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Tvorbu dokumentu realizovala Rada mládeže Žilinského kraja  a obec Oravská Jasenica. 

Aktivita bola súčasťou 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 

OBSAH 

 

ÚVOD 2 

POUŽITÉ POJMY 2 

1    VÍZIA OBCE ORAVSKÁ JASENICA PRE MLÁDEŽ DO ROKU 2027 3 

2    ANALYTICKÁ ČASŤ 3 

2.1 Analýza silných a slabých stránok 3 

2.2 Stromy problémov a stromy cieľov 6 

3    OBLASTI KONCEPCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU V ORAVSKEJ JASENICI 7 

3.1 CHÝBA MULTIFUNKČNÝ PARK 7 

3.1.1  Opis problému 7 

3.1.2  Strom problémov 8 

3.1.3  Strom cieľov 8 

Strom cieľov sme vytvorili ako pozitívny zrkadlový obraz stromu problémov – navrhujeme v 

ňom, čo treba urobiť pre to, aby sme odstránili problém, jeho následky a jeho príčiny. 8 

3.2 NÍZKA EFEKTIVITA INFORMOVANOSTI O DIANÍ V OBCI 10 

3.2.1  Opis problému 10 

3.2.2  Strom problémov 10 

3.2.3 Strom cieľov 11 

3.3 CHÝBA MIESTNOSŤ NA TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU PRE MLADÝCH 12 

3.3.1  Opis problému 12 

3.3.2  Strom problémov 12 

3.3.3 Strom cieľov 13 

3.4 NEZÁUJEM MLADÝCH ĽUDÍ O INICIOVANIE AKTIVÍT PRE MLÁDEŽ V OBCI 14 

3.4.1  Opis problému 14 

3.4.2  Strom problémov 15 

3.4.3 Strom cieľov 16 

4   AKČNÝ PLÁN PRE OBLASŤ PRÁCE S MLÁDEŽOU NA ROKY 2020-2021 17 

5    MENNÝ ZOZNAM TÍMU K TVORBE KONCEPČNÉHO DOKUMENTU 19 

6    MENNÝ ZOZNAM ZAPOJENÝCH ÚČASTNÍKOV DO PROCESU (124 účastníkov) 19 

7    ORGANIZÁCIA REALIZUJÚCA PROJEKT 21 



 

2 

 
ÚVOD 

Koncepcia práce s mládežou je základným dokumentom, ktorý napomáha vytvoreniu 

a rozvíjaniu mládežníckej politiky na miestnej úrovni. To, aká bude mládež v obci Oravská 

Jasenica a aká bude práca s mládežou, závisí od ľudí, ktorí žijú v obci a od podmienok, ktoré im 

budú poskytnuté.  

V priebehu roku 2019 - 2020 bol dokument Koncepcia práce s mládežou v obci Oravská Jasenica 

na roky 2020 – 2027 zostavovaný participatívnym spôsobom. Do jeho prípravy boli zapojení 

mladí ľudia, pracovníci s mládežou a zástupcovia obecnej samosprávy.  

Tvorba dokumentu v analytickej fáze začala stretnutiami s mladými ľuďmi (žiakmi základnej 

školy, potom žiakmi stredných a vysokých škôl, mladými zo zoskupení, ktoré v obci pôsobia ako 

neformálne skupiny, občianske združenia, prostredníctvom krúžkov a pod.). Obyvatelia Oravskej 

Jasenice mali možnosť vyjadriť svoj názor a pripomienky aj počas elektronického prieskumu 

vyplnením dotazníka. Súbežne prebiehali stretnutia s pracovníkmi s mládežou v obci 

a zástupcami obecnej samosprávy.  

V Oravskej Jasenici pracoval pracovný tím, zložený z mladých ľudí a zástupcov samosprávy, 

ktorého úlohou bolo sumarizovať výstupy z jednotlivých stretnutí.  

 

POUŽITÉ POJMY 

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. 

Strom problémov – je vyjadrením spoločného názoru zúčastnených na projekte a celkovým 

obrazom existujúcej negatívnej situácie 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    VÍZIA OBCE ORAVSKÁ JASENICA PRE MLÁDEŽ DO ROKU 2027 

 

Vízia obce Oravská Jasenica vznikla na základe vyjadrení občanov, ktorí sa zúčastňovali stretnutí 

v obci počas spracovania analytickej časti koncepcie v priebehu mesiacov marec – jún 2019. 

