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Tvorbu dokumentu realizovala Rada mládeže Žilinského kraja  a obec Lokca. Aktivita bola 

súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského 

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

program Efektívna verejná správa 
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ÚVOD 

Koncepcia práce s mládežou je základným dokumentom, ktorý napomáha vytvoreniu a rozvíjaniu 

mládežníckej politiky na miestnej úrovni. To, aká bude mládež v obci Lokca a aká bude práca 

s mládežou, závisí od ľudí, ktorí žijú v obci a od podmienok, ktoré im budú poskytnuté.  

V priebehu roku 2019 - 2020 bol dokument Koncepcia práce s mládežou v obci Lokca na roky 2020 

– 2027 zostavovaný participatívnym spôsobom. Do jeho prípravy boli zapojení mladí ľudia, 

pracovníci s mládežou a zástupcovia obecnej samosprávy.  

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

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

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

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

dotazníka. Súbežne prebiehali stretnutia s pracovníkmi s mládežou v obci a zástupcami obecnej 

samosprávy.  

V Lokci pracoval pracovný tím, zložený z mladých ľudí a zástupcov samosprávy, ktorého úlohou 

bolo sumarizovať výstupy z jednotlivých stretnutí.  

 

POUŽITÉ POJMY 

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

dosiahnutý vytýčený cieľ. Na to, aby plnil svoj účel, musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú 

dôležité pre rozdelenie práce a dosiahnutie vytýčených cieľov. 

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

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov je mládežník osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov. 

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

obrazom existujúcej negatívnej situácie v danej oblasti. Strom problémov je nástrojom, ktorým sa 

usilujeme identifikovať príčiny problémov a ich následky.  

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

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

to, čo chceme dosiahnuť, tvorí naše ciele.  
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1    VÍZIA OBCE LOKCA PRE MLÁDEŽ DO ROKU 2027 

 

Vízia obce Lokca vznikla na základe vyjadrení občanov, ktorí sa zúčastňovali stretnutí v obci počas 

spracovania analytickej časti koncepcie v priebehu mesiacov august 2019 – apríl 2020. Finálna 

verzia vízie bola spracovaná na diskusných stretnutiach v marci 2020. Ďalším podkladom pre víziu 

bol dotazníkový prieskum. Víziu sme na základe vyjadrení rozdelili na časť o tom, ako si 

predstavujú občania mladých ľudí v roku 2027 a o tom, aká by mala byť práca s mládežou v roku 

2027.  

 

Mladí ľudia v obci Lokca v roku 2027 budú: 

- ochotní stať sa dobrovoľníkmi 

- aktívni, slušní, rešpektovať starších, samostaní,  

- pracovať v mládežníckom parlamente a pomáhať obecnému zastupiteľstvu. 

 

Práca s mládežou v obci Lokca v roku 2027 bude: 

- sa zameriavať na aktívne trávenie voľného času v oblastiach športu a kultúry, 

- založená na preventívnych aktivitách v oblastiach: drogy, alkohol, cigarety, 

- participatívna v spolupráci medzi rodičmi, mladými a obcou, 

- systematicky pracovať na kontinuite práce mladých. 

 

2    ANALYTICKÁ ČASŤ 

 

2.1 Analýza silných a slabých stránok 

 
Analýza obsahuje rôzne charakteristiky obce, s ktorými nie sú mladí obyvatelia obce spokojní, týka 

sa aj práce s mládežou v obci, rôznych aktivít, udalostí a pod. Silné a slabé stránky definovali mladí 

ľudia a dospelí na 7 stretnutiach. 
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Silné stránky: kostol, škola, príroda, rozhľadňa, ihrisko, hasičská zbrojnica, obecný úrad, 

Lokčianske trhy, obchody, pizzeria, kaplnky, Brabírka, zdravotné stredisko, Trojičné námestie, 

detské ihrisko, Lokčiansky kotlík, veľká materská škôlka, nová autobusová zastávka, dom pre 

seniorov, wifi na ihriskách.  

Slabé stránky: futbalové ihrisko, tenisový kurt, nápisy na detskom ihrisku, kolektív občanov, 

nevhodné správanie sa na cintoríne, chýba workout a skate park, veľa krčiem, nevhodne využitá 

pracovná sila, kultúrny dom, zberný dvor (zápach), wifi na ihriskách, obecná knižnica, obecné 

záchody, sieťka pre volejbal, viac možnosti na hranie pre deti, okolie Sezky, útulok, horolezecká 

stena. 

