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ÚVOD 

 

Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) a obec Kunerad sa podpisom memoranda 

zaviazali spolupracovať v rámci projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti 

a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných, ktorý sa realizoval 

v dvanástich samosprávach Žilinského kraja.  

Prostredníctvom spolupráce RMŽK a zástupcov jednotlivých samospráv s odborníkmi 

z rôznych oblastí chceme v zapojených obciach vytvoriť prostredie priaznivé na 

dlhodobú, systematickú a efektívnu prácu s mládežou. 

Projekt, v rámci ktorého vznikal tento dokument, prebiehal v obci Kunerad 

v mesiacoch január 2019 – február 2020. Počas tohto roku sme v obci zorganizovali 

23 stretnutí s obyvateľmi obce, kde mali účastníci možnosť vyjadriť svoje názory 

a nápady.  

Úlohou tejto koncepcie je priblížiť aktuálne problémy a starosti mladých v Kunerade. 

Počas stretnutí účastníci pomenovali niekoľko tém, ktorým sme sa venovali. Taktiež 

sme si stanovili vízie, kde sa chceme v najbližších rokoch v práci s mládežou v obci 

posunúť. 

Do projektu a vytvorenia Koncepcie práce s mládežou sme sa rozhodli zapojiť preto, 

aby sme podporili mladých v angažovaní sa v obci, ale aj preto, aby sa v Kunerade 

zvýšil počet aktívnych mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o život a dianie v obci.  
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TERMINOLÓGIA 

 

Akčný plán – je plán, ktorý stanovuje jednotlivé kroky, ktoré musia byť vykonané, 

aby bol dosiahnutý vytýčený cieľ. Na to, aby plnil svoj účel, musí obsahovať všetky 

náležitosti, ktoré sú dôležité pre rozdelenie práce a dosiahnutie vytýčených cieľov. 

Mládež – v § 2 ods. a zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou a o zmene 

a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mládežník osoba, ktorá dovŕšila 

vek najviac 30 rokov. 

Mládežnícky parlament – neformálna alebo formálna skupina mladých ľudí, ktorá 

spolupracuje so samosprávou, zastupuje záujmy mladých ľudí, sieťuje rôzne subjekty 

a skupiny, ktoré sa v obci venujú mládeži. Vytvorenie mládežníckeho parlamentu je 

definované podľa § 6a ods. 1 zákona 282/2008 o podpore práce s mládežou v znení 

neskorších predpisov. 

Participácia – spolupráca, aktívne sa podieľanie na niečom – osobná angažovanosť 

jednotlivca, súčinnosť. 

Platforma – zoskupenie organizácií v obci, ktoré sa venujú práci s mládežou, 

respektíve ich činnosť vytvára aktivity a podmienky pre mládež. 

Samospráva – pod týmto pojmom rozumieme územnú samosprávu, t. j. 

samostatné riadenie vlastných záležitostí v obci, meste a regióne občanmi 

prostredníctvom volených zástupcov. 

Strom problémov – je vyjadrením spoločného názoru zúčastnených na projekte         

o existujúcej negatívnej situácii v danej oblasti. Strom problémov je nástrojom, 

ktorým sa usilujeme identifikovať príčiny problémov a ich následky. 

Strom cieľov – predstavuje obraz budúcej želanej situácie. Je zrkadlovým obrazom 

stromu problémov. Z negativistického „stromu problémov“ vytvárame pozitívny 

„strom cieľov“. Všetko to, čo chceme dosiahnuť, tvorí naše ciele. 
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1.  PROCES TVORBY KONCEPCIE 

 

Proces tvorby tohto strategického dokumentu začal po podpísaní memoranda o 

spolupráci medzi Radou mládeže Žilinského kraja a vedením obce Kunerad.  

Od februára 2019 prebiehali v obci analytické stretnutia, kde sme sa zamerali na 

pomenovanie silných a slabých stránok, ktoré ovplyvňujú život mladých v obci. Ďalej 

sme sa venovali pomenovaniu vízie o živote mladých a o práci s mládežou v obci. 

Najrozsiahlejšia časť stretnutí bola zameraná na pomenovanie problémov, ktoré 

ovplyvňujú život mládeže, ich príčin aj následkov. Analyticko-diskusných stretnutí sa 

zúčastnilo 89 obyvateľov Kuneradu – mladých ľudí, ale i starších, zástupcov 

samosprávy a rôznych inštitúcií, ktoré pôsobia v obci.  

