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Úvod 

Projekt Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na 

veciach verejných začal svoje pôsobenie v obci Klin v máji 2019 v trvaní 12 mesiacov, s 

plánovaným ukončením v apríli 2020. Tento dokument je výstupom prvej, analytickej časti 

projektu, počas ktorej prebehlo 8 stretnutí s obyvateľmi obce v mesiacoch jún – september 

2019, na ktorých sa dohromady zúčastnilo 146 účastníkov, z toho 89 jedinečných 

účastníkov. 

 

Obsahom stretnutia boli diskusie o súčasných podmienkach života mládeže v obci, 

pomenovanie silných a slabých stránok života mladých v Kline, načrtnutie vízie mládeže 

a práce s mládežou do roku 2027, a najmä zameranie sa na problémy, ktorým čelia mladí 

ľudia v obci, spolu s ich príčinami a následkami.   

Obyvatelia na stretnutiach pomenovali aktuálny stav spolupráce medzi mladými 

a samosprávou. 

 

Aký je stav spolupráce mladí – samospráva, samospráva – mladí? 

• Obec finančne podporuje spolky pôsobiace v Kline, 

• Obec podporila vznik Rady mládeže Klin, 

• Obec poskytuje bezplatný prenájom kultúrneho domu pre Radu mládeže,  

• Mladí a samospráva sú ochotní spolupracovať navzájom, 

• Mladí i ostatní obyvatelia sú dobre informovaní o možnostiach spolupráce (sociálne 

siete, webstránka obce). 
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Analýza SWOT pre prácu s mládežou v obci Klin 

Nasledujúca analýza SWOT predstavuje súhrn silných a slabých stránok, ktoré pomenovali 

mladí a dospelí obyvatelia obce Klin počas pracovných stretnutí. V časti Silné stránky 

obyvatelia pomenovali, na čo sú v obci hrdí, čo je prednosťou obce, aké spolky fungujú 

v obci, ale aj aké možnosti trávenia voľného času majú mladí. Časť Slabé stránky obsahuje 

negatíva života mladých v obci, problémy, čo nám otvára priestor na zlepšenie.1 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Socha Ježiša Krista/Rio de Klin,  

• cyklochodník,  

• obnovená škola a škôlka,   

• rozhľadňa,  

• príroda,  

• Koliba Klin,  

• oddychová zóna pri škole,  

• rašelinisko, 

• starosta obce,  

• dobrý futbalový tím, futbalové ihrisko, 

• umelá tráva, 

• Rada mládeže,  

• úspešní športovci,  

• rozvoj mladých talentov,  

• instagramový profil obce doKlina, 

• blízkosť Námestova,  

• cez obec neprechádza množstvo áut,  

• Vahanov,  

• náučný chodník,  

• Krčma pod Grapou,  

• Koliba Klin,  

• drevené sochy v obci,  

• zničené ihrisko a osvetlenie pri škôlke, 

• zničené cesty,  

• chýbajúce chodníky,  

• málo odpadkových košov,  

• zničené autobusové zastávky,  

• po cyklotrase jazdia autá aj traktory, 

• nebezpečná križovatka na hlavnej ceste, 

• zničený vlek, 

• nevhodný povrch na beh na školskom 

ihrisku,  

• málo atrakcií,  

• poškodená umelá tráva,  

• slabý rozhlas,  

• neporiadok v obci, 

• málo akcií na ihrisku pre mladých,  

• nedostatok aktivít organizovaných v 

prírode, 

• slabé verejné osvetlenie,  

• málo autobusových zastávok,  

• chýbajúce možnosti na brigádu pre 

mladých,  

• chýbajúci priestor na stretávanie sa, 

                                     

1 V analýze SWOT sme nevyužili identifikovanie príležitostí a ohrození z vonkajšieho 

prostredia, skúmali sme len vnútorné prostredie obce 
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• orlovňa, 

• stavia sa veľa rodinných domov 

(udržateľnosť rodín), 

• aktívny klub dôchodcov, 

• súbor Babička,  

• Folklórna skupina (odčepčovanie), 

• nízka kriminalita, 

• slovensko-poľská spolupráca, 

• podujatia – Kliňanská heligónka, Jánska 

vatra, Deň obce, Prechod Kliňanským 

chotárom, Kliňanský kotlík, Súťaž vo 

varení halušiek, Krosový beh, Škola 

kosenia, Vianočné trhy so zabíjačkou, 

Páračky, Stavanie mája, Šarkaniáda, 

Pochovávanie basy, Sánkovačka, 

Silvester na Grape, Letné kino, dedinské 

zábavy, Batôžkový ples, Mládežnícky 

ples, Poľovnícky ples, Ples Červeného 

kríža, Školský ples  

• subjekty/združenia – Klub dôchodcov, 

Boxclub, hasiči, futbalisti, hokejisti, 

holubári, drobnochov, poľovníci, RSD 

Klin – Roľnícke svojpomocné družstvo 

Klin, Rada mládeže, spevácke zbory, 

NODAM, 

• osobnosti/športovci – Kristián Šimko – 

tanečník, Kristián Meško – kulturista, 

Jessica Triebeľová – boxerka, Roland 

Galčík – futbalista, Ľubo Košút – 

majster Európy v kosení, 

• propagácia - časopisy Klinček, Echo 

Klina, Klingáčik; Instagramový profil 

obce – doKlina. 

chýbajúca kaviareň, workout park, 

detské ihrisko, skatepark, rekreačné 

zóny, 

• chýbajúca „krabička nápadov“, kde by 

obyvatelia mohli vkladať svoje podnety 

a nápady pre zlepšenie,  

• existuje tu „monopol“ – ľudia, ktorí 

pôsobia v spolkoch, nechcú prijať 

nových ľudí medzi seba,  

• mladí sú málo zapájaní do obecných 

akcií, 

• chýbajúci priechod pre chodcov pri škole 

a na začiatku obce, 

• štvorkolky a motorky devastujúce 

prírodu, 

• nedodržiavanie povolenej rýchlosti 

v obci, 

• znečistený potok v obci, 

• málo aktívnych mladých ľudí, 

• vandalizmus, alkoholizmus mladých. 
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Analýza SWOT Rady mládeže Klin 

Tesne pred začatím projektu, 11. apríla 2019, bola založená Rada mládeže obce Klin 

a pomocou projektu chceme napomôcť jej rozbehu a efektívnemu pôsobeniu. V rámci 

jedného stretnutia s Radou mládeže sme sa zamerali aj na SWOT analýzu Rady mládeže2, 

ktorá slúži ako prostriedok k uvedomeniu si predností, ale aj slabostí Rady ako celku, ako aj 

jej členov. Výstupom je: 

 

SILNÉ STRÁNKY RADY MLÁDEŽE SLABÉ STRÁNKY RADY MLÁDEŽE 

• Kreatívni členovia 

• Ochota členov 

• Nekonfliktnosť 

• Dobrá tímová práca 

• Chuť spoznávať sa 

• Angažovanosť v dianí v obci 

• Chuť rozvíjať sa, napredovať 

• Efektívnosť práce 

• Skúsení mladí ľudia 

• Široké portfólio znalostí, skúseností 

a nápadov členov Rady 

• Rôznorodosť – ľudia z odlišných 

prostredí 

• Inšpirácia od iných ľudí, sociálnych sietí 

a pod. 

• Nestálosť členov 

• Zlyháva komunikácia 

• Ignorancia niektorých členov 

• Chýba otvorenosť 

• Pasivita niektorých členov 

• Absencia členov z niektorých spolkov 

(hasiči, futbalisti...) 

• Nerovnomerné rozloženie členov 

jednotlivých vekových kategórií 

• Málo akcií na utuženie kolektívu 

 

Členovia Rady mládeže si taktiež predstavili, aké by to bolo, ak by boli poslancami a mohli 

by ovplyvňovať život mladých ľudí v obci. 

