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Tvorbu dokumentu realizovala Rada mládeže Žilinského kraja  a obec Rabča. 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 Rabča a aká 

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

poskytnuté.  

V priebehu roku 2018 - 2019 bol dokument: Koncepcia práce s mládežou v obci Rabča na roky 

2019 – 2026 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 Rabče 

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 Rabči 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 RABČA PRE MLÁDEŽ DO ROKU 2026 

Vízia obce Rabča vznikla zo získaných podnetov občanov rôznej vekovej kategórie - od žiakov 

základných škôl až po zástupcov seniorov. Vízia vznikala na základe rôznych metód ako 

braninstroming, diskusie a dotazníkový prieskum, z ktorých sme vybrali tie návrhy, na ktorých sa 

sa účastníci zhodli a z ktorých sme následne vypracovali nasledovnú víziu o tom, akí by mali byť 

mladí ľudia v obci v roku 2026 a ako si predstavujeme prácu s mládežou v uvedenom roku.  

 

Mladí ľudia v obci Rabča v roku 2026 budú: 

- sa aktívne podieľať na aktivitách zameraných na mladých ľudí, 

- komunikovať priamo s obcou v prípade potreby prezentovania pozitívnych, ale aj negatívnych 

udalostí, 

- vedieť prijímať spätnú väzbu od vedenia obce a jej obyvateľov a vedieť s ňou pracovať, 

- mať zriadený klub mladých, ktorého zástupcovia sa budú zúčastňovať obecného 

zastupiteľstva a bude riešiť problémy, ale aj úspechy mladých ľudí, 

- motivovaní k sebarozvoju aj rozvoju obce,  

- udržiavať vybavenie v klube mladých pre mladých ľudí. 

 

Práca s mládežou v obci Rabča v roku 2026 bude: 

- prejednávaná na stretnutiach medzi občanmi a samosprávou, 

- poskytovať rozšírené možnosti trávenia voľného času pre mladých ľudí s dlhodobou 

udržateľnosťou, 

- založená na pravidelnej informovanosti mladých ľudí prostredníctvom priameho kontaktu, 

- zameraná na písanie a realizáciu projektov mladých spoločne so samosprávou. 
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2    ANALYTICKÁ ČASŤ 

 

2.1 Analýza silných a slabých stránok 

Analýza silných a slabých stránok v obci vznikla z podnetov mladých ľudí a zástupcov dospelých 

občanov v obci, ktorí sa zúčastňovali  úvodných stretnutí. Na stretnutiach sme prostredníctvom 

skupinovej práce analyzovali a odpovedali na otázky o možnostiach trávenia voľného času pre 

mladých ľudí v obci a tiež sme sa ich pýtali, na čo sú v obci hrdí. Na zistenie slabých stránok obce 

sme im položili otázky v skupinách, kde mali napísať, čo im v obci chýba, čomu by sa venovali, 

keby boli starostom alebo poslancom obecného zastupiteľstva a kde vidia možnosti na zlepšenia 

v obci.  

1. Možnosti trávenia voľného času mladých ľudí v obci (silné stránky obce v oblasti ponuky na 

trávenie voľného času pre mladých ľudí): 

‣ ihriská, športová hala, 

‣ ísť do lesa, opekačka, 

‣ pizza, 

‣ námestie, 

‣ Hŕbik,  

‣ vodopády,  

‣ Modré oko,  

‣ ísť na bicykel, korčule,  

‣ stará kováčska dielňa,  

‣ Magura,  

‣ kostol,  

‣ kultúrne podujatia, 

‣ hojdací most,  

‣ jazda na koni, 

‣ Pimpoška,  
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‣ vodstvo, gazdovstvo, 

‣ Mak, Mop. 

 

2. Mladí ľudia v obci sú hrdí na (silné stránky obce): 

‣ školu, 

‣ prírodu, 

‣ námestie, 

‣ chodníky a cesty, 

‣ park,  

‣ ihriská,  

‣ kostol,  

‣ ľudí,  

‣ kultúrny dom,  

‣ Dni Rabče, kultúrne podujatia,  

‣ Obecný úrad, 

‣ športovú halu, športové ihriská, 

‣ známe osobnosti – Michaela Maxová, Ľubomír Jagnešák, Filip Revaj, Tomáš Bublák, 

Lubas, 

‣ pracovitých ľudí, 

‣ prácu s mladými. 