Na to, aby sme oslovili pri tvorbe koncepcie čo najväčšie množstvo obyvateľov, 

prebiehal súbežne so stretnutiami aj online dotazníkový prieskum, do ktorého sa 

spolu zapojilo 74 obyvateľov.  

Počas 23 stretnutí, ktoré sme v priebehu trvania projektu zorganizovali, sme sa 

hlavne venovali zisťovaniu potrieb obyvateľov a  na základe získaných podkladov 

sme vypracovali strom problémov a strom cieľov. Následne sa nám spoločne podarilo 

vytvoriť akčný plán, ktorý obsahuje aktivity na dosiahnutie stanovených cieľov 

uvedených v strome cieľov.  

Akčný plán bude počas najbližších rokov dopĺňaný, upravovaný, ale čo je hlavné, 

samospráva ho bude spoločne s mladými vyhodnocovať.  

V rámci projektu v našej obci vznikol aj mládežnícky parlament, ktorý pozostáva 

z nadšených mladých ľudí, ktorí chcú svoj voľný čas venovať aktivitám v obci.  

Okrem vytvoreného mládežníckeho parlamentu obce Kunerad a strategického 

dokumentu: Koncepcia práce s mládežou sa organizácie v obci Kunerad zaviazali 

v spoločnom memorande, že spravia všetko pre to, aby svojimi aktivitami napomáhali 

k zlepšovaniu podmienok pri práci s mládežou v obci, jej spolupráci so samosprávou 

aj celou obecnou komunitou a spoločne tak prispievali k rozvoju komunity v obci. 
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2.  SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ŽIVOTA MLADÝCH ĽUDÍ 

V OBCI KUNERAD 

 

Na analytických stretnutiach s obyvateľmi obce sme spoločne pomenovali silné 

a slabé stránky – teda tie charakteristiky a javy v obci, ktoré oni sami považujú za 

pozitívne (silné stránky) alebo negatívne (slabé stránky). 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 

- história obce – povstanie, 

osobnosti, 

- športové vybavenie (ihrisko, 

multifunkčné ihrisko), 

- príroda,  

- možnosti kultúrneho vyžitia,  

- obetaví obyvatelia, ktorí venujú 

svoj čas príprave a realizácii 

podujatí, 

- dobrovoľný hasičský zbor,  

- Kuneradský zámok, 

- chatové oblasti. 

 

 

- chýba líder – skupina aktívnych 

mladých – mladí nemajú vzory, 

príklady, chýba im osoba, ktorá by 

mladých motivovala k väčšej 

angažovanosti, 

- chýba priestor, kde by sa mohli 

mladí stretávať, niečo, čo tu teraz 

nie je (klubovňa, park, posilňovňa), 

- chýba vzájomná spolupráca 

a povzbudzovanie sa v komunite, 

- mladí nie sú vedení k tomu, aby sa 

zaujímali o život v obci, 

- nedostatok aktivít pre mladých,  

- chýbajú aktivity na ochranu 

životného prostredia. 
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3.  VÍZIA OBCE KUNERAD DO ROKU 2027 

Na základe podnetov od obyvateľov Kuneradu vznikla vízia obce pre mládež do roku 

2027. Návrhy a podnety mohli obyvatelia vyjadriť na stretnutiach v diskusiách, ktoré 

sa konali od marca do júna v roku 2019. Taktiež svoje podnety mohli obyvatelia obce 

vyjadriť v dotazníkovom prieskume, ktoré boli tiež zapracované do vízie.  

Našou víziou do roku 2027 je, že:  

 v obci bude líder, alebo skupina mladých, ktorí budú motivovať ostatných 

mladých, aby sa zapájali a angažovali sa v obci, 

 mladí budú mať priestory na to, kde by sa mohli stretávať, tráviť voľný čas 

(park, posilňovňa, klubovňa), 

 od mladého veku bude v obci organizovaná mládež a mladí budú vedení 

k tomu, aby sa zapájali do aktivít v obci, 

 mladí nebudú odchádzať za aktivitami z obce, ale v obci bude dostatok aktivít 

pre všetky vekové kategórie, 

 viac sa budeme zaujímať o prírodu a okolie obce a organizovať pravidelné 

environmentálne aktivity, 

 na informovanie mladých bude používať obec im primerané komunikačné 

prostriedky. 

