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1. 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 
 

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 

 

3. 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? 

http://www.oravskevesele.sk/
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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, 

 

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 
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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 13 osôb. 

2. Fokusová skupina, kde sa stretli mladí ľudia vo veku do 30 rokov v počte 38  osôb  

b/ prieskum: 

Odpovede na otázky prieskumu zaslalo 94 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. 

5. Analýza, odporúčania a závery 
 

5.1  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 
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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 

 

5.2   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. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

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. 

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. 
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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. 

5.3  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 

 

5.4  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. 

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. 
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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. 

5.5  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. 

5.6  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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5.7  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 

 

5.8  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, 

5.9  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. 
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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). 

5.10  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. 

5.11  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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5.12 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. 

5.13  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.

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



15 
 

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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