 

3. Najviac v obci mladým chýba (slabé stránky obce z pohľadu mládeže): 

‣ chodníky, 

‣ cyklistické chodníky,  

‣ miestnosť na stretávanie,  
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‣ cukráreň, kaviareň,  

‣ viac aktivít pre mládež,  

‣ turistické pamiatky – chodníky,  

‣ kino, obchodné centrum, 

‣ workoutové ihrisko, fitnes centrum, parkourové ihrisko, jump park, skate park, 

‣ plaváreň, 

‣ divadelné predstavenia, 

‣ aktivita občanov, 

‣ kurzy, 

‣ rozvoj cudzích jazykov. 

 

4. Ak by mladí boli poslancom alebo starostom obecného zastupiteľstva, venovali by sa 

zlepšeniu nasledovného: 

‣ chodníky, pozemky,  cesty, 

‣ záujmy ľudí, 

‣ kultúrne pamiatky,  

‣ kino,  

‣ vlek, 

‣ rozvoj športu,  

‣ čistota, 

‣ zblíženie občanov so správou obce, komunikovanie s občanmi, 

‣ eliminovanie vandalizmu, 

‣ informovať ľudí - zvýšiť informovanosť, 

‣ výsadba zelene,  

‣ zriadenie obecnej polície,  
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‣ dokončenie rekomasácie, 

‣ finančnej motivácii mladých. 

 

2.2 Stromy problémov a stromy cieľov 

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

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

výstupy sú spoločným výsledkom a dohodou medzi jednotlivými účastníkmi stetnutí. Štruktúra 

stromu problémov pozostáva z pomenovania problému, jeho príčiny a príčin týchto príčin, 

následkov a následkov uvedených následkov. 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.  

 

OBLASTI KONCEPCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU V RABČI 

Oblasti koncepcie práce s mládežou obsahujú pomenované 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 8 stretnutí, na ktorých sme pomenovávali problémy, ich príčiny, 

následky a následne sme sa zhodli a pomenovali 4 základné problémy v oblasti práce s mládežou 

z pôvodných ôsmich problémov. 

 

3    OBLASTI KONCEPCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU 

 

Mladí ľudia a dospelí pomenovali  nasledovné problémy práce s mládežou v obci Rabča: 

1. Vysoký počet mladých ľudí požívajúcich drogy, alkohol a cigarety, 

2. Chýba oddychová zóna v obci pre mladých ľudí/klub pre mladých v obci Rabča, 

3. Lenivosť a neochota mladých ľudí podieľať sa na realizácii aktivít v obci - chýba 
aktivizácia mladých, 

4. Nedostatočná bezpečnosť na verejných priestranstvách. 
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3.1 VYSOKÝ POČET MLADÝCH ĽUDÍ POŽÍVAJÚCICH DROGY, ALKOHOL A CIGARETY 

 

3.1.1  Opis problému 

Mladí ľudia pomenovali tento problém tak, že je vysoký počet mladých ľudí v obci Rabča, ktorí 

požívajú drogy, alkohol a cigarety. Za príčiny považujú mladí ľudia rodinné problémy, 

nedostatočnú prevenciu, ktorá reálne má dopad na tých ľudí, ktorých sa to týka. Zároveň ako 

jednu z príčin tiež pomenovali nečinnosť a neúčasť na aktivitách vo voľnom čase, ktoré realizujú 

rôzne zoskupenia v obci, prípadne priamo obec, alebo neformálne skupiny mladých ľudí. 

Niektorí mladí ľudia majú mylnú predstavu, čo znamená byť “in”, byť aktuálny, čo súvisí aj s 

motiváciou a nedostatočným portfóliom aktivít. Za následky mladí ľudia považujú to, že ak tento 

problém nebudeme riešiť, bude sa zvyšovať miera vandalizmu, krádeží a počet drogovo 

závislých. Účastníci a účastníčky stretnutí sú ochotní byť príkladom a motivovať týchto mladých 

ľudí, ktorí sú obeťami závislostí, pozývaním a účasťou na aktivitách realizovaných mladými ľuďmi 

cez klub mladých, ktorý bude mať neutrálne zastrešenie obcou. Od obce mladí očakávajú 

spoluprácu s mladými ľuďmi a zameranie sa na analýzu skutočných potrieb mladých ľudí, 

zriadenie športovísk, posilňovne, klubu mladých a realizáciu iných aktivít, ktoré sú využiteľné aj v 

zimnom období, nakoľko letné možnosti trávenia voľného času hodnotia mladí veľmi pozitívne. 

