
Výstupy z analytickej diskusie: 

 

a/ Aké sú podľa teba silné stránky obce a jej obyvateľov ? Na čo si hrdí? 

a1/ Obyvateľov: 

- Otvorenosť a rôznorodosť ľudí žijúcich v obcí 

- Obyvatelia a mladí sa radi združujú v záujmových skupinách 

- Pôsobia v obcí rôzne aktívne združenie a záujmové skupiny 

- Ľudia sa radi angažujú pri aktivitách a vzájomne spolupracujú, 

- V obcí pracuje veľká skupina skautov, ktorí oslovujú do spolupráce deti 

- Rozvíjajú sa rôzne športy ( futbal, hokej, florbal a iné) 

- V obcí sú mnohí aktívny mladí ľudia, 

- Rozvíja sa detský folklóre cez pôsobenie mladých ľudí 

a2/ v obci: 

- Kalvária, dva kostoly 

- Zvyky , tradície 

- Príroda, lokalita, prostredie 

- Množstvo kultúrnospoločenských akcií 

- História obce 

- Spolupráca obce – mladých ľudí a starosta ( skauti dostali priestory) 

- Na biskupa Jána Vojtaššáka, na Martin Bajčičák 

b/ Čo ti v obci chýba? 

- Ubytovacie zariadenie, 

- Obecné noviny, 

- Cyklotrasa 

- Centrum stretávania sa pre mladých 

- Športová hala – väčšia 

- Brigádnická činnosť – mladý odchádzajú za brigádami mimo obec 

- Fabriky, alebo iné pracovné príležitosti ( príklad uvedený v susednej obcí) 

- Kino 

- Väčší záujem mladých ľudí k angažovanosti sa v komunite 

- Klubovňa pre mladých 

- Viac kultúrnych akcií,  

- Diskusné večery 

 

c/ Keby si bol poslancom/ starostom, čo by si riešil ako prvé? 

- Kvalitnejšia a bezpečnejšie chodníky 

- Autobusové zastávky ( väčšia kultúra) 

-  Športová hala 

- Bezpečnosť  na cestách v obcí 

- Separáciu odpadu, ( aj pri zastávkach a na verejných miestach obce) 

- Triedenie odpadu 

- Aktivity, ktoré budú viesť k medzigeneračnej spolupráci v obcí 

- Aktivity na zvýšenie informovanosti obyvateľov a propagácie aktivít v obci 

 

 

 

 

 



d/ Aké sú najväčšie problémy, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia ? Aké sú ich príčina 

a aké následky môže mať ich neriešenie? 

 

príčiny problém následky 

1/ Chýba pozemok a priestor 

na halu, 

2/ Chýbajú financie 

3/ Nikto o tom 

nekomunikuje s vedením 

obce 

Nedostatok priestorov 

pre športovanie 

1/Odchod mladých ľudí 

z obce za športom do iných 

obcí, 

2/Čas trávený v baroch, 

3/ Zvýšia sa rôzne závislosti 

mladých ľudí, ľudia budú 

leniví, budú mať zdravotné 

problémy 

1/ nedostatočná 

komunikácia s vedením obce 

o takejto potrebe, 

Chýba priestor, miestnosť 

na stretávanie sa 

mladých ľudí 

1/zvýšený alkoholizmus 

mladých a drogy 

2/ zánik spoločenstiev 

a združení, 

3/bude sa zvyšovať 

nezáujem mladých stretávať 

sa, 

1/  nedostatok financií, 

2/  nedostatočná 

komunikácia s vedením obce 

Malá hustota 

autobusových spojov 

v okrajových častiach 

obce 

1/ odsťahovanie sa 

obyvateľov z uvedených 

časti obce 

1/Osobné neriešené 

problémy 

2/Nuda mladých, 

3/Zaužívaný životný štýl 

4/Niekedy aj problémy 

v rodine a škole 

Užívanie alkoholu a drog 

mladými ľuďmi 

1/ zlý sociálny dopad ( 

nezamestnanosť a iné), 

2/ zvýšenie závislosti na 

alkohole a drogách, 

3/ zvýšenie kriminality 

v obci, 

4/ zhoršenie zdravotného 

stavu 

5/ rozpad rodín 

1/ nevzdelanosť, 

2/Strach zo zapojenia sa do 

neznámeho, 

3/ zakomplexovanosť a pocit 

menejcennosti 

4/ pohodlnosť 

Nezáujem obyvateľov 

obce  o nové aktivity 

1/  zhoršia sa sociálne 

vzťahy, 

2/prehlbenie nevzdelanosti, 

3/ nenapredovanie obce 

v rôznych oblastiach, 

1/ vzájomná nedôvera  

medzi generáciami, 

2/  netolerancia k iným 

záujmom, postojom, 

formám, 

3/ nízka úroveň komunikácie 

medzi generáciami 

 Chýba medzigeneračný 

dialóg 

1/  vytratí sa úcta medzi 

generáciami, 

2/ prehĺbi sa nespolupráca  

obyvateľov obce, 

3/ stratia sa vzory 

a  pre starších aj mladších, 

 



e/ Vízia Zákamenného o 7- 10 rokov: 

- Viac mladých ľudí do vedenia obce, 

- Práca s mládežou bude samozrejmosťou, 

- Mladí ľudia  sa aktívne zapájajú do života obce 

- Mladí ľudia sú plní entuziazmu a ochoty, 

- V obci vládne otvorená komunikácia medzi obyvateľmi aj samosprávou, 

- Mladí ľudia sú hrdí na svoju obec, 

- Práca s mládežou je pravidelná v rôznych oblastiach ( šport, kultúra, charita 

a pod) 

 


