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ÚVOD  

 

Koncepcia práce s mládeţou je základným dokumentom, ktorý napomáha vytvoreniu a 

rozvíjaniu mládeţníckej politiky na miestnej úrovni. To, aká bude mládeţ v obci Zákamenné 

a aká bude práca s mládeţou, závisí od ľudí, ktorí ţijú v obci a od podmienok, ktoré im budú 

poskytnuté. 

 

V priebehu roku 2019 - 2020 bol dokument Koncepcia práce s mládeţou v obci Zákamenné 

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

mladí ľudia, pracovníci s mládeţou a zástupcovia obecnej samosprávy. 

 

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

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

ako neformálne skupiny, občianske zdruţenia, prostredníctvom krúţkov a pod). Obyvatelia 

Zákamenného mali moţnosť vyjadriť svoj názor a pripomienky aj počas elektronického 

prieskumu vyplnením dotazníka. Súbeţne prebiehali stretnutia s pracovníkmi s mládeţou v 

obci a zástupcami obecnej samosprávy. 

 

V Zákamennom pracoval pracovný tím, zloţený z mladých ľudí a zástupcov samosprávy, 

ktorého úlohou bolo sumarizovať výstupy z jednotlivých stretnutí. 
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POUŢITÉ 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 náleţitosti, ktoré 

sú dôleţité pre rozdelenie práce a dosiahnutie vytýčených cieľov. 

 

Mládeţ – v § 2 ods. a zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládeţou 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 mládeţník 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 ţelanej situácie. Je zrkadlovým obrazom stromu 

problémov. Z negativistického „stromu problémov“ vytvárame pozitívny „strom cieľov“. 

Všetko to, čo chceme dosiahnuť, tvorí naše ciele. 

 

Rada mládeţe obce– neformálna alebo formálna skupina mladých ľudí, ktorá spolupracuje 

so samosprávou, zastupuje záujmy mladých ľudí, sieťuje rôzne subjekty a skupiny, ktoré sa 

v obci venujú mládeţi. 

 

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

jednotlivca, súčinnosť. 

 

Platforma – zoskupenie organizácií v obci, ktoré sa venujú práci s mládeţou, respektíve ich 

činnosť vytvára aktivity a podmienky pre mládeţ. 

 

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

riadenie vlastných záleţitostí v obci, meste a regióne občanmi prostredníctvom volených 

zástupcov. 
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1. PROCES TVORBY KONCEPCIE 

 

Proces tvorby tohto strategického dokumentu začal po podpísaní memoranda o spolupráci 

medzi Radou mládeţe Ţilinského kraja a vedením obce Zákamenné vo februári 2019. 

 

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

silných a slabých stránok, ktoré ovplyvňujú ţivot mladých v obci. Ďalej sme sa venovali 

pomenovaniu vízie ako ideálnej predstavy o mladých ľuďoch. Najrozsiahlejšia časť stretnutí 

bola zameraná na pomenovanie problémov, ktoré ovplyvňujú ţivot mládeţe, ich príčin a 

následkov. Analyticko-diskusných stretnutí, ktorých bolo 12, sa zúčastnilo 127 obyvateľov 

Zákamenné – mladých ľudí, dôleţitých dospelých, zástupcov samosprávy a rôznych inštitúcií 

a organizácií, ktoré pôsobia v obci. 

 

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

súbeţne so stretnutiami aj online dotazníkový prieskum, do ktorého sa spolu zapojilo 256 

obyvateľov. 

 

Počas 35 stretnutí, ktoré sme počas trvania projektu zorganizovali, sme sa hlavne venovali 

zisťovaniu potrieb obyvateľov a následne sme na základe získaných podkladov vypracovali 

strom problémov a strom cieľov. Následne sa nám spoločne podarilo vytvoriť akčný plán, 

ktorý obsahuje súbor aktivít na dosiahnutie stanovených cieľov uvedených v strome cieľov. 

 

Akčný plán bude počas najbliţších rokov dopĺňaný, upravovaný, a čo je hlavné, samospráva 

ho bude spoločne s mladými vyhodnocovať. 

 

Počas realizácie projektu v  obci vznikla aj Rada mládeţe obce, ktorá si dala skratku MOS, 

pozostávajúca z nadšených mladých ľudí a zástupcov organizácií venujúcich sa mládeţi, ktorí 

chcú svoj voľný čas venovať aktivitám v obci. Rada mládeţe obce v zmysle zákona 

o podpore práce s mládeţou bola zriadená obecným zastupiteľstvom ako mládeţnícky 

parlament. Okrem vytvorenej rady mládeţe obce a strategického dokumentu Koncepcia 

práce s mládeţou sa organizácie v obci Zákamennom zaviazali v spoločnom memorande, ţe 

urobia všetko pre to, aby svojimi aktivitami napomáhali k zlepšovaniu podmienok pri práci s 

mládeţou v obci, jej spolupráci so samosprávou aj celou obecnou komunitou a spoločne tak 

prispievali k rozvoju komunity v obci. 
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2. VÍZIA OBCE PRE MLÁDEŢ DO ROKU 2027 

 

Vízia je vyjadrenie predstavy o budúcnosti práce s mládeţou a ţivote mladých ľudí v obci. 

Vyjadruje ideálny stav, ktorý chceme dosiahnuť. Snaţili sme sa vyjadriť  s účastníkmi 

analyticko-diskusných stretnutí stav a smerovanie ďalšieho postupu ţivota a práce 

s mládeţou. Časové obdobie dosiahnutia ţelaného stavu sme si určili roky 2020 - 2027. 

Vízia obce Zákamenné zameraná na mládeţ vznikla z podnetov občanov rôznych vekových 

kategórií od ţiakov základnej školy aţ po seniorov.  

 

Mladí ľudia v Zákamennom v roku 2027: 

- sú podnikaví,  kreatívni, zapájajú sa do diania v obci, 

- prejavujú záujem o medzigeneračné spoluţitie, 

- majú mládeţnícke zoskupenie zdruţujúce záujmové mládeţnícke skupiny pôsobiace 

v obci, ktoré obhajuje ich záujmy pred vedením obce, 

- majú k dispozícii mládeţnícke priestory na svoju činnosť, 

- aktívne sa podieľajú na aktivitách v obci zameraných na mladých ľudí, 

- tvoria rôznorodé moţnosti pre aktívny ţivot (športové, kultúrne, sociálne, ekologické 

a iné). 

 

Práca s mládeţou v Zákamennom v roku 2027: 

- funguje efektívna spolupráca medzi zloţkami pracujúcimi s mládeţou v obci 

Zákamenné a samosprávou, 

- je systematická a plánovaná, s fungujúcou informovanosťou. 
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3.  ANALYTICKÁ ČASŤ 

3.1 Silné a slabé stránky ţivota mladých ľudí v obci 

 

Účastníci analyticko- diskusných stretnutí pomenovali oblasti, na ktoré sú mladí ľudia v obci 

hrdí, čo sa im páči, čo by radi ukázali turistom. Na druhej strane si nezakrývali oči ani pred 

tým, čo by bolo potrebné zmeniť, resp. čo chýba mladým ľuďom k spokojnému ţivotu v obci.  

Mladí ľudia na stretnutiach mali moţnosť fiktívne sa postaviť do pozície starostu alebo 

poslanca, poslankyne a mohli vyjadriť, čo by v obci riešili ako prvé. Výstupy z tejto aktivity 

hovoria o najdôleţitejších očakávaniach mladých ľudí, ktorým by sa samospráva mala 

venovať. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

             

           Mladí ľudia v obci sú hrdí na tieto 

pozitíva obce: 

 

 vybudované ihrisko v obci, 

 socha biskupa Jána Vojtaššáka, jeho 

hrob, pamätná izba, 

 prekrásna historická kalvária, 

 vybudovaná vyhliadková veţa, 

 čerpacia stanica, 

 vybudované námestie, 

 vybudované 2 kostoly,  

 vybudovaná pastoračná miestnosť, 

 kultúrne domy, 

 aktívny starosta obce, 

 obecný úrad a ľudia, čo tam pracujú, 

 prekrásna príroda, 

 hasiči v obci, 

 existujúci futbalový klub, 

 dobre fungujúci skauting, 

 rozvoj divadla, 

 umelecká škola, 

 škola na dobrej úrovni a aj ľudia v nej, 

 udrţiavanie zvykov a tradícií, 

 dni obce, ktoré sa tu konajú, 

 podnikateľský subjekt Klibos, 

 pracovitosť ľudí, 

 silný patriotizmus, 

 veľký počet detí, najmladšia obec – 

priemerný vek 33 rokov, 

 miestni farmári a deti, ktoré sa 

zapájajú do práce. 