 

Keby som bol poslancom a mohol by som ovplyvňovať život mladých ľudí v obci, začal by 

som s: 

• Pravidelnými stretnutiami s mládežou 

                                     

2 V analýze SWOT sme neskúmali vonkajšie prostredie Rady mládeže, t. j. príležitosti 

a ohrozenia neboli identifikované 
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• Realizáciou spoločných podujatí opakujúcich sa v pravidelných intervaloch = 

vytvorenie tradície (letné kino, tábory, opekačky, stanovačky, turistika a pod.) 

• Propagovaním a zapájaním mládeže do obecných spolkov a organizácií 

• Vytvorením „centra mládeže“ (spoločný priestor) 

• Zavedením „EKO-akcií“   

• Vzdelávacími programami pre deti, mládež, rodiny, týkajúcimi sa rôznych oblastí 

• Akciami folklórneho charakteru (páračky, folklórna sv. omša napr. na Veľkú noc) 

• „Deň umenia“, na ktorom by mohli deti a mladí ukázať svoje umelecké nadanie 

• Opravou verejného osvetlenia 

• Starostlivosťou o verejné priestranstvo (vybudovanie preliezok, oprava ciest) 

• Šírením osvety vážiť si vybudované veci pre mladých 

• Využívaním talentovaných ľudí pri zveľaďovaní obce. 

 

 

Vízia obce Klin pre mládež do roku 2027 

V rámci stretnutí mali účastníci načrtnúť víziu do roku 2027 – akí budú mladí ľudia v Kline 

a aká bude práca s mládežou. Vízia nám pomôže pomenovať dlhodobé ciele projektu. 

 

MLADÍ ĽUDIA V KLINE V ROKU 2027 BUDÚ: PRÁCA S MLÁDEŽOU V KLINE V ROKU 2027 

BUDE: 

• Vedení, inšpirovaní inou skupinou, vzormi 

• Kreatívni 

• Otvorení – nebudú sa báť vyjadriť svoj 

názor alebo predniesť svoje nápady a 

návrhy 

• Kultúrne obohatení 

• Aktívni v rôznych oblastiach 

• Budú sa zapájať do organizácie akcií a 

podujatí v obci 

• Mať priestor prejaviť a ukázať sa 

• Mať úctu k starším 

• Spolupracovať s inými generáciami 

• Organizovať stretnutia pre mladších 

• Jednoduchšia, s fungujúcou a 

zabehnutou Radou mládeže 

• Efektívna a udržateľná 

• Pravidelnejšia a stálejšia 

• Prepojená so všetkými generáciami 

• Prepojená s obecnými spolkami  

• Budú organizované rôzne podujatia pre 

mladých   

• K dispozícii budú priestory pre mladých 

v interiéroch aj exteriéroch 

• Mládež bude mať možnosť praxovať vo 

firmách v obci  

• Budú fungovať záujmové skupiny, 
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• Vychovávať svojich nasledovníkov 

• Aktívne sa zúčastňovať krúžkov 

• Venovať sa často športovým aktivitám 

• Budú si vážiť obecný i súkromný majetok 

a nebudú ho ničiť 

• Budú sa starať o verejný majetok  

• Budú si uvedomovať príčiny a následky 

svojich činov 

• Bude im záležať na tom, aby prostredie, 

v ktorom žijú, bolo čisté a bez odpadkov 

• Budú si vážiť prírodu 

• Budú chcieť ostať žiť v Kline 

organizácie pre rozvoj mládeže  

• Mladí a starší budú spolupracovať 

• Bude uľahčený prístup k stavebným 

pozemkom mladým rodinám 

 

 

 

 

Stromy problémov 

Výstupmi stretnutí so všetkými vekovými skupinami obyvateľov bolo 30 pomenovaných 

problémov, ktoré boli na nasledujúcom spoločnom stretnutí mladých a dospelých zoskupené 

do 5 väčších problémov a bola im určená priorita.  

 

Po hlbšej analýze sme zistili, že viaceré pomenované problémy spolu navzájom nielen 

súvisia, ale sú si aj príčinami alebo následkami. Po analýze vzťahov a súvislostí medzi 

jednotlivými problémami sme ich zoskupili do 2 komplexných problémov, na ktoré sa 

chceme ďalej zamerať a ktoré sa chceme pokúsiť vyriešiť. Prvý je zameraný na trávenie 

voľného času mladých ľudí a druhý na ekologickú stránku života v obci. 
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1. Problém – Pasívne trávenie voľného času 

Za najdôležitejší problém v obci považujeme pasívne trávenie voľného času mladých ľudí. Sú 

v ňom zahrnuté všetky pomenované problémy, ktoré sa bezprostredne týkajú života 

mladých ľudí a v rámci stromu problémov sú buď jeho príčinami alebo následkami.  

 

V obci žije zdanlivo málo aktívnych mladých ľudí, čo je spôsobené slabou motiváciou 

k zapojeniu sa do verejného života, nedostatočnou informovanosťou o organizovaných 

akciách i viaznucou spoluprácou medzi mládežou, obcou a spolkami navzájom. To má za 

príčinu, že väčšinu akcií organizujú starší ľudia a dôchodcovia.  

Mladí v obci majú málo možností trávenia voľného času a i keď sa v obci organizuje pomerne 

veľký počet akcií, len málo z nich je určených výhradne pre mladých, skôr sú zamerané na 

všetky vekové kategórie. Častokrát teda mladí vyhľadávajú možnosti trávenia voľného času 

mimo obce. 

V spolkoch pôsobiacich v obci na prvý pohľad vládne „monopol“, a teda sú zložené zo stálych 

členov a nie je jasné, či by chceli prijať nových členov medzi seba. Následkom toho nie je 

naplno využívaný potenciál mladých ľudí. 

V neposlednom rade mladým chýba priestor, kde by sa mohli stretávať a organizovať akcie 

nielen pre mladých, preto sa stretávajú v krčmách, baroch a netrávia svoj voľný čas 

plnohodnotne.  

 

Detailne analyzovaný problém zobrazuje schéma nižšie: 
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PRÍČINY PRÍČIN PRÍČINY PROBLÉM NÁSLEDKY 
NÁSLEDKY 

NÁSLEDKOV 

Chýba uznanie, 

motivácia 

Málo aktívnych 

mladých ľudí Pasívne 

 

 

trávenie 

 

 

voľného 

 

 

 

času 

 

 

 

Akcie organizujú 

väčšinou starší 

ľudia 

Nechuť 

organizovať 

podujatia 

Slabá informovanosť 

o organizovaní akcií 

Viaznuca súčinnosť 

mládeže s obcou a 

spolkami 

Chýbajúce financie, 

byrokracia 

Málo možností 

trávenia voľného 

času 

Vyhľadávanie 

možností trávenia 

voľného času 

mimo obce 

Úpadok 

spoločenského 

života v obci 

Slabá propagácia 

akcií 

Málo aktivít, akcií 

pre mladých 

Alkoholizmus, 

užívanie drog 

Slabá otvorenosť 

spolkov 

„Monopol“ v 

spolkoch 

Málo možností na 

sebarealizáciu 

a rozvoj talentov 

mladých ľudí 

Nevyužitý 

potenciál 

mladých ľudí 

Rada mládeže nie je 

zastabilizovaná 

Chýbajúce 

priestory na 

stretávanie sa 

Nevhodne trávený 

voľný čas (bary, 

krčmy,...) 

Zánik Rady 

mládeže 

Strata 

kontaktu 

s ostatnými 

mladými 
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2. Problém – Zanedbané verejné priestranstvá 

Druhý problém v rámci stromu problémov je zameraný na ekológiu a celkovú čistotu 

a údržbu verejných priestranstiev v obci, keďže téma životného prostredia čoraz viac 

zaujíma najmä dnešnú mládež.  

