
Koncepcia práce s mládežou v Oravskom Veselom na roky 2018-2025 

Táto koncepcia práce s mládeţou v Oravskom Veselom na roky 2018-2025 bola zostavená 

participatívnym spôsobom. Je výsledkom spolupráce členov pracovnej skupiny zloţenej zo 

zástupcov občanov, mladých ľudí, samosprávy a Rady mládeţe Ţilinského kraja. Nadväzuje 

na dokument Mládež v obci Oravské Veselé – Analýza stavu miestnej mládežníckej politiky. 

VÍZIA OBCE ORAVSKÉ VESELÉ PRE MLÁDEŽ V ROKU 2025 

Mladí ľudia v Oravskom Veselom v roku 2025 

- sú vzdelaní, aktívni, športovo zdatní, zdravo sebavedomí gorali 

- váţia si duchovné i hmotné hodnoty 

- sú ochotní pomáhať a spolupracovať 

- majú svoj cieľ a spoločenstvo, v ktorom rastú 

- majú priestory pre svoju činnosť 

- majú dostatok ľudí, ktorí sa angaţujú v práci s mládeţou 

OBLASTI KONCEPCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU V ORAVSKOM VESELOM 

Pracovná skupina spoločne na troch stretnutiach identifikovala potreby a problémy mladých 

ľudí v obci. Na základe identifikovaných potrieb a problémov, ich kauzálnych vzťahov bolo 

definovaných 5 oblastí Koncepcie: 

1. Zvýšenie spolupráce medzi zloţkami v obci 

2. Priestory pre mladých 

3. Podpora záujmu mladých ľudí 

4. Lídri pre prácu s mládeţou 

5. Mladí ľudia a kultúra 

 

1. Zvýšenie spolupráce medzi zložkami v obci 

Komunikáciu medzi zložkami pracujúcimi s mládežou i medzi mladými ľuďmi navzájom, 

považuje obec Oravské Veselé za dôležitý predpoklad pre zvýšenie informovanosti, 

spolupráce i rozvoja dobrých medziľudských vzťahov. 

Opis problému 

Nedostatočná komunikácia medzi jednotlivými organizáciami pracujúcimi s mládeţou v obci 

i medzi mladými ľuďmi navzájom vytvára prekáţku pre zvýšenie informovanosti, spôsobuje 

nedostatočnú spoluprácu a predstavuje riziko v oblasti rozvoja medziľudských vzťahov 

i v rámci medzigeneračného dialógu. 

Identifikované príčiny vyplývajú z osobných či osobnostných  čŕt (mladých) ľudí a absencie 

faktorov podporujúcich spoluprácu a komunikáciu. 

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

identifikovala v obci a ktorým je nedostatočná komunikácia a spolupráca medzi 

jednotlivými organizáciami v obci a medzi mladými navzájom. V ľavom stĺpci sú uvedené 

príčiny (príp. príčiny príčin v druhej úrovni) tohto problému a v pravom stĺpci jeho následky 



(príp. následky následkov v druhej úrovni), ako sa na nich zhodla pracovná skupina na 

základe poznania súčasnej situácie v obci. 

Problém môţeme riešiť práve tam, kde sú jeho príčiny, preto naše návrhy smerujú na 

odstránenie týchto príčin. Výsledkom bude nielen riešenie problému, ale aj jeho následkov. 

Tab. 1: Analýza problému Nedostatočná komunikácia a spolupráca medzi jednotlivými 

organizáciami v obci a medzi mladými navzájom 

Príčina Príčina Problém Následok Následok 

 

hanblivosť 

Nedostatočná 
komunikácia a 
spolupráca medzi 
jednotlivými 
organizáciami v obci 
a medzi mladými 
navzájom  
  
  
  
  
  
  
  

Nízky rešpekt a úcta 
voči starším 

Stagnácia 
medziľudských 
vzťahov 

malé 
sebavedomie 

Neinformovanosť  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nesúlad medzi 
aktivitami 

nejednota 

nie je iniciátor 

izolovanosť 

málo podnetné 
prostredie 

hašterivosť 

neschopnosť 
prijať iný názor  

neschopnosť 
priznať si chybu 

nie je podpora 
od rodičov a 
blízkych 
  

 

Definovanie strategického rámca 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ciele a opatrenia pre prioritu Zvýšenie spolupráce medzi 

jednotlivými zložkami v obci. Pre túto prioritu navrhujeme jeden strategický cieľ, jeden cieľ a 

tri opatrenia.  