Finálna verzia vízie bola spracovaná na diskusných stretnutiach  v mesiacoch júl – december 

2019. Ďalším podkladom pre víziu bol dotazníkový prieskum. Víziu sme na základe vyjadrení 

rozdelili na časť o tom, ako si predstavujú občania mladých ľudí v roku 2027 a o tom, aká by 

mala byť práca s mládežou v roku 2027.  

 

Mladí ľudia v obci Oravská Jasenica v roku 2027 budú: 

- mať svoje miesto, budú súčasťou obecného diania v oblasti práce s mládežou, 

- mať rovnocenný hlas a budú spolupracovať so staršími s pokorou a pochopením, 

- viac času tráviť von pri voľnočasových aktivitách, 

- mať záujem aktívne sa realizovať - budú iniciátormi a organizátormi aktivít v obci na základe 

vlastných potrieb, pre podporu spoločenského rozvoja, 

- aktívni so záujmom zriadiť klub mladých - miestnosť pre mladých. 

Práca s mládežou v obci Oravská Jasenica v roku 2027 bude: 

- systematická, realizovaná v spolupráci s mládežou, s obyvateľmi obce a so samosprávou, 

- bude rešpektovať potreby a záujmy mládeže v rôznych oblastiach života, 

- obec na základe spolupráce s mládežou bude usporiadaná, ekologická, udržiavajúca tradície a 

zároveň prichádzajúca s inováciami. 

 
 

 

 

 

 

 

2    ANALYTICKÁ ČASŤ 

 

2.1 Analýza silných a slabých stránok 
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Analýza SWOT obsahuje rôzne charakteristiky obce, s ktorými nie sú mladí obyvatelia obce 

spokojní, týka sa aj práce s mládežou v obci, rôznych aktivít, udalostí a pod.  

Silné stránky 

- Kalvária 

- príroda 

- Koliba 

- Pamätná izba Martina Hamuljaka  

- kostol 

- píla (jazda na koni) 

- lavičky 

- Riečka 

- vatra 

- trať na bežky 

- bežecká súťaž 

- obecný rozhlas v mobile 

- Prechod jasenickým chotárom 

- ubytovanie v súkromí 

- škola  

- farský dom 

- kultúrny dom  

- Poľanka 

- sledovanie bobrov 

- Amanda  

- triedenie odpadu  

- Krížová cesta 

- futbal - ihrisko, areál 

- pochovávanie basy 

- sezónne výzdoby obce 
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- Deň rodiny 

- Vianočné trhy 

- Stavanie mája 

- aktívni seniori 

- obecné noviny 

- firmy 

- poľnohospodárstvo 

- nové mladé rodiny 

- možnosti aktivít v oblasti prevencie závislostí 

- diskusie o dianí v obci 

- podniky v obci 

- spolupráca farnosti a obce 

- eRko 

- aktívni hasiči 

- zapojenie Základnej školy do aktivít spolu s obcou. 

Slabé stránky 

- nie sú aktivity pre mladých, nezáujem mladých ľudí o iniciovanie aktivít pre mládež v obci,  

- málo aktívnej činnosti,  

- chýba líder mladých,  

- netrpezliví mladí,  

- chýba park, oddychová zóna, 

- chýba športová hala, 

- chýbajúce chodníky, 

- upravovať verejné priestranstvá, 

- pouličné psy, 

- ohrozenie mladých závislosťami, 

- nedostatok detských ihrísk,  

- tribúna v zlom stave, 
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- málo priechodov pre chodcov, 

- rozbité turistické trasy, 

- chýba rozhľadňa, 

- nedostatočná bezpečnosť na cestách, 

- malé možnosti bývania pre mladých, 

- nedostatočná informovanosť o dianí v obci, 

- chýba pravidelná práca s mladými, 

- chýbajú priestory pre mladých, 

- nefunguje udržiavanie ihrísk, 

- nie sú aktivity pre mladé rodiny (matky, otcov), 

- obec nemá vlastný kroj - žiadne folklórne atrakcie. 

