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ÚVOD 

 

Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) a obec Ľubeľa 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 Ľubeľa 

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

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

a nápady.  

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

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 Ľubeli zvýšil 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

 

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 Ľubeľa v roku 

2019. 

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, ako ideálnej predstavy o práci s mládežou 

a živote mladých ľudí v obci. Najrozsiahlejšia časť stretnutí bola zameraná na 

pomenovanie problémov, ktoré ovplyvňujú život mládeže, ich príčin aj následkov. 

Analyticko-diskusných stretnutí sa zúčastnilo 101 obyvateľov Ľubele – 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 66 obyvateľov.  

Počas 26 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 viacero aktivít 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 Mládežnícky parlament, pozostávajúci 

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

Okrem vytvoreného Mládežníckeho parlamentu a strategického dokumentu 

Koncepcia práce s mládežou sa organizácie v obci Ľubeľa 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 ĽUBEĽA 

 

Na jednom z prvých stretnutí s mladými ľuďmi v obci 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 

- aktívny život komunity – divadlo, 

viacero organizácií, podujatia, 

aktivity,  

- veľké množstvo aktívnych organizácií 

v obci, 

- občianska vybavenosť (obchody, 

služby, lekár, lekáreň, materská 

škola, základná škola...), 

- podujatia, 

- lokalita – príroda, 

- podmienky na turistiku a cyklistiku, 

- blízkosť mesta, 

- starosta podporuje mládež a aktivity, 

- ľudský potenciál – zapájanie 

obyvateľov do organizácie a prípravy 

aktivít, 

- podmienky na šport – ihrisko, 

posilňovňa, 

- zachovávanie tradícií, 

- v obci pribúdajú mladí ľudia a mladé 

rodiny, 

- kaviareň a cukráreň, 

- málo vandalizmu. 

 

 

- mladí trávia voľný čas aktivitami mimo 

obce, 

- nie je dosť intenzívna, rozvinutá 

spolupráca medzi generáciami a medzi 

organizáciami, 

- chýbajú parky, ihriská,  resp. sú 

zastarané, 

- chýbajú priestory vyčlenené pre 

mladých, 

- chýbajú aktivity pre deti a mládež, 

- deti nie sú vedené k tomu, aby sa 

angažovali v obci,  

- častá neúčasť rodičov na aktivitách 

detí v škole, krúžkoch, 

- mladým chýba motivácia, chýba 

skupina mladých (akási forma obecnej 

rady mládeže), 

- slabá spolupráca školy a organizácií 

v obci,  

- infraštruktúra a bezpečnosť na 

cestách, nízka miera separácie 

odpadu. 
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3.  VÍZIA OBCE ĽUBEĽA DO ROKU 2027 

Na základe podnetov od obyvateľov Ľubele 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.  

Našou víziou do roku 2027 je, že:  

 v obci bude vybudovaná komunita mladých a pre mladých budú tiež vytvorené 

vhodné podmienky, 

 budú spolupracovať všetky organizácie v obci, pomáhať si pri podujatiach,  

stretávať sa a spoločne sa podieľať na aktivitách v obci, 

 budú vytvorené parky, detské ihriská, kde môžu mladší, ale aj starší tráviť čas, 

 obyvatelia obce budú viac separovať odpad a zvýši sa povedomie 

o odpadovom hospodárstve, vďaka výchove a vzdelaniu detí a mladých, ktorí 

pôjdu príkladom svojmu okoliu, 

 bude fungovať obecná rada mládeže, kde bude pre mladých vytvorený 

priestor na využívanie ich potenciálu a talentov, 

 bude viac podujatí pre deti a mladých, na ktorých sa budú aj aktívne podieľať, 

 zvýši sa bezpečnosť žiakov pri dochádzaní do školy a tiež bezpečnosť chodcov 

v obci. 

 

4.  STROM PROBLÉMOV 

Tak, ako sme počas stretnutí s občanmi Ľubele (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. Ku každému návrhu sme viedli aj diskusiu, 

v ktorej sme došli k spoločnému záveru.  