 
 

4.  STROM PROBLÉMOV 

Tak, ako sme počas stretnutí s občanmi Kuneradu (mladí, dôležití dospelí, vedúci 

organizácií) na stretnutiach zisťovali vízie, ako by si svoju obec predstavovali o pár 

rokov, tak isto sme sa venovali aj tomu, čo ich trápi, čo by bolo potrebné zmeniť, 

alebo vylepšiť zabehnuté.  

Vznikali rôzne nápady, pripomienky. Taktiež sme viacero podnetov získali aj 

prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorého výsledky sme predložili na 

spoločných stretnutiach a spolu s výsledkami zo spoločných stretnutí sme viedli 

diskusiu, v ktorej sme došli k spoločnému záveru. 
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Na základe získaných podkladov zo všetkých stretnutí sme spoločne vybrali tieto 

problémy, ktoré je podľa obyvateľov obce potrebné riešiť:  

 
1) chýba líder, alebo skupina aktívnych mladých, 

2) nezáujem mladých o dianie v obci. 

 
 

4.1 CHÝBA LÍDER, ALEBO SKUPINA AKTÍVNYCH MLADÝCH 

4.1.1  Opis problému 
 
Počas stretnutí v obci Kunerad viackrát zaznela odpoveď na otázku: „Čo mladým 

v obci chýba?“ Odpoveďou bolo, že tu nie je dosť lídrov, respektíve skupina, ktorá by 

motivovala mladých ľudí. Chýba tu akoby ich rovesník, ktorý by bol pre nich vzorom, 

príkladom. Vzhľadom k tomu, že v obci pôsobí málo organizácií, nebola doteraz ani 

potreba zo strany obyvateľov vytvoriť niečo iba pre mladých. Doteraz sa nad tým ani 

nezamýšľali. Po analýze súčasného stavu však zistili, že na to, aby mladí ostávali 

v obci a nehľadali si alternatívy trávenia voľného času vo vedľajších obciach, alebo 

v meste, je potrebné vytvoriť im podmienky na to, aby tí, čo majú snahu v obci niečo 

robiť, boli podporení a motivovaní zo strany obyvateľov, ale tiež obce.  

 

4.1.2  Strom problémov 
 

PRÍČINA PROBLÉM NÁSLEDOK 

 
 Neexistuje organizácia, 

ktorá by sa v obci 
venovala deťom 

a mládeži 
---------------------- 
 Nie je dostatok 

finančných prostriedkov 
na podporu 

mládežníckych aktivít 
 

CHÝBA LÍDER, ALEBO 
AKTÍVNA SKUPINA 

MLADÝCH  

Mladí nemajú vzory, 
príklady, nemá ich kto 

motivovať 
---------------------- 

Mladí hľadajú alternatívy 
trávenia voľného času 

mimo obec  
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4.2 NEZÁUJEM MLADÝCH O DIANIE V OBCI 

4.2.1  Opis problému 
 

Druhým problémom, ktorý účastníci stretnutí uviedli, je nezáujem mladých o dianie 

v obci. Ako najčastejšiu príčinu tohto problému uviedli obyvatelia Kuneradu 

nedostatok aktivít pre mladých. Častokrát, keď sa niečo organizuje, tak o tom ani 

nevedia. Informácia im nie je podaná cez vhodný komunikačný prostriedok. 

Najčastejšie využívajú mladí sociálne siete, donedávna obec sociálne siete na 

komunikovanie s obyvateľmi nevyužívala. Mladí v obci nemajú dostatok priestorov, 

kde by mohli tráviť svoj voľný čas. Nemajú vhodné priestory na zriadenie posilňovne, 

ani klubovne, resp. parku. Nemajú dostatok možností na športové aktivity. Častokrát 

trávia svoj voľný čas mimo obce, kde nachádzajú lepšie možnosti. Tým, že nemajú 

dostatok aktivít a priestorov v obci a navštevujú iné miesta, vytvárajú si vzťahy 

a nových kamarátov mimo obec, stráca sa nadväznosť a mladí sa necítia byť 

súčasťou komunity a preto u nich vzniká nezáujem o obec a jej okolie.   