 

2.2 Stromy problémov a stromy cieľov 

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

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

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

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

následky a následne sme sa zhodli a pomenovali 2 základné problémy v oblasti práce s mládežou 

z pôvodného zoznamu 6 problémov. Na 7 stretnutiach sa postupne zúčastnili: mladí aj dospelí 

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

 

OBLASTI KONCEPCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU V LOKCI 

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

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

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

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

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

následne odvodili od stromov problémov, v stromoch cieľov sme pomenovali aktivity, opatrenia, 

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

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

a regiónov.  
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3    OBLASTI KONCEPCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU V LOKCI 

 

Mladí ľudia a dospelí pomenovali  nasledovné problémy: 

1. Nezáujem mladých ľudí o obecné dianie a veci verejné,  

2. Chýba pódium v obci na prezentáciu aktivít. 

 

3.1 NEZÁUJEM MLADÝCH ĽUDÍ O DIANIE V OBCI A VECI VEREJNÉ 

 

3.1.1  Opis problému 

Lokca je obec, kde je mnoho mladých ľudí a v súčasnosti aj mnoho zoskupení, ktoré sa venujú 

mládeži a podporujú aktívne trávenie voľného času, či už z oblasti, športu, kultúry apod. Čo však 

trápi obyvateľov Lokce je, že vnímajú narastajúci počet mladých ľudí, ktorí nemajú záujem o dianie 

v obci a nezaujímajú sa o veci verejné, ale radšej ich kritizujú. Preto problém nezáujmu mladých 

ľudí sa stal číslom jeden. Ako príčiny problému účastníci stretnutí pomenovali iné záujmy mladých 

ľudí ako tie, ktoré sa v obci rozvíjajú, to, že chýba mládežnícky líder, ktorý by mladých ľudí 

motivoval, vplyv technológií, množstvo pohostinstiev (toto na stretnutiach rezonovalo veľmi 

často), mladým chýbajú vzory, inšpirácie, schopnosťusporiadať si priority a v neposlednom rade 

chýba súdržnosť medzi jednotlivými zložkami, ktorá spôsobuje následne napätie a „diskomfort“. 

Ako príčiny príčin sme pomenovali, že sa nerobí analýza potrieb mladých ľudí, chýba multifunkčný 

priestor (klubovňa) pre mladých ľudí a charakterové črty ako nerozhodnosť, povýšeneckosť, 

pohodlnosť a tiež mladým ľuďom chýba prirodzený rešpekt voči ostatným. Ak sa uvedené príčiny 

príčin nebudú riešiť, následky sú viac než jednoznačné  - budú postupne zanikať zoskupenia a 

aktivity v obci, čo spôsobí väčší priestor pre vznik závislostí a podporí desocializáciu a stratu 

kultúry v obci. 
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3.1.2  Strom problémov 

PROBLÉM: Nezáujem mladých ľudí o obecné dianie a veci verejné 

Príčina príčin Príčina Následok Následok následkov 

- nerobíme analýzu 
potrieb, 

- chýba klubovňa 
pre mladých, 

- nerozhodnosť 
mladých ľudí, 

- povyšovanie sa 
mladých ľudí,  

- internet a 
pohodlnosť 
mladých,  

- nemajú vzor, 

- chýba prirodzená 
autorita. 

- majú mladí iné záujmy,  

- chýba mládežnícky 
líder, 

- nebola doposiaľ 
potreba zvyšovať 
záujem o mládež, 

- vplyv technológií,  

- veľa krčiem,  

- mnoho skupiniek,  

- neuvážené 
rozdeľovanie 
povinností, 

- nedostatočná 
inšpirácia, 

- lenivosť mladých,  

- výchova,  

- chýbajúca motivácia,  

- chýba súdržnosť. 

- zaniknú fungujúce 
zložky v obci,  

- strata zmyslu 
dobrovoľníctva, 

- nebude 
udržateľnosť 
aktivít, ktoré sú 
doposiaľ,  

- obezita,  

- závislosti, 

- nevraživosť.  

- mladí budú 
odchádzať mimo 
obec, 

- strata kultúry, 

- strata motivácie,   

- strata socializácie.  
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3.1.3  Strom cieľov 

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

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

Priorita: Zvýšiť záujem mladých ľudí o obecné dianie a veci verejné 

Aktivita Opatrenie Cieľ Strategický cieľ 

- realizovať analýzu 
potrieb mladých 
ľudí v obci aspoň 
2x ročne, 

- zriadiť 
multifunkčnú 
klubovňu pre 
mladých ľudí, 

- organizovať 
prednášky, 
besedy pre 
mladých ľudí na 
aktuálne témy, 

- Lokčianska 
obecná rada 
mládeže bude 
organizovať 
voľnočasové 
aktivity v 
klubovni. 