Tab. 2: Zvýšenie spolupráce medzi jednotlivými zloţkami v obci 

Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

1.1 Vytvorenie 
príležitostí/priestoru na 
komunikáciu medzi 
jednotlivými zložkami 
  

Zvýšenie 
spolupráce 

medzi 
jednotlivými 

zložkami v obci 

Zvýšenie 
spolupatričnosti, 
vzájomnej úcty 

a informovanosti  

Rozvoj medziľudských vzťahov  

1.2 Identifikovať/osloviť 
koordinátora pre spoluprácu 
 



1.3 Dlhodobá systematická 
podpora zdravého 
sebavedomia mladých ľudí 
  
  
  
  
  
  
  

 

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

jeho plnenie. 

Cieľ 1 - Zvýšenie spolupatričnosti, vzájomnej úcty a informovanosti 

Indikátor: Počet spoločných aktivít (aktivít organizovaných viacerými zloţkami spoločne). 

2. Priestory pre mladých 

Obec Oravské Veselé rešpektuje a aktívne reaguje na potrebu mladých ľudí stretávať sa a 

tráviť voľný čas v adekvátnych priestoroch s ohľadom na ich osobnostný rozvoj po stránke 

telesnej, duševnej i duchovnej. 

Opis problému 

Nedostatok priestorov na spoločenské a športové aktivity je vnímaný skôr z pohľadu 

nedostatočného či opotrebovaného priestorového i technického vybavenia neţ ako faktickej 

absencie týchto priestorov. V čase prípravy tejto koncepcie (03/2018) prebiehajú práce na 

Katolíckom dome, ktorý ponúkne nové priestory pre tieto aktivity. 

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

identifikovala v obci a ktorým je nedostatok priestorov na spoločenské a športové aktivity. 

V ľavom stĺpci sú uvedené príčiny (príp. príčiny príčin v druhej úrovni) tohto problému a v 

pravom stĺpci jeho následky (príp. následky následkov v druhej úrovni), ako sa na nich zhodla 

pracovná skupina na základe poznania súčasnej situácie v obci. 

Problém môţeme riešiť práve tam, kde sú jeho príčiny, preto naše návrhy smerujú na 

odstránenie týchto príčin. Výsledkom bude nielen riešenie problému, ale aj jeho následkov. 

Tab. 3: Analýza problému Nedostatok priestorov na spoločenské a športové aktivity 

Príčina Príčina Problém Následok Následok 

 

nedostatok 
sponzorov 

nedostatok 
priestorov na 
spoločenské 
a športové aktivity 
  
  

nedostatok aktivít pre 
mladých 

Chýba zážitok 
spoločenstva, 
chýba osobný 
rozvoj mladých 

 
nedostatok 
financií 

mládež sa okrem 
krčmy nemá kde 
stretnúť 

 



 

málo 
dobrovoľníkov  

športová pasivita Nepriaznivý 
fyzický aj 
psychický vývoj 
Slabá kondícia 

Zaneprázdnenosť 
mladých aj 
dospelých 
(školou, prácou, 
internetom, TV) 

neochota 
vytvárať 
priestory 

trávenie času pri 
alkohole 

 

 

Definovanie strategického rámca 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ciele a opatrenia pre prioritu Priestory pre mladých. Pre 

túto prioritu navrhujeme štyri strategické ciele, jeden cieľ a tri opatrenia.  