Na základe získaných podkladov zo všetkých stretnutí sme spoločne vybrali tieto 

problémy, ktoré je podľa nás potrebné v obci Ľubeľa riešiť:  

 

1) chýba komunita mladých, 

2) nízka vzájomná komunikácia a spolupráca, 
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3) chýbajú parky, detské ihrisko a infraštruktúra, 

4) nízka miera separácie odpadu. 

 

4.1 CHÝBA KOMUNITA MLADÝCH 

4.1.1  Opis problému 
 

V obci Ľubeľa aktuálne pôsobí viacero organizácií, avšak iba do niektorých z nich sa 

aktívne zapájajú aj mladí obyvatelia obce. Väčšina týchto mladých trávi svoj voľný 

čas mimo obce. V obci nepôsobí žiadna organizácia, ktorá by sa venovala iba deťom 

a mladým.  

Mladí nemajú v obci vyčlenený priestor na to, kde by sa mohli stretávať, tráviť 

aktívne svoj voľný čas. Medzi mladými sa vďaka tomu, že nie sú vedení rodičmi, aby 

sa aktívne zapájali (sú však aj výnimky), prejavuje nezáujem, pasivita - „však prečo 

by som mal niečo spraviť“, „niekto iný to urobí“. Účastníci stretnutí  toto vidia ako 

jeden z dôvodov. Ďalším dôvodom je aj to, že pri riešení tohto problému chýba 

väčšia spolupráca školy a obce. 

4.1.2  Strom problémov 

 

PRÍČINA PROBLÉM NÁSLEDOK 

 
 Nezáujem mladých o život 

v obci 
---------------------- 
 Slabá spolupráca 

samosprávy a organizácií 
so ZŠ 

 

CHÝBA KOMUNITA 
MLADÝCH 

Mladí často v obci nemajú 
spoločné záujmy 

---------------------- 
Chýbajú priestory pre 

mladých  

 
 

4.2 NÍZKA VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA 

4.2.1  Opis problému 
 

Tak ako pri probléme č. 1, aj tu vychádzame z aktuálnej situácie, ktorá bola 

pomenovaná na spoločných stretnutiach obyvateľov Ľubele. Organizácie, ktoré 

vytvárajú aktivity v obci, ich väčšinou organizujú samostatne. Väčšinou je to 

spolupráca so samosprávou, málokedy vzájomne. Na stretnutiach sme hľadali 
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príčiny, prečo to tak je. V práci s mládežou je potrebná nejaká osoba - líder, resp. 

skupina, ktorá by motivovala mladých k tomu, aby sa zaujímali o dianie v obci, aby 

sa angažovali a neboli uzavretí do seba. Vďaka tomu, že organizácie navzájom 

nespolupracujú, chýbajú jednak spoločné aktivity, ale tiež aktivity, kde by sa vedeli 

jednotlivé organizácie spoločne prezentovať. Chýbajú aktivity pre deti a mládež, 

nakoľko nie je v obci organizácia, ktorá by sa venovala práve im. Problém vychádza 

zrejme aj z toho, že informácie o aktivitách a podujatiach, ktoré sa organizujú v obci, 

sa nedostanú ku konečným prijímateľom. Nedostatočnú vzájomnú komunikáciu 

účastníci pomenovali aj vo vzťahu rodičia a škola, kde podľa účastníkov nie je 

zabezpečená kontinuita a nadväznosť aktivít školy, obce s výchovou v rodinách. Tu 

vidia priestor na medzigeneračnú spoluprácu, ktorá aktuálne chýba.  

 

4.2.2  Strom problémov 
 

PRÍČINA PROBLÉM NÁSLEDOK 

 
Nie je dosť intenzívna 

spolupráca medzi 
organizáciami 

---------------------- 
Obyvatelia obce majú málo 

informácií o dianí 
a aktivitách v obci 
---------------------- 

Chýba líder mladých 
---------------------- 

Nízka účasť rodičov na 
aktivitách svojich detí 

 

NÍZKA VZÁJOMNÁ 
KOMUNIKÁCIA A 

SPOLUPRÁCA 

Chýbajú aktivity pre deti a 
mládež 

---------------------- 
Mladí trávia čas 

individuálne, sú uzavretí do 
seba 

---------------------- 
Nízka občianska 
angažovanosť 

---------------------- 
Slabá spolupráca medzi 

generáciami 
---------------------- 

Nezáujem o dianie v obci 

 
 

