku. Dobrovoľníci pracujú 

s mládežou v miestnom futbalovom klube, hasičskom zbore, divadelnom súbore Omladina 

a folklórnom súbore Plátenník. Deťom a mládeži v obci sa venujú aj niektorí pedagógovia z miestnej 

základnej školy v mimoškolskej činnosti. Dôležitou súčasťou obce sú dobrovoľníci, ktorí pracujú popri 

miestnej Cirkvi pre farský mládežnícky spevokol, mládežnícke organizácie: NODAM- združenie deti a 

mládeže a eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. 

Za posledné roky sa v obci znižuje počet dobrovoľníkov ochotných venovať sa práci s mládežou. 

Obec nemá zriadenú pozíciu samostatného pracovníka s mládežou na plný ani na čiastkový úväzok. 

V prieskume sa 75% mladých ľudí vyjadrilo, že prácu s mládežou v obci by zlepšilo zriadenie platenej 

pozície osoby, ktorá bude mať vo svoje agende prácu s mládežou. Polovica mladých ľudí pozná 

dobrovoľníkov, ktorí pracujú v nejakej miestnej organizácii venujúcej sa mládeži. 
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Graf 1  – Zubrohlava 

 

 

 

9.2.2  Podpora aktívneho občianstva a participácie 

V obci sa téme aktívneho občianstva mladých ľudí a jej participácii venovala veľmi malá pozornosť. 

Mladí ľudia sa k nejakým informáciám o dianí v obci dozvedali z obecnej webovej stránky, miestneho 

rozhlasu, prípadne z časopisu Zubríček. Väčšinou sa dané informácie týkali realizovaných aktivít. 

Pretože sa téme záujmu mladých ľudí o veci verejné venovala minimálna pozornosť, v súčasnosti sa 

mladí ľudia nezaujímajú o participáciu. Nemajú základné informácie: ako funguje samospráva, kto má 

aké kompetencie, ako sa tvorí rozpočet, aké by boli ich možnosti podieľať sa na veciach verejných. Sú 

znechutení z toho, že sa podľa ich názoru v obci dlhodobo nič nemení k pozitívnemu. Nikdy nezažili 

to, aby niekto zo zodpovedných v obci stál o ich názor. A ak sa im podarilo ho aj nejako vyjadriť, nikto 

sa ním nezaoberal. Hlavnou príčinou tejto situácie je neexistujúca alebo minimálna komunikácia 

samosprávy a mladých ľudí navzájom. 

Z prieskumu vyplynulo, že len 29% mladých ľudí sa pravidelne zaujíma o to, čo robí obecné 

zastupiteľstvo  a starosta, 47%  sa zaujíma občas a 24% sa o to vôbec nezaujíma. Až 53% mladých ľudí 

sa vyjadrilo, že nemá možnosť pripomienkovať materiály, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo, no 

chceli by. Iba 1% mladých má už skúsenosť s pripomienkovaním materiálov. Viac ako polovica 

mladých ľudí pozná v obci poslanca, ktorý sa zaujíma o mládež a jej potreby. 
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Graf 2 – Zubrohlava                                                                                

 

Graf 3 – Zubrohlava 

 

 

9.2.3  Podpora dobrovoľníctva mladých 

Dobrovoľníctvo je téma, ktorá je v obci známa a vo väčšine sa spája s osobami vo veku nad 30 rokov, 

ktoré vedú záujmové športové a kultúrne skupiny. Títo dobrovoľníci v skupinách majú aj mladých 

ľudí, ktorých nevedú k aktívnemu dobrovoľníctvu, skôr ich zapájajú do programov a hier. Pred 

niekoľkými rokmi sa dobrovoľníctvo spájalo aj s mladými dobrovoľníkmi, ktorí pracovali pre eRko- 

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, no v súčasnosti je aktivita tejto mládežníckej organizácie na 

ústupe a tým aj téma mládežníckeho dobrovoľníctva. Ak sa pri nejakej aktivite objavia mladí 

dobrovoľníci je to ojedinelý prípad. 
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V obci sa nerealizujú aktivity na podporu dobrovoľníctva a chýba aj oceňovanie tých dobrovoľníkov, 

ktorí pracujú. 

Na podporu dobrovoľníckej činnosti samospráva prijala Všeobecno-záväzné nariadenie obce 

Zubrohlava 3/2016, kde je možné cez predloženú žiadosť získať dotáciu z rozpočtu obce na aktivity 

dobrovoľníkov. Túto možnosť využívajú väčšinou dobrovoľníci nad 30 rokov. Dôvodom je neznalosť 

veľkého počtu mladých ľudí o tejto možnosti. Medzi ďalšie možnosti, ktoré môžu dobrovoľníci 

využívať na aktivity patrí bezplatné používanie miestneho kultúrneho domu. 

 

Z prieskumu vyplýva, že 51% mladých ľudí z obce nevie, či obec nejakou formou podporuje mladých 

dobrovoľníkov, 27% si myslí, že nie a 22% tvrdí, že obec mladých dobrovoľníkov podporuje 

predovšetkým finančne a poskytnutím priestorov. 

Graf 4 Zubrohlava 

 

9.2.4  Podpora neformálneho a formálneho vzdelávania 

Formálne vzdelávanie sa v obci realizuje v miestnej Základnej škole s materskou školou. Popri škole 

funguje aj školský klub detí. Škola má bohatú činnosť, kde okrem získavania vedomostí sa 

pedagógovia venujú aj možnostiam, ktoré poskytuje Erasmus +. Umožňujú časti žiakom cestovať do 

zahraničia s cieľom získať nové kompetencie. Tu mladí ľudia zažívajú prepojenie formálnych 

a neformálnych metód vzdelávania. 

V obci pôsobí mládežnícka organizácia NODAM- združenie detí a mládeže, ktorá sa systematicky 

venuje malej skupinke mladých ľudí. Občas sa realizujú stretnutia, ktoré realizuje eRko- Hnutie 

kresťanských spoločenstiev detí.  Systematické stretávania sú ponúkané aj mladým ľuďom, ktorí sa 

pripravujú na birmovku, ktorú realizuje miestna Cirkev.  Na týchto všetkých stretnutiach sa využívajú 

metódy neformálneho vzdelávania, ktoré vedú hlavne k získaniu vedomostí a k zmene postojov 

v náboženskej oblasti. Pravidelné stretnutia majú aj mladí ľudia, ktorí sú členmi miestneho 

futbalového klubu zameraného na športové zručnosti. 

Väčšina mladých ľudí pod pojmom vzdelávanie vidí aktivity školy. Neformálne vzdelávanie im nič 

nehovorí a málokto z nich o takej možnosti počul. Vedia vymenovať prípady informálneho učenia sa. 
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Až  61% mladých ľudí tvrdí, že sa nezúčastnilo žiadnej aktivity, kde by boli používané metódy 

neformálneho vzdelávania. Tí, čo boli zapojení do neformálneho vzdelávania mimo vyučovania využili 

možnosti ponúkané mládežníckymi organizáciami pôsobiacimi mimo obce cez Radu mládeže 

Žilinského kraja a organizáciu DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže. V rámci obce išlo o aktivity  

cez Erasmus+, organizáciu  NODAM- združenie detí a mládeže a v minulosti aj cez eRko- Hnutie 

kresťanských spoločenstiev detí. 

Kvôli nízkej informovanosti o možnostiach naučiť sa niečo nové mimo územia školy 76% mladých ľudí 

tvrdí, že nemá možnosti rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a postoje alebo o týchto možnostiach  

nevie. Len  24% mladých ľudí tvrdí, že v rámci obce majú možnosť zúčastňovať sa aktivít, kde sa 

naučia niečo nové. 

Mladí ľudia identifikovali predovšetkým tieto možnosti, kde sa niečo nové naučia: Futbal/Ihrisko, 

v škole – Erasmus+, krúžky, miestne organizácie. 

Graf 5 Zubrohlava 

 

 

9.2.5  Podpora zamestnanosti mladých ľudí 

Pracovných príležitostí v rámci obce pre mladých ľudí počas štúdia/po skončení štúdia je minimum, 

skoro žiadne. Ľudia za prácou väčšinou dochádzajú do Námestova (5 km) a ďalej. V obci majú dospelí 

nad 30 rokov zriadených niekoľko remeselníckych prevádzok príp. iné formy podnikania, čo je 

dobrým príkladom pre mladých ľudí nebáť sa otvoriť si vlastnú živnosť. Ide väčšinou o malých 

podnikateľov, ktorí nevytvárajú pracovné príležitosti pre mladých ľudí. 