Tiež mladí ľudia od obce očakávajú zabezpečenie verejných priestorov kamerovým systémom a 

možnosti získať kompetencie zachytené príprady aj riešiť. Mladí ľudia žijúci v obci tiež podľa 

výsledkov našich pracovných stretnutí nemajú dostatočnú motiváciu zaujímať sa o veci verejné v 

obci a tiež tráviť tu voľný čas. 
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3.1.2  Strom problémov 

STROM PROBLÉMOV 1 

Príčiny príčin:  

- Nedostatočná komunikácia medzi deťmi a rodičmi, stráca sa súdržnosť rodiny, nedostatok 

trávenia voľného času s deťmi, 

- nedostatočná kapacita ľudí – pracovníkov s mládežou,  

- nezverejňujeme príklady z praxe, nezáujem ľudí poukázať na konkrétny problém, 

- nezáujem, lenivosť mladých, nezvyk a nie je tradícia chodiť na verejné akcie, slabá motivácia 

zo strany rodiny,  

- mladí ľudia sa cítia málo ocenení, majú málo vzorov, myslia si, že sa takto rýchlejšie zaradia 

do spoločnosti. 

Príčiny: 

- rodinné problémy, 

- chýba prevencia, 

- nečinnosť, neúčasť na aktivitách vo voľnom čase, 

- chcú byť “in”, 

- chýba prirodzená autorita. 

PROBLÉM 1: Vysoký počet mladých ľudí požívajúcich drogy, alkohol a cigarety 

Následky: 

- krádeže, 

- vandalizmus, 

- zvyšuje sa počet drogovo závislých. 

Následky následkov: 

- poškodzovanie seba a druhých, vylúčenie sa zo spoločnosti, zápis v registri trestov, znížená 

miera uplatnenia v spoločnosti,  

- poškodzovanie verejného majetku, 

- zdravotné problémy na populácii a na potomkoch, vznik neúplných rodín, negatívne vzory, 

kolaps spoločnosti. 
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3.1.3  Strom cieľov 

STROM CIEĽOV 1 

Navrhované aktivity: 

- orgnizovať medzigeneračné aktivity 

- podporiť organizáciu živých knižníc, 

- oceňovať aktívnych mladých ľudí a obyvateľov obce, 

- vytvárať menšie a opakované aktivity na podporu záujmu o obecné dianie pre mladých. 

Opatrenia: 

- zvýšenie počtu a kvality preventívnych aktivít, 

- motivovanie mladých ľudí k účasti na aktivitách,   

- informovanie mladých ľudí o aktuálnych trendoch vo svete mladých a  o možnostiach 

trávenia voľného času, 

- podporenie súdržnosti rodín a komunikácie medzi rodičmi a deťmi. 

PRIORITA 1: Zníženie počtu mladých ľudí požívajúcich drogy, alkohol a cigarety 

Ciele: 

- zvyšovať počet mladých ľudí zapájajúcich sa do aktivít, ktoré sa v obci ponúkajú, 

Strategické ciele: 

- zvýšiť záujem okomunitný rozvoj.. 

 

Cieľ 1.1.1: Zvyšovať počet mladých ľudí zapájajúcich sa do aktivít, ktoré sa v obci 

ponúkajú. 

Indikátor: Počet mladých ľudí, zapajajúcich sa do organizovaných aktivít.  

Želaný stav v roku 2026: Zvýšený počet mladých ľudí zapojených do organizovaných 

aktivít. 

 

Cieľ 1.1.2: Pravidelne zisťovať potreby mládeže v obci 

Indikátor: Zrealizovaná minimálne jedna analýza potrieb mladých ľudí 1x za dva roky.  

Želaný stav v roku 2026: Klub mladých v spolupráci s obcou bude realizovať analýzu 

potrieb  
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Strategický cieľ 1.1: Zvýšiť záujem o komunitný rozvoj 

Indikátor: Zvýšiť zapojenosť mladých ľudí do organizácie aktivít v obci.  

Želaný stav v roku 2026:  Desať mladých ľudí bude spolupracovať so samosprávou pri 

realizácii aktivít pre komunitu. 