4.3  CHÝBAJÚ PARKY, DETSKÉ IHRISKO A INFRAŠTRUKTÚRA 

4.3.1  Opis problému 
 

Účastníci stretnutí opísali aktuálny stav tak, že majú potrebu vytvorenia parkov, 

detského ihriska a tiež dobudovanie infraštruktúry (chodníky popri ceste, priechody 

pre chodcov). Niektoré z uvedených začína samospráva riešiť, ale je to dlhodobý 
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proces, ktorý nie je možné vykonať ihneď. Príčinou je nevenovanie sa problematike 

bezpečnosti na cestách. Samospráva začína postupne pripravovať kroky na zvýšenie 

bezpečnosti, doteraz však verejnosť o týchto krokoch neinformovala.  

Pre lepší život komunity je potrebné, aby sa vyčlenil priestor pre mladých, kde by 

mohli tráviť svoj voľný čas, ale tiež aby bol vytvorený vhodný priestor pre rodiny 

s deťmi. Na stretnutiach odzneli návrhy, ktoré priestory sú nevyužité a bolo by ich 

treba revitalizovať. Dôležitý je však záujem obyvateľov, aby predniesli svoj návrh 

a k nemu by následne vznikla diskusia rôznych zainteresovaných strán (samospráva, 

cieľové skupiny – užívatelia potenciálnych priestorov, prípadne súčasní užívatelia 

priestorov, vlastníci priestorov alebo pozemkov, ak to nie je samospráva), či je to 

prijateľný návrh, či má opodstatnenie, alebo sú tam nejaké prekážky. Jednou z tém, 

ktorej sme sa na stretnutiach venovali, bola bezpečnosť žiakov pri dochádzke do 

základnej školy. Hovorili sme o zvýšenej premávke áut, autobusov, ale tiež o tom, 

ako deti vnímajú celú problematiku bezpečnosti na cestách. Obec by z pohľadu 

účastníkov mala vytvoriť chodníky pre chodcov, tiež priechody pre chodcov a tým by 

sme odstránili ohrozenie žiakov a chodcov v obci.  

 

4.3.2  Strom problémov 

 

PRÍČINA PROBLÉM NÁSLEDOK 

 
Nie je priestor vyčlenený 

pre mladých 
---------------------- 

  Malá informovanosť 
obyvateľov, čo robí obec 

pre bezpečnosť obyvateľov 
---------------------- 
Nevyužité priestory 
---------------------- 
Nevenovanie sa 

problematike bezpečnosti 
na cestách 

 

CHÝBAJÚ PARKY, 
DETSKÉ IHRISKO A 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Oslabenie života komunity 
---------------------- 

Možné ohrozenie žiakov 
a chodcov na cestách 

---------------------- 
Deti nemajú vytvorené 
vhodné prostredie na 
trávenie voľného času 
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4.4 NÍZKA MIERA SEPARÁCIE ODPADU 

4.4.1  Opis problému 
 
Jedným z problémov, ktorý zaznieval najčastejšie, bolo odpadové hospodárstvo 

v obci. Nejde tu ani tak o to, že mladí ľudia sú znečisťovateľmi, ale skôr sme sa 

rozprávali o tom, že k mladým by mala smerovať naša snaha niečo zmeniť. Tento 

stav pomenovali všetky vekové skupiny zúčastnené na stretnutiach. 

Ľahostajnosť obyvateľov k  tomuto problému zapríčinila to, že sa tvoria čierne 

skládky odpadu. Obyvatelia sa nezaujímajú o to, kde aký typ odpadu majú vyhodiť. 

Nájdu prvý kontajner, alebo smetný kôš a tam to hodia. Preto ak nenájdeme príklady 

a vzory vo výchove, teda nezačneme vzdelávať deti a mladých od útleho veku, ktorí 

pôjdu príkladom svojim rodičom a naučia ich, ako separovať, aj naďalej bude obec 

znečistená a bude problém s vývozom odpadu a jeho separáciou. Máme krásnu 

prírodu, ku ktorej chceme mať vybudovaný vzťah, chrániť ju a zachovať pre ďalšie 

generácie. Preto je dôležité pre nás venovať sa separácii odpadu v obci. 