 

 

 

Najviac v obci mladým chýba:  

 

 dobudované chodníky, 

 športové ihrisko typu „workout“, 

 parkourové ihrisko a U-rampa, 

 športová hala, 

 plaváreň, 

 posilňovňa, 

 lyţiarsky vlek, 

 miestnosť pre mladých bez 

podávania alkoholu, 

 kaviareň, cukráreň, 

 komunitné centrum, 

 materské rodinné centrum, 

 firmy, kde sa bude dať zamestnať, 

 cyklochodník, 

 priestor na rekreáciu, 

 náučný chodník (zaujímavosti) 

dostupný pre rodičov s kočiarom, 

 kvalitná cesta k urbáru, 

 rôznorodé voľnočasové aktivity, 

 kino alebo verejné premietanie 

filmov, 

 obchodné centrum, 

 čistota obce, 

 investor na vytvorenie nových 

pracovných príleţitostí, 

 dopravné ihrisko, 

 väčšia propagácia v obci, 

 moderná kniţnica. 
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Ak by mladí ľudia boli poslancom, poslankyňou alebo starostom, starostkou 

obecného zastupiteľstva, venovali by sa zlepšeniu nasledovného: 

 systému triedenia odpadu,  

 skultúrneniu autobusových zastávok v obci, 

 zvýšeniu bezpečnosti pri škole, 

 aktivitám na budovanie medzigeneračného dialógu, 

 zbliţovaniu občanov so samosprávou obce, 

 zavedeniu častejšej premávky autobusov do okrajových častí, 

 pozvaniu rehole do obce, aby sa systematicky venovali mladým ľuďom, 

 odstráneniu schátraných budov v obci, 

 propagácii historických osobností obce,   

 zvýšenej úrovni informovanosti o dianí v obci,  

 výchove k dobrovoľníctvu, podpore vyššej angaţovanosti mladých ľudí v obci, 

 prevencii zniţovania alkoholizmu a drogových závislostí. 

 

 

3.2 Stromy problémov a stromy cieľov 

 

V nasledujúcich častiach dokumentu sa budeme venovať analýze problémov, ktoré sme 

definovali na stretnutiach s obyvateľmi obce rôznej vekovej kategórie a so zástupcami 

rôznych subjektov v obci. Uvedené výstupy sú spoločným výsledkom a dohodou medzi 

jednotlivými účastníkmi stretnutí. Štruktúra stromu problémov pozostáva z pomenovania 

problému, jeho príčiny a príčin týchto príčin, následkov problému a následkov uvedených 

následkov.  

Celkovým výstupom analýzy je 5 základných problémov v oblasti práce s mládeţou 

a skvalitňovania ţivota mládeţe v obci Zákamenné: 

1. Nedostatočná informovanosť o aktivitách, činnosti a ţivote v obci, 

2. Nedostatočná kultúra prostredia ţivota v obci (relaxačná, ekologická a historická), 

3. Nedostatok spoločných priestorov a športovísk na stretávanie sa mladých ľudí, mladých 

rodín a malé vyuţitie existujúcich športovísk, 

4. Nízky záujem mladých ľudí o zapojenie sa do diania ţivota v obci, 

5. Málo rozvíjaný medzigeneračný dialóg medzi obyvateľmi. 

 

Strom cieľov vyplýva zo stromu problémov. V strome cieľov sme pomenovali aktivity, 

opatrenia, priority, ciele a strategické ciele. Strom problémov a strom cieľov sme spracovali 

podľa príručky Strategické plánovanie samosprávy - praktický poradca na ceste k 

úspešnému rozvoju obcí, miest a regiónov. 
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4. OBLASTI KONCEPCIE PRÁCE S MLÁDEŢOU 

4.1 NEDOSTATOČNÁ INFORMOVANOSŤ O AKTIVITÁCH, ČINNOSTI 

A ŢIVOTE V OBCI. 

4.1.1 Opis problému:  

V obci Zákamenné pôsobí mnoho aktívnych záujmových zoskupení, ktoré počas roka 

realizujú aktivity pre občanov. Samotné vedenie obce tieţ organizuje zaujímavé aktivity, 

ktorých úlohou je spájať obyvateľov obce. V obci je mnoho ponúk na sebarealizáciu, no 

problémom je, ţe informácie o ponukách sa nedostávajú k cieľovej skupine obyvateľov, pre 

ktorú sú určené. Neexistuje kalendár plánovaných aktivít na celý rok, ktoré realizuje obec 

a záujmové zoskupenia. Pred niekoľkými rokmi bol do rodín distribuovaný informačný 

občasník o dianí v obci a ponukách pre obyvateľov. V súčasnosti sa informačný občasník 

netlačí. Jeden z kanálov, cez ktorý obec informuje obyvateľov, je miestny rozhlas. Jeho 

nedostatkom je, ţe nie je funkčný vo všetkých častiach obce a tak sa mnohí obyvatelia 

nedozvedia potrebné informácie. Donedávna bola aj málo aktualizovaná webová stránka 

obce. V súčasnosti sa rozbieha jej nový dizajn a hľadajú sa formy pravidelnej aktualizácie.  

Vedenie obce nemá jasne zadefinované kanály informovanosti pre rôzne vekové kategórie 

obyvateľov. Základom problému nedostatočnej informovanosti o aktivitách a dianí v obci je 

to, ţe neexistuje zodpovedná osoba, ktorej náplňou by bolo zabezpečovať šírenie  informácií 

o podujatiach a aktivitách v dostatočnom časovom predstihu pre všetky vekové kategórie 

obyvateľov.  

V nasledovnej tabuľke sú uvedené príčiny a následky problému, ktorý pracovná skupina 

identifikovala v obci a ktorým je nedostatočná informovanosť o aktivitách, činnosti a živote 

v obci. Problém môţeme riešiť tam, kde sú jeho príčiny, preto naše ďalšie návrhy v strome 

cieľov smerujú na odstránenie týchto príčin. Výsledkom bude nielen riešenie problému, ale aj 

jeho následkov. 
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4.1.2 Strom problémov 

 

Tab. 1: Analýza problému „nedostatočná informovanosť o aktivitách, činnosti 

a živote v obci“ 

 

STROM PROBLÉMOV 1 

Príčiny príčin Príčiny Problém Následky Následky 

následkov 

Samospráva sa 

uvedenou 

potrebou  mať 

zodpovednú 

osobu za šírenie 

informácií doteraz 

nemala dôvod 

zaoberať.  

V obci nie je 

osoba, 

zodpovedná za 

šírenie informácií 

o aktivitách, 

činnosti a ţivote 

obce. 

Nedostatočná 

informovanosť 

o aktivitách, 

činnosti a ţivote 

v obci 

Nezáujem 

mladých ľudí 

o ţivot v obci. 

Zvyšovanie 

nespokojnosti  

mladých ľudí so 

ţivotom v obci. 

Nikto nezisťoval 

u mladých ľudí 

a obyvateľov, aké 

spôsoby 

informovanosti by 

im vyhovovali.  

Nie je určený 

spôsob 

(komunikačné 

kanály), ako 

informovať 

mladých ľudí a 

širokú komunitu. 

Nízka motivácia 

realizovať,  resp.  

zúčastňovať sa na 

rôznorodých  

atraktívnych 

aktivitách  pre 

mládeţ. 

Mladí ľudia budú 

viac v online 

prostredí a menej 

sa budú 

socializovať v 

miestnej 

komunite obce. 

Miestny rozhlas 

má nedostatočný 

územný dosah. 

Informácie cez 

miestny rozhlas 

sa nedostanú do 

všetkých častí 

obce. 
Strata záujmu 

obyvateľov o 

ţivot v obci. 

Zvýšený 

vandalizmus v 

offline a online 

prostredí. 

V obci nie je 

osoba, ktorá by 

bola zodpovedná 

za jeho tvorbu. 

V obci nie je 

vydávaný tlačený  

informačný  

občasník. 

Chýba osoba, 

ktorá by tento 

kalendár aktivít 

vytvorila v 

spolupráci s 

vedením obce a 

organizáciami. 

V obci chýba 

kalendár 

obecných aktivít 

aj aktivít zdruţení 

a zoskupení  na 

celý rok. 

Zaniknutie 

rôznych 

zoskupení v obci, 

ktoré nebudú mať 

nových členov, 

lebo o ich činnosti 

sa neinformuje. 
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4.1.3 Strom cieľov 

 

Tab. 2: Strategický rámec pre prioritu „pravidelná informovanosť o aktivitách, 

činnosti a živote v obci“ 

 

Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

1.1 Vytvoriť pozíciu pre 

osobu, ktorá bude mať 

v zodpovednosti zber a 

šírenie informácií v obci 

o aktivitách, činnosti a 

ţivote 

Pravidelná 

informovanosť 

o aktivitách, činnosti 

a ţivote v obci 

 

Zabezpečiť 

pravidelnú 

informovanosť 

o dianí v obci 

 

 

Zvýšiť záujem 

mladých ľudí a celej 

komunity 

o zapojenie sa do 

aktivít v obci  

 

 

 

1.2 Kaţdý rok vytvoriť 

kalendár obecných 

aktivít obce, organizácií 

a zdruţení 

a neformálnych 

záujmových skupín 

 

Zviditeľniť aktivity 

a činnosť 

organizácií, 

zdruţení, obce  

1.3 Určiť kanály 

(spôsoby), akými sa 

budú v obci šíriť 

informácie, aby 

v kaţdej časti obce mali 

moţnosť dozvedieť sa o 

nich 

 

Vytvoriť rôznorodé 

informačné kanály 

pre kaţdú vekovú 

kategóriu 

obyvateľov 

 

1.4 Vydávať v obci 

tlačený informačný 

občasník 

 

1.5 Zabezpečiť 

dostatočnú funkčnosť 

miestneho rozhlasu, aby 

mal dosah v kaţdej 

časti obce   

 

 

Definovanie cieľov 

Pre kaţdý cieľ sme identifikovali merateľný indikátor, pomocou ktorého budeme sledovať 

jeho plnenie. 