 

2.2 Stromy problémov a stromy cieľov 

V tejto časti sa budeme venovať analýze problémov, ktoré sme definovali na stretnutiach s 

obyvateľmi obce rôznej vekovej kategórie a so zástupcami rôznych subjektov v obci. Uvedená 

analýza problémov v podobe tzv. stromov problémov je spoločným výsledkom a dohodou medzi 

účastníkmi stretnutí. Štruktúra stromu problémov pozostáva z pomenovania problému, jeho 

príčiny a príčin týchto príčin, následkov a následkov uvedených následkov. Stromy cieľov sme 

následne odvodili od stromov problémova pomenovali sme v nich aktivity, opatrenia, priority, 

ciele a strategické ciele. Stromy problémov a stromy cieľov sme spracovali podľa príručky 

Strategické plánovanie samosprávy - praktický poradca na ceste k úspešnému rozvoju obcí, 

miest a regiónov. 

 

OBLASTI KONCEPCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU V ORAVSKEJ JASENICI 

V tejto časti koncepcie práce s mládežou sme pomenovali problémy v obci, ktoré sa týkajú práce 

s mládežou vo veku od 0 - 30 rokov, a ktoré podľa účastníkov stretnutí je nevyhnutné riešiť pre 

zlepšenie práce s mládežou v obci. K nasledovným problémom sme sa dopracovali 

prostredníctvom zrealizovaných 7 stretnutí, na ktorých sme pomenovávali problémy, ich príčiny, 

následky a následne sme sa zhodli a pomenovali 4 základné problémy v oblasti práce s mládežou 
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z pôvodného zoznamu dvanástich problémov. Na 7 stretnutiach sa postupne zúčastnili: mladí aj 

dospelí obyvatelia obce, zástupcovia samosprávy, základnej školy a ďalších inštitúcií v obci. 

 

3    OBLASTI KONCEPCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU V ORAVSKEJ JASENICI 

 

Mladí ľudia a dospelí pomenovali  nasledovné problémy v obci: 

1. Chýba multifunkčný park, 

2. Nízka efektivita informovanosti o dianí v obci, 

3. Chýba miestnosť na trávenie voľného času pre mladých, 

4. Nezáujem mladých ľudí o iniciovanie aktivít pre mládež v obci. 
 

V nasledujúcom texte uvádzame pre každý z týchto štyroch hlavných problémov jeho opis a 

strom problémov. 

3.1 CHÝBA MULTIFUNKČNÝ PARK 

 

3.1.1  Opis problému 

Obyvateľom obce Oravská Jasenica chýba multifunkčný park, v ktorom by bolo vybavenie 

a možnosti pre všetky vekové kategórie a zároveň aj pre tých najmenších, aby mali matky s 

deťmi kde tráviť čas a motivovať ich k zdravému životnému štýlu prostredníctvom športu. To, že 

v obci doposiaľ takýto multifunkčný park nie je, má tri príčiny:nie je priestor, nie sú financie na 

takýto park a tiež je tu nízka aktivita občanov, ktorá byiniciovala multifunkčný park. Uvedené 

príčiny vyplývajú z ďalších príčin: tou prvou je, že doposiaľ nikto nepožiadol o takéto zriadenie a 

zároveň chýba trpezlivosť mladých ľudí, aby vytrvali v záujme participovať na zriadení 

multifunkčného parku v spolupráci s obcou.  Čo sa týka následkov tohto problému, tieto mladí 

vidia nasledovne: v prípade neriešenia problému bude slabá komunikácia medzi občanmi, 

pretože sa nebudú mať kde stretávať, mladí nebudú aktívni a budú neustále prejavovať 

nespokojnosť, nebudú rozvíjať rôzne talenty a tak budú vznikať a prehlbovať sa závislosti 

rôzneho druhu a tým si budú zhoršpovať zdravotný stav a ako následok následkov vo veľkom 

rozsahu bude, že budú mladí odchádzať z obce do miest a obcí z väčšími možnosťami a tam si 

budú zakladať svoje rodiny. 
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3.1.2  Strom problémov 

STROM PROBLÉMOV 1 

Príčiny príčin:  

- doposiaľ nebola podaná žiadosť o zriadenie,  

- chýba trpezlivosť mladých. 

Príčiny: 

- nie je priestor,  

- chýbajú financie,  

- nízka aktivita občanov. 

PROBLÉM 1: Chýba multifunkčný park 

Následky: 

- slabá komunikácia medzi občanmi,  

- bude upadať aktivita mladých a prehlbovať sa neustála nespokojnosť,  

- vznik závislostí,  

- zhoršený zdravotný stav mladých.  

Následky následkov: 

- odchod ľudí z obce a tým pádom aj znižovanie financií z podielových daní pre obec. 

 
 

3.1.3  Strom cieľov 

Strom cieľov sme vytvorili ako pozitívny zrkadlový obraz stromu problémov – navrhujeme 

v ňom, čo treba urobiť pre to, aby sme odstránili problém, jeho následky a jeho príčiny. 