Mladí nie sú vedení k tomu, aby sa zapájali do aktivít na ochranu životného 

prostredia. Doteraz organizované aktivity na ochranu životného prostredia neboli pre 

mladých zaujímavé – zrejme neboli pripravené s ohľadom na potreby mládeže 

(prístupná komunikácia, jazyk, štýl a pod.).  

 

4.2.2  Strom problémov 
 

PRÍČINA PROBLÉM NÁSLEDOK 

 
Nedostatok aktivít pre mladých 

---------------------- 
Mladí nemajú priestor, kde by 

mohli tráviť svoj voľný čas 
---------------------- 
Na informovanie 

o pripravovaných aktivitách sa 
nepoužíva vhodný komunikačný 

prostriedok 
---------------------- 

Mladí nie sú vedení k tomu, aby 
sa zapájali do aktivít na ochranu 

životného prostredia 
 

NEZÁUJEM 
MLADÝCH 
O DIANIE  

V OBCI 

Mladí trávia voľný čas 
aktivitami mimo obec 

---------------------- 
V obci je málo možností 

športových aktivít 
---------------------- 

Mladí sa nezúčastňujú 
na aktivitách 

zameraných na ochranu 
životného prostredia  

v obci 
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5.  STROM CIEĽOV 

Výstupom spoločných stretnutí mladých ľudí a dospelých bolo vytvorenie stromov 

problémov, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej kapitole. Táto fáza spolupráce bola 

veľmi dôležitá, lebo spolu s účastníkmi sme hľadali príčiny a následky problémov, 

ktorým sme sa na predchádzajúcich stretnutiach venovali. Stromy problémov boli 

základom pre vytvorenie priorít na nasledujúce roky a taktiež pre jednotlivé ciele, 

opatrenia a aktivity, ktorými chceme tieto priority dosiahnuť. V tejto časti uvádzame 

strom cieľov, ktorý nadväzuje na stromy problémov.  

Ak chceme odstrániť následky, v pozitívnom význame sa stanú našimi cieľmi. Príčiny 

problémov odstránime opatreniami a taktiež konkrétnymi aktivitami, ktoré sú 

uvedené v akčnom pláne. Splnenie cieľov je závislé od toho, ako naplánujeme 

jednotlivé aktivity, ako ich budeme plniť a zabezpečíme kontrolu ich plnenia.  

 

5.1  Strom cieľov 
 

PRIORITA: PARTICIPÁCIA MLADÝCH NA DIANÍ V OBCI 

Opatrenie Cieľ 
Strategický 

cieľ 

1.1 Motivovať lídrov, aby boli mladým 
príkladom a vzorom 

1 Podporiť mladých 
v angažovanosti vo 
veciach verejných 

Vytvoriť 
zoskupenie 
aktívnych 

mladých ľudí 

1.2 Zapájať do prípravy aktivít mladých ľudí 

1.3 Informovať mladých a organizácie 
o aktivitách, do ktorých sa môžu zapojiť 

1.4 Podporiť mladých v tvorbe projektov 

2.1 Zorganizovať aktivity, kde budú 
zastúpení mladí aj seniori 

2 Zvýšiť 
medzigeneračnú 
spoluprácu 2.2 Podporiť aktivity organizácií so 

zapojením všetkých vekových kategórií 

3.1 Organizovať športové aktivity pre 
mladých s aktívnym zapojením mladých 

3 Vytvoriť príležitosti 
na šport v obci 

Vytvoriť 
príležitosti na 

trávenie 
voľného času 

mladých v obci 

4.1 Vytvoriť priestor na trávenie voľného 
času v obci  

 

4 Zvýšiť priestorové 
príležitosti na 
trávenie voľného 
času mladých  

5.1 Organizovať aktivity zamerané na  
prevenciu a envirovýchovu 

5 Organizovať 
pravidelné 
environmentálne 
aktivity 



 
 

11 
 

5.2  Definovanie cieľov 

 
Cieľ 1: Podporiť mladých v angažovanosti vo veciach  
 verejných 
Indikátor:  Počet podporených mladých ľudí  
Žiadaný stav v roku 2027: Podporených 20 angažovaných mladých ľudí  