Z tejto reality vyplýva aj názor 39% mladých ľudí v prieskume, že v obci nie je možné do budúcna 

získať prácu. Len 36% z respondentov plánuje ostať žiť a pracovať resp. podnikať v obci. Ostatní 

plánujú obec opustiť z dôvodu malých možností, ktoré obec ponúka pre pracovný, spoločenský aj 

kultúrny rozvoj. Toto rozhodnutie ovplyvňuje aj túžba zažiť niečo iné, mimo obce ale aj 

nesystematické riešenia problémov zo strany vedenia obce. 
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Graf 6 Zubrohlava 

 

 

9.2.6  Podpora tvorivosti a podnikavosti mládeže 

V obci v súčasnosti pôsobí  skupina miestnych podnikateľov, ktorí poskytujú hlavne služby.  Mladí 

ľudia, ktorí plánujú ostať v obci, by po skončení školy radi začali podnikať. Momentálne ale vidia, že 

v obci nie sú priestory, kde by mohli rozvíjať svoje podnikanie. Väčšina z nich by sa orientovala na 

podnikanie v službách. 2/3 respondentov túži po slobodnom podnikaní poznačenom tvorivosťou 

a kreativitou.  

Obec nevyvíja špeciálne aktivity na vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania a touto témou sa 

systematicky nezaoberá. 

 

Graf 7 Zubrohlava 
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9.2.7  Podpora mobility mladých ľudí 

Možnosti mobility mladých ľudí sú vnímané ako nedostatočné a veľmi nízke. Jediná možnosť, ktorú 

mladí ľudia pomenovali sú programy Erasmus +, ktoré realizuje základná škola, alebo pre 

stredoškolákov niektoré stredné školy, ktoré navštevujú. Pretože obec sa nachádza na prihraničnom 

území s Poľskom a Českom, majú mladí ľudia možnosť vycestovať do týchto krajín. Dôvodom záujmu 

o tieto krajiny je malá jazyková bariéra a podobná kultúra. 

Preto až 93% mladých ľudí v prieskume tvrdí, že už boli niekedy v zahraničí. No väčšinou len 

v prihraničných častiach. 

Na 5 bodovej škále (1 - výborné možnosti, 5 – nedostatočné možnosti) mali možnosť zdôvodniť, čo im 

bráni vycestovať aj do iných krajín. Za najväčšie prekážky radia 1. financie, 2. jazykovú bariéru, 3. 

strach, 4. čas, 5. naviazanosť k rodine, priateľom, 

Až 50% mladých ľudí si myslí, že má dostatok informácií o možnostiach, ako sa dostať do zahraničia, 

len ich nevyužívajú. 

 

Graf 8 Zubrohlava 

 

9.2.8  Podpora zdravia a zdravého životného štýlu 

Obec má vytvorené podmienky pre podporu zdravia a zdravého životného štýlu pre mladých ľudí, 

ktorí sa venujú športu, hlavne futbalu. Každoročne vďaka miestnym dobrovoľníkom organizuje aj 

bežecké podujatie. Mladí ľudia v obci majú aj možnosť zapájať sa do športových aktivít, ktoré sa 

konajú v miestnej školskej telocvični mimo vyučovania. 

Mladí ľudia vo väčšine nevnímajú, že by obec robila niečo pre zdravie svojich obyvateľov. Čo vnímajú 

je podpora športových podujatí, podpora Kvapky krvi – mobilný odber v priestoroch kultúrneho 

domu, ponuka na triedený zber odpadu. 

Mladí ľudia tvrdia, že pre svoje zdravie sa snažia športovať, zdravo stravovať, dbať na udržovanie 

čistoty v okolitej prírode a niektorí sa priznávajú, že nerobia nič. 
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9.2.9  Sociálne začlenenie vylúčených skupín mladých ľudí 

Počas fokusových skupín aj okrúhlych stolov účastníci tvrdili, že v obci nežijú ľudia so sociálnym 

vyčlenením. Ak  tam žijú starí ľudia, väčšinou sa o nich postará široké príbuzenstvo, čo je 

charakteristické pre rodiny z obce. To pomáha slabým ľuďom nespadnúť do sociálne vylúčeného 

prostredia. Jednou z aktivít, ktoré obec každoročne realizuje sú vianočné návštevy rodín, kde žijú deti 

so zdravotným postihnutím. V prípade potreby občanov  obec rieši aj sociálnu pomoc s prihliadnutím 

na to, či v rodine žijú deti a mládež. 

Až 75% mladých ľudí vo svojej obci nepozná mladého človeka, ktorý by bol vyčlenený. Zvyšných 25% 

vníma mladých ľudí, ktorých vyčlenenie spôsobuje napr. jeho zlá finančná situácia, alkoholizmus, 

rozdielnosť ale aj nezáujem komunity. 

 

9.2.10  Podmienky pre voľnočasové aktivity 

Mladí ľudia a detí v obci majú možnosť pozitívne tráviť svoj voľný čas  počas celého roka v školskom 

klube detí (15 detí),  nacvičovať divadelné predstavenia v divadelnom súbore Omladina, ktorý máva 

pravidelné vystúpenia (10 mladých ľudí), vo folklórnom súbore Plátenník (10 mladých ľudí), 

v telovýchovnej futbalovej jednote SOKOL (60 mladých ľudí) a v mládežníckych organizáciách 

pôsobiacich pri miestnej Cirkvi: NODAM- združenie detí a mládeže (20 detí) a eRko- Hnutie 

kresťanských spoločenstiev detí ( 15 detí). 

Veľká časť mladých ľudí trávi svoj voľný čas hlavne počas víkendov v miestnych krčmách, kde im 

okrem kofoly ponúkajú aj alkoholické nápoje.  

Druhá, tiež dosť veľká skupina mladých ľudí z obce, trávi svoj voľný čas v blízkom meste Námestovo, 

kde posedáva v miestnych baroch. Iná z nich sa zapája do aktivít, ktoré sa realizujú v organizácií 

DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže, kde chodia na stretnutia mladých ľudí, resp. pripravujú 

rôzne aktivity pre deti. 

Z prieskumu vyplynulo, že respondenti najradšej tráva svoj voľný čas v prírode, na ihrisku, vo 

fitnescentre v Námestove, doma pri počítači či televízore, vonku s kamarátmi, v podnikoch a baroch  

v najbližšom meste, a niektorí aj na motokrosovej trati, ktorá je v obci, miestnom klzisku či 

v kynologickom areáli. 

Mladým ľuďom pre pozitívne trávenie času najviac chýba: spoločenská miestnosť pre 

mladých/Klubovňa, Park/Oddychová zóna v obci, viac možnosti športovať – napr. sprístupniť ihrisko 

pri škole. 

 

 

9.2.11  Financovanie práce s mládežou 

Obec v roku 2016 vyčlenila finančné prostriedky na podporu práce s deťmi a mládežou z podielových 

daní Ministerstva financií SR vo výške 30 000 € 
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Podporené aktivity v roku 2016: 

Veková skupiny detí a mládeže Typ aktivity 

Počet aktivít, ktoré 

boli podporené 

Celková suma  finančných 

prostriedkov vynaložená 

aktivity 

0-5 rokov ( predškolský vek) kultúrne  0   

  športové 2 1 000,00 € 

  vzdelávacie  0   

  iné  0   

6-14  rokov ( vek základnej školy) kultúrne 2 11 900,00 € 

  športové 2   

  vzdelávacie 3 14 000,00 € 

  iné  0   

15-30 rokov  kultúrne 3 2 000,00 € 

  športové  0   

  vzdelávacie  0   

  iné  0   

SPOLU:     28 900,00 € 

 

Finančné prostriedky v obci vynaložené na podporu práce s deťmi a mládežou. Suma v eurách 

na školskú činnosť (originálne kompetencie) 
315 906 € 

na mimoškolskú činnosť 
20 000,00 € 

 

 