STROM CIEĽOV 1 
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STROM CIEĽOV 1 

Navrhované aktivity: 

- podať žiadosť o zriadenie multifunkčného parku, 

- organizovať pravidelné stretávanie mladých ľudí, 

- uskutočniť analýzu vzdelávacích potrieb týkajúcich sa participácie, líderstva, spolupráce, 

dobrovoľníctva apod., 

- vytvoriť architektonickú štúdiu multifunkčného parku. 

Opatrenia: 

- nájsť priestor pre zriadenie multifunkčného parku, 

- zapájať sa do grantových projektov. 

PRIORITA 1: Zriadenie multifunkčného parku 

Ciele: 

- vytvárať priestor na podporu komunikácie medzi obyvateľmi navzájom, 

- zapojiť mladých ľudí do realizácie aktivít realizovanými obcou a zoskupeniami. 

Strategickýé cieľ: 

- motivovať mladých ľudí, aby zostali v obci. 

 

Cieľ 1.1.1: Vytvárať priestor na podporu komunikácie medzi obyvateľmi navzájom. 

Indikátor: Počet podujatí, ktoré zorganizuje obec v spolupráci so zoskupeniami pre verejnosť. 

Želaný stav v roku 2027: V obci sa budú organizovať otvorené podujatia na podporu 

komunikácie medzi obyvateľmi minimálne 7-krát ročne. 

 

Cieľ 1.1.2: Zapojiť mladých ľudí do realizácie aktivít realizovanými obcou a zoskupeniami. 

Indikátor: Počet jedinečných mladých ľudí zapojených do realizácie aktivít.  

Želaný stav v roku 2027: 20 jedinečných mladých ľudí sa zapojí do realizácie obecných aktivít 

pre verejnosť.  
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Strategický cieľ 1.1: Motivovať mladých ľudí, aby zostali v obci.  

Indikátor: Počet mladých ľudí žijúcich v obci. 

Želaný stav v roku 2027: Zastabilizovanie počtu mladých ľudí žijúcich v obci, prípadne zvýšenie 

počtu  mladých ľudí žijúcich v obci.  

 

3.2 NÍZKA EFEKTIVITA INFORMOVANOSTI O DIANÍ V OBCI 

 

3.2.1  Opis problému 

Mladí  ľudia v Oravskej Jasenici vnímajú nízku efektivitu informovanosti o dianí v obci. 

Pomenovali ako pozitívum, že obec naozaj využíva rôzne kanály na propagáciu, nie však 

efektívne a to napríklad z dôvodu zlého načasovania a neprehľadnosti aktivít, ktoré by boli 

systematicky usporiadané a spropagované. Ako dôvody uviedli to, že sa podrobne týmto ešte 

nikto nezaoberal a nepomenoval tento fakt ako problém s dôrazom na to, že aktivity sa 

propagujú len cez zoskupenia nie celoplošne pre všetkých občanov, ktorí nie sú súčasťou 

rôznych zoskupení v obci. Ako dôsledok problému môže byť, že organizátori udalostí stratia 

motiváciu a chuť realizovať akcie napr. z dôvodu nízkej účasti a tým sa nebude zveľaďovať obec 

a občania budú strácať, resp. ani si nezačnú vytvárať pozitívny vzťah k obci. 

 

3.2.2  Strom problémov 

STROM PROBLÉMOV 2 

Príčiny príčin: 

- nikto sa tým doposiaľ nezaoberal, 

- neinformuje sa celoplošne,systematicky v celej obci. 

Príčiny 

- chýba informačný kanál,  

- zlé načasovanie propagaovania aktivít,  

- chýba prehľadný systém plánovaných aktivít. 

PROBLÉM 2: Nízka efektivita informovanosti o dianí v obci 
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STROM PROBLÉMOV 2 

Následky: 

- nechuť niečo robiť,  

- nebude sa zveľaďovať obec. 

Následky následkov: 

- vytratí sa vzťah k obci. 

 

3.2.3 Strom cieľov 

Strom cieľov sme vytvorili ako pozitívny zrkadlový obraz stromu problémov – navrhujeme 

v ňom, čo treba urobiť pre to, aby sme odstránili problém, jeho následky a jeho príčiny.  

   

STROM CIEĽOV 2 

Navrhované aktivity: 

- načasovať hlásenie v obecnom rozhlase, 

- vytvoriť systém pre plánovanie aktivít s podrobným harmonogramom. 