 
Cieľ 2: Zvýšiť medzigeneračnú spoluprácu 

Indikátor:  Indikátor: Počet spoločne zorganizovaných aktivít mladých  
  a dospelých 

Žiadaný stav v roku 2027: Zorganizované 2 nové podujatia pre mladých  
 a dospelých 

 
Cieľ 3: Vytvoriť príležitosti na šport v obci  
Indikátor:  Počet športových podujatí pre mladých 
Žiadaný stav v roku 2027: Pravidelne organizované 2 športové aktivity pre  
 mladých 

 
Cieľ 4: Zvýšiť priestorové príležitosti na trávenie  
 voľného času mladých  
Indikátor:  Počet vytvorených priestorov pre mladých 
Žiadaný stav v roku 2027: Vytvorené 3 priestory pre mladých 
 
 
Cieľ 5: Organizovať pravidelné environmentálne  
 aktivity 
Indikátor:  Počet organizovaných environmentálnych aktivít 
Žiadaný stav v roku 2027: Zorganizované pravidelne 3 aktivity ročne 

 
Cieľ 5: Organizovať pravidelné environmentálne  
 aktivity 
Indikátor:  Počet zapojených organizácií do 

environmentálnych aktivít v obci 
Žiadaný stav v roku 2027: Zapojených 7 organizácií v obci 
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6.  AKČNÝ PLÁN, MONITORING A HODNOTENIE 
 
Obec Kunerad v spolupráci s organizáciami v obci bude každoročne pripravovať 

akčný plán na nasledujúce obdobie (rok vopred). Akčný plán bude obsahovať 

naplánované konkrétne aktivity, ktorými bude obec, ale aj organizácie plniť ciele 

stanovené v tejto koncepcii.  

Akčný plán bude po vypracovaní predložený poslancom obecného zastupiteľstva na 

schválenie.  

Na to, aby mal akčný plán zmysel, je dôležité, aby bolo zabezpečené aj jeho 

priebežné monitorovanie a hodnotenie. Pravidelne bude potrebné kontrolovať plnenie 

jednotlivých cieľov, ktoré sú v ňom uvedené. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce 

Kunerad, v spolupráci s mládežníckym parlamentom raz ročne zorganizujú spoločné 

stretnutie, na ktorom vyhodnotia plnenie cieľov a jednotlivých opatrení a aktivít 

vedúcich k napĺňaniu týchto cieľov.  

Výstupom stretnutia bude zápisnica, ktorá bude predložená na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Kunerade a tiež zverejnená k nahliadnutiu verejnosti 

prostredníctvom internetovej stránky obce.  
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7.  INFORMÁCIE O REALIZÁTOROVI 

 
PROCES TVORBY DOKUMENTU VIEDLA RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO 
KRAJA 
 
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. 
 
Internetová stránka Rady mládeže Žilinského kraja: www.rmzk.sk, 
www.oip.rmzk.sk 
 
 
Členovia implementačného tímu v obci Kunerad, ktorí zabezpečovali priebeh stretnutí 
a tvorbu dokumentu:  
 
Bc. Pavol Pikla (Pracovník pre implementáciu projektov – facilitátor 
odborných aktivít a administratívno-technický pracovník pre implementáciu 
procesného modelu), 
Ing. Dominika Mičuchová (Pracovníčka pre implementáciu projektov – oblasť 
práca s mládežou), 
Mgr. Petra Dubeňová  (Administratívna pracovníčka implementačného tímu), 
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. (Manažérka rozvoja – oblasť vzdelávanie         
a tvorba stratégií). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydala: RADA MLÁDŽE ŽILINSKÉHO KRAJA  V RÁMCI PROJEKTU „Zvýšenie 
občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na 
veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez 
Operačný program Efektívna verejná správa. 
 