9.2.12 Odporúčania 

Koncepčne riešiť prácu s mládežou v obci s dôrazom na jej potreby v oblasti voľného času a 

neformálneho vzdelávania. 

 zriadiť v obci platenú pozíciu, aj keď na čiastkový úväzok, pracovníka pre prácu s mládežou 

a zabezpečiť jej pravidelné vzdelávanie k zvýšeniu jej odbornosti v širokom rozsahu práce 

s mládežou, 

 nájsť spôsoby ako podporovať a oceňovať prácu súčasných dobrovoľníkov, 

 počas roka realizovať 1-2 sieťujúce stretnutia s dobrovoľníkmi, ktoré budú viesť k zdieľaniu 

skúseností, vytváraniu spoločných projektov pre skvalitnenie práce s mládežou, 

 hľadať spôsoby k získavaniu nových mladých dobrovoľníckych nadšencov pre prácu 

s mládežou v rôznych záujmových skupinách, 

 vytvoriť obecnú radu mládeže, resp. iné zoskupenie mladých ľudí, ktorej hlavným poslaním 

bude zastupovať mladých ľudí a ich záujmy pred miestnou samosprávou, 

 vytvoriť informačný kanál písaný jazykom mladých ľudí o aktuálnom dianí v obci so 

špecifickým zameraním na činnosť samosprávy, 
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 vytvoriť možnosti, ako mladým ľuďom predstaviť princípy fungovania samosprávy a ich 

možnosti zapojenia sa, 

 na škole zriadiť žiacku školskú radu, 

 zrealizovať stretnutia s mladými ľuďmi, kde im  budú vysvetlené princípy využívania dotácie 

na dobrovoľnícke aktivity z rozpočtu obce, 

 vyškoliť dobrovoľníkov nad 30 rokov ako pracovať s mladými ľuďmi tak, aby sa aj oni stali 

dobrovoľníkmi v záujmových skupinách, 

 zosieťovať v okolí obce aj v obci organizácie, ktoré ponúkajú  rozvoj mladého človeka 

metódami neformálneho vzdelávania, 

 vytvoriť ponukový list školení, kurzov, tréningov, kde sa môžu mladí ľudia zúčastniť s cieľom 

získať buď základné alebo rozšírené kompetencie, 

 pri rekonštrukciách objektov, resp. nových stavbách v obci  pamätať na  priestory, ktoré bude 

možné prenajať novým podnikateľom, 

 hľadať možnosti ako sa môžu mladí ľudia na území obce stretávať s osobami z iných krajín 

(nielen z Poľska a Česka) a tým poznávať ich jazyk a kultúru, čo by mohlo pomôcť prekonať  

bariéry , ktoré bránia mobilite mládeže, 

 prijať v rámci obecného zastupiteľstva usmernenia pre zníženie alkoholizmu mladých ľudí 

v obci, kde je až 5 krčiem 

 vytvoriť priestor, kde by sa mohli mladí ľudia stretávať  bez alkoholu, ako prevencia pre 

vytváranie vylúčených skupín obyvateľov v obci. 

9.2.13 Závery zo stretnutí mladých ľudí a dôležitých dospelých 

Mladí sú hrdí v obci na: 

Príroda v okolí obce, Plátenník, Omladina, kostol, kaplnka, P. Eva Kurjaková, Tomáš Romaňák- 

vzpieranie, Jakub Čiernik- boby, ihrisko, klzisko, volejbalový turnaj, 

Podľa dospelých prejavujú záujem: 

Výstava  betlehemov,  divadelné predstavenia, futbal, hasiči,  Stretká NODAM 

Mladým v obci chýba: 

Podľa mladých: 

Verejná knižnica, Nový kultúrny dom, Námestie/amfiteáter, park, Otvorené detské ihrisko, Fitko, 

Cyklotrasy, Nové bytovky, Opravené cesty a chodníky, Víkendy s kinom, Kúrenie v kostole, Vlek, 

Lekáreň, čajovňa, klubovňa bez alkoholu, Verejné stretnutia a diskusie so starostom a poslancami, 

aktívne mládežnícke občianske združenie, Nádej, že sa niečo zmení... 

Podľa dospelých: 

Zapálenosť pre život v komunite a pre veci verejné, Vytrvalosť v „ dobýjaní sa“ po klubovni, knižnici.., 

Informácie o dianí v obci a o dianí v samospráve, Prekonávanie znechutenia 

Problémy v obci, ktoré mladí vidia: 

5 problémov, ktoré by sa podľa mladých mali riešiť čo najskôr (na základe dotazníka): 

1. Infraštruktúra, nedostatok parkov, spoločných priestranstiev, asfaltových ciest 

2. Chýbajúci priestor pre stretávanie mladých ľudí 
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3. Nedostatok osôb venujúcich sa mládeži a kultúrnemu životu na obci 

4. Medziľudské vzťahy medzi občanmi, závisť či neprajnosť 

5. Výtržníctvo, Alkohol 

1/  ALKOHOLIZMUS MLADÝCH: podávanie alkoholu neplnoletým a ľahostajnosť samosprávy s 

porušovaním zákona 

2/ Chýbajúce miestnosti pre mladých, kde by bez alkoholu trávili čas (mimo školy), spoločné aktivity 

pre mladých, financie pre mladých (ak ich obec niekomu dáva, tak nie mladým) 

3/ Prímestská doprava 

Podľa dospelých: 

a/ Nedostatočná KOMUNIKÁCIA s vedením obce (starosta, poslanci) 

b/ Slabá informovanosť o možnostiach sebarealizácie v obci aj o iných veciach 

c/ Nie je klubovňa, park- mladí sú v krčmách ( alkohol, kradnutie) 
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9.3  ORAVSKÉ VESELÉ- analýza, odporúčania a závery 
 

V obci žije 2 927 obyvateľov. Z toho mladých ľudí od 0- 30 rokov je 1 442, čo činí 49,26% z celkového 

počtu obyvateľstva. 

vek: 0-5 rokov  6-9 rokov 10-14 rokov 15-18 rokov 19-30 rokov 

celkový počet 

obyvateľov v obci 

počet 183 153 199 211 696 2927 

 

9.3.1 Ľudské zdroje 

Cez  fokusové skupiny  s mladými ľuďmi a okrúhle  stoly  so zástupcami zastupiteľstva aj osobami, 

ktoré sa venujú nejakým aktivitám s mládežou sa zistilo, že v obci s mladými ľuďmi pracujú miestni 

nadšenci ako dobrovoľníci. Vo väčšine ide o osoby staršie ako 30 rokov. Tie sa venujú detskému 

folklórnemu súboru Piľsko, telovýchovnej jednote Tatran, poľovníckemu združeniu aj 

dobrovoľníckemu hasičskému zboru, miestnemu kultúrnemu stredisku aj obecnej knižnici. V Obci 

pôsobí mládežnícka organizácia eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktorej mladí 

dobrovoľníci sa venujú deťom obce. V obci sa intenzívne mládeži venuje miestny kňaz v spolupráci 

s dobrovoľníkmi. Vedú farský spevokol, vedú malé skupinky - spoločenstvá, organizujú pravidelne 

krátkodobé aktivity pre deti aj mládež. 

Ďalšou skupinou, ktorá sa venuje mladým ľuďom sú pedagógovia z miestnej základnej školy. 

Obec nemá zamestnaného pracovníka, ktorý by mal v agende  prácu s mládežou. Pre prípadné 

vytvorenie pozície pracovníka s mládežou zamestnaného na samospráve je otázkou presná náplň 

činnosti a zdroje financovania. Samospráva pozitívne vníma dobrovoľníkov, ktorí sa v súčasnosti 

venujú mládeži v obci. 

Z prieskumu vyplynulo, že 74% mladých ľudí si myslí, že v obci by mala byť zamestnaná osoba, ktorá 

bude mať v agende prácu s mládežou. 

 

Graf 1 – Oravské Veselé 
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9.3.2  Podpora aktívneho občianstva a participácie 

Na základe prieskumu 26% mladých ľudí deklaruje, že sa o to, čo robí obecné zastupiteľstvo 

a starosta zaujíma pravidelne, 66% niekedy a 8% sa o to vôbec nezaujíma. Mladí ľudia vnímajú, že im 

niekedy chýba motivácia. Jedna skupina mládeže hovorí, že obec - samospráva  sa o nich nezaujíma 

a neinformuje ich o dianí a možnostiach zapojenia sa. 36% mladých ľudí sa vyjadrilo, že nemá 

možnosť pripomienkovať materiály, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ale chceli by. 