Opatrenia: 

- začať používať všetky druhy informačných kanálov, 

- informovať občanov o dianí v obci celoplošne. 

PRIORITA 2: Zvýšiť efektivitu informovanosti o dianí v obci 

Ciele: 

- požiadať mladých ľudí o propagovanie aktivít obce. 

Strategický cieľ: 

- viesť obyvateľov k budovaniu vzťahov k obci. 

 
 

Cieľ 2.1.1: Zapojiť mladých ľudí do propagovania aktivít obce rôznymi informačnými kanálmi. 
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Indikátor: Počet informačných kanálov na propagovanie aktivít obce  realizované s aktívnou 

tvorivou účasťou mladých ľudí. 

Želaný stav v roku 2027: Využitie aspoň šiestich informačných kanálov na propagovanie aktivít 

obce (facebook, instagram, rozhlas, obecné noviny, letáky, informačná tabuľa) za aktívnej účasti 

mladých ľudí. 

 

Strategický cieľ 2.2: Viesť obyvateľov k budovaniu vzťahov k obci. 

Indikátor: Počet účastníkov na aktivitách organizovaných obcou alebo zoskupeniami.  

Želaný stav v roku 2027: Počet účastníkov na aktivitách organizovaných obcou alebo 

zoskupeniami  pre mládež sa zvýši o 30%. 

 

3.3 CHÝBA MIESTNOSŤ NA TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU PRE MLADÝCH 

 

3.3.1  Opis problému 

Mladým ľuďom (0-30 rokov) v Oravskej Jasenici chýba miestnosť na spoločné trávenie voľného 

času pre mládež s rôznymi záujmami. Mladí sa doposiaľ v obci nezaoberali s touto myšlienkou, 

nakoľko sú v blízkosti okresného mesta, kde majú veľa možnosti realizovať sa a tráviť voľný čas, 

napr. filmový večer, noc literatúry, tvorivé piatky, podvečerné spoločenské hry a iné ďalšie 

aktivity. Miestnosť mladým chýba aj z dôvodu, že v obci nie je líder, ktorí by mladých viedol a 

usmernil. Ak by v obci vznikla takáto miestnosť pre mladých, odstránilo by sa množstvo 

neželaných následkov ako nezáujem mladých, pasívne detstvo, nedostatočná iniciatíva, 

motivácia a hlavne socializácia v offline prostredí.  

 

3.3.2  Strom problémov 

STROM PROBLÉMOV 3 

Príčiny príčin: 

- sú obavy, že by mladí kritizovali by osobu, ktorá by sa venovala práci s mládežou, 

- možno nie je nikto, kto by mal záujem sa venovať mladým, alebo nemá čas a motiváciu. 
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STROM PROBLÉMOV 3 

Príčiny:  

- chýba človek, ktorý by sa venoval mladým,  

- nie je také zoskupenie, ktoré by o takú miestnosť požiadalo,  

- blízkosť okresného mesta,kde mladí trávia čas. 

PROBLÉM 3: Chýba miestnosť na trávenie voľného času pre mladých 

Následky:  

- mladí nebudú v obci tráviť voľný čas, 

- nebudú organizovať aktivity, 

- budú tráviť viac času za PC, 

- nebudú mať aktívne detstvo, ktoré si ešte teraz mladí pamätajú. 

Následky následkov: 

- budú vyhľadávať niečo iné, lepšie, niekde inde, nebudú tráviť čas spoločne,  

- nebudú komunikovať medzi sebou, nebudú mať zdravý spôsob života, 

- budú osamelí, zhorší sa ich mentálne zdravie a budú vznikať chorobné závislosti.  

 
 

3.3.3 Strom cieľov 

Strom cieľov sme vytvorili ako pozitívny zrkadlový obraz stromu problémov – navrhujeme 

v ňom, čo treba urobiť pre to, aby sme odstránili problém, jeho následky a jeho príčiny. 

 

STROM CIEĽOV 3 

Navrhované aktivity: 

- nájsť koordinátora pre prácu s mládežou, 

- vytvoriť skupinu mladých ľudí, ktorá požiada o zriadenie miestnosti. 
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STROM CIEĽOV 3 

Opatrenia:  

- motivovať koordinátora pre prácu s mládežou, 

- organizovať aktivity v obci na základe analýzy potrieb mladých ľudí.  