Cieľ 1 - Zabezpečiť pravidelnú informovanosť o dianí v obci 

Indikátor: pravidelná informovanosť o dianí v obci 

Ţiadaný stav v roku 2022: 1x za 2 mesiace cez kanály definované v opatreniach a v akčnom 

pláne 

Ţiadaný stav v roku 2027:  1x za mesiac cez kanály definované v opatreniach a v akčnom 

pláne 

(Spôsob merania: archivácia kanálov s uvedením zverejnenia.) 
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Cieľ 2 - Zviditeľniť aktivity a činnosť organizácií, zdruţení, obce 

Indikátor: zviditeľnenie aktivít organizácií a zdruţení pôsobiacich v obci 

Ţiadaný stav v roku 2022: Zverejnený kalendár aktivít zoskupení rôznymi informačnými 

kanálmi pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov 

Ţiadaný stav v roku 2027:  Zverejnený kalendár aktivít zoskupení rôznymi informačnými 

kanálmi pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov 

(Spôsob merania: na začiatku roka 2020 - vytvorenie sumáru aktivít, ktoré v roku 2019 boli 

zverejnené.  Na začiatku každého roka vytvoriť kalendár aktivít zoskupení a sledovať počet 

zverejnených plánovaných aktivít.) 

Cieľ 3- Vytvoriť rôznorodé informačné kanály pre kaţdú vekovú kategóriu 

obyvateľov 

Indikátor: vytvorenie rôznorodých informačných kanálov pre kaţdú vekovú kategóriu 

obyvateľov. 

Ţiadaný stav v roku 2022: 2 kanály pre 2 vekové kategórie: mladí ľudia 13-30 rokov 

a seniori. 

Ţiadaný stav v roku 2027: 4 kanály pre 3 vekové kategórie: mladí ľudia 13-30 rokov, rodičia 

nad 30 rokov a  seniori. 

(Spôsob merania: archivovať nové kanály.) 

 

 

 

4.2 NEDOSTATOČNÁ KULTÚRA PROSTREDIA V OBCI 

4.2.1 Opis problému:  

Ďalším identifikovaným problémom je nespokojnosť mladých ľudí s prostredím obce, v ktorej 

ţijú. V jednotlivých častiach rozsiahlej obce nie sú vybudované oddychové miesta, ako sú 

lavičky, malé príjemné parky, či otvorené detské ihriská, kde by mohli tráviť čas 

v bezpečnom prostredí rodiny s deťmi. V obci je mnoho rozbitých ciest a nedobudované 

chodníky okolo frekventovaných ulíc. Niektoré miesta, kde sa pohybuje väčšie mnoţstvo 

obyvateľov, ako sú autobusové zástavky, či okolia obchodov a spoločenských zariadení, 

nemajú odpadkové koše na základné triedenie odpadu. Koše, ktoré sú na zastávkach 

v súčasnosti, bývajú preplnené. Vedenie obce nemá určenú zodpovednú osobu alebo 

organizáciu, ktorá by zabezpečovala ich pravidelné vyprázdňovanie. 

Podľa účastníkov analytických stretnutí sa vedenie obce zatiaľ nezaoberalo formami 

motivácie obyvateľov, ktorá by viedla k udrţiavaniu čistoty pred vlastným obytným domom. 

Okrem ţiakov základnej školy mladí ľudia obce nijako nie sú vedení a motivovaní 

k udrţiavaniu čistoty v obci a v prírode, ktorá je súčasťou katastra obce Zákamenné. 

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príčiny a následky problému, ktorý bol identifikovaný 

v obci a ktorým je nedostatočná kultúra prostredia v obci.  

V ľavom stĺpci sú uvedené príčiny tohto problému a v pravom stĺpci následky, ako ich 

zhodnotila pracovná skupina za základe poznania súčasnej situácie v obci. 

Problém môţeme riešiť práve tam, kde sú príčiny, preto naše návrhy v strome cieľov 

smerujú na odstránenie týchto príčin. Výsledok bude nielen riešenie problému, ale aj jeho 

následkov. 
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4.2.2 Strom problémov 

 

Tab. 3: Analýza problému „nedostatočná kultúra prostredia v obci“  

 

STROM PROBLÉMOV 2 

Príčiny príčin Príčiny Problém Následky Následky 

následkov 

Nikto 

z obyvateľov pred 

samosprávou/ 

vedením obce  

túto potrebu 

doteraz 

nevyjadril. 

V obci v 

jednotlivých 

častiach nie sú  

oddychové miesta 

(lavičky, malé 

parky). 

Nedostatočná 

kultúra 

prostredia v 

obci  

Mladí ľudia budú 

tráviť čas pri 

počítačoch alebo 

v nevhodných 

zariadeniach 

(krčmách). Budú 

oddychové miesta 

vyhľadávať v 

iných obciach, 

prípadne v 

mestách.  

Ohrozené zdravie 

a ţivot mladých 

a detí. 

Pre vedenie obce/ 

samosprávu to 

doteraz nebola 

priorita. 

V obci nie je 

otvorené detské 

ihrisko pre rodiny 

s deťmi. 

Nízka úroveň 

komunitného 

ţivota, nárast 

sebeckého 

spávania sa. 

Obec s 

uzavretým, 

izolovaným  

obyvateľstvom. 

Nedostatok 

finančných 

prostriedkov v 

rozpočte obce. 

V obci sú rozbité 

a nedobudované 

chodníky a cesty. 

Nechránené deti 

na cestách, na 

uliciach, kde sa 

pohybuje mnoho 

áut.  

Zvýšená 

úrazovosť. 

Nehľadali sa 

spôsoby, ako 

motivovať 

obyvateľov k 

udrţiavaniu 

čistoty pred 

vlastným domom. 

Nepodporuje sa 

podnikavosť 

miestnych 

obyvateľov a ich 

motivácia k 

udrţiavaniu 

čistoty. 

Nárast 

znečisteného 

prostredia, 

príchod 

nevhodných 

ţivočíchov do 

blízkosti obydlí. 

Zhoršenie 

zdravotného stavu 

obyvateľov. 

Nikto 

z obyvateľov pred 

samosprávou/ 

vedením obce 

túto potrebu 

doteraz 

nevyjadril.  

Na verejných 

priestranstvách 

(zastávky, pri 

obchodoch,...) 

chýbajú 

odpadkové koše 

na triedenie 

odpadu. 

Nie sú tam 

umiestnené koše 

na triedenie 

odpadu, alebo 

vôbec nie sú 

koše, príp. ich 

málokedy 

vysypávajú. 

Neporiadok na 

spoločných 

priestranstvách 

(zastávky, okolie 

obchodov). 
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V obci nikto nie je 

za 

vyprázdňovanie 

košov 

zodpovedný. 

Na verejných 

priestranstvách 

sa koše 

pravidelne 

nevysypávajú. 

V obci sa nikto 

nevenuje téme 

zviditeľňovania 

vzorov 

a príkladov. 

Mladým ľuďom a 

nielen im chýbajú 

vzory v 

udrţiavaní čistoty 

v obci. 

      

4.2.3 Strom cieľov 

 

Tab. 4: Strategický rámec pre prioritu „vytvoriť priaznivú kultúru prostredia v obci“ 

 

Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

2.1  Zaviesť 

participatívne 

plánovanie v obci 

Vytvoriť priaznivú 

kultúru prostredia 

v obci 

 

Zapojiť obyvateľov 

obce do 

spolurozhodovania 

pri plánovaných 

investíciách 

 

Zvýšiť záujem mladých 

ľudí zostať ţiť v obci, na 

ktorú budú hrdí 

 

2.2 Realizovať 

oddychový priestor pre 

rôzne typy vekových 

kategórií a detské 

ihriská v rôznych 

častiach obce 

Podporiť rozvoj 

komunitného 

ţivota obyvateľov 

rôznych vekových 

kategórií 

 

2.3 Zabezpečiť úpravu 

vzhľadu ulíc, 

chodníkov obce 

 

Zvýšiť  úhľadnosť 

obce 

 

2.4 Zabezpečiť na 

verejných 

priestranstvách obce 

koše (triedenie 

odpadu) a ich 

pravidelné 

vysypávanie 

 

2.5. Motivovať 

obyvateľov 

k svojpomocnej 

úprave prostredia 

Zvýšiť podiel 

zodpovednosti 

obyvateľov za 

prostredie v okolí 

domov 
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Definovanie cieľov 

Pre kaţdý cieľ sme identifikovali merateľný indikátor, pomocou ktorého budeme sledovať 

jeho plnenie. 

Cieľ 1 - Zapojiť obyvateľov obce do spolurozhodovania pri plánovaných investíciách 

Indikátor: Počet zapojených občanov do spolurozhodovania  

Ţiadaný stav v roku 2022: 100 jedinečných obyvateľov.   

Ţiadaný stav v roku 2027: 500 jedinečných obyvateľov.  