Graf 2 – Oravské Veselé     

 

Graf 3 – Oravské Veselé 

 

Samospráva záujem mladých ľudí o veci verejné vníma v korelácii s poskytnutím možností pre ich 

zapojenie a angažovanosť. Do akej miery im dospelí dajú  možnosť a informácie pre zapojenie sa, do 

takej miery mládež participuje a zaujíma sa o veci verejné. 
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Samospráva začala s pravidelnými stretnutiami žiakov a zástupcov samosprávy. Starosta obce v rámci 

hodiny matematiky na základnej škole deviatakom predstavil štruktúru obecného rozpočtu. Rovnako 

sa tiež stretol so zástupcami školského parlamentu, ktorí mu predstavili nápady – projekty. Na všetky 

predložené projekty starosta písomne reagoval a predložil ich na rokovanie finančnej komisie. 

Vybrané projekty budú finančne podporené. Na základe uskutočnených stretnutí a spätnej väzby od 

mladých ľudí samospráva plánuje v týchto stretnutiach pokračovať. 

Obecná rada mládeže v obci nie je zriadená. V rámci školy funguje žiacka školská rada, ktorá sa 

stretáva so starostom obce. 

Najčastejšie využívané informačné kanály mladými ľuďmi sú: webová stránka obce, stránka obce na 

sociálnej sieti FB, osobný kontakt. 

9.3.3  Podpora dobrovoľníctva mladých 

Vzhľadom na to, že práca s mládežou v obci je na 100% postavená na dobrovoľníkoch, obec sa snaží 

hľadať formy ich podpory a to cez materiálne zabezpečenie, poskytovanie priestorov na stretávanie 

sa a tiež finančnou podporou z obecného rozpočtu. 

Z pohľadu mladých ľudí, ktorí sa vyjadrili v prieskume, 55% nevie, či obec nejakou formou podporuje 

mladých dobrovoľníkov, 15% si myslí, že nie a 30% tvrdí, že obec mladých dobrovoľníkov podporuje 

predovšetkým finančne, materiálne, poskytnutím priestorov, spoluprácou a podporou pri 

organizovaní podujatí. 

 

Graf 4 Oravské Veselé 

 

9.3.4  Podpora neformálneho a formálneho vzdelávania 

Formálne vzdelávanie v obci je zabezpečené cez Základnú školu s materskou školou, ktorú navštevuje 

464 detí a žiakov ( ZŠ-382 a MŠ-83). 

Neformálne vzdelávanie podľa vedenia obce je zabezpečované cez záujmové skupiny v obci 

a mládežnícku organizáciu eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. 

Mladí ľudia identifikovali tieto možnosti, kde sa rozvíja ich vzdelávanie mimo školy: aktivity v rámci 

miestnej farnosti - biblické večery, spevácke zbory, spoločenstvá, ďalej cez aktivity dobrovoľníckeho 

hasičského zboru a ihrisko.   

77% mladých ľudí sa v dotazníku vyjadrilo, že mimo vyučovania sa nezúčastnili žiadneho školenia. 
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Tí, čo boli zapojení do neformálneho vzdelávania mimo vyučovania, využili možnosti ponúkané 

mládežníckymi organizáciami pôsobiacimi mimo obce (Rada mládeže Žilinského kraja, žiacka školská 

rada pri strednej škole v okresnom meste), príp. aj v rámci obce (eRko, farnosť, dobrovoľní hasiči). 

26% mladých ľudí tvrdí, že v rámci obce majú možnosť zúčastňovať sa aktivít, kde sa naučia niečo 

nové, čo ich zaujíma, no nie je z toho jasné, či ide o cielené vzdelávanie alebo náhodné učenie sa. 

32% mladých ľudí si myslí, že v obci sa nič nové pre život nenaučia a 42%  nevedia o nejakej možnosti, 

kde by sa mohli rozvíjať. 

 

 

Graf 5 Oravské Veselé 

 

 

Samospráva mladým ľuďom umožňuje stretávať sa pravidelne v priestoroch budovy obce - bývalý 

bar. V súčasnosti začína s projektom obnovy tzv. „katolíckeho domu“, v ktorom by po jeho dokončení 

mala byť k dispozícii klubovňa pre mladých určená na rôzne aktivity spojené aj s neformálnym 

vzdelávaním. 

9.3.5  Podpora zamestnanosti mladých ľudí 

Na základe prieskumu 52% mladých ľudí si myslí, že v obci je možné zamestnať sa. Keď sa však 

pozrieme na respondentov z hľadiska ich aktuálnej situácie, tak tento názor úplne prevažuje u žiakov 

základnej školy. U žiakov strednej a vysokej školy je to z hľadiska odpovedí na túto otázku (áno - nie) 

vyrovnané. Aktuálne pracujúci mladí ľudia sú skôr toho názoru, že v rámci obce nie je možné 

zamestnať sa (58%). 

Tretina mladých ľudí sa v Oravskom Veselom chce usadiť aj po skončení štúdia a 37% ešte nevie. Ako 

najčastejší dôvod, prečo sa v Oravskom Veselom nechcú usadiť, mladí ľudia uvádzajú nedostatok 

pracovných príležitostí, nízku mzdu, málo spoločenských a iných aktivít. 
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Graf 6 Oravské Veselé 

 

V súčasnosti mladí ľudia počas štúdia majú možnosti brigádovať u miestnych podnikateľov, ktorých je 

v obci pomerne veľa. Po skončení štúdia časť mladých ľudí odchádza za prácou do iných regiónov 

SR/zahraničia, časť ostáva v obci. Presnú štatistiku nepoznáme. V obci pôsobí podnik na výrobu 

matracov Materasso. 

9.3.6  Podpora tvorivosti a podnikavosti mládeže 

V obci pôsobia aj mladí podnikatelia (autoservis, stavebníctvo, stolár). Systematická spolupráca 

samosprávy a podnikateľov nie je definovaná. Spolupráca je zaužívaná pri niektorých podujatiach – 

napr. futbalový turnaj, ktorý organizuje miestny podnik v spolupráci s farnosťou a samosprávou. 

Podľa  prieskumu 51% mladých ľudí uvažuje o tom, že by po skončení štúdia začali podnikať, zároveň 

len 18% si myslí, že v obci sú vhodné podmienky na podnikanie a až 63% pozná vo svojej obci 

nejakého mladého podnikateľa. 

 

Graf 7 Or Veselé 
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9.3.7  Podpora mobility mladých ľudí 

Možnosti mobility mladých ľudí sú vnímané ako dostatočné. V rámci základnej školy sa zapájajú do 

programov E-Twinning, Leonardo. Obec má družbu s poľskou obcou, rovnako aj miestny dobrovoľný 

hasičský zbor. Do budúcnosti sa črtá družba s talianskym partnerom. 

Z prieskumu vyplynulo, že 91% mladých ľudí už bolo niekedy v zahraničí. Na 5 bodovej škále (1 - 

výborné možnosti, 5 – nedostatočné možnosti) svoje možnosti v priemere ohodnotili známkou 2.29, 

pričom medzi najväčšie prekážky radia 1. financie, 2. jazykovú bariéru, 3. strach (prírodné katastrofy, 

riziko dopravnej nehody, terorizmus). 4. čas a 5. administratívne prekážky (doklady, víza,). 56% 

mladých ľudí si myslí, že má dostatok informácií o možnostiach, ako sa dostať do zahraničia. 

Graf 8 Oravské Veselé 

 

9.3.8  Podpora zdravia a zdravého životného štýlu 

Dospelí v obci vnímajú, že mladí ľudia veľa času trávia pri počítači a televízii.  Na podporu zdravia 

obec podporuje a organizuje športové aktivity (prechod na bežkách, prevádzkuje lyžiarsky vlek), 

organizuje mobilný odber krvi. 

Samotní mladí ľudia pre svoje zdravie realizujú aktivity, ktoré pomenovali v dotazníku: športujú, 

zdravo sa stravujú, chodia do prírody, triedia odpad, dbajú o svoj spánok, nestresujú sa. 