 

4.4.2  Strom problémov 
 

PRÍČINA PROBLÉM NÁSLEDOK 

 
Ľahostajnosť obyvateľov 

---------------------- 
  Nezáujem získavať 

informácie 
---------------------- 

Nie sú príklady a vzory vo 
výchove – nízka motivácia 
zo strany škôlky, školy a 

rodičov 
 

 NÍZKA MIERA 
SEPARÁCIE ODPADU 

 Znečistená obec – čierne 
skládky odpadu 

---------------------- 
Obyvatelia nemajú vzťah 

k ochrane životného 
prostredia 
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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 strome problémov, stanú sa našimi cieľmi, 

odstránenie problému je našou prioritou a príčiny odstránime opatreniami. Splnenie 

cieľov je závislé od toho, ako naplánujeme jednotlivé aktivity, ako ich budeme plniť 

a ako zabezpečíme kontrolu ich plnenia. 

5.1  Strom cieľov 
 

Priorita: AKTÍVNA KOMUNITA MLADÝCH V OBCI 

Opatrenie Cieľ 
Strategický 

cieľ 

1.1 Pravidelne zisťovať potreby a záujmy 
mladých v obci podľa veku 

1 Vytvoriť priestor 
na trávenie 
voľného času 
mladých v obci  

Angažovaní 
mladí vo 
veciach 

verejných 

1.2 Využiť voľné priestory obce pre 
aktivity mladých 

1.3 Rekonštruovať súčasné športoviská 

1.4 Vybudovať nové plochy na trávenie 
voľného času 

2.1 Organizovať spoločné aktivity 
organizácií 

2 Zvýšiť počet 
aktivít pre deti  
a mládež 2.2 Zvýšiť informovanosť 

o pripravovaných aktivitách 

2.3 Organizovať aktivity pre mladých 
s aktívnym zapojením mladých do 
prípravy 

2.4 Zvýšiť účasť rodičov na aktivitách 
svojich detí  

3.1 Finančne podporiť aktivity so 
zapojením rôznych vekových skupín 
do prípravy a realizácie 

3 Zvýšiť 
medzigeneračnú 
spoluprácu 

3.2 Zorganizovať aktivity, kde budú 
zastúpení mladí a seniori 
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Priorita: 
BEZPEČNÉ A VHODNÉ PROSTREDIE  

PRE MLADÝCH V OBCI 

Opatrenie Cieľ 
Strategický 

cieľ 

4.1 Zvýšiť informovanosť obyvateľov 
obce (o tom, čo obec robí a plánuje 
robiť pre zvyšovanie bezpečnosti) 

4 Zvýšiť 
bezpečnosť detí 
a mladých na 
cestách 

Zlepšenie 
bezpečnosti 

a lepšie životné 
prostredie 

v obci 

4.2 Zvýšiť bezpečnosť žiakov v okolí 
Základnej školy 

4.3 Organizovať besedy na tému 
zvyšovania bezpečnosti 

5.1 Zapojiť organizácie v obci do 
prevencie a envirovýchovy 

5 Zvýšiť záujem 
o ochranu 
životného 
prostredia 

5.2 Organizovať workshopy, prednášky 
na tému ochrany životného prostredia 

5.3 Organizovať podujatia na likvidáciu 
čiernych skládok odpadu 

 
 

5.2  Definovanie cieľov 

Cieľ 1: Vytvoriť priestor na trávenie voľného času mladých v obci 

Indikátor:  Počet vytvorených priestorov 

Žiadaný stav v roku 2027:  Vytvoriť 1 klubovňu pre mladých a 4 priestory na  

voľnočasové aktivity mladých 

 

Cieľ 2:  Zvýšiť počet aktivít pre deti a mládež 

Indikátor:  Počet aktivít pre deti a mládež 

Žiadaný stav v roku 2027:  Zorganizovaných 7 nových aktivít 

 

Cieľ 3:  Zvýšiť medzigeneračnú spoluprácu 

Indikátor:  Počet aktivít zorganizovaných za účasti mladých a dôchodcov 

Žiadaný stav v roku 2027:  Zorganizované 3 aktivity pre mladých a dospelých 

 