Tab. 4: Priestory pre mladých 

Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

2.1 Fundraising (hľadanie 
zdrojov) 

Priestory pre 
mladých 

Rozšíriť ponuku 
aktivít pre 
mladých ľudí 
zameranú aj na 
formáciu 
mladých ľudí 

Psychický a fyzický rozvoj mladých 
ľudí 

 
Rozvoj komunitného života 

 
Udržateľný rozvoj  

 
Rast spokojnosti so životom 

 

2.2 Motivácia k dobrovoľníctvu 

2.3 Podpora zážitkov 
spoločenstva 

 

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

jeho plnenie. 

Cieľ 1 - Rozšíriť ponuku aktivít pre mladých ľudí zameranú aj na formáciu mladých 

ľudí 

Indikátor 1: Počet aktivít zameraných na osobnostný rast mladých ľudí– porovnanie 

aktuálneho stavu a budúceho stavu. 

Indikátor 2: Počet účastníkov aktivít zameraných na osobnostný rast mladých ľudí– 

porovnanie aktuálneho stavu a budúceho stavu. 

Indikátor 3: Existencia (mnoţstvo) priestorov pre zmysluplné trávenie voľného času mladých 

ľudí (v interiéri aj exteriéri). 

 



3. Podpora záujmu mladých ľudí 

Podpora aktívneho občianstva mladých ľudí a ich záujmu o život v obci sú dôležitou súčasťou 

systematickej práce s mládežou. 

Opis problému 

Príčiny nízkeho záujmu mladých ľudí by sme mohli rozdeliť do týchto skupín. Sú to osobné 

príp. osobnostné prekáţky (strach, nízka motivácia, individualizmus, lenivosť, malá 

vytrvalosť), vonkajšie prekáţky (reklama, zastaralé formy práce s mládeţou), personálne 

prekáţky (absencia lídrov). Následky sa prajavujú nezáujmom o svoje okolie a ľudí v ňom, 

v dlhodobom horizonte to má negatívny vplyv na udrţiavanie tradícií, rozvoj obce, 

spokojnosť so ţivotom v obci a pod. 

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

identifikovala v obci a ktorým je nezáujem mladých ľudí. V ľavom stĺpci sú uvedené príčiny 

(príp. príčiny príčin v druhej úrovni) tohto problému a v pravom stĺpci jeho následky (príp. 

následky následkov v druhej úrovni), ako sa na nich zhodla pracovná skupina na základe 

poznania súčasnej situácie v obci. 

Problém môţeme riešiť práve tam, kde sú jeho príčiny, preto naše návrhy smerujú na 

odstránenie týchto príčin. Výsledkom bude nielen riešenie problému, ale aj jeho následkov. 

Tab. 5: Analýza problému Nezáujem mladých ľudí 

Príčina Príčina Problém Následok Následok 

 lenivosť 

Nezáujem mladých 
ľudí 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

malá angažovanosť  
  
  

Zánik niektorých 
tradícií, podujatí 
Spomalenie 
rozvoja obce 

sebectvo 

individualizmus 

malá vytrvalosť Rast 
nespokojnosti so 
životom v obci aj 
s vlastným 

veľa času pri PC 
a TV 

mladí žijú pre seba 
  
  
  
  
  

reklama 

slabá 
evanjelizácia, 
zastarané formy 

Mladí ľudia sa 
stávajú 
nezodpovednými 

chýbajú lídri, 
nemá kto 
vzbudiť záujem 

slabá motivácia 

strach z 
neúspechu 

 

Definovanie strategického rámca 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ciele a opatrenia pre prioritu Podpora záujmu mladých 

ľudí. Pre túto prioritu navrhujeme štyri strategické ciele, jeden cieľ a štyri opatrenia.  

Tab. 6: Podpora záujmu mladých ľudí 



Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

3.1 Podpora a motivácia 
dobrovoľníkov 
  

Podpora 
záujmu 

mladých ľudí 

Zvýšiť aktivitu a 
angažovanosť 
mladých ľudí 

Psychický a fyzický rozvoj mladých 
ľudí 

 
Rozvoj komunitného života  

 
Udržateľný rozvoj  

 
Rast spokojnosti so životom 

 

3.2 Podpora osobnostného 
rastu mladých ľudí 

  
3.3 Podpora atraktívnej práce s 
mládežou – inovácie 
(aplikácia/SMS) 

  
 3.4 Podpora mediálnej 
výchovy 

 

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

jeho plnenie. 