38% mladých ľudí nevie, čo robí obec pre zdravie svojich obyvateľov. Ostatní mladí ľudia uviedli 

predovšetkým: organizácia a podpora športových podujatí, udržiavanie zdravotného strediska, 

podpora darcovstva krvi, zber, zneškodnenie, triedenia odpadu, 

9.3.9  Sociálne začlenenie vylúčených skupín mladých ľudí 

74% mladých ľudí vo svojej obci nepozná mladého človeka, ktorý by bol vyčlenený. Zvyšných 26% 

vníma mladých ľudí, ktorých vyčlenenie spôsobuje napr. zlá finančná situácia, zdravotné 

znevýhodnenie, alkoholizmus, uzavretosť kolektívu. Ako možné riešenie ich integrácie mladí ľudia 

vidia vo väčšej otvorenosti komunity voči znevýhodneným ľuďom, vyjadrení dôvery, 

hmotnou/finančnou podporu. 



45 
 

Samospráva  nevníma v obci  sociálne vylúčených mladých ľudí. Sociálne slabšie rodiny i ináč 

znevýhodnených mladých ľudí podporujú v rámci benefičných aktivít („Vločka nádeje“, pozornosť na 

Vianoce) i prostredníctvom nástrojov obecného rozpočtu (príspevky). 

9.3.10  Podmienky pre voľnočasové aktivity 

Mladí ľudia najradšej svoj čas trávia: v prírode, doma, v spoločnosti kamarátov, v miestnych krčmách  

aj na ihrisku. 

Mladým ľuďom chýbajú pre kvalitnejšie prežívanie voľného času: športové areály – cyklochodníky, 

športová hala, fitnescentrum, klubovne, relaxačný park, kino, osoba, ktorá by motivovala mladých 

a bola by blízka ich záujmom a hovorila by rečou mladých, skupiny, spoločenstvá, ktoré budú 

fungovať podľa predstáv mládeže. 

Podľa informácií z obecného úradu najviac mladých ľudí sa zapája do voľnočasových aktivít, ktoré 

realizuje škola každý mesiac podľa ich štatistiky pre 300 detí a mladých, eRko- Hnutie kresťanských 

spoločenstiev detí sa pravidelne týždenne venuje mládeži (120 mladých), miestna Cirkev, ktorú 

zastupuje miestny kňaz, organizuje 12x ročne aktivitu pre cca 120 mladých ľudí, kultúrnym aktivitám 

sa venuje Anton Ševčík každý týždeň so zameraním na 40 mladých ľudí. 

9.3.11  Financovanie práce s mládežou 

Podporené aktivity v roku 2016: 

Veková skupiny detí a mládeže Typ aktivity 

Počet aktivít, ktoré 

boli podporené 

Celková suma  

finančných 

prostriedkov 

vynaložená aktivity 

0-5 rokov ( predškolský vek) kultúrne 3 332,00 € 

  športové     

  vzdelávacie     

  iné     

6-14  rokov ( vek základnej školy) kultúrne 9 837,00 € 

  športové 16 5 079,00 € 

  vzdelávacie 21 1 687,00 € 

  iné     

15-30 rokov  kultúrne     

  športové 3 667,00 € 

  vzdelávacie     

  iné     

SPOLU     8 602,00 € 

 

Finančné prostriedky v obci vynaložené  na podporu práce s deťmi a mládežou. 

Suma v 

eurách 

na školskú činnosť ( originálne kompetencie) 
219 100,00 € 

na mimoškolskú činnosť 
8 602,00 € 
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9.3.12 Odporúčania 

 Zvážiť založenie obecnej rady mládeže 

 Intenzívne zapájať mladých ľudí do prípravy a realizácie niektorých obecných podujatí 

 Vytvárať priestor a podmienky pre rozvoj miestnych dobrovoľníkov 

 Pokračovať v spolupráci a kontakte samosprávy so základnou školou (predstavenie rozpočtu 

obce, podpora žiackych projektov) 

 Koncepčne riešiť prácu s mládežou v obci s dôrazom na jej potreby v oblasti voľného času a 

neformálneho vzdelávania. 

9.3.13  Závery zo stretnutí mladých ľudí a dôležitých dospelých 

Mladí ľudia sú hrdí na:  

Príroda:  Grapa ku krížu, Pilsko, k Hubertovi,   

Kultúra:  kostolná veža,  múzeum na obecnom úrade, betlehem, kaplnka 

Šport:  lyžovanie, bežkovanie, telocvičňa, tenis,  

Iné:  sväté omše na rôznych miestach v prírode, na pizzu a zmrzlinu 

Dospelí pozitívne vnímajú: 

Fungujúce zložky, zbory/súbory, 

Priestory pre stretávanie mladých ľudí 

Plánovaný projekt obnovy katolíckeho domu – vytvorenie priestorov pre mladých 

Podpora a organizácia športových, kultúrnych a benefičných podujatí 

Problémy mladých ľudí v Oravskom Veselom 

Podľa mladých Podľa dospelých 

Chýbajúca motivácia mladých Chýbajúci záujem/iniciatívnosť 

Nedostatok aktivít pre mladých 

kino, divadlo, stolný tenis, kalčeto a 

spoločenské hry, 

Obmedzené kultúrne i športové 

príležitosti  

V porovnaní s mestom - chýba možnosť 

výberu školy, lekára, divadlo, kino 

Nedostatok priestoru pre spoločenské 

aktivity 

 

Neochota spolupráce obce s mladými Nízky rešpekt/úcta voči starším 

Slabá informovanosť o akciách Pasívne trávenie času pri PC/TV 

 Málo pracovných príležitostí 

 

5 problémov, ktoré by sa podľa mladých mali riešiť čo najskôr (na základe dotazníka): 

1. Infraštruktúra, nedostatok parkov, spoločných priestranstiev, asfaltových ciest 

2. Chýbajúci priestor pre stretávanie mladých ľudí 

3. Medziľudské vzťahy medzi občanmi, závisť či neprajnosť 

4. Zlá situácia pri vysporiadavaní pozemkov 
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5. Nedostatok osôb venujúcich sa mládeži a kultúrnemu životu na obci 

Na spoločnom stretnutí, kde boli mladí ľudia aj dôležití dospelí sa riešila predovšetkým otázka 

nízkeho záujmu mladých ľudí. 

Identifikované príčiny  

 Individualizmus mladých ľudí 

 Chýbajúca chuť 

 Chýbajúca trpezlivosť/vytrvalosť 

 Chýbajúci vodcovia/lídri 

Možné riešenia 

 Vychovávať nasledovníkov, pustiť medzi seba nových 

 Byť si vedomý svojej zodpovednosti 

 Začať od seba 

 Sila partie/spoločenstva 

 Tím + Trpezlivosť + Nápady 

 Poznať ľudí v tíme + delegovať 

Nápady  na aktivity 

 Filmové večery 

 Výlety 

 Menšie aktivity (pravidelná prechádzka) 

 Osobnejšie pozvanie na aktivity 

Mladí ľudia a dôležití dospelí sa dohodli, že budú v spoločných stretnutiach pokračovať aj naďalej.
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9.4  BEŇADOVO- analýza, odporúčania a závery 
 

V obci žije 866 obyvateľov. Z toho mladých ľudí od 0- 30 rokov je 468, čo činí 54,04% z celkového 

počtu obyvateľstva. 

vek: 0-5 rokov  6-9 rokov 10-14 rokov 15-18 rokov 19-30 rokov 

celkový počet 

obyvateľov v obci 

počet 103 57 72 58 178 866 

 

9.4.1  Ľudské zdroje 

Cez  fokusové skupiny  s mladými ľuďmi a okrúhle stoly  s poslancami zastupiteľstva aj osobami, ktoré 

sa venujú aktivitám s mládežou sa zistilo, že v obci sa mládeži  venujú miestni  kňazi (Beňadovo patrí 

pod farnosť Mútne), futbaloví tréneri, vedúci stolných tenistov, vedúci dobrovoľného hasičského 

zboru, osoba, ktorá učí hrať na heligónke a miestni učitelia. V obci sú talentovaní mladí, hlavne 

hudobne nadaní, no je tu nedostatok osôb, ktorí by im pomohli ich talent rozvíjať. Mládežnícki lídri, 

ktorí by sa v obci mohli venovať mládeži, sú často nútení odísť za prácou do zahraničia alebo do iných 

regiónov. Vzhľadom na to, že obec má menší počet obyvateľov je náročné, aby v obci bola platená 

osoba, ktorá sa na plný úväzok bude venovať práci s mládežou. Samotní mladí ľudia vnímajú 

nedostatok pracovníkov s mládežou – chýbajú animátori a dobrovoľníci.  