Cieľ 4:  Zvýšiť bezpečnosť detí a mladých na cestách 

Indikátor:  Počet vytvorených opatrení 

Žiadaný stav v roku 2027:  Realizované 3 opatrenia na zlepšenie bezpečnosti 
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Cieľ 5:  Zvýšiť záujem o ochranu životného prostredia 

Indikátor:  Počet vytvorených aktivít na ochranu životného prostredia 

Žiadaný stav v roku 2027:  Vytvorené 3 aktivity ročne 

 
 

6.  MONITORING A HODNOTENIE 
 

Obec Ľubeľa bude v spolupráci s mládežníckym parlamentom a organizáciami v obci 

každoročne pripravovať akčný plán na nasledujúce obdobie. Akčný plán bude 

obsahovať naplánované konkrétne aktivity, ktorými bude obec, mládežnícky 

parlament, 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 

Ľubeľa, 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 Ľubeli a tiež zverejnená k nahliadnutiu verejnosti prostredníctvom 

internetovej stránky obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

7.  MENNÝ ZOZNAM ZAPOJENÝCH ÚČASTNÍKOV DO 
PROCESU 
 
Antolová Dašena 
Bartík Jozef 
Boronkayová Viktória 
Broda Filip 
Bubniak Oliver 
Bubniaková Viera 
Bulej Pavol 
Cebecaver Martin 
Čomová Eliška 
Devečková  Miriam 
Droppa Peter 
Droppová Dominika 
Durná Monika 
Feherpataky Tatiana 
Feketíková Eva 
Gejdoš Miloš 
Gemzická Lucia 
Harinekova Martina 
Hazucha Michal 
Hollá Helena 
Hollá Jana 
Hollý Marián 
Hrbatá Júlia 
Hrbatý Peter 
Hricová Dana 
Hrnčiar Dušan 
Hrnčiarová Miroslava 
Jančiová  Danica 
Janičinová Iveta 
Janičinová Jana 
Jašková Veronika 
Jurisová Eliška 
 

Jurščák Roman 
Jurščáková  Kristína 
Kališ Adrian 
Kandera Roman 
Kanderová Stanislava 
Kanderová Stazka 
Kauzová Zlata 
Káziková Jana 
Kohútová Marta 
Kotian Arthur 
Krajči Samuel 
Kubík Miro 
Kubík Alexej 
Kubík Andrej 
Kubík Anton 
Kubík Jaroslav 
Kubík Ľubomír 
Kubík Lukáš 
Kubík Michal 
Kubíková Marta 
Kubíková Anna 
Kubíková Frederika 
Kubíková Ľubomíra 
Kubíková Mária 
Kubíková Martina 
Lúčanová  Zuzana 
Magerčiaková Elena 
Magerčiaková Mariana 
Matejovie Dorota 
Matejovie Marián 
Mihelíková Lucia 
Miklášová Erika 
 

Mlynček Michal 
Moravová Nikola 
Myslivcová Miroslava 
Myslivec  Radovan 
Nosická Lucia 
Nováková Dominika 
Obrcianová Jana 
Obrcianová Stanislava 
Oravcová Dagmar 
Oravcová Eliška 
Oravec Marek 
Oško Jozef 
Ošková Alexandra 
Ošková Mária 
Ošková Petra 
Slavkovská Dagmar 
Slavkovská Jozefína 
Slavkovská Nina 
Slavkovská Stanislava 
Slávkovský Peter 
Suč Ján 
Šimková Alexandra 
Škvarka Małgorzata  
Škvarka Roman 
Škvarková Victoria 
Štěchová Dita 
Študenc Filip 
Šupková Simona 
Švecová Marta 
Tholtová Janka 
Turčiak Dávid 
 

 
Odborný tím pre tvorbu koncepčného dokumentu v obci:  
 
Bc. Pavol Pikla (Pracovník pre implementáciu projektov – facilitátor 
odborných aktivít a administratívno-technický pracovník pre implementáciu 
procesného modelu), 
Mgr. Jana Mlynarčíková (Pracovníčka pre implementáciu projektov – oblasť 
práca s mládežou), 
Ing. Vladimír Škvarka  (Administratívny pracovník implementačného tímu), 
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. (Manažérka rozvoja – oblasť vzdelávanie a 
tvorba stratégií). 
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8.  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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PRÍLOHY 