- organizovať pravidelné 
spoločné stretnutia 
zoskupení z obce, 

- zúčastňovať sa na 
obecnom 
zastupiteľstve, 

- motivovať lídra pre 
prácu s mládežou, 

- propagovať aktivity 
obce na miestach, 
ktoré sú pre mladých 
atraktívne, 

- začať spolupracovať so 
Žiackou školskou radou 
na ZŠ.  

- organizovať 
aktivity pre 
mladých ľudí na 
základe ich 
potrieb 

- organizovať aktivity 
v spolupráci 
subjektov, ktoré v 
obci fungujú, so 
školou a obcou 

 

Cieľ 1.1: Organizovať aktivity pre mladých ľudí na základe ich potrieb. 

Indikátor: Počet zorganizovaných aktivít pre mladých ľudí na základe analýzy potrieb.  

Želaný stav v roku 2027:  Mladí ľudia budú zrealizujú ročne 5 podujatí pre mladých ľudí. 

 

Strategický cieľ 1: Organizovať aktivity v spolupráci zložiek, ktoré v obci fungujú, so školou a 
obcou 

Indikátor: Počet aktivít zorganizovaných v spolupráci subjektov, ktoré v obci fungujú, so školou a 
obcou.  
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Želaný stav v roku 2027:  7 zorganizovaných aktivít v spolupráci rôznych subjektov v obci v 

spolupráci so školou a obcou do roku 2027.  

 

3.2 CHÝBA PÓDIUM V OBCI 

 

3.2.1  Opis problému 

Ďalším problémom, ktorý už bol nie jedenkrát  v obci otvorený na riešenie, je chýbajúce pódium, 

nakoľko sa organizuje veľké množstvo verejných aktivít a tiež v obci existuje veľa folklórnych 

aktivít. Nie len tieto, ale aj iné zložky majú túžbu po pódiu v obci, ktoré by podporilo zvýšenie 

záujmu o dané aktivity a podporilo socializáciu na verejných aktivitách ak by prebiehalo verejné 

vystupovanie na mieste v obci, ktoré je reprezentatívne. To, že pódium v obci nie je, je aj z dôvodu 

chýbajúceho priestoru, kde by mohlo také pódium vzniknúť, nebola doposiaľ taká výrazná 

potreba, nakoľko sa nedialo toľko aktivít a tiež to je vec, ktorá stojí určité financie a nie málo. 

Príčiny uvedených príčin vyplývajú aj z toho, že sú aj iné priority financovania v obci, obec nemá 

vhodný pozemok vo vlastníctve, kde by bolo pódium vhodné a tiež účastníci stretnutí pomenovali 

aj vznikajúcu obavu zo zničenia, nakoľko vnímajú vandalizmus v obci. Následky nie sú veľmi 

odlišné oproti prvému problému a tými sú strata záujmu o aktívne trávenie voľného času a 

následne zánik zoskupení a tiež to, že mladí budú odchádzať z obce a budú tráviť voľný čas mimo 

nej. Pódium však môže do budúcna zabezpečiť dobrú propagáciu obce.  
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3.2.2  Strom problémov 

PROBLÉM: Chýba pódium v obci 

Príčina príčin Príčina Následok Následok následkov 

- sú iné priority 
financovania v 
obci,  

- čo sa týka 
priestoru, 
nenašiel sa 
doposiaľ ten 
správny,  

- neustály vznik 
nových a nových 
zoskupení. 

- chýbajú financie, 

- nie je priestor,  

- strach zo zničenia, 

- nebola doposiaľ 
potreba, nakoľko nebolo 
toľko aktivít v obci. 

- strata záujmu o 
aktívne trávenie 
voľného času, 

- bude menej 
aktivít,  

- mladí pôjdu niekde 
inde. 

- nebude 
rozširované dobré 
meno obce 

- bude chýbať 
propagácia obce. 

 

3.2.3 Strom cieľov 

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

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

Priorita: Zriadiť podium v obci na prezentáciu aktivít 

Aktivita Opatrenie Cieľ Strategický cieľ 

- dať vypracovať 
návrh na zriadenie 
pódia 

- podať žiadosť s 
návrhom  za 
občanov Lokce o 
zriadenie pódia obci 

-  získať návrhy od 
občanov na miesto 
pre podium. 

- zriadenie pódia v 
obci. 

- organizovať 
aktivity v obci pre 
využitie pódia v 
obci. 