V prieskume sa 70% mladých ľudí vyjadrilo, že v obci by mala byť zamestnaná osoba, ktorá bude mať 

v agende prácu s mládežou.  

Graf 1 – Beňadovo 

 

9.4.2  Podpora aktívneho občianstva a participácie 

V obci sa podľa prieskumu 47% mladých ľudí pravidelne zaujíma o to, čo robí obecné zastupiteľstvo a 

starosta, 42% niekedy a 11% sa o to vôbec nezaujíma. Mladí ľudia vnímajú, že im niekedy chýba 

motivácia a iniciatívnosť, na druhej strane niekedy čakajú ponuku od samosprávy. 45% mladých ľudí 
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sa vyjadrilo, že nemá možnosť pripomienkovať materiály, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ale 

chceli by. 72% mladých ľudí pozná v Beňadove poslanca, ktorý sa zaujíma o mládež a jej potreby.  

 

Graf 2 – Beňadovo                                                           

 

Graf 3 – Beňadovo 

 

Obecná rada mládeže v obci nie je zriadená. V rámci ZŠ funguje žiacka školská rada. Obec Beňadovo 

má pravidelne vysokú účasť vo voľbách resp. referendách.  Všeobecný záujem o verejné veci a 

aktívne občianstvo je individuálny. 
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Mladí ľudia sa o živote  v obci a aktuálnom dianí môžu dozvedieť z webovej stránky, cez miestny 

rozhlas, plagáty, úradnú tabuľu, farské oznamy, osobné konto starostu na sociálnej sieti FB. Oficiálna 

FB stránka obce zatiaľ nie je zriadená. 

Nakoľko ide o malú obec, kde sa do veľkej miery ľudia vzájomne poznajú, v rámci informovanosti je 

dôležitým a využívaným prvkom osobný kontakt. 

Mladí ľudia sa zaujímajú o to, čo sa ich priamo týka (napr. stavebné pozemky – záujem o výstavbu). 

Napriek nedostatku pracovných príležitostí mladí chcú v obci ostať. 

Je vnímaná občianska spolupatričnosť, ľudia si medzi sebou vzájomne pomáhajú. 

9.4.3  Podpora dobrovoľníctva mladých 

Podpora osôb, ktoré v obci pracujú ako dobrovoľníci zo strany samosprávy je formou materiálneho a 

technického zabezpečenia. S mladými ľuďmi pracujú ako dobrovoľníci osoby nad 30 rokov. Do 

krátkodobého dobrovoľníctva sa zapájajú mladí ľudia na aktivitách realizovaných miestnou Cirkvou. 

Z prieskumu  až 53% mladých ľudí nevie, či obec nejakou formou podporuje mladých dobrovoľníkov, 

18% si myslí, že nie a 29% tvrdí, že obec mladých dobrovoľníkov podporuje predovšetkým finančne, 

bezplatným poskytnutím priestorov, pomocou pri organizovaní podujatí. 

 

Graf 4 - Beňadovo 

 

9.4.4  Podpora neformálneho a formálneho vzdelávania 

Formálnemu vzdelávaniu sa v obci venuje Základná škola s materskou školou, ktorú navštevuje 167 

deti a žiakov (ZŠ-131,MŠ-36). V rámci obce nefungujú žiadne mládežnícke združenia, spolok či 

organizácia, okrem zložiek so športovým zameraním: futbal, stolný tenis, dobrovoľný hasičský zbor. 

Z prieskumu je zjavné, že 61% mladých ľudí sa mimo vyučovania nezúčastnilo na žiadnom školení. Tí, 

čo boli zapojení do neformálneho vzdelávania mimo vyučovania využili možnosti ponúkané 

mládežníckymi organizáciami pôsobiacimi mimo obce, príp. aj aktivity, ktoré organizujú dobrovoľníci 

v rámci obce. 32% mladých ľudí tvrdí, že v rámci obce majú možnosť zúčastňovať sa aktivít, kde sa 

naučia niečo nové, čo ich zaujíma, 43% si myslí, že takúto možnosť nemajú a 25% o nej nevie. 
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Graf 5 Beňadovo 

 

Mladí ľudia v obci sa rozvíjajú počas účasti na záujmovom krúžku v škole, na futbale, stolnom tenise, 

či cvičení aerobiku, pri aktivitách dobrovoľníckeho hasičského zboru, ale aj pri aktivitách 

organizovaných miestnou Cirkvou. 

9.4.5  Podpora zamestnanosti mladých ľudí 

Pracovných príležitostí pre mladých ľudí v obci je veľmi málo. Muži – otcovia za prácou často 
odchádzajú na turnusy do iných regiónov resp. do zahraničia. Mladí ľudia takto vidia príklad, že za 
prácou sa musí cestovať. 
Vzhľadom na obec s menším počtom obyvateľov prekvapujúco až 58% mladých ľudí si myslí, že v obci 
je možné zamestnať sa. Ide predovšetkým o žiakov. U mladých pracujúcich ľudí, príp. u mladých 
rodičov je však situácia opačná - až 61% z nich si myslí, že v obci nie je možné zamestnať sa. 
74% mladých ľudí sa v Beňadove chce usadiť aj po skončení štúdia. No vedia, že to nebude 

jednoduché a môže sa stať, že budú musieť obec opustiť pre nedostatok pracovných príležitostí 

a veľkú vzdialenosť od najbližšieho mesta. 

Graf 6 Beňadovo 
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9.4.6 Podpora tvorivosti a podnikavosti mládeže 

Miestnych podnikateľov je tu veľmi málo (obchod, krčma). V obci chýba nejaké reštauračné 

zariadenie (napr. pizzeria, reštaurácia). Spôsobené to  je nízkym počtom obyvateľov. Ide tiež o 

okrajovú obec mimo hlavných ťahov do okolitých miest.  Nakoľko bonita pôdy je nízka, v obci pôsobí 

aj málo farmárov, väčšinou ide o ľudí, ktorí niečo pestujú, chovajú pre vlastnú potrebu. V obci 

pôsobia 2 včelári. 

Z pohľadu mladých ľudí 48% uvažuje o tom, že by po skončení štúdia začali podnikať, zároveň len 17% 

si myslí, že v obci sú vhodné podmienky na podnikanie a len 45% pozná vo svojej obci nejakého 

mladého podnikateľa. 

Graf 7 Beňadovo 

 

9.4.7  Podpora mobility mladých ľudí 

Možnosti mobility mladých ľudí sú vnímané ako dostatočné. V rámci strednej školy (v okresnom 

meste) využívajú výmenné pobyty. V rámci bežnej mobility je vnímaný nedostatok spojov do 

okresného mesta – Námestova. 

86% mladých ľudí tvrdí, že už bolo niekedy v zahraničí, najčastejšie v Poľsku alebo v štátoch, kde 

pracujú otcovia mladých ľudí. Najväčšie prekážky, ktoré bránia rozšíreniu mobility mladí vidia 

v 1.nedostatku  financií, 2. jazykovej bariére, 3. strachu (prírodné katastrofy, riziko dopravnej nehody, 

terorizmus), 4. čase, 5. škole, rodine, 6. administratíve- doklady, 7. zlých spojoch, 8. nedostatku 

informácií. 

47% mladých ľudí si myslí, že má dostatok informácií o možnostiach, ako sa dostať do zahraničia. 
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Graf 8 Beňadovo 

 

9.4.8  Podpora zdravia a zdravého životného štýlu 

Z prieskumu vyplýva, že 32% mladých ľudí nevie, čo robí obec pre zdravie svojich obyvateľov. 

Najčastejšie aktivity, ktoré podľa mladých  ľudí robí obec na podporu zdravia a zdravého životného 

štýlu sú: zber a triedenie odpadu, čistenie okolitej prírody, organizácia a podpora športových 

podujatí. Samotní mladí ľudia pre svoje zdravie športujú, zdravo sa stravujú, chodia do prírody, 

nefajčia, niektorí však nič konkrétne. 