PRIORITA 3: Zriadiť miestnosť pre mladých v obci  

Ciele:  

- organizovať aktivity pre mladých ľudí mladými ľuďmi. 

Strategické   

- systematicky pracovať s mladými ľuďmi. 

 

Cieľ 3.1.1: Organizovať aktivity pre mladých ľudí mladými ľuďmi.  

Indikátor: Počet zorganizovaných aktivít ročne.  

Želaný stav v roku 2027: Mladí budú organizovať aktivity pre madých pravidelne na základe 

aktualizovanej analýzy potrieb v počte 20 aktivít ročne.  

 

Strategický cieľ 3.1: Systematicky pracovať s mladými ľudmi.   

Indikátor: Počet stretnutí mladých ľudí ročne s vedením obce o práci s mládežou.  

Želaný stav v roku 2027: Zoskupenie mladých ľudí fungujúce v miestnosti pre mladých sa bude 

pravidelne, minimálne 2x ročne stretávať s vedením obce a diskutovať, plánovať prácu s 

mládežou na nasledujúce obdobia.  

 

3.4 NEZÁUJEM MLADÝCH ĽUDÍ O INICIOVANIE AKTIVÍT PRE MLÁDEŽ V OBCI 

 

3.4.1  Opis problému 

Dôležití dospelí z obce, ktorí sa zúčastnili na stretnutí, pomenovali problém nezáujmu mladých 

ľudí o iniciovanie aktivít pre mládež v obci – samozrejme, sú výnimky, no dospelí vidia potenciál 

vo viacerých mladých, tak by boli radi, keby bol využitý. Mladí ľudia s tým súhlasili a sú si 

vedomí, že sa nezapájajú dostatočne. Za príčinami problému stojí veľa, no hlavne chýbajúca 
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motivácia a svet technológií. Ako následok dlhodobej budúcnosti dospelí vidia, že mladí budú na 

okraji spoločnosti a spoločnosť už nebude to, čo bolo o stretávaní sa ľudí a vzájomnej 

komunikácií, ale budú prevládať technológie a komunikácia prostredníctvom nich. 

 

3.4.2  Strom problémov 

 STROM PROBLÉMOV 4  

Príčiny príčin: 

- spoločnosť nepodporujúca aktivitu občanov, 

- výber jednoduchších ciest, 

- mladí si nevedia určovať priority, 

- chýba kritické myslenie, 

- internet s rôznymi zdrojmi, 

- netrpezlivosť, egoizmus. 

Príčiny: 

- mladí dostanú všetko bez vlastnej snahy, 

- veľa času trávia na sociálnej sieti s médiami a technickými výdobytkami dnešnej doby, 

- komunikujú cez sociálne siete, 

- majú nedostatok voľného času, 

- nedostatočná informovanosť, 

- idealizmus, 

- pri prvom neúspechu strata záujmu o realizáciu ďalších aktivít, 

- poznajú práva a nepoznajú povinnosti, 

- chýba motivácia z vedenia obce.  

PROBLÉM 4: Nezáujem mladých o inicovanie aktivít pre mládež v obci 
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 STROM PROBLÉMOV 4  

Následky: 

- v spoločnosti budú prevládať individualisti,  

- strata vlastnej  dôstojnosti, 

- nebudú sa organizovať akcie,  

- prílišná kategorizácia ľudí na základe rôznych charakteristík. 

Následky následkov: 

- vyčlenenie mladých ľudí zo spoločnosti na jej okraj a poukazovanie na  mladých ľudí ako 

odpadlíkov.  

 
 

3.4.3 Strom cieľov 

STROM CIEĽOV 4 

Navrhované aktivity: 

- organizovať aktivity v obci na podporu kritického myslenia,  

- organizovať podujatie: Oceňovanie mladých ľudí v obci.  

Opatrenia: 

- podporovať mladých ľudí k organizácii aktivít, 

- podporovať mladých ľudí k dobrovoľníctvu a ochotníctvu. 

PRIORITA 4: Zvýšiť záujem mladých ľudí o iniciovanie aktivít pre mládež v obci 

Ciele: 

- zvýšiť počet aktivít organizovaných mladými ľuďmi, 

- organizovať analýzu potrieb mladých ľudí.  

Strategický cieľ: 

- systematicky pracovať s mladými ľuďmi.  
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Cieľ 4.1.2: Organizovať analýzu potrieb mladých ľudí. 

Indikátor: Realizovaná a vyhodnotená analýza potrieb mladých ľudí prostredníctvom dotazníka. 