(jedinečný - 1x sa počíta, aj keby sa zúčastnil viacerých rozhodovaní) 

(spôsob merania - prezenčné listiny zapojených osôb do spolurozhodovania) 

Cieľ 2 - Podporiť rozvoj komunitného ţivota obyvateľov rôznych vekových kategórií 

Indikátor: Rozvinutý  komunitný ţivot obyvateľov obce 

Ţiadaný stav v roku 2022: 3 komunitné podujatia pre širokú verejnosť v obci počas roka. 

Ţiadaný stav v roku 2027: 6 komunitných podujatí pre širokú verejnosť v obci počas roka  

(spôsob merania - záznamy o realizovaní komunitných podujatí).  

Cieľ 3 - Zvýšiť úhľadnosť obce 

Indikátor: Zvýšenie úhľadnosti obce  

Ţiadaný stav v roku 2022: 3 nové miesta s umiestnením nových košov na triedenie odpadu 

a vybudovanie 1 km nových, resp. upravených chodníkov po obci.  

Ţiadaný stav v roku 2027: 5 nových miest s umiestnením nových košov na triedenie odpadu 

a vybudovanie 3 km nových, resp. upravených chodníkov po obci. 

Cieľ 4 - Zvýšiť podiel zodpovednosti obyvateľov za prostredie v okolí domov 

Indikátor: Počet zapojených domov do svojpomocnej úpravy okolia  

Ţiadaný stav v roku 2022: 100 domov, ktoré sa zapoja do svojpomocnej úpravy okolia 

domov počas jarného a jesenného upratovania. 

Ţiadaný stav v roku 2027: 300 domov, ktoré sa zapoja do svojpomocnej úpravy okolia 

domov počas jarného a jesenného upratovania. 

(Spôsob merania: počet domov, ktoré sa zapojili.) 

 

 

4.3  NEDOSTATOK SPOLOČNÝCH  PRIESTOROV A ŠPORTOVÍSK NA 

STRETÁVANIE SA MLADÝCH ĽUDÍ, RODÍN A MALÉ VYUŢITIE 

EXISTUJÚCICH ŠPORTOVÍSK 

4.3.1 Opis problému:  

Jeden zo základných problémov, ktorý mladí ľudia zadefinovali pri tvorbe analýzy, je otázka 

priestorov, ktoré by mládeţ obce mohla vyuţívať podľa svojich predstáv a potrieb. Hoci majú 

moţnosť po dohode vyuţívať priestor pastoračného centra, ktoré je veľmi časovo vyťaţené, 

mladí ľudia stále vnímajú, ţe je to pre nich nedostatočné. Podľa účastníkov analytických 

stretnutí v obci existujú miesta, kde by mohlo vzniknúť komunitné centruma kde by bol 

vytvorený aj priestor na stretávanie sa mládeţe a mladých rodín. Priestor, kde nebude 

moţnosť prístupu k alkoholu a iným omamným látkam, ktoré sa v obci medzi mladými ľuďmi  

rozmáhajú. V obci nie je ţiadna čajovňa či cukráreň, kde by sa dalo posedieť.  

Na druhej strane sú v obci vybudované viaceré športoviská, ktoré mladí ľudia veľmi málo 

vyuţívajú, lebo nepoznajú podmienky ich prevádzkovania a nevedia, kto je zodpovedná 

osoba, ktorá by im športovisko otvorila. Aj napriek viacerým vybudovaným športoviskám 

mladí ľudia uvádzajú potrebu vybudovania aj ďalších atraktívnych miest na športovanie ako 

sú bezpečné cyklotrasy, fungujúci lyţiarsky vlek, či U- rampa. 

Následok týchto následkov je, resp. predpokladáme, ţe by mohol byť zvýšený vandalizmus, 

alkoholizmus, nezáujem o ţivot v miestnej komunite. 



16 
 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príčiny a následky, ktoré boli identifikované pri probléme 

Nedostatok spoločných priestorov a športovísk na stretávanie sa mladých ľudí, rodín a malé 

využitie existujúcich športovísk.  

Problém môţeme riešiť tam, kde sú jeho príčiny, preto naše návrhy v ďalšej časti v strome 

cieľov smerujú k odstráneniu týchto príčin. 

4.3.2 Strom problémov 

 

Tab. 5: Analýza problému „nedostatok spoločných priestorov a športovísk na 

stretávanie sa mladých ľudí, rodín a malé využitie existujúcich športovísk“ 

 

STROM PROBLÉMOV 3 

Príčiny príčin Príčiny Problém Následky 

Následky 

následkov 

Nikto doposiaľ 

neotvoril 

rokovanie s 

vedením obce 

ohľadne nových 

priestorov na 

stretávanie sa. 

Mladí ľudia sa 

boja vyjadriť 

svoje potreby a 

poţiadavky. Boja 

sa ich predloţiť 

vedeniu obce.  

V obci nie je 

miestnosť, kde by 

sa mladí ľudia a 

mladé rodiny 

stretávali. 

Nedostatok 

spoločných  

priestorov a 

športovísk na 

stretávanie sa 

mladých ľudí, 

rodín a malé 

vyuţitie 

existujúcich 

športovísk. 

Centrá pre 

mladých, rodinné 

a materské centrá 

budú obyvatelia 

vyhľadávať v 

iných obciach. 

Rozbité rodiny, 

zlé vzťahy v 

komunite obce, 

zvýšený 

vandalizmus. 

V obci chýba 

materské/rodinné 

centrum. 

V obci nie je  

čajovňa, 

cukráreň, miesto 

bez podávania 

alkoholu. 

Nedostatok 

financií a 

problémy s 

vysporiadaním 

pozemkov. 

Chýbajú priestory 

pre športy, ktoré 

momentálne 

mladých ľudí 

lákajú 

(cyklotrasy, 

lyţiarsky vlek, U-

rampa). 

Zvýšené 

zneuţívanie 

omamných látok 

(alkohol, drogy). 

Zvýšená 

návštevnosť 

krčiem a iných 

alkoholických 

zariadení. 

Zhoršenie 

zdravotného 

stavu, zvýšenie 

závislosti na 

sociálnych 

sieťach. 

V obci neexistuje 

zodpovedná 

osoba, ktorá by 

prevádzkovala 

športoviská a 

chýbajú 

podmienky 

prevádzkovania 

existujúcich 

športovísk. 

Malé vyuţitie 

existujúcich 

športovísk. 
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4.3.3 Strom cieľov 

 

Tab. 6: Strategický rámec pre prioritu „vytvorenie priestorov pre mládež a rodiny“  

 

Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

3.1 Vytvoriť v obci 

klubovňu/komunitné 

centrum/nealko priestor 

pre mladých ľudí  

a mladé rodiny 

 
Vytvorenie 

priestorov pre 

mládeţ a rodiny  

Podporiť rozvoj 

komunitného ţivota  

v obci 

 

Vytvoriť priestor 

a podmienky na 

rozvoj aktivít 

mladých ľudí 

a rodiny 

3.2  Vyriešiť systém 

prevádzkovania 

existujúcich športovísk 

pre širokú verejnosť 

Zníţiť mieru výskytu 

sociálno-

patologických javov v 

obci 

3.3 Zrealizovať 

strategické plánovanie 

pre výstavbu nových 

športovísk  

 

Definovanie cieľov 

Pre kaţdý cieľ sme identifikovali merateľný indikátor, pomocou ktorého budeme sledovať 

jeho plnenie. 

Cieľ 1 - Podporiť rozvoj komunitného ţivota  v obci 

Indikátor: Počet prijatých opatrení na podporu rozvoja komunitného ţivota v obci zo strany 

vedenia obce 

Ţiadaný stav v roku 2022: jedno opatrenie na vytvorenie priestoru na komunitný ţivot. 

Ţiadaný stav v roku 2027: tri prijaté opatrenia na vytvorenie priestoru na komunitný ţivot. 

Cieľ 2 - Zníţiť mieru výskytu sociálno-patologických javov 

Indikátor: Počet mladých ľudí, ktorí systematicky zneuţívajú alkohol, resp. mäkké drogy. 

Ţiadaný stav v roku 2022: počet mladých ľudí zneuţívajúcich alkohol sa zníţi o 5%. 

Ţiadaný stav v roku 2027: počet mladých ľudí zneuţívajúcich alkohol sa zníţi o 15%. 

(Spôsob merania: v roku 2020 sa zrealizuje anonymný prieskum pre mládež od 12-30 rokov, 

do ktorého sa zapojí min. 70% mladých ľudí, bude zameraný na zisťovanie stavu požívania 

alkoholu a ľahkých drog. Následne sa budú prieskumy realizovať v roku 2023 a 2027 

a výstupy sa porovnajú.)  
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4.4  NÍZKY ZÁUJEM MLADÝCH ĽUDÍ O ZAPOJENIE SA DO ŢIVOTA V 

OBCI 

4.4.1 Opis problému:  

V obci Zákamenné ţije 2795 obyvateľov vo veku 0-30 rokov z celkového počtu 5450 

obyvateľov. Priemerný vek občanov v roku 2018 bol 32 rokov. Obec je charakteristická 

okrem iného aj vysokou pôrodnosťou, čo má za následok vysoký podiel detí medzi 

obyvateľstvom. 