Dospelí vnímajú, že mladí veľa času trávia pri počítačoch, na sociálnych sieťach  alebo pri televízií. 

Majú malý záujem o pohybové outdoorové aktivity. Niekedy je problémom ich motivácia. Existujú aj 

pozitívne skúsenosti (napr. školská sánkovačka), kde napriek prvotnému nezáujmu bola spätná väzba 

veľmi pozitívna. 

Častým problémom je, že mladí ľudia majú priskorú skúsenosť s alkoholom, fajčením. 

Samospráva v rámci vlastnej iniciatívy upozorňuje a kontroluje podniky (krčmy), aby neplnoletým 

osobám nepredávali alkohol / cigarety. Výzvou ostáva čo viac robiť pre prevenciu v tejto oblasti. 

Kriminalita v obci je na minimálnej úrovni. Samospráva si váži, že miestni mladí ľudia nemajú 

problémy s drogami. 

9.4.9  Sociálne začlenenie vylúčených skupín mladých ľudí 

Z výpovedí zástupcov miestnej samosprávy je zrejmé, že v obci vnímajú znevýhodnených mladých 

ľudí, ktorých však úspešne integrujú. Proti sociálnemu vylúčeniu preventívne pôsobí silný pocit 

spolupatričnosti a vzájomnej pomoci. 

Podľa prieskumu až 74% mladých ľudí vo svojej obci nepozná mladého človeka, ktorý by bol 

vyčlenený. Zvyšných 26% vníma mladých ľudí, ktorých vyčlenenie spôsobuje napr. jeho samotárska 

povaha, správanie, ale aj zlá finančná situácia, alkoholizmus a pod. Ako možné riešenie ich integrácie 

mladí ľudia vidia v jeho zapojení do aktivít, akceptovaní jeho odlišnosti ale aj v zmene jeho správania. 
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9.4.10  Podmienky pre voľnočasové aktivity 

Mladí ľudia v obci najradšej trávia svoj voľný čas: doma, s rodinou, na miestnom ihrisku, v okolitej 

prírode, s kamarátmi, v miestnej krčme, resp. v okresnom meste počas víkendov. 

Mladým ľuďom chýba v obci: spoločenská miestnosť pre mladých alebo klubovňa, čajovňa, kaviareň, 

pizzeria, lepšie športové vybavenie (napr. športová hala, telocvičňa, klzisko, fitnescentrum, parkour 

areál), obecná knižnica, kino. 

V obci sa mladým ľuďom vo voľnom čase venujú dobrovoľníci: Jaroslav Kubaľák, ktorí vedie 2 x do 

týždňa 40 mladých na tréningoch futbalu, Ľubomír Triebeľ vedie dobrovoľnícky hasičský zbor, kde 

chodí 40 mladých ľudí 2x týždenne na stretnutia. Jaroslav Pepucha sa venuje 3x do týždňa 20 mladým 

ľuďom, ktorí hrajú stolný tenis. Raz ročne sa mladí ľudia môžu zúčastniť prechodu chotárom na 

bežkách, zimného futbalového turnaja a prezentácie hry na heligónky. 

9.4.11  Financovanie práce s mládežou 

Obec v roku 2016 vyčlenila finančné prostriedky na podporu práce s deťmi a mládežou z podielových 

daní Ministerstva financií SR vo výške 4 237,00 €. 

Podporené aktivity v roku 2016: 

Veková skupiny detí a mládeže Typ aktivity 

Počet aktivít, ktoré 

boli podporené 

Celková suma  finančných 

prostriedkov vynaložená 

aktivity 

0-5 rokov ( predškolský vek) kultúrne  0   

  športové 0 

   vzdelávacie  0   

  iné  0   

6-14  rokov ( vek základnej školy) kultúrne 2 265,00 € 

  športové 0   

  vzdelávacie 0 

   iné 1 600,00 € 

15-30 rokov  kultúrne 1 170,00 € 

  športové 5 3 202,00 € 

  vzdelávacie  0 

   iné  0 

 SPOLU:     4 237,00 € 

 

Finančné prostriedky v obci vynaložené  na podporu práce s deťmi a mládežou. Suma v eurách 

na školskú činnosť (originálne kompetencie) 
77 016,00 € 

na mimoškolskú činnosť 
4 237,00 € 
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9.4.12 Odporúčania 

 Vytipovať a osloviť aktívnych mladých ľudí za účelom rozvoja práce s mládežou 

 V rámci možností oceniť prácu dobrovoľníkov venujúcich sa mládeži 

 Aktívne uvažovať o využití predpokladov na založenie folklórneho súboru / obnovenie 

činnosti divadla 

 Využiť obecné priestory na atraktívne aktivity pre mladých – ponúknuť alternatívu voči krčme 

 Koncepčne riešiť prácu s mládežou v obci s dôrazom na jej potreby v oblasti voľného času 

a neformálneho vzdelávania. 

9.4.13 Závery zo stretnutí mladých ľudí a dôležitých dospelých 

Mladí ľudia sú hrdí na:  

Geografické zaujímavosti: okolitá príroda , Beňadovské rašelinisko 

Kultúrne zaujímavosti: zvonica,  Miestne tradície, Stĺp sv. Vendelína 

Osobnosti: Starosta, Kňaz Martin Majda, milí ľudia, Anton Páterek, Rehoľné sestry + kňazi 

Iné: Dobrovoľný hasičský zbor, ihrisko , 

Dospelí pozitívne vnímajú: 

Pre osobný rozvoj mladých ľudí je výhodou, že majú úplné rodiny (nízka/skoro žiadna rozvodovosť).  

Pozitívne je vnímaný aj medzigeneračný dialóg a úcta mladých voči starším. 

Je vnímaná občianska spolupatričnosť, ľudia si medzi sebou vzájomne pomáhajú. 

Sú tu mladí ľudia, ktorí majú skutočný záujem. 

Obec Beňadovo má pravidelne vysokú účasť vo voľbách / referendách. 

 

Mladým ľuďom v Beňadove chýba: 

Podľa mladých Podľa dospelých 

Fara/Farský klub spoločenstvo/komunita 

chýbajú dobrovoľníci/animátori chýba líder, dobrovoľníci pracujúci s mládežou 

Športová hala/Telocvičňa telocvičňa / športová hala 

Spevácky zbor folklórny súbor v rámci obce 

Lepšia knižnica, Cyklotrasa, Lepší vlek, Klzisko, 

Múzeum, Dom Smútku 

 

Autobusové spoje  

Podľa mladých Podľa dospelých 

Fara/Farský klub spoločenstvo/komunita 
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Problémy mladých ľudí v Beňadove – výstupy zo stretnutí 

Podľa mladých Podľa dospelých 

Nedostatočné priestory a aktivity pre mladých 

na šport a oddych 

Veľa času tráveného pri PC 

Neochota starších pracovať s mladšími Nezáujem mladých ľudí zapojiť sa 

Krčma/Alkohol/Fajčenie Málo pracovných príležitostí 

Nedostatočné autobusové spoje Chýba pro-rodinná politika štátu 

 

5 problémov, ktoré by sa podľa mladých mali riešiť čo najskôr (na základe dotazníka): 

1. Chýbajúci priestor pre stretávanie mladých ľudí 

2. Nedostatok osôb venujúcich sa mládeži a kultúrnemu životu na obci 

3. Zlá situácia pri vysporiadavaní pozemkov 

4. Infraštruktúra, nedostatok parkov, spoločných priestranstiev, asfaltových ciest 

5. Výtržníctvo, Alkohol 

 

1. Chýbajúce spoločenstvo/komunita, kde by sa mladí mohli stretávať 

- Stanovenie zodpovednej osoby, ktorá by sa starala o poskytnuté priestory 

- Vytvorenie skupiny, ktorá by bola ochotná sa stretávať 

- Obsahová príprava stretnutí – aktivity, ktoré by mladých zaujali 

o šport (tenis, hokej, vybíjaná, fitnes) 

o ručné práce 

o filmové večery 

o príprava a realizácia spoločenských podujatí 

o karaoke 

o diskusie 

o tábory 

- Vytvorenie časového harmonogramu 

- Mladí ľudia pre riešenie tohto problému ponúkajú: 

chýbajú dobrovoľníci/animátori chýba líder, dobrovoľníci pracujúci s mládežou 

Športová hala/Telocvičňa telocvičňa / športová hala 

Spevácky zbor folklórny súbor v rámci obce 

Lepšia knižnica, Cyklotrasa, Lepší vlek, Klzisko, 

Múzeum, Dom Smútku 

 

Autobusové spoje  
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o zvolenie/výber zodpovednej osoby, ktorá by bola ochotná pracovať s mladými 

ľuďmi a mala by na to čas a chuť 

o zapojenie sa do spoločenstva a do prípravy aktivít 

o  vyhradenie voľného času na stretnutia 

- Samospráva ponúkne priestory 

 

2. Mladí trávia veľa času pri PC 

- Ide predovšetkým o výchovu rodičov a postoj mladých ľudí k používaniu PC/mobilov. 