    

Cieľ 2.1: Zriadenie pódia v obci. 

Indikátor: Zriadené pódium v obci.   
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Želaný stav v roku 2027:  Obec bude mať pódium na prezentovanie aktivít v obci, či už statické 

alebo prenosné na základe prieskumu obyvateľov.   

 

Strategický cieľ 2: Organizovať aktivity v obci pre využitie pódia v obci. 

Indikátor: Počet zorganizovaných aktivít s využitím pódia ročne.  

Želaný stav v roku 2027:  10 aktivít  ročne s využitím pódia.  
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4   AKČNÝ PLÁN PRE OBLASŤ PRÁCE S MLÁDEŽOU NA ROKY 2020-2021 

AKČNÝ PLÁN PRE OBLASŤ PRÁCE S MLÁDEŽOU V OBCI  LOKCA 

PRIORITA 1:  

Aktivity Termín Zodpovedný Partneri Financovanie  

Analýza potrieb 
mladých ľudí 

2 x ročne LORM Obec  

Ponuky „kam na školu“ 
Druhý polrok 

2020 
LORM ZŠ s MŠ, Obec  

Workshop E+ 
Apríl – Jún 
2020/2021 

LORM 

Združenie 
Marianskej 
mládeže, 
súkromné 
agentúry, ZŠ s 
MŠ 

 

Prednáška o 
extrémizme 

Júl - december 
2020/2021 

LORM ZŠ s MŠ  

EKO cesta 2021 LORM 
Súkromné, 
verejné 
organizácie 

 

Aktuálne témy 
z domova a zo sveta 

2020/2021 LORM   

Piatkové večery 2020/2021 LORM   

Filmové večery 2020/2021 LORM   

Spoločné učenia sa 2020/2021 LORM ZŠ s MŠ  
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AKČNÝ PLÁN PRE OBLASŤ PRÁCE S MLÁDEŽOU V OBCI  LOKCA 

Škola tanca 
Leto 

2020/2021 
LORM 

Folklórne 
súbory, Priatelia 
obce. 

 

Stretnutia  rôznych 
subjektov pôsobiacich 
v obci 

2020/2021 LORM   

PRIORITA 2:  

Aktivity Termín Zodpovedný Partneri Financovanie 

Prieskum 
o možnostiach 
výstavby pódia 

2020/2021 LORM Obec  

 
 
Zoznam navrhovaných aktivít k možnostiam spolupráce Obce a rôznych zoskupení v obci: 

športové turnaje v spoluprácici s oddielmi, Deň rodiny, Športový deň, Vianočné trhy, Mikuláš, 

Deň matiek, Deň dôchodcov, Divadelné predstavenia (vyberanie vstupného). 

 

5    MENNÝ ZOZNAM TÍMU K TVORBE KONCEPČNÉHO DOKUMENTU 

Mgr. Karina Grobarčíková (Pracovníčka pre implementáciu projektov – facilitátorka odborných 

aktivít, Administratívno-technická pracovníčka pre implementáciu procesného modelu) 

Ing. Eugen Vajdiar (Obec Lokca– Pracovník pre implementáciu projektov - oblasť  práca s 

mládežou) 

Ing. Lenka Lokajová (Obec Lokca– Administratívny pracovník implementačného tímu) 

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

Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. (Manažérka rozvoja – oblasť vzdelávanie a tvorba stratégií) 
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6    MENNÝ ZOZNAM ZAPOJENÝCH ÚČASTNÍKOV DO PROCESU (121 účastníkov) 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Lokca 
Feja  Felix DHZ Lokca 
Jadroň Leonard DHZ Lokca 
Lokaj Ľuboš DHZ Lokca 
Papánová Rebeka DHZ Lokca 
Zábel Peter DHZ Lokca 

 
Folklórna skupina Lokčan 
Bukaj Marcel 
Huráková Oľga 
Mišudíková Zlatica 
Polák Filip 
Smolár Marián 
Štefaničiak Martin 
Štefaničiaková Elena 
Štefaničiaková 
Monika 
Vajdiar David 
Vajdiarová Katarína 
Vajdiarová Margita 

 
Folklórna skupina Sýkorečka 
Maslan Martin 
Maslan Matej 
Maslanová Janka 
Maslanová Laura 
Maslanová Renáta 
Naništová  Jozefína 
Naništová  Lenka 