 

3.2 CHÝBA ODDYCHOVÁ ZÓNA/KLUB PRE MLADÝCH V OBCI RABČA 

 

3.2.1  Opis problému 

Mladým ľuďom v obci chýba klub mladých, resp. skupina vysokoškolákov a stredoškolákov to 

pomenovala ako klub pre mladých. Tento klub by mal slúžiť pre mladých ľudí, ktorí sa priamo 

nezačleňujú do organizovaných zoskupení, ktoré v obci fungujú, ako napríklad Erko, kresťanské 

zhromaždenia, futbalisti, hasiči a pod. Zistili sme, že mladí, ktorí majú záujem o napr. čítanie 

kníh, sledovanie dokumentov, filmov, kreatívnu tvorbu, šach a podobné aktivity, nemajú kde 

tráviť čas mimo svojho domova, ak nepatria do vyššie uvedených zoskupení, aj keď tieto 

zoskupenia ich nevyčleňujú zo spoločnosti, ale mladí chcú patriť aj do neutrálnej skupiny 

mladých ľudí.Zriaďovateľom tohto klubu by boli len samotní mladí ľudia, prípadne obec. Za 

príčiny tohto problému, že takýto priestor zatiaľ v obci nie je, pomenovali, že doposiaľ nebola 

takáto potreba pomenovaná, nenašiel sa nikto, kto by si zobral dohľad nad vedením takého 

klubu, nemajú na to financie a tiež majú strach z neúspechu, nevedia, či obec má takéto 

priestory a čakajú na výzvu zo strany obce. Ako následky tohto problému pomenovali, že ak sa 

nebude riešiť, budú sa znižovať možnosti trávenia voľného času a zvýši sa inklinácia k 

závislostiam, mladí sa nebudú angažovať v aktivitách, a tiež stratia záujem o samosprávu, budú 

odchádzať preč z obce a v neposlednom rade bude chýbať súdržnosť mladých a ich zoskupení, 

ktoré by klub mladých v obci Rabča mohol zastrešovať a zároveň zabezpečiť bezpečnosť trávenia 

voľného času aj pre mladších ako 18 rokov. 
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3.2.2  Strom problémov 

STROM PROBLÉMOV 2 

Príčiny príčin: 

- nevieme o mladom človeku, ktorý by bol motivovaný líder, keď aj bol, chýbala kontinuita, 

chýba formálna organizovanosť - štruktúra,  

- nesnaží získať, nežiadajú mladí o priestor, je to pre nich náročné, majú pochybnosti, že to 

neuspeje, 

- neinformovanosť o možnostiach, 

- chýba dobrovoľníctvo. 

Príčiny 

- nie je nikto, kto by mal nad tým dohľad, 

- nie sú financie, 

- strach z neúspechu, 

- nevieme o priestoroch, 

- mladí čakajú na oslovenie, 

- nedostatok času. 

PROBLÉM 2: Chýba klub pre mladých 

Následky: 

- zvýšenie závislostí (nuda), 

- nedostatočná aktivita mladých, 

- nezáujem o samosprávu z pohľadu mladých. 

Následky následkov: 

- vandalizmus, prázdne ulice a námestie, budú hľadať možnosti niekde inde, zvyšujúca sa 

pasivita mladých, bude chýbať súdržnosť mladých, 

- znížené bezpečie pre mladých pod 18 rokov. 
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3.2.3 Strom cieľov     

STROM CIEĽOV 2 

Navrhované aktivity: 

- nájsť a osloviť mladého človeka, ktorý by viedol skupinu mladých v obci, a následne ho aj 

podporiť, napr. zo strany RMŽK, obce apod. 

- požiadať obec o finančný príspevok na zriadenie klubu mladých, 

- oceniť a podporiť mladých ľudí v tvorbe klubu mladých, 

- informovať mladých ľudí o možnosti zriadenia klubu mladých na dobrovoľníckej báze, 

- osloviť všetky vekové skupiny mladých vrátane mladých rodičov o možnosti zriadenia klubu 

pre mladých na podporu osobnostného rastu mladých v obci. 

Opatrenia: 

- podpora zvýšenia záujmu mladých ľudí o zriadenie klubu pre mladých, 

- zriadiť klub mladých  

PRIORITA 2: Zriadenie klubu mladých 

Ciele: 

- organizovať aktivity pre mládež v klube mladých,  

- podpora spolupráce medzi zoskupeniami, 

- vytvorenie systematickej štruktúry práce s mládežou v obci. 