Napriek tomu v obci chýbajú spoločenské a kultúrne aktivity, ktoré „hovoria“ jazykom 

mladých ľudí. Z mnoţstva mladých ľudí je v obci jeden poslanec do 30 rokov. Mladým ľuďom 

chýbajú vzory, ktoré by nasledovali. Pretoţe v obci nie sú osoby, ktoré by mali 

v zodpovednosti motiváciu mládeţe k aktivite, dobrovoľníctvu, sieťovaniu aktívnych mladých 

ľudí a organizácií venujúcich sa práci s mládeţou, hrozí zvýšenie pasivity mládeţe, zánik 

súčasných aktivít, či zvýšenie závislosti na sociálnych sieťach a hrozba osamelého ţivota. 

Jedným z pomenovaných prvkov malého zapojenia sa mladých ľudí do diania v obci je aj 

nízka frekventovanosť autobusových spojov do okrajových časti obce. Pretoţe sa mládeţ 

nevie dostať vo večerných hodinách z centra rozsiahlej obce domov, rozhodnú sa radšej 

vôbec nezapojiť sa do aktivít. 

 

Ak sa tento problém nebude riešiť, bude mať za následok zvýšenie nezáujmu, pasivity 

a ľahostajnosti k dianiu v obci. 

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príčiny a následky, ktoré boli identifikované pre problém 

Malý záujem mladých ľudí o zapojenie sa do života v obci. 

Problém môţeme riešiť tam, kde sú jeho príčiny, preto naše návrhy v ďalšej časti v strome 

cieľov smerujú k odstráneniu týchto príčin. 
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4.4.2 Strom problémov 

 

Tab. 7: Analýza problému „malý záujem mladých ľudí o zapojenie sa do života 

v obci“ 

 

STROM PROBLÉMOV 4 

Príčiny príčin Príčiny Problém Následky Následky 

následkov 

V obci je malý 

počet 

angaţovaných 

ľudí, ktorí by 

vedeli mládeţ 

motivovať.  

Mladí ľudia 

nemajú vzory. 

Malý záujem 

mladých ľudí o 

zapojenie sa do 

ţivota v obci 

Pasivita mladých 

na rôznych 

obecných 

podujatiach, 

akciách.  

Izolácia mladých 

ľudí, nezáujem o 

dianie v obci, 

neatraktívny ţivot 

v obci. Zhoršenie 

medziľudských 

vzťahov v obci. 

Nebudú osoby, 

ktoré by viedli 

obec. 

V obci nie je 

osoba - pracovník 

s mládeţou, ktorý 

by sieťoval, 

spájal, 

povzbudzoval, 

motivoval. 

V obci nie je 

rozbehnuté  

sieťovanie 

organizácií a 

aktívnych 

obyvateľov. 

Zánik aktivít pre 

nízky záujem o 

ne. 

Nedostatočná 

výchova k 

dobrovoľníctvu a 

jeho hodnotám. 

Mládeţ bude 

tráviť veľa času 

na sociálnych 

sieťach, bez 

vytvárania 

zdravých 

osobných 

vzťahov. 

V obci nie je 

osoba, ktorá by 

zisťovala, o aké 

aktivity majú 

mladí ľudia 

záujem. K 

mladým ľuďom sa 

nedostávajú 

informácie o 

existujúcich 

aktivitách, kde by 

sa mohli zapojiť. 

V obci chýbajú  

spoločenské a 

kultúrne aktivity 

pre vekovú 

kategóriu 

mladých ľudí.  

Akcie a aktivity 

budú s nízkou 

účasťou. 

Nikto doposiaľ 

neotvoril 

rokovanie s 

vedením obce o 

uvedenej téme. 

Absencia, resp. 

nízka 

frekventovanosť 

autobusových 

spojov v 

okrajových 

častiach obce, čo 

spôsobuje 

zníţenie záujmu o 

účasť na 

aktivitách v 

centre obce. 

Mladí ľudia budú  

vyhľadávať 

atraktívne akcie a 

aktivity mimo 

svojej obce alebo 

zostanú doma. 

Chýba osoba, 

ktorá by im 

pomáhala zbaviť 

sa strachu. 

Pohodlnosť a 

strach mladých zo 

zapojenia sa do 

neznámeho. 
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Mladí ľudia 

nevedia, ţe môţu 

spolupracovať s 

vedením obce, 

nepoznajú formy 

spolupráce. 

U mladých ľudí 

nie je záujem o 

spoluprácu s 

vedením obce. 

      

4.4.3 Strom cieľov 

 

Tab. 8: Strategický rámec pre prioritu „spolupráca mládeže navzájom a s vedením 

obce“ 

 

Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

4.1 Vytvoriť zoskupenie 

mladých ľudí, ktorí budú 

sieťovať a podporovať 

mládeţ a organizácie jej 

venujúce sa mládeţi. 

 

Záujem mladých 

ľudí o aktívne 

zapojenie sa do 

diania v obci 

 

Zlepšiť spoluprácu 

mládeţe, 

mládeţníckych 

zoskupení 

a vedenia obce. 

 

 

 

Pripraviť lídrov, ktorí 

budú preberať 

zodpovednosť za veci 

verejné v obci. 

 

  

4.2  Vytvoriť pozíciu 

koordinátora/pracovníka 

s mládeţou. 

 

4.3 Vytvárať pravidelný 

priestor pre 

komunikáciu mládeţe 

s vedením obce. 

4.4 Realizovať aktivity 

pre mladých ľudí podľa 

ich očakávaní, 

primerané ich veku. 

 

Zvýšiť záujem  u 

mladých ľudí o  

aktívnu činnosť 

v obci.  

 

4.5 Vyriešiť častejšiu 

frekvenciu dopravy 

z okrajových časti obce 

do centra obce. 

 

 

Definovanie cieľov 

Pre kaţdý cieľ sme identifikovali merateľný indikátor, pomocou ktorého budeme sledovať 

jeho plnenie. 

Cieľ 1 - Zlepšiť spoluprácu mládeţe, mládeţníckych zoskupení a vedenia obce 

Indikátor: Počet aktivít, ktoré vznikli v spolupráci mládeţe a vedenia obce 

Ţiadaný stav v roku 2022: 3 spoločné aktivity s výsledkom spokojnosti 3. 

Ţiadaný stav v roku 2027:  5 spoločných aktivít s výsledkom spokojnosti 4. 

(Spôsob merania: počet spoločne dohodnutých aktivít vedenia obce a mládeže a v roku 2022 

a 2027 prieskum medzi mládežou a vedením obce ohľadne spokojnosti spolupráce s 

označením 1-5, kde 5 je najvyšší počet.) 
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Cieľ 2 - Zvýšiť záujem  u mladých  ľudí o aktívnu činnosť v obci  

Indikátor: Počet zapojených mladých ľudí do aktivít, ktoré sa budú realizovať v obci pre 

mládeţ vo veku 13-30 rokov 

Ţiadaný stav v roku 2022: 500 mladých ľudí na prezenčných listinách. 

Ţiadaný stav v roku 2027: 1500 mladých ľudí na prezenčných listinách. 

(Spôsob merania: počet zapojených mladých ľudí, z ktorých jedna osoba môže byť na 

viacerých aktivitách a vždy sa jej účasť bude počítať do celkového počtu.) 

 

4.5  MÁLO ROZVÍJANÝ MEDZIGENERAČNÝ DIALÓG MEDZI 

OBYVATEĽMI 

4.5.1 Opis problému: 

Komunitu obce tvoria veľkopočetné a rozvetvené rodiny. Aj napriek tomu jeden z problémov, 

ktorý bol pomenovaný, hovorí o málo rozvíjanom medzigeneračnom dialógu medzi 

obyvateľmi. Spôsobuje to rozdielnosť ţivota rôznych generácií. Mladí ľudia mnoho času trávia 

na sociálnych sieťach a internete, iné generácie pri práci. Čoraz častejšie sa stáva, ţe sa 

široké rôznogeneračné rodiny veľmi málo stretávajú okolo spoločného stola. Toto spôsobuje 

prehlbovanie vzájomnej nedôvery, obviňovanie sa z nenaplnených vzájomných očakávaní, 

netoleranciu, zniţovanie vzájomnej komunikácie a to všetko vedie k vzájomnému 

odcudzovaniu sa. V obci nie je osoba, ktorá by sa venovala zbliţovaniu generácií. Výzvou je 

aj organizovanie aktivít, kde budú uţ od začiatku organizovania zapojené rôzne generácie. 

 

Napriek tejto skutočnosti mladých ľudí a ostatných obyvateľov obce spájajú rôzne historické 

osobnosti, ktoré sa pričinili o rozvoj obce. Medzi nimi vyniká osobnosť Jána Vojtaššáka, 

biskupa. V tejto téme ako problém účastníci analytických stretnutí zadefinovali, ţe v obci je 

málo informačných tabúľ o týchto osobnostiach, ktoré boli osobami inej generácie, no stále 

môţu byť príkladom ľudských a duchovných kvalít, ktoré všetky generácie môţu nasledovať 

ako príklad, a to nielen v obci Zákamenné, ale aj v širšom okolí. 

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príčiny a následky, ktoré boli identifikované pri probléme 

Málo rozvíjaný medzigeneračný dialóg medzi obyvateľmi. 

