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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 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 

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? 

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

http://www.benadovo.eu/
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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 11 osôb. 

2. Fokusové skupiny, kde sa  stretli mladí ľudia vo veku do 30 rokov v počte 36 osôb a  na  ďalšom  

stretnutí sa stretli mladí ľudia a dôležití dospelí v počte 56 osôb. 

 b/ prieskum: 

Odpovede na otázky prieskumu zaslalo 89 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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4. Analýza, odporúčania a závery 
 

5.1  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 

 

5.2  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 

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.  

 

 

 

 



7 
 

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. 

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. 
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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. 

5.3  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 

 

5.4  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. 

5.5  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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5.6 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 

 

5.7  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 

 

5.8  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. 

5.9  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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5.10  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. 

5.11  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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5.12 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. 

5.13 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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