 

Za príčinu vzniknutého stavu verejných priestranstiev pokladáme slabú výchovu k čistote 

okolia, ako aj nedostatok upratovacích brigád v obci. Mladí nie sú dostatočne informovaní 

o pravidlách separácie odpadu a neuvedomujú si, ako dlho sa určité druhy odpadu 

rozkladajú v prírode. Často si nevážia verejný majetok, čo vedie k vandalizmu. Súčasťou 

tohto problému je aj malý počet herných plôch v obci, kde by mladí mohli aktívne tráviť 

voľný čas, posilňovať si zdravie a predchádzať tak obezite.  

 

I keď mladí nemajú finančné prostriedky ani kompetencie na obnovu či vybudovanie 

verejných priestranstiev, majú záujem riešiť vzniknuté následky, ale aj predchádzať príčinám 

problému, a tak ho eliminovať.   

 

PRÍČINY PROBLÉM NÁSLEDKY 
NÁSLEDKY 

NÁSLEDKOV 

Chýbajúce upratovacie brigády, 

výchova k čistote okolia 

Zanedbané 

 

verejné 

 

priestranstvá 

Neporiadok 

v obci 

Negatívny 

dopad 

na turizmus 

v obci 

Slabá informovanosť o 

separovaní odpadu 

Neúcta voči verejnému 

majetku 

Vandalizmus 

mladých 

Málo herných plôch pre 

mladých v obci 

Slabé možnosti 

pre aktívny 

pohyb mladých 

Obezita, nezdravý 

spôsob života 
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Prílohy 

1. Výstupy z analytických stretnutí v obci 

2. Výstupy z dotazníkového prieskumu v obci 

3. Analýza dokumentov obce so zameraním na mládež, miestne zoskupenia a demografiu 

4. Zoznam obyvateľov obce zapojených do zberu podkladov do analytického dokumentu 
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Pri j ímateľ:  Rada mládeže Ži l inského kraja  

Názov projektu: 
Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie 

mladých ľudí Žilinského kraja  na veciach verejných 

Kód projektu ITMS2014+: 314011L643 

 

Príloha č. 1 

Výstupy z analytických stretnutí v obci 

 

1. Stretnutie 

Dátum stretnutia: 12.6.2019 

Cieľová skupina: Žiaci 9. triedy Základnej školy v Kline 

Výstup: 

 

1. Čo sa Vám v Kline páči? Čo tu funguje? Na čo ste hrdí? Aké máte možnosti trávenia 

voľného času? 

• Socha Ježisa Krista/Rio de Klin, cyklotrasa, obnovená škola a škôlka,  rozhľadňa, príroda, 

Koliba Klin, oddychová zóna pri škole, rašelinisko 

• Starosta obce, dobrý futbalový tím, Rada mládeže, úspešní športovci, rozvoj mladých 

talentov, instagramový profil obce do.klina, 

• Blízkosť Námestova, cez obec neprechádza množstvo áut,  

• Spolky – hasiči, futbalisti,  

• Kultúrne podujatia – plesy, páračky, Deň športu, stavanie mája... 

 

2. Aké sú podľa Vás najväčšie problémy, ktorým čelia mladí ľudia vo vzťahu k obci? V čom 

vidíte priestor na zlepšenie? Čo chýba mladým? Prečo tieto problémy/nedostatky vznikli? 

Aké následky može mať pre mladých, ak sa nič nezmení? 

 

• PROBLÉMY/PRIESTOR NA ZLEPŠENIE: zničené ihrisko a osvetlenie pri škôlke, zničené 

cesty, chýbajú chodníky, málo odpadkových košov, zničené zastávky, po cyklotrase jazdia 

autá aj traktory, križovatka na hlavnej ceste je nebezpečná, zničený vlek, , nevhodný povrch 

pre beh na školskom ihrisku,  málo atrakcií, poškodená umelá tráva, slabý rozhlas, 

neporiadok 

• Chceli by viac akcií na ihrisku pre mladých, free wi-fi na verejnosti, pestrejší bufet v škole, 

viac aktivít organizovaných v prírode, lepšie cesty, osvetlenie, čistejšiu obec, lepšie pesničky 
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v rozhlase, viac autobusových zastávok, viac lavičiek na Vyšnom konci, dokončenie altánka 

na umelej tráve a opravu dotrhaných sietí, fontánky s vodou pri soche, na umelej, pri KD 

• Chýbajú im možnosti na brigádu, priestor na stretávanie, kaviareň, workout park, detské 

ihrisko, skatepark, krúžky na niektoré druhy športov, park, vybudovanie rekreačných zón, 

viac koncertov/zábav, „krabička nápadov“ kde by mohli vkladať svoje podnety a nápady pre 

zlepšenie, lekáreň 

• PRÍČINY – málo financií, resp. míňajú sa na iné veci, slabá propagácia akcií 

• NÁSLEDKY – život mladých sa nezmení, bude stagnovať, ľudia sa odsťahujú, menej 

návštevníkov, menej obecných peňazí, dopravné nehody na križovatke 

 

2. Stretnutie 

Dátum stretnutia: 24.6.2019 

Cieľová skupina: Študenti vysokých škôl a pán starosta 

Výstup: 

 

1. Predstavte si, že by k Vám prišiel na víkend spolužiak z Bratislavy. Aký program by ste 

mu pripravili? Čo by ste mu ukázali? Kam by ste ho vzali? 

Socha Ježisa Krista/Rio de Klin, Vahanov, cyklochodník, náučný chodník, Krčma pod Grapou, 

Koliba Klin, drevené sochy v obci, futbalové ihrisko, umelá tráva, orlovňa 

 

2. Čo sa Vám v Kline páči? Čo tu funguje? Na čo ste hrdí? Aké združenia tu fungujú? 

Podujatia – Kliňanská heligónka, Jánnska vatra, Deň obce, Súťaž vo varení halušiek, 

Krosový beh, Škola kosenia, Vianočné trhy so zabíjačkou, Páračky, Stavanie mája, 

Šarkaniáda, Sánkovačka, plesy – Batôžkový, Mládežnícky, Poľovnícky, Červeného kríža, 

Školský... 

Subjekty/združenia – Klub dôchodcov, Boxclub, hasiči, futbalisti, hokejisti, holubári, 

drobnochov, poľovníci, RSD Klin – Roľnícke svojpomocné družstvo Klin, Rada mládeže, 

zbory, odčepčenie,  

Osobnosti/športovci – Kristián Šimko – tanečník, Kristián Meško – kulturista, Jessica 

Triebeľová – boxerka, Roland Galčík – futbalista, Ľubo Košút – majster Európy v kosení 

Propagácia - časopisy Klinček, Echo Klina, Klingáčik; Instagramový profil obce – do.klina 
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3. Aké sú podľa Vás najväčšie problémy, ktorým čelia mladí ľudia vo vzťahu k obci? V čom 

vidíte priestor na zlepšenie? Čo chýba mladým? Prečo tieto problémy/nedostatky vznikli? 

Aké následky môže mať pre mladých, ak sa nič nezmení? 