Strategický cieľ: 

- zvýšiť záujem o komunitný rozvoj. 

 

Cieľ 2.1.1: Zriadiť klub mladých. 

Indikátor: Zriadiť klub mladých v roku 2019. 

Želaný stav v roku 2026: Klub mladých bude mať 15 členov.  

 

Cieľ 2.1.2:  Organizovať aktivity pre mládež v klube mladých.  

Indikátor: Počet podujatí pre mladých ročne.  

Želaný stav v roku 2026: V klube mladých sa budú organizovať aktivity v rozsahu 12 

aktivít ročne.  

 



14 

3.3 LENIVOSŤ A NEOCHOTA MLADÝCH ĽUDÍ PODIEĽAŤ SA NA REALIZÁCII AKTIVÍT V OBCI - 

CHÝBA AKTIVIZÁCIA MLADÝCH 

 

3.3.1  Opis problému 

Lenivosť a neochota mladých ľudí podieľať sa na aktivitách v obci a pre mladých - aj toto je 

problém, ktorý vidia mladí v obci. Je len pár mladých ľudí, ktorí sa v obci podieľajú na aktivitách 

a záleží im na mladých ľuďoch a samospráve, no boli by radšej, ak by takýchto ľudí bolo viac. Za 

príčiny pomenovali nedostatok možností realizovať sa v zimnom období, za prioritný problém 

považujú nedostatočnú motiváciu, tiež niektorí majú nedostatok času a nevedia si tieto aktivity 

pre mladých v obci zaradiť ako priority. Neochota mladých ľudí je z pohľadu samotných mladých 

spôsobená aj nezáujmom mladých ľudí prijať a mať zodpovednosť za rôzne rozhodnutia, aktivity 

a pod. Ak mladí ľudia v obci budú naďalej demotivovaní a nebudú mať záujem, bude narastať aj 

nezáujem o samosprávu, úplná strata motivácie, zlý zdravotný stav, strata aktivít, ktoré sa 

doposiaľ realizujú a majú menší úspech. 

3.3.2  Strom problémov 

STROM PROBLÉMOV 3 

Príčiny príčin: 

- nedostatok aktivít iného ako športového charakteru v obci, 

- pohodlie domova, 

- veľa času stráveného v škole mimo obce (vysoká škola), 

- rodiča dajú deti na krúžky aj bez ich záujmu, nie je motivácia angažovať sa do aktivít obce, 

- rodičia nemajú čas,  

- necítia podporu, nedôvera svojim schopnostiam,  

- mladí majú strach z kontroly, zo zlyhania, 

- nedocenenie mladých. 



15 

STROM PROBLÉMOV 3 

Príčiny:  

- nedostatok možností na aktivity v zimnom období, 

- nedostatočná motivácia mladých ľudí vytiahnuť sa z pohodlia domova od PC a TV, 

- nedostatok času, 

- nestálosť záujmov, 

- nezodpovednosť mladých (veľa rečí a málo skutkov), 

- strach z neprijatia, 

- nedostatok neformálnych stretnutí,  

- chýba mládežnícky líder. 

PROBLÉM 3: Lenivosť a neochota mladých ľudí podieľať sa na realizácii aktivít v obci - chýba 

aktivizácia mladých 

Následky:  

- narastajúci nezáujem o samosprávu,  

- úplná strata motivácie a chuti angažovať sa. 

Následky následkov: 

- nebudú kandidovať,  

- nebude sa robiť nič pre mladých, 

- obezita, zlé zdravie, strata aktivít, ktoré doposiaľ fungujú, napr. zánik krúžkov. 

 

 

3.3.3 Strom cieľov 

STROM CIEĽOV 3 

Navrhované aktivity: 

- zariadiť klub mladých v pohodlnom, neformálnom štýle, 

- pozývať rodičov a deti na medzigeneračné aktivity,  

- organizovať pravidelné neformálne stretnutia mladých ľudí na podporu sebarozvoja, 

- informovať mladých ľudí priamym kontaktom o dianí v obci, o samospráve, 

- vyhľadávať mladých lídrov na základnej škole. 
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STROM CIEĽOV 3 

Opatrenia:  

- vytváranie väčšieho množstva aktivít v zimnom období,  

- organizovanieť aktivít na základe potrieb mladých ľudí, 

- propagovanie práce mladých ľudí, 

- prejavenie dôvery mladým ľuďom a podporovanie ich samostatnosti, 

- podporovanie mladých k systematickej práci s mládežou. 