V mladšom školskom veku je to niekedy zbytočnosť, od 15 rokov je to nevyhnutnosť. 

- Anonymita na sociálnych sieťach často až moc podporuje odvahu vyjadriť sa, niekedy to 

hraničí s nenávistnými prejavmi. 

- Je možné určiť si čas a dĺžku kedy je mladý človek online, dodržiavať večierku 

- Viac sa stretávať osobne – súvis s 1. problémom 

 

3. Krčma/Alkohol/Fajčenie 

- Po 22.00 hod. by už mladí ľudia do 18 rokov nemali byť v krčme 

- Väčšia osobná kontrola 

- Organizovanie akcií bez alkoholu a cigariet – mladí by mali záujem o tieto akcie. Samotná 

príslušnosť a existencia partie/spoločenstva je silnejšia a dôležitejšia ako to, čo práve 

robia. Organizovanie mimoškolských aktivít – cez víkendy 

- Poukazovanie na dobré príklady – pre motiváciu 

- Kontrola zákazu predaja cigariet/alkoholu mladistvým – napr. Komisia verejného 

poriadku 

- Zvýšenie osvety a informovanosti – mladých ľudí, rodičov, predajcov o rizikách 

a následkoch 

 

4. Chýbajúci folklórny súbor 

- Možný priestor na stretávanie – kultúrny dom 

- Financie – hlavný vedúci (tanec, spev, hudba) 

- Kroje – ušiť kroje pre účinkujúcich (vytvoriť nový kroj pre Beňadovo) 

- Zosieťovať ľudí, ktorí sa zaujímajú o folklór (tanečná, hudobná a spevácka zložka) 

- Vytvoriť súbor, zaoberajúci sa spevom (piesňami) z obce Beňadovo a tancami regiónu 

Orava 

- Zozbieranie piesní od starších, príbehy z minulosti – ako to bolo predtým, príslovia, 

porekadlá, povery... 

- Venovanie sa tradíciám v našej obci (páračky, ostatky, veľkonočná kúpačka, 

koledovanie...) a remeslám otcov (pletenie korbáčov, košíkov,...) 

- Folklórny súbor sa bude starať o tvorbu kultúrneho programu podľa ročného obdobia 

(napr. stavanie mája, fašiangy, vatra, Deň rodiny, svadobné obrady, po veľkonočnej 

kúpačke - veselica) 

- Bude slúžiť na reprezentáciu obce (súťaže,...) 

- Je potrebné vytvoriť časový harmonogram – aby sa mladí mohli prispôsobiť 

- Obec je ochotná poskytnúť prostriedky na materiálovo-technické zabezpečenie. Dôležité 

však je, aby sa najskôr vytvorila skupina a začala sa stretávať a preukázala adekvátny 

záujem. 
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5. Potreba lepšej knižnice 

- Potrebné nájsť vhodný priestor (namiesto kotolne) 

- Zlúčiť školskú knižnicu s obecnou 

- Vyčleniť financie na nákup nových kníh (možnosť oslovenia sponzorov) 

- Zabezpečiť knihovníka – odmena 

- Prejavovať a budovať záujem o knihy 

- Zabezpečiť knihy rôznej literatúry (detské aj pre dospelých) 

- Uverejniť internetový zoznam kníh 

- Technicky vybaviť knižnicu (PC, káva, čaj) – aj ako čitáreň 

- Urobiť zber kníh po dedine 

- Organizovať v knižnici rôzne aktivity (besedy, súťaže, stretnutie pri knihe) 

- Predpokladaný termín do konca roka 2017 
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Organizácia  realizujúca projekt 
 

Rada mládeže Žilinského kraja je strešnou organizáciou detských a mládežníckych združení, 

parlamentov mladých, žiackych a študentských školských rád a neformálnych skupín mladých 

ľudí zo Žilinského kraja. Vznikla ako občianske združenie v roku 2001. 

Cieľom Rady mládeže Žilinského kraja je obhajovať záujmy mladých ľudí vo všetkých 

oblastiach života, formou poskytovania servisu, vzdelávania a poradenstva; advokáciou, 

prezentáciou príkladov dobrej praxe, podporou dobrovoľníctva, obhajobou záujmov 

zamestnanosti mladých ľudí a ich bývania, preventívnymi aktivitami, podporou participácie 

mladých ľudí na živote obcí a škôl, rozvojom mládežníckych lídrov, výchovou k dodržiavaniu 

ľudských práv a podieľaním sa mladých ľudí na živote znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

Aktivity a projekty Rady mládeže Žilinského kraja v roku 2016 

Aby mladí ľudia ľuďmi boli- školenie, Keď mladí ľudia ľuďmi sú- 15 aktivít podporujúcich úctu k človeku 

a ľudskosť, Aby sme žili s úctou a rešpektom k človeku- kampaň, Oceňovanie aktívneho občianstva a ľudskosti, 

Mládežnícke financie/ škola rodinných financií- 18 sériových školení, Objav svoj talent a tvorivosť- 7 

netradičných workshopových stretnutí, Cesta môjho talentu- 2 školenia v tvorbe videa, Ako talent zmenil môj 

život- fotosúťaž, SK MLÁDEŽ V SK PRES- kampaň, Národná konferencia mládeže- Som Talent, Podpora talentu 

v kraji- stretnutia s poslancami VUC, POWER ON THE SPOT- medzinárodné 8 dňové školenie, Fenomén 

radikalizácie mládeže- info brožúra, Posilnenie kritického myslenia- vzdelávací modul, Videa ako prvok výchovy 

k životu bez extrémizmu, Overovanie implementácie Štátnej stratégie pre mládež na úrovni Žilinského kraja 

očami mládeže- workshop, Mládežnícke  elektronické modelové voľby bo NR SR 2016, Lektor vzdelávacích 

aktivít pre participáciu mládeže- 5- fázové akreditované vzdelávanie, Líder žiackej školskej rady- 3 fázové 

akreditované vzdelávanie, SLOVAK and UNESCO representations partnership for addressing xenophobia through 

education- školenie, Základné školenie žiackych školských rád stredných škôl, Môj talent, nadanie a jeho cesta- 

netradičná konferencia telemostom, Tvorba propagačných materiálov o Slovenskom predsedníctve v Rade EÚ  

jazykom mladých, Škola mladých lídrov- sériové stretnutia s osobnosťami, Štruktúrovaný dialóg- nahryzni, rieš 

a jednaj – 20 diskusných stretnutí mladých ľudí a dôležitých dospelých, Kampaň významu Slovenského 

predsedníctva v rade EÚ medzi mládežou, Regionálna správe o stave mládeže v Žilinskom kraji, RMŽK a úrad 

ŽŠK na jednej ceste k mladým - rokovania s vedením Žilinského samosprávneho kraja o možnostiach spolupráce, 

Infolisty  zo života mládeže v kraji, Verejná zbierka: Zo srdca onko deťom, Diskusné stretnutia  k  

štruktúrovaného dialógu na  miestne úrovní- 8 workshopov, Mladý človek facilituje dialógy s rovesníkmi 

a dôležitými dospelými v mestách o zmenách a zbližovaní názorov mladých ľudí- 2 školenia, Na ceste ľudskosti- 

vianočná konferencia mládeže, 18. Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja, Ľudia ľuďmi sú?- 

prieskum, Keď ľudskosť žije- publikácia . 
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