Želaný stav v roku 2026: Analýza potrieb mladých ľudí bude zaužívanou metódou na zistenie 

záujmu mladých ľudí o druhy aktivít.  

 

4   AKČNÝ PLÁN PRE OBLASŤ PRÁCE S MLÁDEŽOU NA ROKY 2020-2021 

AKČNÝ PLÁN PRE OBLASŤ PRÁCE S MLÁDEŽOU V OBCI  ORAVSKÁ JASENICA 

PRIORITA 1: Zriadenie multifunkčného parku 

Aktivity Termín Zodpovedný Partneri Financovanie  

Karneval január - 

marec 2020 
Jasienka 

DHZ, ZŠ s MŠ, 

Obec 
 

Letné kino júl - august 

2020/2021 
Jasienka ZŠ s MŠ, Obec  

Biatlon zima 2021 Škola Jasienka, Obec  

Športové turnaje celoročne Obec 
Jasienka, ZŠ s 

MŠ, Obec 
 

Cestná doprava 
 1x ročne 

2020, 2021 
Škola Obec, Jasienka  

Architektonická štúdia 

multifunkčného parku 

december 

2021 
Obec Jasienka  

PRIORITA 2: Zvýšiť efektivitu informovanosti o dianí v obci 

Aktivity Termín Zodpovedný Partneri Financovanie 
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AKČNÝ PLÁN PRE OBLASŤ PRÁCE S MLÁDEŽOU V OBCI  ORAVSKÁ JASENICA 

Tvorba harmonogramu 

aktivít 

2x ročne 

2020/2021 
Jasienka Obec  

PRIORITA 3:  Zriadiť miestnosť pre mladých v obci  

Aktivity Termín Zodpovedný Partneri Financovanie 

Analýza vzdelávacích 

potrieb mladých ľudí 

2x ročne 

2020/2021 
Jasienka Obec, ZŠ s MŠ  

Oceňovanie mladých 

ľudí z obce 

2x ročne 

2020/2021 
Jasienka Obec, ZŠ s MŠ  

PRIORITA 4: Zvýšiť záujem mladých ľudí o iniciovanie aktivít pre mládež v obci 

Aktivity Termín Zodpovedný Partneri Financovanie 

Mládežnícky ples február 2020 Jasienka Obec, Matica  

Pinpong december 
2020/2021 

Jasienka Obec  

Stavanie snehuliakov 

február - 

marec  

2020/ 2021 

Jasienka ZŠ s MŠ, Obec  

Kvízovy večer 

Priebežne 

podľa záujmu 

2020/2021 

Jasienka ZŠ s MŠ  

Víkendove večery 
Priebežne 

podľa záujmu 

2020/2021 

Jasienka ZŠ s MŠ, Matica  
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Zoznam navrhovaných aktivít k možnostiam spolupráce Obce a zoskupení v obci: Vianočné trhy, 

Mikuláš, Adventný veniec, Pochovávanie basy, Stavanie mája, Vatra, DEŇ RODINY.  

 

5    MENNÝ ZOZNAM TÍMU K TVORBE KONCEPČNÉHO DOKUMENTU 

Mgr. Karina Grobarčíková (Pracovník pre implementáciu projektov – facilitátor odborných 

aktivít, Administratívno-technický pracovník pre implementáciu procesného modelu) 

Dominik Madleňák (Obec Oravská Jasenica – Pracovník pre implementáciu projektov - oblasť  práca 

s mládežou) 

Matej Graňák (Obec Oravská Jasenica – Administratívny pracovník implementačného tímu) 

Ing. Darina Čierniková (Manažér rozvoja – oblasť práca s mládežou) 

Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. (Manažér rozvoja – oblasť vzdelávanie a tvorba stratégií) 

 

 

 

 