 

PRÍČINY PROBLÉM NÁSLEDKY 

Vandalizmus 

Alkohol 

Vlek – veľké plány na 

začiatku, no neinvestovali 

dostatočne 

Chyba minulosti – ihriská 

neboli priorita 

Dnešná doba – nízky záujem 

tráviť čas von 

ZANEDBANÉ VEREJNÉ 

PRIESTRANSTVÁ  

(športové ihrisko, lyžiarsky 

vlek, detské ihrisko) 

Mladí nebudú chodievať von 

Zvýšený vandalizmus 

Rastúca obezita mladých 

Chyba vo vláde – legislatíva 

Podnikateľom chýba 

lokalpatriotizmus – aby viac 

podporovali obec 

Obec nemá priestor na 

vlastnú priemyselnú zónu – 

veľké podniky patria pod 

Námestovo 

Problém s vlastníckymi 

vzťahmi (chodníky) 

CHÝBAJÚCE FINANCIE 

(free wi-fi, pre hasičov, na 

akcie, školská jedáleň, 

chodníky, cesty) 

Nespokojnosť občanov 

Finančná kríza 

Slabá osveta 

Chyba minulosti – nebol 

záujem o akcie 

Sebeckosť ľudí, závisť, 

neúcta 

Kritizovanie 

Frustrácia (zvyk, že sa nič 

nerobilo) 

Ľudia nechcú dať zarobiť 

organizátorom akcie 

MENTALITA ĽUDÍ 

(slabá súčinnosť mládeže 

s obcou, nezáujem o obecné 

akcie, stále tí istí ľudia na 

akciách) 

Nechuť robiť akcie pre ľudí 

„Mŕtva obec“ 

„Skapal pes“ 
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(Triebeľ) 

Málo aktívnych ľudí, ktorí by 

vydržali robievať akcie, 

chodiť na ne  

Nedostatok financií 

Vandalizmus 

Problémy pri budovaní 

(pozemky) 

Neochota spolupracovať 

V minulosti knižnica nebola 

príliš využívaná 

Spolitizovanie systému 

CHÝBAJÚCE PRIESTORY 

(knižnica, centrum 

obce/námestie, priestor pre 

mladých) 

Neochota budovať 

Ľudia sa nebudú stretávať 

Celkový nezáujem  

Chýbajú osobnosti, ktoré by 

viedli tieto aktivity 

Neochota odovzdávať 

skúsenosti/zručnosti 

mladým 

Nedostatok voľného času 

(rýchla doba) 

Nedostatok financií 

Ľudia nechcú robiť veci 

zadarmo na úkor svojho 

voľného času 

NEANGAŽOVANOSŤ 

(športové krúžky, 

voľnočasové aktivity, folklór) 

Málo akcií 

Nárast vandalizmu 

a alkoholizmu 

Závislosť na internete 

Slabé kultúrne povedomie 

 

3. Stretnutie 

Dátum stretnutia: 25.6.2019 

Cieľová skupina: Študenti stredných škôl 

Výstup: 

 

1. Čo sa Vám v Kline páči? Čo tu funguje? Na čo ste hrdí? Aké združenia tu fungujú? Aké 

majú mladí možnosti trávenia voľného času? 

1.Skupina: Náučný chodník, cyklochodník, Socha Ježiša Krista/Rio de Klin, Vahanov, škola a 

škôlka, ihriská, Koliba Klin, zbory, Červený kríž, hasiči 



 

16 

 

2.Skupina: zavedenie cyklotrasy, staranie sa o školstvo v dedine, záujem obce o naše 

názory, záujem o prostredie, zviditeľnenie obce sochou, organizovanie dedinských zábav, 

kultúrnych podujatí, spolky – hasiči, HK Klin, TJ Tatran, Červený kríž, drobnochovatelia, Box 

Club Triebeľ 

 

3.Skupina: socha Ježiša Krista, akcie – stavanie mája, vatra, Kliňanský kotlík, páračky, 

futbal, box, posilňovňa, hasiči, cyklochodník, Červený kríž, pochovávanie basy..., sme hrdí 

na úspechy v športe mladých ľudí, na dôchodcov;  

 

2. Aké sú podľa Vás najväčšie problémy, ktorým čelia mladí ľudia vo vzťahu k obci? V čom 

vidíte priestor na zlepšenie? Čo chýba mladým? Prečo tieto problémy/nedostatky vznikli? 

Aké následky môže mať pre mladých, ak sa nič nezmení? 

1.Skupina:  

Problémy: rozbitá umelá tráva, málo zábav a výletov pre mladých (nápad – dedinská 

stanovačka), akcie z nášho „mládi“, viac športových akcií 

Príčiny: mladí sú málo aktívni – spôsobuje to alkohol, drogy, záškoláctvo, depresie, závislosti 

Následok: „staroba bez zážitkov“ 

 

2.Skupina: 

Problémy: existuje tu „monopol“ – ľudia, ktorí pôsobia v spolkoch, nechcú prijať nových ľudí 

medzi seba, ak by ich aj prijali, je otázne, či by im dali priestor na realizáciu; rozbité cesty, 

chýbajúce chodníky, málo dedinských zábav 

Príčiny: slabá motivácia mladých ľudí 

Následok: ak sa nezačne podporovať mládež, tak to bude viesť k úpadku, čo znamená že 

budú hľadať možnosti v iných dedinách 

 

3.Skupina 

Problémy: málo akcií pre mladých – všetky akcie organizujú starší ľudia, nezapájajú sa deti, 

málo verejných miest na stretávanie, mladí sú málo zapájaní do obecných akcií, v obci sa 

nenachádzajú chodníky, málo športových stredísk – nutná oprava multifunkčného ihriska 

Následok: mladí ľudia stratia záujem o rozvoj obce 

 

Na základe výstupov jednotlivých skupín boli identifikované 2 hlavné problémy, ktoré 

pomenovali všetky 3 skupiny: 
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PRÍČINY PROBLÉM NÁSLEDKY 

Chýbajú organizátori – 

chýba im motivácia niečo 

organizovať 

Chýbajú priestory 

Nedostatočný záujem (stále 

tie isté akcie) 

Slabá propagácia akcií 

Závisť obyvateľov – 

nedoprajú iným, nedajú 

zarobiť organizátorom 

CHÝBAJÚCE ZÁBAVY, AKCIE, 

VÝLETY 

Strata záujmu o obecné 

akcie  

Úpadok spoločenského 

života v obci 

„Monopol“ – uzavreté 

skupinky členov v spolkoch 

Chýba vďačnosť, motivácia 

Mladí sú málo oslovovaní 

Slabá propagácia akcií 

MLADÍ SÚ MÁLO ZAPÁJANÍ 

DO OBECNÝCH AKCIÍ 

Nechuť mladých zapájať sa 

Pasivita 

 

 

4. Stretnutie 

Dátum stretnutia: 30.7.2019 

Cieľová skupina: Mladé rodiny 

Výstup: 

 

1. Aký je stav spolupráce mladí – samospráva, samospráva – mladí? 

• Finančná podpora spolkov od obce 

• Podpora vzniku Rady mládeže 

• Bezplatný prenájom priestorov poskytovaný obcou 

• Ochota spolupracovať navzájom 

• Dobrá informovanosť o možnostiach spolupráce (sociálne siete, stránka obce) 

 

2. Silné stránky obce Klin čo sa týka života mladých ľudí: 

• Areál, kde sa nachádza Socha Ježiša Krista 

• Areál pri materskej škole, základnej škole 

• Koliba Klin (podujatia, heligónka,...) 
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• Obecné akcie (páračky, športový deň, stavanie mája, Deň obce, hasičská zábava, 

výstava drobnochovateľov, mládežnícky ples) 

• Posilňovňa, futbalové ihrisko, klub Hasičatá 

• Rada mládeže 

• Turistické trasy – chránené krajinné územie, rašeliniská, Vahanov 

• Cyklotrasa, rozhľadňa 

• Prechod Kliňanským chotárom, Klinský krosový beh 

• Poloha blízko Námestova 

• Stavia sa veľa rodinných domov (udržateľnosť rodín) 

• Aktívny klub dôchodcov 

 

3. Problémy, ktorým čelia mladí ľudia v obci: 

PRÍČINY PROBLÉMY NÁSLEDKY 

Málo smetných košov + 

výchova 

Odpad v obci Negatívny dopad a turizmus 

Nezáujem obce a občanov Málo možností na 

stretávanie sa (chýbajúca 

klubovňa) 

Stretávanie sa v krčmách, 

na ulici 

Chýbajú financie Chýbajúce ihrisko pre deti a 

mládež 

Cestovanie do Námestova 

a iných miest pre zábavu 

detí 

Nezáujem obce, školy, 

financie 

Chýbajúci prechod pre 

chodcov pri škole a na 

začiatku obce 

Možná nehoda, úraz 

Nezáujem občanov 

o niektoré akcie  

Málo aktivít, akcií ako napr. 

krúžky, tábory 

Sťažovanie občanov, že obec 

nič neorganizuje 

Nesúčinnosť občanov Chýbajúce detské ihrisko - 

Lidl 

Nie je kam ísť s deťmi 

Zlé vlastnícke vzťahy 

pozemkov 

Nevybudované chodníky Nebezpečenstvo, nehoda 

Chýbajúce retardéry Rýchlosť áut v obci Dopravné nehody 

Neinformovanosť z reálneho 

života 

Užívanie drog Závislosť, smrť 
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Chýbajúca psychologická 

poradňa 

Šikana na škole, 

kyberšikana 

Zlý psychický stav dieťaťa 

 

4. Čo navrhujete zmeniť pre zlepšenie života mladých v obci? 

