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Výstupy zo stretnutia mladých v Oravskej Jasenici  

Možnosti trávenia voľného času vo Vašej obci na ktoré si najviac hrdý. Čo sa mi v 

obci páči na čo som hrdý?  

- Amanda, futbal, pohostinstvá, kalvária, príroda koliba hasičské súťaže, múzeum Martina 

Hamuliaka, Koliba, diviaky, bežky (Jozef Madleňák), zberný dvor, pochovávanie bay, 

kultúrny dom, vianočné trhym sezónne ozdoby obce, stavanei mája, aktívni seniori, 

obecné noviny, firmy. 

 

Najväčšie problémy, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia vo Vašej obci - možnosti na 

zlepšenie?  

- urobiť v obci turistické atrakcie, futbal, športová hala, chodníky v obci, cyklotrasam, vybudovanie 

rozhľadne, vytvorenie spoločenskej miestnosti pra mladých, chýbajúce informácie o separácii, 

zvýšenie bezpečnosti (prechody pre chodcov, zrkadlá a pod.), možnosti bývania pre mladých (bytov-

ka), zvýšiť informovanosť o  dianí v obci a v neposlednom rade zriadenie multifunkčného parku, 

ktorý by mal byť zároveň oddychovou zónou, parkom a obsahovať ihriská pre deti, stolný tenis, wor-

koutové ihrisko. 

 

Problém: 

-  chýba multifunkčný park 

Príčiny problému: nie je priestor, chýbajú financie, nízka aktivita občanov. 

Príčiny príčin problému: doposiaľ nebola podaná žiadosť o zriadenie 

Následky problému: vznik závislosti, slabá komunikácia medzi občanmi, zhoršený zdravotný 

stav mladých, bude upadať aktivita mladých a prehlbovať sa neustála nespokojnosť 

Následky následkov problému:odchodu ľudí z obce a tým pádom aj znižovanie financií z po-

dielových daní pre obec 

 

Problém: 

- nedostatočný záujem rozvíjať kynológiu v obce z hľadisku bezpečnosti a kynológie ako 

záujmovej aktivity vytvorením priestoru pre cvičenie psov 

Príčiny problému: chýba záujem, nepožiadali sme obec o spoluprácu, nebola osoba o ktorej 

by sme vedeli, že sa venuje kynológii, chýba kooperácia záujemcov 

Príčiny príčin problému: nie je priestor a informovanosť a opäť ako pri prvom probléme je to 

aktuálny nápad, ktorý bol najskôr odprezentovaný priamo na stretnutí občanom 

Následky a následky následkov problému: mladí budú sedieť viac doma, útok psov, úteky ne-

vycvičených psov, znížená bezpečnosť v obci, viac túlavých psov, vandalizmus v obci, me-

nej pohybu, obezita, závislosti, bojazlivosť, zranenia a prinajhoršom odchod obyvateľov. 

 

Vízia obce  pre prácu s mládežou na rok 2027 očami mladých 

- vznikne lepšia spolupráca medzi občanmni a samosprávou 

- v obci bude človek, ktorý sa bude systematicky venovať mladých ľuďom 

- vznikne združenie mladých, ktoré bude riešiť problémy mladých a organizovať kultúrne a 

spoločenské podujatia. 
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- obec na základe spolupráce s mládežou bude usporiadaná, ekologická, udržiavať tradície a 

zároveň prichádzať s inováciami 

- obec bude mať vybudovanú športovú halu pre rozvoj mládeže a ich talentov 

- vznikne podpora zdravého životného štýlu 