PRIORITA 3: Podporiť aktivizáciu mladých ľudí podieľať sa na realizácii aktivít pre mladých v 

obci  

Ciele:  

- zvýšiť informovanosť mládeže o samospráve, 

- zriadiť obecnú radu mladých, 

- zvýšiť záujem mladých ľudí o samosprávu. 

Strategické ciele: 

- zvýšiť počet kadidátov (do 30 rokov) na poslancov obecného zastupiteľstva.    

 

Cieľ 3.1.1: Zvýšiť informovať mládeže o samospráve. 

Indikátor: Počet informačných aktivít pre mládež v obci o samospráve. 

Želaný stav v roku 2026:  6 aktivít pre mládež v obci o samospráve ročne. 

 

Cieľ 3.1.2: Zriadiť obecnú radu mladých. 

Indikátor: Zriadená obecná rada mladých. 

Želaný stav v roku 2026: Funkčná obecná rada mladých spolupracujúca s obecnou 

samosprávou. 

 

Cieľ 3.1.3:  Zvýšiť záujem mladých ľudí o samosprávu. 

Indikátor: Počet mladých ľudí zúčastnených na obecnom zastupiteľstve ročne, počet 

členov v obecnej rade mládeže,  

Želaný stav v roku 2026: í10 mladých ľudí zúčastnených na obecnom zastupiteľstve 

ročne, 8 členov v obecnej rade mládeže. 
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Strategický cieľ 3.1:  Zvýšiť počet kandidátov (do 30 rokov) na poslancov obecného 

zastupiteľstva. 

Indikátor: Počet kadidátov do 30 rokov.  

Želaný stav v roku 2026: Súčasťou obecného zastupiteľstva bude aspoň jeden 

poslanec do 30 rokov.   

 

3.4 NEDOSTATOČNÁ BEZPEČNOSŤ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH 

 

3.4.1  Opis problému 

Mladých ľudí trápi aj situácia v obci, ktorá vplýva na bezpečnosť mladých ľudí na verejných 

priestranstvách. Bezpečnosť je znížená v obci vplyvom predaja alkoholu neplnoletým osobám, 

porušovania zákonov a tiež gradáciou závislostí, čo spôsobuje aj ďalšie problémy. Za následky 

mladí považujú úrazy, nehody, poškodzovanie majetku obce a majetku obyvateľov. Ako riešenie 

problému mladí vidia, že musia byť príkladom a motivovať svoje okolie. Od obce by očakávali 

hliadku, ktorá má kompetencie. 

 

3.4.2  Strom problémov 

 STROM PROBLÉMOV 4  

Príčiny príčin: 

- nevieme mať kontrolu  nad predavačkami, robia to dospelí, majú tak väčšie tržby, 

- nedostatočná kapacita ľudí a policajného zboru, chýba podnet na políciu. 

Príčiny: 

- predaj alkoholu neplnoletým osobám, 

- porušovanie zákonov. 

PROBLÉM 4: Nedostatočná bezpečnosť na verejných priestranstvách 

Následky: 

- úrazy, nehody, 

- poškodzovanie majetku, 

- gradácia závislostí. 



18 

 STROM PROBLÉMOV 4  

Následky následkov: 

- strach niekam ísť. 

 

 

3.4.3 Strom cieľov 

STROM CIEĽOV 4 

Navrhované aktivity: 

- realizovať preventívne kampane zo strany mladých ľudí pre dospelých, 

- podávať podnety na políciu, 

- zriadiť komisiu pre zvýšenie bezpečnosti v obci. 

Opatrenia: 

- zapájanie mladých ľudí do aktivít. 

PRIORITA 4: Zvýšenie bezpečnosti na verejných priestranstvách 

Ciele: 

- znížiť vandalizmus na verejných priestranstvách obce. 

Strategické ciele: 

- zvýšiť bezpečnosť na verejných priestranstvách. 

 

Cieľ 4.1.1: Znížiť vandalizmus na verejných priestranstvách obce. 

Indikátor: Počet zaevidovaných činov vanadalizmu na verejných priestranstvách v obci mladými 

ľuďmi.  

Želaný stav v roku 2026: Počet prípadov vandalizmu na verejných priestranstvách bude znížený 

o 50%. 

 

Strategický cieľ 4.1: Zvýšiť bezpečnosť na verejných priestranstvách. 

