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Zápis z aktivity multisektorového partnera – z diskusie s mladými 

občanmi, obce Heľpa konanej dňa 25.6.2019 na obecnom úrade 

v obci Heľpa 

Pred konaním danej aktivity bolo v obci Heľpa podpísané 

multisektorové partnerstvo medzi – samosprávou – obcou Heľpa – 

starostom Petrom Hyriakom, okrem toho sa tu podpísalo memorandum 

s OZ DÚHA – Dedinská únia heľpianskych aktivistov, ktoré úzko 

spolupracuje ako s obcou, tak aj s Projektom Vidiecka mládež v regióne 

cez OZ VIPA SK. 

Partnerstvo sa vytvorilo na spoluprácu pri zlepšovaní kvality života 

detí a mladých ľudí na vidieku, najmä však pre zefektívnenie komunikácie 

medzi verejnou správou, samosprávou a občanmi na vidieku. Zastúpenie 

v ňom majú aj samotní mladí ľudia a bude pracovať na tom, aby sa do 

budúcna rozšírilo o ďalšie subjekty, ktorým bude záležať na rozvoji obce. 

Multisektorové partnerstvo obce Heľpa sa opiera o výsledky práce 

projektu Vidiecka mládež v regióne, na základe podpísaného memoranda 

a prípravy aktivity s mladými ľuďmi zo strany samosprávy sa uskutočnila 

táto dlhšie plánovaná aktivita.  

 

 Na aktivite zorganizovanej samosprávou obce Heľpa sa zúčastnili 

aktívny mladí občania z obce. Stretnutie sa uskutočnilo na obecnom úrade 

v slávnostnej atmosfére. Privítal ich starosta obce - Peter Hyriak a po 

zapísaní sa do knihy návštev a prezenčnej listiny pre projekt Vidiecka 

mládež v regióne im predstavil ako funguje obecná samospráva. 

Informoval ich o možnosti komunikácie s obecnou samosprávou cez e-

mail, web stránku, prípadne osobne na obecnom úrade. Vysvetlil, že obec 

sa zaujíma o ich problémy, a potreby, snaží sa zlepšovať život v obci a ich 

záujem o obec aj kultúrnymi podujatiami. 
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 Následne ich požiadal, v prípade návrhov na zlepšenie života v obci 

a komunikácie so samosprávou, aby tieto návrhy nezapadli zabudnuté ale 

aby ich predniesli obecnému úradu. Okrem toho im predstavil možnosť 

získať mikropôžičku formou projektu pre zlepšenie života v obci od obce. 

 

 V ďalšej časti diskusie im dal priestor na ich otázky a návrhy 

a prebiehala tu živá diskusia so samotným starostom. Na záver im 

poďakoval za účasť a v prípade akýchkoľvek nápadov a otázok majú 

u neho otvorené dvere, aby sa lepšila komunikácia a život v obci najmä 

pre mladých ľudí a zachovanie zvykov a tradícií. 

 

V Heľpe, dňa 25.6.2019 

 

Zapísala:  Mgr. Mária Kemková, vedúca odboru kultúry, vzdelávania 

a športu 