• Označiť prechod pre prevádzke na nižný koniec 

• Znížiť poplatky za MŠ 

• Viac akcií pre deti a mladé rodiny (letné kino, letná párty pre rodiny s deťmi...) 

• Viac priestoru pre stretávanie sa (herňa, centrum pre matky...) 

• Burza oblečenia, vecí, hračiek („zóna bez peňazí“) 

• Lepšia informovanosť na stránkach obce a sociálnych sieťach 

• Workshopy 

• Znížiť korupciu – uprednostňovanie detí, napr. v dennom tábore 

• Zvýšenie ekologického povedomia mladých na konkrétnych prípadoch 

• Vybudovanie ihriska, oddychovej zóny, preliezok, klziska 

• Organizovanie „stretiek“ pre detí a mládež 

• Letný tábor pre deti (denný), rodinná stanovačka,  

• Dobrovoľnícka činnosť (pre sociálne slabšie rodiny, chorých) 

• Spolupráca s dôchodcami – krúžky ručných prác 

 

5. Vízia do roku 2027 

Mladí ľudia v Kline v roku 2027 budú: 

• Organizovať stretnutia pre mladších 

• Zúčastňovať sa krúžkov 

• Venovať sa viac športovým aktivitám 

• Sa starať o verejný majetok – napr. maľovať zábradlia 

• Bude im záležať na čistom prostredí, v ktorom sú a nebudú sa musieť hanbiť za to, že 

sú niekde pohodené odpadky 

• Budú si vážiť veci, ktoré v obci už máme – umelý trávnik, detské ihrisko, areály pri 

kríži, rozhľadni 

Práca s mládežou v roku 2027 bude: 

• Budú organizované podujatia ako denný tábor pre deti, stretká, krúžky ručných prác 

• K dispozícii im bude herňa, klubovňa, knižnica, ihrisko, preliezky, oddychová zóna 

• Výučba cudzích jazykov od nástupu do MŠ 

• Rozvoj detí pre prírodné vedy 
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• Prax mládeže vo firmách v obci – získanie praxe do reálneho života 

• Bude fungovať detský zbor v kostole, eRko 

• Mladí a starší budú spolupracovať 

• Uľahčenie prístupu k hotovým stavebným pozemkom mladým rodinám 

 

5. Stretnutie 

Dátum stretnutia: 12.8.2019 

Cieľová skupina: Dôchodcovia 

Výstup: 

 

1. Silné stránky obce Klin čo sa týka života mladých ľudí: 

• Vahanov 

• Aktívna jednota dôchodcov,  

• súbor Babička,  

• Folklórna skupina (odčepčovanie) 

• Nízka kriminalita 

• Pán starosta 

• Cyklochodník,  

• Rozhľadňa,  

• areál školy,  

• umelá tráva 

• Mládežnícky futbal 

• Koliba Klin 

• Slovensko-poľská spolupráca 

• Poľnohospodárske družstvo, holubári  

• Páračky, všetky obecné akcie, Silvester na Grape, Jánska vatra, Letné kino, Klinský 

krosový beh, Biela stopa 

 

2. Problémy, ktorým čelia mladí ľudia v obci: 

PRÍČINY PROBLÉMY NÁSLEDKY 

Zmena účelu projektu Zle nastavený cyklochodník 

– pôvodne mal byť spojený 

s cestou pre autá 

Nespokojní občania 

Pokuty pre autá, zákaz áut 

Nedisciplinovaní šoféri Nedodržiavanie povolenej Nebezpečenstvo 
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rýchlosti v obci Nedá sa prejsť cez cestu 

Nie je priestor, kde by mohli 

jazdiť 

Štvorkolky a motorky ktoré 

devastujú prírodu 

Znečistenie prírody, 

nebezpečenstvo, hluk 

Nekvalitný podklad Rozbité cesty v obci Nebezpečenstvo, ničenie áut 

Nie všetky domy sú 

napojené na kanalizáciu, 

čierne prípojky  

Znečistený potok v obci Smrad, zápach, 

neestetickosť  

Neuvedomelosť občanov Nečistota obce (dom 

smútku) 

Smrad, zápach, 

neestetickosť 

Slabá motivácia Málo aktívnych mladých ľudí Alkoholizmus mladých, 

vandalizmus 

 

3. Čo navrhujete zmeniť pre zlepšenie života mladých v obci? 

• Založenie turistického klubu, klubu skautov 

• Osveta, vyhlásenie napr. čistenia obce 

• Lepšiu spoluprácu mladých a dôchodcov 

• Zabezpečenie priestorov na stretávanie sa (klubovne) 

• Lepšiu podporu, motiváciu pre mladých 

• Lepší dohľad nad verejnými priestormi, aby sa prechádzalo vandalizmu 

• Viac akcií pri soche Ježiša Krista (napr. gospelové koncerty) 

 

6. Stretnutie 

Dátum stretnutia: 14.8.2019 

Cieľová skupina: Rada mládeže 

Výstup: 

 

SILNÉ STRÁNKY RADY MLÁDEŽE SLABÉ STRÁNKY RADY MLÁDEŽE 

Kreatívni ľudia 

Ochota 

Nekonfliktnosť 

Tímová práca 

Vzájomné spoznávanie sa 

Angažovanosť 

Nestálosť členov 

Zlyháva komunikácia 

Ignorácia niektorých členov 

Chýba otvorenosť 

Neaktivita niektorých členov 

Absencia členov niektorých spolkov (hasiči, 
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Chuť rozvíjať sa, napredovať 

Efektívnosť 

Skúsení mladí ľudia 

Široké portfólio znalostí, skúseností nápadov 

Rôznorodosť – ľudia z odlišných prostredí 

Inšpirácia od iných ľudí, sociálnych sietí 

a pod. 

futbalisti...) 

Nerovnomerné rozloženie členov 

jednotlivých vekových kategórií 

Málo akcií na utuženie kolektívu 

 

Keby som bol poslancom a mohol by som ovplyvniť život mladých ľudí v obci, začal by som 

s: 

• Pravidelnými stretnutiami s mládežou 

• Realizáciou spoločných podujatí opakujúcich sa v pravidelných intervaloch – 

vytvorenie tradície (letné kino, tábory, opekačky, stanovačky, turistika a pod.) 