Cieľ 1 - Zvýšiť aktivitu a angažovanosť mladých ľudí 

Indikátor: Počet mladých ľudí do 30 rokov v obecnom zastupiteľstve, v komisiách, 

pracovných skupinách a organizačných tímoch. 

4. Lídri pre prácu s mládežou 

Pre kvalitnú prácu s mládežou sú sobnostne pripravení, odborní a motivovaní lídri 

nevyhnutnosťou. 

Opis problému 

Lídri pracujúci s mládeţou sú jednou z najzásadnejších tém pri práci s mládeţou. Nakoľko ich 

absencia či nedostatok spôsobujú pasivitu mladých ľudí a zánik práce s mládeţou celkovo, sú 

príčinou ďalších problémov spomenutých vyššie. Príčiny ich nedostatku tkvejú v nedostatku 

času, nezáujme, nízkej motivácii a pod. 

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

identifikovala v obci a ktorým sú chýbajúci lídri. V ľavom stĺpci sú uvedené príčiny (príp. 

príčiny príčin v druhej úrovni) tohto problému a v pravom stĺpci jeho následky (príp. následky 

následkov v druhej úrovni), ako sa na nich zhodla pracovná skupina na základe poznania 

súčasnej situácie v obci. 

Problém môţeme riešiť práve tam, kde sú jeho príčiny, preto naše návrhy smerujú na 

odstránenie týchto príčin. Výsledkom bude nielen riešenie problému, ale aj jeho následkov. 

Tab. 7: Analýza problému Chýbajúci lídri 

Príčina Príčina Problém Následok Následok 

 
 

Nezáujem chýbajúci lídri 
  

Pasivita Spomalenie 
rozvoja obce 



 
 
 
Zaneprázdnenosť 
 
 
 
Konzumný štýl 
života 

nedostatok 
aktívnych 
dospelákov na 
prácu 
s mládežou  

  
  
  
  
  
  
  

Neangažovanosť 

malá aktivita 
lídrov 

slabá športová 
zdatnosť 

lenivosť slabá imunita 

nedostatok 
súčasných lídrov 

vznik nežiaducich 
závislostí 

hanblivosť /drogy, alkohol, PC. 
mobily, cigarety/ 

nedostatok času kriminalita mládeže 

nedostatok 
sebavedomia 

slabá komunikácia 
navzájom 

 

Definovanie strategického rámca 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ciele a opatrenia pre prioritu Lídri pre prácu s mládežou. 

Pre túto prioritu navrhujeme štyri strategické ciele, dva ciele a dva opatrenia.  

Tab. 8: Lídri pre prácu s mládeţou 

Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

4.1 Identifikovať/ osloviť/ 
motivovať lídrov pre prácu 
s mládežou 
  

Lídri pre prácu s 
mládežou 

Zvýšenie kvality 
práce s 
mládežou 
 

Psychický a fyzický rozvoj mladých 
ľudí 

 
Rozvoj komunitného života  

 
Udržateľný rozvoj  

 
Rast spokojnosti so životom 

 

4.2 Podpora odborného a 
osobnostného rastu lídrov 
  
 

Podpora 
zdravého 
životného štýlu 
mladých ľudí 

 

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

jeho plnenie. 

Cieľ 1 - Zvýšenie kvality práce s mládežou 

Indikátor: Počet mládeţníckych vedúcich/pracovníkov s mládeţou, ktorí absolvujú 

vzdelávanie zamerané na svoj osobný/odborný rast. 

Cieľ 2 - Podpora zdravého životného štýlu mladých ľudí 

Indikátor: Počet účastníkov športových aktivít. 



5. Mladí ľudia a kultúra 

 

Opis problému 

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

identifikovala v obci a ktorým je vytrácanie sa tradičnej kultúry. V ľavom stĺpci sú 

uvedené príčiny (príp. príčiny príčin v druhej úrovni) tohto problému a v pravom stĺpci jeho 

následky (príp. následky následkov v druhej úrovni), ako sa na nich zhodla pracovná skupina 

na základe poznania súčasnej situácie v obci. 