Indikátor: Zvýšený pocit bezpečnosti mládeže na verejných priestranstvách v obci. 

Želaný stav v roku 2026: Pocit bezpečnosti sa v zisťovaní potrieb mládeže zníži o 20%. 
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4   AKČNÝ PLÁN PRE OBLASŤ PRÁCE S MLÁDEŽOU NA ROKY 2019-2020 

 

AKČNÝ PLÁN PRE OBLASŤ PRÁCE S MLÁDEŽOU V OBCI RABČA 

PRIORITA 1: Zníženie počtu mladých ľudí požívajúcich drogy, alkohol a cigarety 

Aktivity Termín Zodpovedný Partneri 

Financovanie 

(výška 

financií/zdroj) 

Výlety vlakom 
2019/2020 MAK ORM  

Medzigeneračná práca - komunitná 

záhrada  
Mother 
Flower 

  

Športové výzvy (priebežne) 
2019/2020 ORM Seniori, MAK  

Voľnočasové aktivity 
2019/2020 ORM 

Mak, 
Seniori, 
Mother 
Flower 

 

Realizovať analýzu potrieb mladých ľudí 2019/2020 ORM Obec  

PRIORITA 2: Zriadenie klubu mladých 

Aktivity Termín Zodpovedný Partneri 

Financovanie 

(výška 

financií/zdroj) 

Vytvorenie obecnej rady mládeže  
2019 ORM Obec  

Zriadenie klubu mladých 
2019 ORM Obec  

Putovná knižnica 
2020 Hopkáčik Obec, ORM  
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AKČNÝ PLÁN PRE OBLASŤ PRÁCE S MLÁDEŽOU V OBCI RABČA 

Informačné semináre o E+ 
2019 

Mother 
Flower 

ORM  

Informovať mladých ľudí o možnosti 
zriadenia klubu mladých na 
dobrovoľníckej báze. 

2019/2020 ORM Obec 

 

PRIORITA 3: Podporiť aktivizáciu mladých ľudí podieľať sa na realizácii aktivít pre mladých v obci  

Aktivity Termín Zodpovedný Partneri 

Financovanie 

(výška 

financií/zdroj) 

Denné tábory (leto) Júl / August 
2020 

ORM 
Hopkáčik, 
Mak, Obec 

 

Maškarný ples   
Január 2020 Seniori ORM, Mak  

Stolný tenis seniorov- príprava  
Marec 2020 Seniori ORM  

Pochovávanie basy - fašiangy 
Jar 2020 Seniori ORM . Obec  

Ručné práce 
4x 2020 Seniori ORM  

2x ročne stretnutie mladých s dospelými 

na upratovanie okolo obce  
Jar / Jeseň 

2020 
Seniori ORM, Mak,  

Vystúpenie spievajúcich seniorov September 
2019 

Seniori ORM, Obec  

Šachový turnaj 1. polrok 
2020 

Seniori ORM  

Stavanie snehových bytostí Zima 
2019/2020 

Mak ORM  
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AKČNÝ PLÁN PRE OBLASŤ PRÁCE S MLÁDEŽOU V OBCI RABČA 

Deň plný prekvapení 
Leto 2019 Mak 

ORM, 
Seniori  

Upracme si Slovensko 
 

Mother 
Flower 

ORM, Mak, 
Obec, 

Seniori 
 

Cestovateľské kino 
2019/2020 Mak 

ORM, 
Seniori 

 

PRIORITA 4: Zvýšenie bezpečnosti na verejných priestranstvách 

Aktivity Termín Zodpovedný Partneri 

Financovanie 

(výška 

financií/zdroj) 

Náučný chodník 
 Hopkáčik Obec  

Dopravné ihrisko 
 Hopkáčik Obec  

 
 

5    MENNÝ ZOZNAM TÍMU K TVORBE KONCEPČNÉHO DOKUMENTU 

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

aktivít) 

Mgr. Monika Kozoňová (Obec Rabča –Administratívno-technický pracovník pre implementáciu 

procesného modelu) 

Mgr. Lenka Cubinková Bajková (Obec Rabča – Pracovník pre implementáciu projektov – oblasť 

práca s mládežou) 

Mgr. Daniela Chutniaková (Obec Rabča – Administratívny pracovník implementačného tímu) 

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

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

(doplníme – čakám na spracovanie zoznamu všetkých účastníkov) 

 

 

 

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 
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