• Propagovaním a zapájaním mládeže do obecných spolkov a organizácií 

• Vytvorením „centra mládeže“ (spoločný priestor) 

• Zavedením „EKO-akcií“  

• Vzdelávacie programy pre deti, mládež, rodiny, týkajúce sa rôznych oblastí 

• akcie folklórneho rázu (páračky, folklórna sv. omša napr. na Veľkú noc) 

• „Deň umenia“ na ktorom by mohli detí a mladí ukázať svoje umelecké nadanie 

• Oprava verejného osvetlenia 

• Starostlivosť o verejné priestranstvo (vybudovanie preliezok, oprava ciest) 

• Šíriť osvetu vážiť si vybudované veci pre mladých 

• Využívanie talentovaných ľudí pri zveľaďovaní obce 

 

VÍZIA DO ROKU 2027 

MLADÍ ĽUDIA V KLINE V ROKU 2027 BUDÚ: PRÁCA S MLÁDEŽOU V KLINE V ROKU 2027 

BUDE: 

Vedení, inšpirovaní inou skupinou, vzormi 

Kreatívnejší 

Otvorenejší – nebudú sa báť vyjadriť svoj 

názor alebo predniesť svoje nápady 

a návrhy 

Aktívnejší 

Budú sa zapájať do akcií 

Jednoduchšia s fungujúcou a zabehnutou 

Radou mládeže 

Efektívnejšia 

Skúsenejšia po rokoch fungovania 

Pravidelnejšia a stálejšia 

Prepojená so všetkými generáciami 

Prepojená s jednotlivými obecnými 
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Budú chcieť ostať žiť v Kline 

Si vážiť obecný i súkromný majetok 

a neničiť ho 

Kultúrne obohatení 

Mať úctu k starším 

Budú si viac vážiť prírodu 

Viac športovať 

spolkami (hasiči, futbalisti, jednota 

dôchodcov) 

 

7. Stretnutie 

Dátum stretnutia: 26.8.2019 

Cieľová skupina: Poslanci a dôležití dospelí v obci 

Výstup: 

 

1. Silné stránky obce Klin, čo sa týka života mladých ľudí: 

• Letné kino 

• Futbal 

• Jánska vatra 

• Brigády v obci (aktívne zapojenie sa mladých) 

• Mládežnícky ples 

• Aktívna mládež vo farnosti – spevokol 

• Súbor, ktorý robieva odčepčovanie na svadbách 

• Box club Triebeľ 

• Hasičky do 14 rokov 

• Červený kríž (dobrovoľníčky) 

• Drobnochovatelia 

• Klinský krosový beh (spoluorganizácia mladých) 

• Zimný prechod 

• Ochota mladých 

• Lídri medzi mladými 

• NODAM (letný tábor) 

• Poľovnícke združenie 

 

2. Problémy, ktorým čelia mladí ľudia v obci 
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PRÍČINY PROBLÉMY NÁSLEDKY 

Rada mládeže nie je 

sformovaná/zastabilizovaná 

Chýbajúci priestor na 

stretávanie sa (klubovňa) 

Zánik Rady mládeže 

Nevhodne trávený voľný 

čas (bary, krčmy,...) 

Neochota 

Problém formálneho 

uvoľnenia žiakov 

Viaznuca spolupráca so 

školou (výstava 

drobnochovateľov) 

Nezapojenie mladých ľudí 

(žiakov) do aktivít 

Mladí nie sú zapojení do 

údržby verejného 

priestranstva 

Výchova v rodine 

Chýbajúce kamery 

Nefunguje postih 

Vandalizmus 

 

Nie sú peniaze na iné veci, 

je potrebné stále 

opravovať 

Nedostatok financií 

Zákonom dané prekážky 

Chýbajúce oddychové zóny 

pre deti 

Chýbajúci kontakt medzi 

deťmi 

Chýbajúci priestor na 

stretávanie sa 

Neoslovovanie mladých 

Alkoholizmus mladých Vandalizmus 

Deformácia vývoja 

mladých 

Úpadok kultúry v obci 

 

VÍZIA DO ROKU 2027 

MLADÍ ĽUDIA V KLINE V ROKU 2027 

BUDÚ: 

PRÁCA S MLÁDEŽOU V KLINE V ROKU 

2027 BUDE: 

Aktívni 

Zodpovední (nebudú vandalmi) 

Mať priestor prejaviť a ukázať sa 

Si uvedomovať príčiny a následky svojich 

činov 

Spolupracovať s inými generáciami 

Vychovávať svojich nasledovníkov 

Otvorenosť zložiek  

Udržateľná 

Flexibilná voči dobe 
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8. Stretnutie 

Dátum stretnutia: 19.9.2019 

Cieľová skupina: Mladí a dospelí 

Výstup: 

 

Mladí zatriedili a zoradili problémy podľa dôležitosti nasledovne: 

1.Problém  

Málo aktívnych mladých ľudí 

Akcie organizujú starší ľudia, nie sú zapájané deti 

Neangažovanosť (športové krúžky, voľnočasové aktivity, folklór) 

Málo možností trávenia voľného času (chýbajúci workout park, skate park, kaviareň, krúžky, 

rekreačné zóny)  

Stále tí istí ľudia na akciách 

Nezáujem o obecné akcie 

Málo zábav, akcií a výletov pre mladých 

Chýbajúce možnosti brigády 

„Monopol“ – ľudia pôsobiaci v spolkoch nechcú prijať nových ľudí medzi seba 

 

2.Problém – „Mladí vandali“ 

Alkoholizmus mladých 

Vandalizmus 

Mladí sú málo zapájaní do obecných akcií 

Slabá súčinnosť mládeže s obcou 

Užívanie drog 

 

3.Problém – „Cesty a doprava“ 

Rozbité cesty 

Štvorkolky a motorky devastujúce prírodu 

Nebezpečná križovatka na hlavnej ceste 

Nedodržiavanie povolenej rýchlosti v obci 

Zanedbané verejné priestranstvá 

Chýbajúce financie 

Chýbajúce chodníky, prechody pre chodcov 

Zle nastavený cyklochodník 
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4.Problém – „Neporiadok a chýbajúce priestory“ 

Znečistený potok v obci 

Chýbajúce detské ihrisko 

Chýbajúce priestory (knižnica, centrum obce/námestie, priestor pre mladých) 

Chýbajúce oddychové zóny pre deti 

Neporiadok v obci, odpadky 

 

5.Problém  

Šikana na škole, kyberšikana 

Viaznuca spolupráca so školou 

Málo aktivít, akcií ako napr. krúžky, tábory 

 

Dospelí zatriedili a zoradili problémy podľa dôležitosti nasledovne: 

1.Problém 

Chýbajúce priestory (knižnica, centrum obce/námestie, priestor pre mladých) 

Málo aktívnych mladých ľudí 

Málo zábav, akcií a výletov pre mladých 

Mladí sú málo zapájaní do obecných akcií 

Málo možností trávenia voľného času (chýbajúci workout park, skate park, kaviareň, krúžky, 

rekreačné zóny)  

Stále tí istí ľudia na akciách 

Nezáujem o obecné akcie 

 

2.Problém 

Chýbajúce detské ihrisko 

Chýbajúce oddychové zóny pre deti 

Neporiadok v obci, odpadky 

Zanedbané verejné priestranstvá 

 

3.Problém 

Slabá súčinnosť mládeže s obcou 

Málo aktivít, akcií ako napr. krúžky, tábory 

„Monopol“ – ľudia pôsobiaci v spolkoch nechcú prijať nových ľudí medzi seba 
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Neangažovanosť (športové krúžky, voľnočasové aktivity, folklór) 

Chýbajúce možnosti brigády 

Akcie organizujú starší ľudia, nie sú zapájané deti 

Viaznuca spolupráca so školou 

 

4.Problém  

Chýbajúce chodníky, prechody pre chodcov 

Štvorkolky a motorky devastujúce prírodu 

Nedodržiavanie povolenej rýchlosti v obci 

Chýbajúce financie 

Rozbité cesty 

Nebezpečná križovatka na hlavnej ceste 

Zle nastavený cyklochodník 

Znečistený potok v obci 

 

5.Problém  

Šikana na škole, kyberšikana 

Alkoholizmus mladých 

Užívanie drog 
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Príloha č. 2 

Výstupy z dotazníkového prieskumu v obci 
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           Názov obce: OBEC KLIN 

   

           Dátum, ku ktorému vypĺňaš údaje: 9/30/2019 

   