Problém môţeme riešiť práve tam, kde sú jeho príčiny, preto naše návrhy smerujú na 

odstránenie týchto príčin. Výsledkom bude nielen riešenie problému, ale aj jeho následkov. 

Tab. 9: Analýza problému Vytrácanie sa tradičnej kultúry 

Príčina Príčina Problém Následok Následok 

Nepoužívanie 
goralčiny v škole 
a na verejnosti 

školské a 
sociálne 
prostredie 

Vytrácanie sa 
tradičnej kultúry  
  
  
  
  
  

neschopnosť aktívne 
používať goralské 
nárečie 

Vytrácanie sa 
zvykov a tradícií 
 
Strata identity 

 Globalizácia deti nerozprávajú 
Goralským nárečím 

 vplyv masmédií deti zabúdajú na 
kultúrne dedičstvo/ 
goraľčina 

 Výchova nepoužívanie nárečia 
v školskom prostredí 
a v spoločnosti 

 Globalizácia uniformita 

 

Definovanie strategického rámca 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ciele a opatrenia pre prioritu Mladí ľudia a kultúra. Pre 

túto prioritu navrhujeme jeden strategický cieľ, dva ciele a päť opatrení.  

Tab. 8: Lídri pre prácu s mládeţou 

Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

5.1 Rešpektovanie a využívanie 
miestnej kultúry v rámci 
(aktivít) školy 

Mladí ľudia a 
kultúra 

Uchovať a 
odovzdávať 
goralské 
nárečie 

Podpora kultúrneho dedičstva 

5.2 Poznávanie vlastnej histórie  

5.3 Podpora poznania 
goralského jazyka v rodinách 

5.4 Podpora lokálpatriotizmu 
(aj medzi dospelými) 

Uchovanie 
tradícií, zvykov, 
architektúry, 
duchovných 
hodnôt 

5.5 Podpora goralčiny v 
miestnych médiách 

 



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

jeho plnenie. 

Cieľ 1 - Uchovať a odovzdávať goralské nárečie 

Indikátor: Počet mladých ľudí ovládajúcich goralské nárečie. 

Cieľ 2 - Uchovanie tradícií, zvykov, architektúry, duchovných hodnôt 

Indikátor: Počet kultúrnych aktivít zameraných na uchovanie tradícií, zvykov, architektúry, 

duchovných hodnôt. 

Akčný plán na roky 2018-2019 

A. Názov aktivity Opatrenie Termín Zodpovedný Rozpočet 

A1 Vytvorenie aplikácie/ kalendára 
aktivít 

1.1 / 3.3 08/2018   

A2 Stretnutie aktívnych ľudí – 
diskusia o koordinácii práce s 
mládežou v obci 

1.2 / 4.1 06/2018   

A3 Dobudovanie priestorov – horné 
poschodie Katolíckeho domu 

2. 03/2019   

A4 Vybudovanie multifunkčného 
ihriska za školou 

2.    

A5 Stretnutie s podnikateľmi v obci 2.1 12/2018   

A6 Koncoročné posedenie pre 
dobrovoľníkov v obci 

2.2 / 3.1 12/2018   

A7 Finančná podpora zo strany 
samosprávy pre zložky pracujúce s 
mládežou 

2.3 / 3.2 priebežne   

A8 Prieskum potrieb mladých ľudí 3.3 06/2018   

A9 Diskusia / prednáška o vplyve a 
využívaní médií v živote mladého 
človeka 

3.4 09/2018   

A10 Vzdelávanie pre nových lídrov 
(Animátorska škola, Školenia 
IUVENTY, RMŽK...) 

4.2 10/2018   

A11 Goralské Vianoce 5.1    



A12 Krúžok („Večerná škola“) 
goralčiny 

5.3    

A13 Goralský ples mladých 5.2 / 5.3 / 
5.4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizácia realizujúca projekt 

 

Rada mládeže Žilinského 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. 
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