Problém môţeme riešiť tam, kde sú jeho príčiny, preto naše ďalšie návrhy v strome cieľov 

smerujú k odstráneniu týchto príčin. 
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4.5.2 Strom problémov 

 
Tab. 9: Analýza problému - málo rozvíjaný medzigeneračný dialóg medzi 

obyvateľmi 

 

STROM PROBLÉMOV 5 

Príčiny príčin Príčiny Problém Následky Následky 

následkov 

V obci je málo 

priestoru, 

moţností na 

vytvorenie 

vzájomnej 

dôvery medzi 

generáciami. 

Chýba vzájomná 

dôvera generácií. 

Málo rozvíjaný 

medzigeneračný 

dialóg medzi 

obyvateľmi 

Mladí ľudia sa 

budú báť 

otvorene 

komunikovať so 

staršími 

generáciami.  

Nárast samoty a jej 

zaháňania 

alkoholom, výskyt  

depresií, nárast 

netolerancie,  

medzigeneračnej 

nevraţivosti, strata 

nasledovaniahodných 

hodnôt. 

Chýba výchova 

u všetkých 

generácií k 

vzájomnej 

tolerancii a 

rešpektu. 

Netolerancia k 

iných záujmom 

a postojom.  

Mladí ľudia budú 

mať strach 

osloviť staršiu 

generáciu pri 

organizácii 

spoločných 

aktivít.  

V obci nie je 

osoba alebo 

inštitúcia, ktorá 

by generácie 

spájala. 

Nízka úroveň 

komunikácie 

medzi 

generáciami. 

Aktivity v obci 

sa pri 

organizovaní 

neprelínajú, sú 

buď 

organizované 

mladými alebo 

staršími 

obyvateľmi. 

Chýba priestor, 

kde by k 

medzigeneračným 

stretom 

dochádzalo. 

V obci je málo 

informačných 

bodov, ktoré by 

zviditeľňovali  

historickú 

osobnosť obce  

Jána 

Vojtáššáka, 

biskupa a ďalšie 

osobnosti. 

U obyvateľov 

obce je nízke 

povedomie o 

prínose  a 

ľudských 

kvalitách 

historickej 

osobnosti obce: 

Jána Vojtaššáka, 

biskupa a ďalších 

osobnosti obce. 

Nízka hrdosť na 

osobnosti obce, 

ktoré v nej ţili. 
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4.5.3 Strom cieľov 

 
Tab. 10: Strategický rámec pre prioritu „realizovanie podpory medzigeneračného 

dialógu“ 

Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

5.1 Vytvoriť 

komunitné centrum  

 

Realizovanie 

podpory 

medzigeneračného 

dialógu 

 

Zvýšiť spoluprácu 

rôznych generácií 

Rozvíjať obec 

k spokojnosti  

všetkých 

obyvateľov  

5.2 Realizovať 

aktivity so zapojením 

rôznych generácií 

 

5.3 Vytvoriť sieť 

informačných bodov 

o osobnostiach obce 

Podporiť hrdosť na 

historické 

osobnosti obce 

 

 

Definovanie cieľov 

Pre kaţdý cieľ sme identifikovali merateľný indikátor, pomocou ktorého budeme sledovať 

jeho plnenie. 

Cieľ 1 - Zvýšiť spoluprácu rôznych generácií  

Indikátor: Spolupráca rôznych generácií. 

Ţiadaný stav v roku 2022: 3 podujatia, ktoré v obci zorganizujú rôzne generácie. 

Ţiadaný stav v roku 2027: 5 podujatí, ktoré v obci zorganizujú rôzne generácie. 

Cieľ 2 - Podporiť hrdosť na historické osobnosti obce  

Indikátor: Počet opatrení prijatých a zrealizovaných zastupiteľstvom na podporu hrdosti 

obyvateľov na historické osobnosti obce 

Ţiadaný stav v roku 2022: 2 opatrenia prijaté. 

Ţiadaný stav v roku 2027: 4 opatrenia prijaté a zrealizované. 
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5. AKČNÝ PLÁN PRE OBLASŤ PRÁCE S MLÁDEŢOU NA ROKY 2020-2022 

 
  

  
O

p
a
tr

e
n

ia
 

Názov aktivity 

Termín 

realizácie 

resp. 

začatia 

realizácie 

opatrenia 

Zodpovedný 
Spolupra-

cujúci 

R
o

z
p

o
č
e
t 

(
€

)
 

1.1 Vytvoriť pozíciu pre osobu, ktorá bude mať v zodpovednosti zber a šírenie informácií v obci 

o aktivitách, činnosti a ţivote 

1.1 

1.1.1 Na obecnom úrade vytvoriť 

pozíciu, ktorá bude mať v zodpovednosti  

šírenie informácií o ţivote v obci 

do konca 

roka 2020 

Obecný úrad/                

zastupiteľstvo 
  0 

1.2 Kaţdý rok vytvoriť kalendár obecných aktivít obce, organizácií a zdruţení a neformálnych 

záujmových skupín 

1.2 

1.2.1 Vytvoriť databázu organizácií 

a neformálnych záujmových skupín, 

ktoré v obci realizujú aktivity pre širokú 

verejnosť a pravidelne zoznam 

aktualizovať 

Do  

septembra 

predchádza-

júceho roka 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

Obecný úrad 0 

1.2 

1.2.2  Vytvoriť online formulár na 

prihlasovanie aktivít v obci 

a aktualizovať ho 

Do októbra 

predchádza-

júceho roka 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

Obecný úrad 0 

1.2 

1.2.3 Zbierať plánované aktivity na 

nasledujúci rok od organizácií 

a obecného úradu 

Kaţdoročne 

v priebehu 

októbra 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

Obecný úrad 0 

1.2 

1.2.4. Vytvoriť kalendár aktivít v obci na 

nasledujúci rok s pomenovaním 

organizátorov a zverejniť ho na webovej 

stránke obce 

Kaţdoročne 

v priebehu 

októbra 

Obecný úrad 

Rada 

mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

0 

1.3 Určiť kanály (spôsoby), akými sa budú v obci šíriť informácie, aby v kaţdej časti 

obce mali moţnosť dozvedieť sa o nich 

1.3 

1.3.1 Zrealizovať v obci prieskum 

sledovanosti súčasných infokanálov, kde 

budú oslovené všetky generácie (môţe 

byť aj zber nových infokanálov) 

do 10/2020 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

Obecný úrad 

a organizá-

cie 

pracujúce v 

obci 

0 

1.3 

1.3.2 Vytvoriť zoznam najpouţívanejších 

kanálov (z prieskumu) a pravidelne 

mesačne ich aktualizovať 

do 12/2020 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

Obecný úrad 0 

1.4 Vydávať v obci tlačený informačný občasník 

1.4 1.4.1  Vytvoriť redakčnú radu do 09/2020 Obecný úrad 

Rada 

mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

0 
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1.4 
1.4.2 Poveriť zodpovedné osoby zberom 

príspevkov do občasníka 
 do 09/2020 Obecný úrad 

Organizácie 

pracujúce v 

obci 

0 

1.4 
1.4.3  Občasník vydať v tlačenej aj 

online forme 
3x do roka Obecný úrad   

1
0
0
0
 

1.5 Zabezpečiť dostatočnú funkčnosť miestneho rozhlasu, aby mal dosah v kaţdej 

časti obce   

1.5 
1.5.1 Zrealizovať revíziu funkčnosti 

miestneho rozhlasu v obci 
do 12/2020 Obecný úrad     

1.5 
1.5.2  Vymeniť/opraviť chybné časti 

rozhlasu 
do 06/2021 Obecný úrad     

1.5 
1.5.3 Vytvoriť aplikáciu pre posielanie  

informácií a hlásení obyvateľom 
do 06/2020 Obecný úrad 

Rada 

mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

5
0
0
 

2.1  Zaviesť participatívne plánovanie v obci 

2.1 

2.1.1 Zrealizovať workshop: 

Participatívne plánovanie pre zástupcov 

vedenia obce a obyvateľov 

do 12/2020 Obecný úrad 

Odborníci na 

partici-

patívne 

plánovanie 

2
0
0
 

2.1 
2.1.2  Zber nápadov: ako skrášliť obec, 

kde ţijem 
do 12/2020 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

Obecný úrad 0 

2.1 

2.1.3 Zrealizovať participatívny výber 

obyvateľmi obce o najlepší  nápad 

skrášlenia obce 

do 04/2021 
Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  

obyvatelia 

obce 
0 

2.2 Realizovať oddychový priestor pre rôzne typy vekových kategórií a detské ihriská 

v rôznych častiach obce 

2.2 
2.2.1 Vybudovať 3 detské ihriska 

v rôznych častiach obce 
do 06/2022 

Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  

organizácie 

v obci 
7
5
0
0
0
 

2.2 
2.2.2 Vybudovať 2 workoutové ihriská 

v rôznych častiach obce 
do 06/2022 

Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  

športové 

organizácie 

5
0
 0

0
0
 

2.2 

2.2.3 Zrealizovať výber organizácie, 

ktorá bude realizovať/rekonštruovať 

náučné chodníky v obci 

do 04/2021 
Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  
 Skauti   

2.2 
2.2.4 Označiť náučný chodník od kostola 

ku vyhliadkovej veţi 
do 12/2021 

Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  

vybratá 

organizácia 3
 0

0
0
 

2.2 2.2.5 Obnoviť existujúci náučný chodník do 06/2021 
Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  

vybratá 

organizácia 2
 0

0
0
 

2.2 

2.2.6 Vyhľadať najvhodnejšie miesta pre 

umiestnenie detských a workoutových 

ihrísk ( po komunikácií s obyvateľmi)  

do 09/2020 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

Obecný 

úrad,          

zastupiteľst-

vo  
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2.3 Zabezpečiť úpravu vzhľadu ulíc, chodníkov obce 