Rok vydania: február 2020 

 

http://www.rmzk.sk/
http://www.oip.rmzk.sk/
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PRÍLOHA: Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce 
Kunerad o zriadení mládežníckeho parlamentu v obci 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKČNÝ PLÁN  
 
 

NA ROKY 2020 – 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Tvorbu dokumentu realizovala Rada mládeže Žilinského kraja a obec 
Kunerad v rámci projektu Zvýšenie občianskej informovanosti 

a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných 
 
 

 
 

 
 
 

Obec Kunerad 



Obec Kunerad v spolupráci s organizáciami v obci bude každoročne pripravovať 
akčný plán na nasledujúce obdobie (spravidla rok vopred). Akčný plán obsahuje 
konkrétne aktivity naplánované na plnenie stanovených cieľov v Koncepcii práce 
s mládežou v obci Kunerad.   
Mládežnícky parlament v spolupráci s Obcou Kunerad bude pravidelne kontrolovať 
plnenie jednotlivých cieľov. Výstupom kontroly bude zápisnica, ktorá bude 
predložená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kunerade a tiež zverejnená 
k nahliadnutiu verejnosti prostredníctvom internetovej stránky obce.  
 

Ciele, opatrenia, aktivity Termín Zodpovedný Partneri 
Financovanie 

(výška 
financií/zdroj) 

1 Podporiť mladých v angažovanosti vo veciach verejných 

1.1 Motivovať lídrov, aby boli mladým príkladom a vzorom 

1.1.1 
Zorganizovať besedu 
s odborníkom v oblasti 
motivácie 

2020 
OZ Mladí 

v Kunerade 
Obec 100 Eur 

1.2 Zapájať do prípravy aktivít mladých ľudí 

1.2.1 Karneval pre ZŠ a MŠ Február MŠ 
OZ Mladí 

v Kunerade 
200 Eur 

1.2.2 Výstup na Kozol Február 
OZ Mladí 

v Kunerade 
Organizácie 

v obci 
30 Eur 

1.2.3 Letné Kino Júl 
OZ Mladí 

v Kunerade 
Organizácie 

v obci 
300 Eur 

1.3 Informovať mladých a organizácie o aktivitách, do ktorých sa môžu 
zapojiť 

1.3.1 
Propagovať aktivity v obci 
prostredníctvom sociálnych 
sietí  

2020 
OZ Mladí 

v Kunerade 
Obec 50 Eur 

1.4 Podporiť mladých v tvorbe projektov 

1.4.1 

Organizovať besedy a 
školenia pre 
mladých s ich aktívnym 
zapojením  

2020 
OZ Mladí 

v Kunerade 
Obec 100 Eur 

2 Zvýšiť medzigeneračnú spoluprácu 
2.1 Zorganizovať aktivity, kde budú zastúpení mladí aj seniori 
2.1.1 Fašiangová zábava 

a sprievod po dedine 
Február Obec 

organizácie v 
obci 

200 Eur 

2.1.2 Stavenie májov 
Máj Obec 

organizácie v 
obci 

200 Eur 

2.2 Podporiť aktivity organizácií so zapojením všetkých vekových kategórií 

2.2.1 Výstava šikovných rúk  Marec MŠ 
Mladí 

v Kunerade, 
Obec 

150 Eur 

2.2.2 Ľudová veselica August Obec 
Organizácie 

v obci 
300 Eur 

3 Vytvoriť príležitosti na šport v obci 
3.1 Organizovať športové aktivity pre mladých s aktívnym zapojením 

mladých 

3.1.1 Športový deň Júl TJ Partizán 
Obec, 

organizácie v 
obci 

4 000 Eur 



3.2.1 Uličný turnaj Júl TJ Partizán 
Obec, 

organizácie  
v obci 

2 000 Eur 

4 Zvýšiť priestorové príležitosti na trávenie voľného času mladých  
4.1 Vytvoriť priestor na trávenie voľného času v obci  

4.1.1 
Zriadiť priestory na 
stretávanie sa mladých 

2020 Obec 
OZ Mladí 

v Kunerade 
4 000 Eur 

4.1.2 
Vytvoriť posilňovňu pre 
mladých 

2020 Obec 
OZ Mladí 

v Kunerade 
2 000 Eur 

5 Organizovať pravidelné environmentálne aktivity 
5.1 Organizovať aktivity zamerané na  prevenciu a envirovýchovu 

5.1.1 Deň zeme Apríl Obec 
Organizácie 

v obci 
300 Eur 

5.1.2 
Beseda a workshop so 
zameraním na ochranu 
životného prostredia 

máj 
OZ Mladí 

v Kunerade 
Obec 150 Eur 

 
 