           

            V nasledujúcich riadkoch nám opíš svoju obec (históriu, súčasnosť, tradície, prírodu... ): 

           História: Obec vznikla v polovici 16. storočia na valaskom práve. Patrila Oravskému panstvu a založili 
ju Thurzovci. Osídlením obce bol poverený Jakub Kohút z Ústia, ktorý tu priviedol päť rodín, spravovali 
ju dediční richtári.  Spustla za kuruckých vojen. Klin sa už v 18. storočí stal dedinou obchodníkov, 
remeselníkov a pláteníkov. Začiatkom 19. storočia sa začali objavovať murované domy tzv. plátenícke 
kúrie.  V roku 1778 mala 470 obyvateľov, v roku 1828 mala 151 domov a 822 obyvateľov. Obyvatelia 
Klina sa okrem poľnohospodárstva zaoberali aj chovom hovädzieho dobytka a oviec, 
drevorubačstvom, pltníctvom a šindliarstvom.                                            Cestovný ruch v obci: bežecké 
trate,  značená turistická trasa na Vahanov a Socha Krista na Grape                                                                                                                                                                       
Kultúrnohistorické pamiatky: kaplnka z roku 1825, remeselnícke plátenícke kúrie z  19. storočia  
Kultúrne, spoločenské a športové  podujatia:  futbalové súťaže, stolný tenis,  Kliňanská Biela stopa v 
behu na lyžiach, Prechod na bežkách Kliňanským chotárom, Obecné paráčky, Deň športu a kultúry, 
Vianočný stolnotenisový turnaj, maškarné a spoločenské plesy, Vzdanie úcty životu – vítanie 
novonarodených detí, Spoločné  vítanie nového roka pri vianočnom stromčeku pod kostolom, 
Stretnutie dôchodcov                                                                                                                
Rastlinstvo(rastlinný stupeň): stupeň smrekových lesov 
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Prevažujúci porast: prevaha lúk, pasienkov; lesy 
Vzácne, chránené druhy rastlín: horec luskáčovitý, vstavačovec májový, bielokvet močiarny, 
andromédka sivolistá, nezábudka močiarna a i. 
Živočíšstvo: oblasť živočíšstva ihličnatých lesov 
Prevažujúce druhy živočíchov: zajac, jeleň, srna, vlk, líška, diviak a pod.                                                                                                         

                      

 DEMOGRAFIA OBCE                 

           Celkový počet obyvateľov ku dňu, kedy vyĺňaš formulár: 2450 

 
           Počet občanov podľa veku: 0 - 5 rokov 237 

   

    

6 - 9 rokov 172 
   

    

10 - 14 rokov 195 
   

    

15 - 18 rokov 138 
   

    

19 - 30 rokov 473 
   

    

31 - 49 rokov 690 
   

    

nad 50 rokov 545 
   

           Počet žien v obci: 1239 
 

počet mužov v obci: 1211 
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 INŠTITÚCIE PRACUJÚCE S MLÁDEŽOU V OBCI           

           

     

ÁNO/NIE 
Počet 
žiakov 

  Základná škola       áno  331 
  

           Materská škola       áno 113 
  

           Umelecká škola       nie   
  

           Centrum voľného času     nie   
  

           Centrum voľného času                      
(ako súčasť Základnej školy)   

nie   

  

           Školský klub detí       áno 52 
  

            KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU V OBCI           

           Má obec vypracovaný nejaký dokument týkajúci sa práce s deťmi a mládežou? 

           

        

ÁNO
/NIE: nie 

           

Má obec pracovníka, ktorý má v agende prácu s mládežou? 

ÁNO
/NIE

: nie 
Ak áno, napíš, aký má pracovný úväzok a aká je jeho náplň práce: 
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            DOKUMENTY HOVORIACE O PRÁCI S MLÁDEŽOU V OBCI       
V tejto časti opíš jednotlivé dokumenty hovoriace o práci s mládežou. Môžu to byť rôzne Všeobecné záväzné nariadenia, 
taktiež Smernice, Strategické dokumenty, PHSR  a pod.  

           Názov dokumentu   
 

Čo konkrétne hovorí o deťoch a mládeži?       

  
 

  

 

 

 

           

  
 

  

 

 

 

           

  
 

  

 

 

 

           

  
 

  

 

 

 

            ZLOŽENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA           

           Meno a priezvisko 
 

vek 
 

Meno a priezvisko 
 

vek 

Ing. Peter Jendroľ 
 

49 
 

 Dominik Tomaštík 
 

21 

Dušan Gonšenica 
 

39 
 

Andrea Kekeľáková 
Laššáková 

 
35 

Ľudovít Svetlošák 
 

52 
 

Pavol Večerek 
 

45 

Dávid Mišek 
 

31 
 

  
 

  

Ing.Peter Luka 
 

38 
 

  
 

  

Viliam Bahleda 
 

49 
 

  
 

  

            ROZBOR FINANČNEJ PODPORY NA DETI A MLÁDEŽ ZO STRANY OBCE     

           SUMARIZÁCIA ROZPOČTU 
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CELKOVÉ PRÍJMY OBCE             
2,548,319.00 

€ 

PRÍJMY OBCE ZÍSKANÉ NA DETI A MLÁDEŽ         3,000.00 € 

                    

CELKOVÉ VÝDAVKY OBCE             
2,422,022.00 

€ 

Výdavky obce na podporu školskej činnosti - Základná škola       756,203.00 € 

Výdavky obce na podoru školskej 
činnosti - Materská škola                 

271,867.00 
€ 

Výdavky obce na podporu 
mimoškolskej činnosti (CVČ, ŠJ, 
ŠKD)                 

237,917.00 
€ 

           Výdavky obce na podporu 
športových klubov                 27,442.00 € 

Výdavky obce na podporu 
dobrovoľných hasičov                 6,063.00 € 

Výdavky obce na podujatia 
organizované v obci                 13,179.00 € 

Výdavky obce na podujatia 
organizované iba pre deti a 
mládež                 7,914.00 € 

Výdavky obce na podporu 
občianskych združení 
pracujúcich s deťmi a mládežou v 
obci                 1,020.00 € 

                      

  
        

    

Iné výdavky na deti                  a mládež 
(rozpíš):     

 ORGANIZÁCIE V OBCI - KONTAKTNÝ LIST           

           

Názov organizácie Zodpovedná osoba 
Telefónne 

číslo E-mail 

Farský úrad 
doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel 

PhD. 
043/ 558 

45 00 
klin.fara@gmail.com  

ZŠ a MŠ Klin Mgr. Alexandra Jaňáková 
043/ 558 

43 27 
zsklin@orava.sk 

Jednota dôchodcov Oľga Prísažná 
0903 619 

527 
prisaznaolina@gmail.com 

ZO CHPHolubov Milan Uradnik 0904 657 milan.uradnik@orava.sk 

mailto:klin.fara@gmail.com
mailto:zsklin@orava.sk
mailto:prisaznaolina@gmail.com
mailto:milan.uradnik@orava.sk
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569 

Červený kríž Klin Juraj Balek, Mgr. 
0908 022 

842 
juraj.balek@post.sk 

TJ Tatran Klin Michal Kosmeľ 
0903 543 

347 
michal.kosmel@klinstav.sk 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Klin Ľubomír Košút 
0944 129 

944 
  

Box club Triebeľ Peter Triebeľ 
0907 855 

762 
 bctriebel@gmail.com 

Zväz chovateľov Blažej Bystrianský, MVDr. Ing., 
0903 695 

710 
blazejb@centrum.sk 

Urbár Klin Ing. Marián Klinovský 
0905 943 

309 
urbarklin@orava.sk 

OZ Orlovňa Klin Ing. Peter Jendroľ  
0902 915 

563 
peter.jendrol@orava.sk  

        

 PÁR VETAMI OPÍŠ ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA V OBCI         

           Názov združenia: Farský úrad 

Info pár vetami: Správcom farnosti je od 1. 8. 2012 doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel PhD. 
Kaplánom je od 10. 7. 2018 Mgr. Marek Forgáč. Farnosť bolá založená 1. 7. 
1998. Dovtedy bola filiálkou farnosti Zubrohlava. Patrí do dekanátu 
Námestovo. Farským kostolom je Kostol sv. Antona Paduánskeho. Pôsobí tu 
Mládežnícky spevácky zbor a Vokálny zbor.  