 

1. Štatút mládežníckeho parlamentu obce Ľubeľa  

2. Memorandum organizácií v obci  
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PRÍLOHA 1: 

ŠTATÚT 
 

MLÁDEŽNÍCKEHO PARLAMENTU OBCE ĽUBEĽA 
 

Článok 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
1. Mládežnícky parlament obce Ľubeľa („ďalej MP“) je mládežnícka skupina, 

ktorá predstavuje nezávislý poradný orgán starostovi obce Ľubeľa 
a poslancom obecného zastupiteľstva obce Ľubeľa. 

2. MP vykonáva činnosť v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce 
s mládežou v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Obecného 
zastupiteľstva obce Ľubeľa, ktorým schváli zriadenie MP. 

 
Článok 2 

ÚLOHY MP 
 

1. Úlohy MP sú: 
a) združovať mladých obyvateľov obce a zapájať ich do života v obci, 
b) zastupovať záujmy mladých a pomáhať tak pri vytváraní podmienok 

pre všestranný rozvoj detí a mládeže, 
c) reprezentovať, presadzovať a obhajovať záujmy mladých ľudí s trvalým 

pobytom na území obce Ľubeľa vo vzťahu k miestnej samospráve, ale 
aj iným inštitúciám a organizáciám, 

d) rozvíjať pozitívny vzťah mládeže k prírode, kultúre, športu a zdravému 
životnému štýlu, 

e) realizovať a vytvárať nové aktivity a podujatia, 
f) pomáhať pri realizácii podujatí v obci Ľubeľa, 
g) podporovať členstvo mladých v existujúcich organizáciách v obci, 
h) spolupracovať s mladými z iných obcí. 

 
Článok 3 

ČLENSTVO 
 

1. Členom MP sa môže stať každý obyvateľ s trvalým pobytom v obci Ľubeľa vo 
veku 13 – 30 rokov. 

2. Členstvo v MP vzniká potvrdením prihlášky predsedníctvom MP.  
3. Záujemca o členstvo v MP musí vyplniť prihlášku (online, alebo papierovo). 
4. Členstvo v MP zaniká: 

a) vystúpením člena – členstvo zaniká dňom doručenia písomného 
oznámenia člena MP predsedovi MP o vystúpení, 

b) úmrtím člena,  
c) zrušením MP, 
d) v priebehu jedného roka sa nebude člen aktívne zapájať do aktivít MP, 

alebo bude neprimeraným spôsobom poškodzovať meno MP. 
e) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin. 
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Článok 4 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV 

 
1. Každý člen MP má právo: 

a) podieľať sa na činnosti MP, 
b) navrhovať a voliť členov predsedníctva a predsedu, 
c) byť informovaný o činnosti MP, 
d) po dovŕšení veku 18 rokov byť volený za predsedu MP, 
e) vyjadrovať svoj vlastný názor, 
f) zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva. 

2. Každý člen MP je povinný: 
a) dodržiavať štatút MP, 
b) zúčastňovať sa stretnutí MP, 
c) šíriť dobré meno MP, 
d) zodpovedne plniť úlohy a hospodáriť s majetkom obce, 
e) platiť členské príspevky. 

 
Článok 5 

ORGÁNY MP 
 

1. Orgánmi MP sú: 
a) valné zhromaždenie, 
b) predsedníctvo, 
c) predseda. 

 
Článok 6 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom MP a tvoria ho všetci členovia MP. 
2. Valné zhromaždenie: 

a) navrhuje zmeny štatútu, 
b) volí predsedu a predsedníctvo, 
c) schvaľuje plán činnosti, 
d) berie na vedomie správu o monitorovaní Koncepcie práce s mládežou 

v obci, 
e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa MP. 

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, 
najmenej však jedenkrát do roka. 

4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie je možné vykonať aj 
elektronickou formou (per rollam). 