2.3 
2.3.1 Dokončiť projektovú 

dokumentáciu na chodníky Poriečie  
do 12/2022 

Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  
    

2.3 2.3.2  Začať chodníky- Farský brieţok do 12/2022 
Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  
    

2.3 
2.3.3 Výsadba zelene okolo 

autobusových zastávok 
do 04/2021 Obecný úrad  

mládeţ 

(MOS a 

Jednota 

dôchodcov) 

1
 0

0
0
 

2.3 
2.3.4 Skrášlenie námestia zeleňou a 

kvetmi 
do 06/2020 Obecný úrad  

mládeţ 

(MOS a 

Jednota 

dôchodcov) 

3
0
0
 

2.4 Zabezpečiť na verejných priestranstvách obce koše (na triedenie odpadu) a ich 

pravidelné vysypávanie 

2.4 

2.4.1 Vytvoriť harmonogram zavádzania 

odpadových košov na triedenie odpadu 

na verejných priestranstvách 

do 07/2020 Obecný úrad      

2.4 
2.4.2 Osadzovanie odpadových košov 

podľa harmonogramu 
do 09/2020 Obecný úrad    

5
 0

0
0
 

2.4 

2.4.3 Zabezpečiť pravidelné 

vysypávanie odpadových košov podľa 

druhu odpadu 

do 09/2020 Obecný úrad    

1
 5

0
0
 

2.4 

2.4.4  Vytvoriť najvhodnejšie návrhy 

miest na rozdelenie  farebných 

kontajnerov ( po komunikácií 

s obyvateľmi) 

do 08/2020 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

Obecný úrad   

2.5. Motivovať obyvateľov k svojpomocnej úprave prostredia 

2.5 

2.5.1 Vyhlásiť výzvu na upratanie okolia 

domu s odmenou (stromček) pre domy, 

ktoré sa zapoja (na jar a na jeseň) 

do 09/2020 Obecný úrad  

mládeţ 

(MOS a 

Jednota 

dôchodcov 

1
 0

0
0
 

2.5 

2.5.2 Motivovať obyvateľov jednotlivých 

častí obce k spoločnej brigáde na čistení 

obce  s odmenou (napr. guľáš) 

do 03/2021 Obecný úrad  

Obyvatelia 

jednotlivých 

časti 1
 0

0
0
 

3.1 Vytvoriť v obci klubovňu/komunitné centrum/nealko priestor pre mladých ľudí 

a mladé rodiny 

3.1 

3.1.1 Zmapovať nevyuţité priestory 

v obci,  podkrovie úradu práce, suterén 

starého KD a pod. 

do 09/2020 Obecný úrad  
Organizácie 

v obci 
0 

3.1 

3.1.2 Vybrať najvhodnejšie miesto a 

zrekonštruovať ho 
do 01/2022 Obecný úrad  

Organizácie 

v obci 
0 

3.2  Vyriešiť systém prevádzkovania existujúcich športovísk pre širokú verejnosť 

3.2 

3.2.1 Menovať jednu osobu, ktorá bude 

mať v agende starostlivosť o športoviska 

v obci 

do 12/2020 Obecný úrad  
športové 

organizácie 
0 
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3.2 

3.2.2 Pri kaţdom športovisku poveriť 

osobu, ktorá bude zodpovedná za 

prevádzku a moţnosť vyuţitia 

športoviska 

do 12/2020 Obecný úrad  

športové 

organizácie 

+ MOS 

0 

3.3 Zrealizovať strategické plánovanie pre výstavbu nových športovísk  

3.3 

3.3.1 Zriadiť športovú komisiu, ktorá 

bude mať v zodpovednosti celý proces 

strategického plánovania 

do 09/2020 
Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  
    

3.3 

3.3.2 Zrealizovať proces analýzy 

súčasného stavu športovísk a nových 

potrieb 

do 12/2021 
športová 

komisia OcZ 

Obecný 

úrad, 

zastupi-

teľstvo  

  

3.3 
3.3.3  Zrealizovať proces plánovania 

nových športovísk 
do 05/2020 

športová 

komisia OcZ 

Obecný 

úrad, 

zastupi-

teľstvo  

  

3.3 

3.3.4 Začať s tvorbou projektov a 

zabezpečovaním finančných 

prostriedkov na nové športoviská 

do 12/2022 

Obecný úrad, 

zastupi-

teľstvo  

športová 

komisia OcZ 
  

4.1 Vytvoriť zoskupenie mladých ľudí, ktorí budú sieťovať a podporovať mládeţ 

a organizácie venujúce sa mládeţi. 

4.1 
4.1.1 Vytvoriť funkčné mládeţnícke 

zoskupenie (radu mládeţe obce) 
do 03/2020 

Mládeţ 

a organizácie 

Obecný 

úrad, 

zastupi-

teľstvo  

0 

4.1 

4.1.2 Vytvoriť pracovný harmonogram 

mládeţníckeho zoskupenia s cieľom 

systematického sieťovania organizácií 

venujúcich sa mládeţi 

do 05/2020 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

Organizácie 

v obci 
0 

4.1 
4.1.3 Podporovať činnosť mládeţníckeho 

zoskupenia obce 
do 05/2020 

Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  
    

4.1 

4.1.4 Zapájať mládeţnícke zoskupenie 

obce do spolurozhodovania v témach 

mládeţe 

do 09/2020 
Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  

Rada 

mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

  

4.2  Vytvoriť pozíciu koordinátora/pracovníka s mládeţou. 

4.2 

4.2.1 Vytvoriť v obci podmienky na 

pozíciu pracovníka s mládeţou 

(finančné, priestorové) 

do 12/2021 
Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  
  

  

4.2 

4.2.2 Vymenovať osobu - pracovníka s 

mládeţou po konzultáciách s 

mládeţníckym zoskupením (prijateľnú 

osobu mladými ľuďmi) 

do 01/2022 
Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  

Rada 

mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS   

4.3 Vytvárať pravidelný priestor pre komunikáciu mládeţe s vedením obce. 

4.3 

4.3.1 V zmysle zákona o podpore práce 

s mládeţou prizývať mladých ľudí z 

mládeţníckeho zoskupenia (mládeţnícky 

parlament- Rada mládeţe obce) na 

zasadania zastupiteľstva 

do 09/2020 
Obecný úrad, 

zastupiteľstvo  

Rada 

mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 
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4.3 

4.3.2 Podporiť účasť členov 

mládeţníckeho zoskupenia na školení o 

poslaní a úlohách obecného 

zastupiteľstva 

do 09/2020 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

  

  

4.3 

4.3.3  Raz do roka zrealizovať stretnutie 

vedenia  obce (starosta a poslanci) 

s radou mládeţe obce Zákamenné: MOS 

do 12/2020 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

Obecný 

úrad, 

zastupi-

teľstvo    

4.4 Realizovať aktivity pre mladých ľudí podľa ich očakávaní, primerané ich veku. 

4.4 
4.4.1 Zrealizovať prieskum záujmu 

mladých ľudí o typ aktivít v obci 
do 12/2020 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

  

  

4.4 

4.4.2 Raz ročne jednu aktivitu 

zrealizovať podľa očakávaní mladých 

ľudí 

do 05/2021 Obecný úrad 

Rada 

mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS   

4.5 Vyriešiť častejšiu frekvenciu dopravy z okrajových časti obce do centra obce. 

4.5 

4.5.1 Realizovať prieskum spokojnosti 

po realizovanej inovácií autobusových 

spojov. V prípade nespokojnosti 

postupovať podľa 4.5.2 

do 12/2021 Obecný úrad     

4.5 

4.5.2 Rokovať s miestnou firmou  SAD  

alebo Klibos o moţnosti poskytnutia 

prepravy mikrobusom vo večerných 

hodinách do okrajových častí obce 

do 12/2021 Obecný úrad     

5.1 Vytvoriť komunitné centrum 

5.1 

5.1.1 Vytvoriť nealkoholické komunitné 

centrum s rozvrhom pre rôzne vekové 

kategórie (súvisí s opatrením 3.1) 

do 12/2022 Obecný úrad 

Rada 

mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

  