           Názov združenia: ZŠ a MŠ Klin 

Info pár vetami: ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Klin  (ZO JDS Klin) bola založená v roku 
2007, kedy sa predsedníčkou stala Anna Strižencová. V súčasnosti má ZO 
JDS 74 členov. Dôchodcovia sa aktívne zapájajú do kultúrno-spoločenského 
života obce Klin. 

           Názov združenia: ZO CHPHolubov 

Info pár vetami: Základna organizáca chovateľov poštových holubov v Kline (ZO CHPH) 
vznikla v roku 1978 oddelením od vtedajšej spoločnej organizácie s obcami 
Bobrov, Rabča, Oravská Polhora a mestom Námestovo. Hlavní zakladateľia 
boli Ján Volf a Anton Úradník. 

mailto:juraj.balek@post.sk
mailto:michal.kosmel@klinstav.sk
mailto:blazejb@centrum.sk
mailto:urbarklin@orava.sk
mailto:peter.jendrol@orava.sk
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           Názov združenia: Červený kríž Klin 

Info pár vetami: MS SČK v Kline obnovil svoju aktívnu činnosť na ustanovujúcej schôdzi dňa 
6.4. 2000. 
 
Ku dňu 31.12.2016 evidujeme 233 členov.  

           Názov združenia: TJ Tatran Klin 

Info pár vetami: Počiatky organizovaného športu v Kline úzko súvisia s rokom 1965, keď bola 
v obci založená TJ. Pri jej zrode stál Bohumil Mišek, Martin Úradník, 
Emanuel Katrák a zakladateľ futbalového klubu Tatran Klin Alexander Klos. 
Na jeho počesť sa dodnes každoročne na prelome júla a augusta organizuje 
futbalový turnaj. 

           Názov združenia: Dobrovoľní hasiči 

Info pár vetami: Dobrovoľný hasičský spolok bol založený v roku 1922. V roku 2007 sme 
oslávili 85 výročie vzniku usporiadaním okresnej súťaže. Hlavnou úlohou 
DHZ je ochrana majetku a životov občanov pred požiarmi a živelnými 
pohromami. Prípravou na túto náročnú činnosť je hasičský šport. Naši hasiči 
sa zúčastňujú súťaži, kde najmä ženy dosiahli výborné výsledky. 

           Názov združenia: Box club Triebeľ 

Info pár vetami: Box club bol založený v roku 2010. Majiteľom, prezidentom klubu a 
hlavným trénerom je od jeho vzniku Peter Triebeľ.  Pod jeho vedením 
zverenci dosiahli viacero úspechov. Klub bol hostiteľom a 
spoluorganizátorom viacerých boxerských turnajov a exhibícii. 

           Názov združenia: Zväz chovateľov 

Info pár vetami: Začiatok organizovanej spolupráce drobnochovateľov siaha do roku 1968, 
keď začala pracovať Miestna organizácia SZCH. Vrchol aktivity bol v 80 
rokoch 20. storočia. V Kline sa konali okresné výstavy a chovatelia svoje 
výsledky prezentovali aj na celoštátnych výstavách. V roku 2012 sa po dlhej 
dobe opäť zorganizovala výstava zvierat 

           Názov združenia: Urbár Klin 

Info pár vetami: Činnosť Urbáru bola obnovená roku 1991. Všetky lesné plochy, ktoré 
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minulosti patrili bývalým urbarialistom, sa opäť vrátili. Urbár 
obhospodaruje 163,8 ha lesa. Okrem starostlivosti o les je hlavnou 
činnosťou aj piliarska výroba v lokalite Kohútová v Kline. 

           Názov združenia: OZ Orlovňa Klin 

Info pár vetami: OZ Orlovňa Klin vzniklo v roku 2014. Združenie používa názov Orlovňa, 
ktorý bol zaužívaným názvom bývalého spolkového domu Jednoty Orla v 
Kline. Cieľom Združenia je poskytovať osvetovú, vzdelávaciu, kultúrnu, 
výchovnú, poradenskú a publikačnú činnosť s cieľom napomáhať k 
všeobecnému rozvoju obce. 
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Pri j ímateľ:  Rada mládeže Ži l inského kraja  

Názov projektu: 
Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie 

mladých ľudí Žilinského kraja  na veciach verejných 

Kód projektu ITMS2014+: 314011L643 

 

Príloha č. 4 

Zoznam obyvateľov obce zapojených do zberu podkladov do analytického 

dokumentu 

 

Kekeľáková Lašáková Andrea – členka implementačného tímu 

Tomaštík Dominik - člen implementačného tímu 

 

1. Baculák Dominik 

2. Baculáková Barbora 

3. Balek Juraj 

4. Baleková Kristína 

5. Bubák Dominik 

6. Bugajová Kristína 

7. Bystrianská Daniela 

8. Bystriansky Boris 

9. Fenichová Diana 

10. Feniková Margita 

11. Feniková Miriam 

12. Feniková Veronika 

13. Gonšenica Erik 

14. Guová Chiana 

15. Jadroňová Agneša 

16. Jančo Juraj 

17. Janoviaková Natália 

18. Jašica Viliam 

19. Jendroľ Dávid 

20. Jendroľ Peter 

21. Kašútová Katarína 

22. Katrák  Anton 

23. Kekelák Kristián 

24. Klinovská Anna 

25. Kosmeľ Florián 

26. Kovalčík Andrej 

27. Kraváková Alena 

28. Kurtulíková Janka 

29. Kviateková Michaela 

30. Laššák Milan 

31. Laššák Zdenko 

32. Litváková Anita 

33. Litváková Antónia 

34. Litváková Janka 

35. Lubas Peter 

36. Lubasová Mária 

37. Luka Jakub 

38. Luková Marianna 

39. Majchrová Monika 

40. Matejiček Dávid 

41. Mikundová Mária 

42. Miloda Martin 

43. Mišek Dávid 

44. Mišeková Matušáková Martina 
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45. Mokošáková Vanesa 

46. Neščák Damián 

47. Neštáková Valéria 

48. Oplt Karol 

49. Oplt Peter 

50. Pajtová Katarína 

51. Pajtová Silvia 

52. Pavlovičová Jana 

53. Pisarčíková Eva 

54. Pjentková Martina 

55. Plaskúr Kristián 

56. Plaskúrová Sára 

57. Pringová Oľga 

58. Prisažná Oľga 

59. Prísažná Kristína 

60. Revaj Karol 

61. Romaňak Andrej 

62. Sachrenek Štefan 

63. Šatanová Eva 

64. Šatanová Karin 

65. Šimková Jaroslava 

66. Šimková Laura 

67. Šimurda Samuel 

68. Sroková Monika 

69. Skučáková Eva 

70. Srnčík Matúš 

71. Sroka Jozef 

72. Sroková Monika 

73. Stahoň Jozef 

74. Stahoňová Mária 

75. Stelinová Aneta 

76. Štepunková Barbara 

77. Svetlošák Ľudovít 

78. Svetlošáková Andrea 

79. Svetlošáková Nikola 

80. Tomaštík Tomáš 

81. Tomaštíková Monika 

82. Triebeľová Jessica 

83. Večerek Pavol 

84. Večerková Katarína 

85. Večerková Marta 

86. Večerková Pavol 

87. Večerková  Katarína 

88. Volfová Anna 

89. Volfová Štefánia 