5. Podrobnosti o valnom zhromaždení (dátum, miesto a program) je potrebné 
zaslať členom minimálne 14 dní pred samotným jeho konaním, a to poštou 
alebo elektronicky. 
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Článok 7 
PREDSEDNÍCTVO 

 
1. Predsedníctvo je výkonným orgánom MP a za svoju činnosť zodpovedá 

valnému zhromaždeniu. 
2. Predsedníctvo má 5 členov (predseda a ďalší 4 volení členovia), ktorého 

funkčné obdobie sú štyri roky. Schádza sa najmenej štyrikrát ročne, inak vždy, 
keď je zvolané predsedom. Rokovania zvoláva a riadi predseda. 

3. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho 
členov. 

4. Predsedníctvo najmä: 
a) vypracováva plán činnosti MP a správu o činnosti MP, 
b) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov z MP, 
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia 

a pripravuje základné materiály na tieto rokovania, 
d) organizuje aktivity na plnenie úloh MP. 

 
Článok 8 

PREDSEDA 
 

1. Je zástupcom MP na verejnosti a je oprávnený konať v mene MP pri 
nasledovných úkonoch: 

a) zvoláva predsedníctvo a riadi jeho činnosť, 
b) vedie členskú evidenciu, 
c) koná samostatne za MP, 
d) zodpovedá za propagáciu činnosti MP pred verejnosťou, 
e) komunikuje so starostom obce Ľubeľa a poslancami OZ, 
f) predkladá správu o činnosti MP Obecnému zastupiteľstvu v Ľubeli, 
g) predkladá návrhy Obecnému zastupiteľstvu v Ľubeli na prerokovanie. 

2. Predsedu volí valné zhromaždenie väčšinou hlasov. Za predsedu môže 
kandidovať každý člen MP, ktorý dosiahol najneskôr v deň voľby vek 18 rokov. 

 
Článok 9 

HOSPODÁRENIE MP 
 

1. MP je financovaný z prostriedkov rozpočtu obce Ľubeľa. 
2. Členovia MP sa môžu zapojiť do projektov ako neformálna skupina osôb, 

pričom si vždy určia zodpovednú osobu, ktorá bude zodpovedať za finančnú 
stránku projektu. 

3. MP sa môže zapojiť do rôznych grantových výziev v spolupráci s Obcou 
Ľubeľa, v tomto prípade vyúčtovanie projektu zabezpečuje vopred určená 
osoba zodpovedná za projekt. 
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Článok 10 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Štatút MP schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Ľubeľa číslo: 

.... zo dňa ...... 
2. Dodatky Štatútu je možné vykonať písomnou formou. 

 
 

V Ľubeli dňa 12. 2. 2020 
 
 
 
 

Starosta obce Ľubeľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKČNÝ PLÁN  
 
 

NA ROKY 2020 – 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných 
 
 

 
 

 
 
 
 

Obec  
Ľubeľa 



Obec Ľubeľa v spolupráci mládežníckym parlamentom a 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 Ľubeľa.   
Mládežnícky parlament v spolupráci s Obcou Ľubeľa bude pravidelne kontrolovať 
plnenie jednotlivých cieľov. Výstupom kontroly bude zápisnica, ktorá bude 
predložená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ľubeli a tiež zverejnená 
k nahliadnutiu verejnosti prostredníctvom internetovej stránky obce.  
 
 

Ciele, opatrenia, aktivity Termín Zodpovedný Partneri 
Financovanie 

(výška 
financií/zdroj) 

1 Vytvoriť priestor na trávenie voľného času mladých v obci 

1.1 Pravidelne zisťovať potreby a záujmy mladých v obci podľa veku 

1.1.1 

Organizovať dotazníkové 
prieskumy a iné, 
zamerané na zisťovanie 
potrieb mladých v obci 

počas roka 
(priebežne) 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Organizácie 
v obci 

200 Eur 

1.2 Využiť voľné priestory obce pre aktivity mladých 

1.2.1 
Poskytnúť obecné 
priestory na stretávanie sa 
mladých 

počas roka 
(priebežne) 