6    MENNÝ ZOZNAM ZAPOJENÝCH ÚČASTNÍKOV DO PROCESU (124 účastníkov) 

P.Č. Meno a priezvisko P.Č. Meno a priezvisko P.Č. 
Meno a 
priezvisko   

P.Č. 
Meno a 
priezvisko   

1 Gracik Matej 39 Gajdošová Patrícia 78 Koptová  Margaréta 117 Čierniková Simona 

2 Brontrajová Natália 40 Juríčková Daniela 79 Kušnierová Iveta 118 Brisudová Kika 

3 
Prielomková 
Katarína 

41 Ferancová Isabel 80 Laštík Peter 119 Brontvaj Patrik 

4 Farská Lucia 42 Chlebová Júlia 81 Madleňák Filip 120 Čajka Patrik 

5 Jadroňová Nikola 43 Madleňák Ján 82 Bucha Rudolf 121 Čiernik Dávid 

6 Lovaštík Miroslav 44 Zanovit Milan 83 Ferancová Marcela 122 Čiernik Leo 

7 Brontvoj Peter 45 Žofajová Denisa 84 Graňáková Daniela 123 Feranec Andrej 

8 Žafej Peter 46 Pekarčíková Tamara 85 Hvolka Matúš 124 Ferancová Karolína 

9 Jatyel Aurel 47 Madleňák Jakub 86 Hvoľková Andrea 125 Graňák Dávid 

10 Bakala Samuel 48 Prielomek Tomáš 87 Madleňáková Elena 126 Graňák Eduard 

11 Hvalka Martin 49 Hrolka Michal 88 Graňák Karol 127 Graňák Michal 

12 Laštíková Kristína 50 Trubalík Rastislav 89 Zanovit Maroš 128 Graňáková Sofia 

13 Sochová Elisabeth 51 Vorčák Ján 90 Juríčková Blanka 129 Chlebová Nina 

14 Hvoľka Dominik 52 Medová Lucia 91 Matisová Júlia 130 Kušnier Michal 

15 Gračíková Alica 53 Madleňák Milan 92 Matisová Karolína 131 Kušnierová Karolína 

16 Šilláková Jana 54 Kriš Ľuboš 93 Adamčík Pavol 132 Prielomek Filip 

17 Moravjak Mário 55 Madleňák Michal 94 Kaprálik Dušan 133 Rusnák Samuel 

18 Kopta Adrián 56 Kubica Marcel 95 Brontvajová Daša 134 Šedivý Tomáš 
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19 Grácik Juraj 57 Prielomek Dominik 96 Vráb Patrik 135 Trabalík Martin 

20 Polák Roman 58 Graňák Juraj 97 Laštík Štefan 136 Žofajová Alexandra 

21 Vlšák Matúš 59 Okoličany Peter 98 Hvolka Michal 137 Žofajová Elizabeth 

22 Ciernik Adrián 60 Ferancová Alena 99 Hvolková Terézia 138 Žofajová Rebeka 

23 Kurťák Mathias 61 Brontový František 100 Polák Matej 139 Žofajová Sára 

24 Palák Filip 62 Matisová Eva 101 Žofaj Samuel 140 Žofajová Tamara 

25 Brontraj Mikuláš 63 Polárová Petra 102 Madleňáková Sabína 141 Brontvajová Klaudia 

26 Brontraj Roman 64 Žofajová Marcela 103 Madleňák Samuel 142 Žofajová Nina 

27 Polák Tobias 65 Stacherová Ľudmila 104 Kuboleková Vanesa 143 Laštíková Darina 

28 Žofaj Timotej 66 Bejdáková Marta 105 Brontvaj Hugo 144 Farský Dominik 

29 Madleňáková Timea 67 Farský Vladimír 106 Kubolek Tobias 145 Farská Nikoleta 

30 Ferencová  Alica 68 Balcerčík Štefan 107 Hvoľka Jakub 146 Kubicová Tímea 

31 Graciková Timea 69 Graňák Jakub 108 Hvoľková Marta 147 Brontvajová Mária 

32 Trabalínová Sabína 70 Husáková Monika 109 Kuboleková Miška 148 Lipničanová Veronika 

33 Žofajová Lucia 71 Gurová Janka 110 Poláková Mária 149 Trabalíková Juliana 

34 Moslaňaková Petra 72 Korcoňová Klaudia 111 Zanovitová Mária 150 Prielomková Marcela 

35 Lovaštíková Sára 73 Koptová Barbora 112 Žofajová Ema 151 Gereková Tímea 

36 Hvoľka Markus 74 Graňáková Rebeka 113 Kubová Nina Kiara 152 Prielomek Jakub 

37 Madleňák Alex 75 Farský Matúš 114 Kubová Diana 153 Červeň Miroslav 

38 Ferovec Adrián 76 Trabalíková Vanesa 115 Laštík Samuel 154 Feranec Juraj 

  

77 Graňák Martin 116 Čierniková Denisa 
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7    ORGANIZÁCIA REALIZUJÚCA PROJEKT 

 

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 

 

 

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: 2020 
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