 
Iné 
Kotúľ Andrej 
Kotúľ Gabriel 

 
Lokčianska muzička 
Papán Tomáš 
 
Nezisková organizácia Priatelia Lokce 
Socha  Ján 
 
Obec Lokca  
Benian Miroslav Poslanec 

Dulík Juraj Poslanec 
Fejová Jana Poslanec 
Gorčák Dušan Poslanec 
Hurák Martin Poslanec 
Jančigová Vlasta Zamestnanec OcÚ 
Kubolek Patrik Poslanec 
Prádel Michal Poslanec 
Valčičák Miroslav Starosta 

 
OŠK Lokca 
Kušnierik Maroš 
 
Rodičia  
Bartošová Tatiana 
Janik Rastislav 
Kotúľová Gabriela 
Kyrczová Eva 
Laššák Václav 
Mišudíková Eva 
Naništová Milada 
Nodžáková Marcela 
Trajová Žaneta 
Vajdiarová Stanislava 

 
Včelári 
Dulík Július 
 
Združenie kresťanských seniorov 
Jadroňová Anna 
 
Základná škola Lokca 
Adamec Vlado 
Bakalová Ema 
Brnkaľák Milan 
Dendisová Nina 
Dlábik Peter  
Dudáš Ivan – Riaditeľ 
ZŠ 
Dulík Marek 
Ďurčáková Eliška 
Farský René 
Fazekasová Natália 
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Feja Benjamín 
Florek Sebastián 
Gavroň Mário 
Gereková Soňa 
Graňáková Nina 
Hnojčíková  Andrea 
Homola Martin 
Hurák Dávid 
Hurák Tomáš 
Huráková Jana 
Chudiaková Katarína 
Jadroň Simeon 
Jašš Michal 
Juchová Lenka 
Jureková Sofia 
Jurky Mário 
Kekeľák Nikolas 
Klokočík Tomáš 
Kľusková Scarlett 
Voška Juraj 
Kotúľ Alex 
Kotúľová Sandra 
Kováčová Karolína 
Kovalčíková Rebeka 
Kramarčík Matej 
Kramarčíková Zoja 
Kubolková Sabína 
Kurek Martin 
Kušnier Dávid 
Kytková Katarína 
Matis Damián 
Michalčíková Rebeka 

Mišudík Adam 
Mišudíková Stela 
Murín Filip 
Muťka Martin 
Nožina Dušan 
Plevjaková Lívia 
Poláková Vanesa 
Ružôňová Aneta 
Sitárik Martin 
Siváň Jakub 
Slovíková Adriána 
Smolár Jozef 
Smolár Martin 
Smolárová Karina 
Smolárová Viktória 
Snováková Jana 
Sochová Adela 
Sochová Michaela 
Subjak Matúš 
Šimulák Braňo 
Tomaštíková Aneta 
Tomulcová Amália 
Turbek Michal 
Vajdiarová Diana 
Verníček Peter 
Vjatrák Erik 
Vrábová Timea 
Žofaj Peter 
Žofajová Zuzana 
Žuffová Rebeka 
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7    ORGANIZÁCIA REALIZUJÚCA PROJEKT 

 

PROCES TVORBY DOKUMENTU VIEDLA RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA 

 

Rada mládeže Žilinského kraja je strešnou organizáciou detských a mládežníckych združení, 

parlamentov mladých, žiackych a študentských školských rád a neformálnych skupín mladých ľudí 

zo Žilinského kraja. Vznikla ako občianske združenie v roku 2001.  

Cieľom Rady mládeže Žilinského kraja je obhajovať záujmy mladých ľudí vo všetkých oblastiach 

života formou poskytovania servisu, vzdelávania a poradenstva; advokáciou, prezentáciou 

príkladov dobrej praxe, podporou dobrovoľníctva, obhajobou záujmov zamestnanosti mladých 

ľudí a ich bývania, preventívnymi aktivitami, podporou participácie mladých ľudí na živote obcí a 

škôl, rozvojom mládežníckych lídrov, výchovou k dodržiavaniu ľudských práv a podieľaním sa 

mladých ľudí na živote znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

 

Internetová stránka Rady mládeže Žilinského kraja: www.rmzk.sk 

 

 

Vydala: RADA MLÁDŽE ŽILINSKÉHO KRAJA  V RÁMCI PROJEKTU „Zvýšenie občianskej 

informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je 

podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa. 

Rok vydania: 2020 

 

Obecná rada mladých sa bude podieľať na kontrole plnenia Koncepcie práce s mládežou: 

Dátum:   

Podpis zástupcu obecnej rady mladých: 

 

Dokument schválený obecným zastupiteľstvom: 

Dátum:    

Podpis starostu obce:  

http://www.rmzk.sk/