Obec 
Ľubeľa 

- 100 Eur 

1.3 Rekonštruovať súčasné športoviská 

1.3.1 
Nájsť finančné prostriedky 
na rekonštrukciu 
športovísk 

31.12.2021 
Obec 

Ľubeľa 
- 10 000 Eur 

1.4 Vybudovať nové plochy na trávenie voľného času 

1.4.1 
Vybudovať outdoorové 
ihrisko 

31.12.2020 
Obec 

Ľubeľa 
- 10 000 Eur 

1.4.2 Vytvoriť oddychovú zónu 31.12.2021 
Obec 

Ľubeľa 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

5 000 Eur 

1.4.3 
Vytvoriť priestory na 
premietanie filmov v 
exteriéri 

30.06.2020 
Obec 

Ľubeľa 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

2 500 Eur 

2 Zvýšiť počet aktivít pre deti a mládež 

2.1 Organizovať spoločné aktivity organizácií 

2.1.1 Organizovať letné kino 
júl 

a august  

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Organizácie 
v obci 

500 Eur 

2.1.2 Zorganizovať MDD jún 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Organizácie 
v obci 

700 Eur 

2.2 Zvýšiť informovanosť o pripravovaných aktivitách 

2.2.1 
Vytvoriť v obci 
informačné tabule 

31.08.2020 
Obec 

Ľubeľa 

Mládežnícky 
parlament 

obce Ľubeľa 
1 500 Eur 



2.3 
Organizovať aktivity pre mladých s aktívnym zapojením mladých do 
prípravy 

2.3.1 
Zorganizovať športový 
deň 

30.09.2020 
Obec 

Ľubeľa 
Organizácie 

v obci 
2 000 Eur 

2.4 Zvýšiť účasť rodičov na aktivitách svojich detí 

2.4.1 
Organizovať spoločnú 
aktivitu pre deti 
a rodičov 

31.08.2020 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Organizácie 
v obci 

1 000 Eur 

3 Zvýšiť medzigeneračnú spoluprácu 

3.1 Finančne podporiť aktivity so zapojením rôznych vekových skupín do 
prípravy a realizácie 

3.1.1 
Zorganizovať svetový 
deň prvej pomoci 

30.09.2020 
Červený 

kríž - 
Ľubeľa 

Mládežnícky 
parlament 

obce Ľubeľa 
500 Eur 

3.2 Zorganizovať aktivity, kde budú zastúpení mladí a seniori 

3.2.1 
Organizovať cestu 
rozprávkovým lesom 

31.08.2020 
Obec 

Ľubeľa 
Organizácie 

v obci 
500 Eur 

4 Zvýšiť bezpečnosť detí a mladých na cestách 

4.1 Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce (o tom, čo obec robí a plánuje 
robiť pre zvyšovanie bezpečnosti) 

4.1.1 

Formou plagátov 
a letákov informovať 
obyvateľov o nebezpečí 
na cestách 

počas roka 
(priebežne) 

Obec 
Ľubeľa 

Mládežnícky 
parlament 

obce Ľubeľa 
300 Eur 

4.1.2 

Na informačných 
tabuliach v obci zverejniť 
informácie o prevencii 
k zvýšeniu bezpečnosti 

31.12.2020 
Obec 

Ľubeľa 

Mládežnícky 
parlament 

obce Ľubeľa 
1 000 Eur 

4.3 Organizovať besedy na tému zvyšovania bezpečnosti 

4.3.1 
Zorganizovať besedu 
s bezpečnostnými 
zložkami 

31.12.2020 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Obec Ľubeľa 200 Eur 

5 Zvýšiť záujem o ochranu životného prostredia 

5.1 Zapojiť organizácie v obci do prevencie a envirovýchovy 

5.1.1 
Vytvoriť video o separácii 
odpadu 

31.12.2021 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Obec Ľubeľa 3 000 Eur 

5.2 Organizovať workshopy, prednášky na tému ochrany životného 
prostredia 

5.2.1 
Zorganizovať prednášku 
o separácii odpadu pre 
rôzne vekové kategórie 

marec 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Organizácie 
v obci 

150 Eur 

5.3 Organizovať podujatia na likvidáciu čiernych skládok odpadu 

5.3.1 Zrealizovať Deň Zeme apríl 

Mládežnícky 
parlament 

obce 
Ľubeľa 

Organizácie 
v obci 

200 Eur 

 