5.2 Realizovať aktivity so zapojením rôznych generácií 

5.2 

5.2.1 Z kalendára aktivít z opatrenia 1.2 

vybrať tie, kde sa môţu zapojiť rôzne 

generácie 

do 12/2020 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

Organizácie 

obce 
  

5.2 

5.2.2 Zrealizovať zber nových nápadov 

na aktivity s medzigeneračným 

rozmerom 

do  05/2021 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

Organizácie 

obce 
  

5.2 

5.2.3 Ročne realizovať min. 2 aktivity, 

kde budú aktívne zapojené všetky 

generácie 

do 03/2021 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS: MOS, 

organizácie 

Obecný úrad   

5.3 Vytvoriť sieť informačných bodov o osobnostiach obce 

5.3 
5.3.1 Vytvoriť  bulletin o osobnostiach 

obce 
do 12/2021 Obecný úrad 

Farský úrad 

a organizáci

e obce   
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5.3 

5.3.2 Pri vstupoch do obce a  dôleţitých 

bodoch obce umiestniť informačné 

tabule o osobnostiach obce 

do 12/2021 Obecný úrad   

  

5.3 

5.3.3 Vytvoriť nový priestor v obci, 

ktorý bude venovaný osobnostiam obce 

(múzeum) 

do 12/2022 Obecný úrad Farský úrad 

  

5.3 

5.3.4 Raz za dva roky realizovať pre deti 

a mladých ľudí vedomostnú súťaţ o 

ţivote a poslaní osobností obce 

do 12/2021 

Rada mládeţe 

obce 

Zákamenné: 

MOS 

organizácie 

obce, Farský 

úrad 
  

 

Nasledujúce plánované podujatia v obci počas celého roka sú konkrétnou 
moţnosťou na realizovanie aktivít z akčného plánu (napr. zapojenie 
mladých ľudí, medzigeneračná spolupráca atď.):  

Január:  Tvorivé dielne pre deti 

Február: Zimný prechod Zákamenským grúňom, Maškarný ples, Národný týţdeň manţelstva 

Marec: kniţnica – mesiac kníh – aktivity pre deti ZŠ, Haraburza 

Apríl: Veľkonočné tvorivé dielne, Deň zeme 

Máj: Deň matiek 

Jún: Deň rodiny, Deň detí (1. stupeň ZŠ) 

Júl: Pobytový tabor pre deti, Dni obce, Rezbárske sympózium, Denný farský tabor, Tábor 

skautov 

August: Pamätný deň smrti biskupa J. Vojtaššáka, Letný prechod Zákamenským grúňom, 

Bodka za prázdninami – Deň radosti, Cyklistický prechod zákamenskými chotármi, Detské 

kino pod hviezdami, (12.8. Medzinárodný deň mládeţe) 

September: Beh na Štibel 

Október: Šarkaniáda, Posedenie s dôchodcami, Túra na Choč (školský parlament), 

Buchtohrab 

November: Po stopách biskupa Jána Vojtaššáka 

December: Mikuláš, Vianočné trhy, Vianočné tvorivé dielne, Benefičný concert, Dobrá 

novina, Vianočná slávnosť – akadémia. 

 

6. MONITORING A HODNOTENIE 

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

monitorovanie a hodnotenie. Pravidelne bude potrebné kontrolovať plnenie jednotlivých 

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

spolupráci s Radou mládeţe obce 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 predloţená na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Zákamennom a tieţ zverejnená k nahliadnutiu verejnosti prostredníctvom 

internetovej stránky obce. 
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7. MENNÝ ZOZNAM ÚČASTNÍKOV ZAPOJENÝCH DO 

PROCESU 

 

  1. Bajová Alena 

2 Balún Peter 

3 Balúnová Miriam 

4 Balúnova Terezia 

5 Barnovská Margita 

6 Belicaj  Benjamín 

7 Belicajová Lucia 

8 Belicajová Veronika 

9 Benuš Marek 

10 Benuš Matúš 

11 Beňuš Matúš 

12 Benuš Peter 

13 Bieleková Michala 

14 Brandysová Sabina 

15 Brisuda Tomáš 

16 Brišáková Zuzana 

17 Buckulčíková Ľudmila 

18 Budzeľová Aneta 

19 Buľák Dávid 

20 Červeňová Helena 

21 Čič Alex 

22 Čičová Ivana 

23 Dibdiak Ľubomír 

24 Durčák Ondrej 

25 Durčák Peter 

26 Durčáková Anna 

27 Durčáková Ivana 

28 Durčáková Klára 

29 Durčáková Marta 

30 Fedor Karol 

31 Ferenčík Michal 

32 Florková Štefánia 

33 Florková Veronika 

34 Franek Dávid 

35 Franková Júlia 

36 Ganobiaková Viktória 

37 Gonšorová Eva 

38 Grofčíková Andrea 

39 Grofčíková Ema 

40 Hrčkuľák Pavol 

41 Hrčkuľáková Magdaléna 

42 Hujčák Kristián 

 

43 Huráková Terézia 

44 Chudiak Andrej 

45 Chudobová Zuzana 

46 Iglarová Jana 

47 Jakubjaková Nikola 

48 Janík Tadeáš 

49 Janoťák Dušan 

50 Janoťák Šimon 

51 Kakus Eduard 

52 Kalamárová Agnesa 

53 Kalamárová Anna 

54 Klimčík Andrej 

55 Klimčík Peter 

56 Klokočíková Diana 

57 Kľusková Valéria 

58 Kokles Timotej 

59 Kovaľová Mária 

60 Kozák Jozef 

61 Kudlová Veronika 

62 Kuchťáková Adriána 

63 Kurňavková Sarah 

64 Laššák Andrej 

65 Líšková Lucia 

66 Ľuba Patrik 

67 Ľubová Kristína 

68 Lučivňák Jaroslav 

69 Lučivňák Marek 

70 Madleňák Marek 

71 Majchrák Anton 

72 Makúch Martin 

73 Michalica Jan 

74 Michalicová Nikola 

75 Murín Šimon 

76 Naništa Peter 

77 Ondrigová Bianka 

78 Ovšáková Mária 

79 Padušňáková Martina 

80 Pálešová Alexandra 

81 Pekný Michal 

82 Plaskúr Erik 

83 Plaskúr Markus 

84 Polťáková Klaudia 

85 Ramačová  Ruţena 

86 Revaj Dávid 

87 Ridzoň  Lukáš 

88 Ridzoňová Anna 

89 Ridzoňová Veronika 

90 Rončák Tibor 

91 Rončáková Mária 

92 Sekerášová Viktória 

93 Serdel Patrik 

94 Serdelová Ivana 

95 Sivčák Tomáš 

96 Sivčáková Aneta 

97 Sivčáková Simona 

98 Skokan Július 

99 Smolková Frederika 

100 Sochuľák Ján 

101 Sochuľáková Simona 

102 Sochuliak Samuel 

103 Soľava Tomáš 

104 Subjak Dominik 

105 Sumihorová Jana 

106 Sumihorová Michaela 

107 Svajčíková Olga 

108 Šimjaková Ema 

109 Šimjaková Gabriela 

110 Štepančík Martin 

111 Šulc Milan 

112 Šulc Nikolas 

113 Večerková Adriána 

114 Večerková Barbora 

115 Večerková Lea 

116 Večerková Viktória 

117 Verníčková Michaela 

118 Veselovská Natália 

119 Veselovský Dávid 

120 Vrábeľ Patrik 

121 Vrábeľ Šimon 

122 Vrábľová  Romana 

123 Vševolod Salik 

124 Zvonár Adrián 

125 Zvonár Ján 

126 Ţatkuliak  Jaroslav 
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MENNÝ ZOZNAM ODBORNÉHO TÍMU PRE TVORBU KONCEPČNÉHO DOKUMENTU 

 

 Ing. Daniela Čierniková (Pracovníčka pre implementáciu projektov – facilitátorka 

odborných aktivít a Administratívno-technická pracovníčka pre implementáciu 

procesného modelu) 

 

Ing. Eva Vorčáková (Pracovníčka pre implementáciu projektov – oblasť práca s 

mládeţou) 

 

Jana Večerková  (Administratívna pracovníčka implementačného tímu) 

 

Ing. Darina Čierniková (Manaţérka rozvoja – oblasť práca s mládeţou) 

 

Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. (Manaţérka rozvoja – oblasť vzdelávanie a tvorba 

stratégií) 
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8. ORGANIZÁCIA REALIZUJÚCA PROJEKT 

 

PROCES TVORBY DOKUMENTU VIEDLA RADA MLÁDEŢE ŢILINSKÉHO KRAJA 

 

 

 

Rada mládeţe Ţilinského kraja je strešnou organizáciou detských a mládeţníckych zdruţení, 

parlamentov mladých, ţiackych a študentských školských rád a neformálnych skupín 

mladých ľudí zo Ţilinského kraja. Vznikla ako občianske zdruţenie v roku 2001. 

 

Cieľom Rady mládeţe Ţilinského kraja je obhajovať záujmy mladých ľudí vo všetkých 

oblastiach ţivota 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 ţivote obcí a škôl, rozvojom mládeţníckych lídrov, výchovou k dodrţiavaniu 

ľudských práv a podieľaním sa mladých ľudí na ţivote znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

 

 

Internetová stránka Rady mládeţe Ţilinského kraja: www.rmzk.sk 

 

 

 

 

Vydala: RADA MLÁDEŢE ŢILINSKÉHO KRAJA V RÁMCI PROJEKTU „Zvýšenie 

občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Ţilinského kraja na 

veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez 

Operačný program Efektívna verejná správa. 

 

 

Rok vydania: 2020

http://www.rmzk.sk/
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