
 

Výstupy z analytickej diskusie 11.4.2019- dôležití dospelí: 

 

 

a/ Silné stránky obce Zákamenné, najmä čo sa  týka života mladých: 

- Skauting 

- Stretnutia rodín 

- KAM – zdruţenie 

- Rozvoj divadla 

- Silný patriotizmus 

- Silná podpora farského úradu 

- Veľká informovanosť cez sociálne siete 

- Separácia odpadu /zapája sa/, enviromentálna aktivita 

- Aktivity školy 

- Rozvoj športu 

- Veľa mladých ľudí v obci – treba viac nápadov 

- Zapálenosť na určitý cieľ – cieľ dať 

- Kreativita 

- Aktivity na všetkých úrovniach 

- Vedia sa baviť 

- Rôzne druhy športu 

- Veľký počet detí, najmladšia obec – priemernosť 33rokov 

- Ešte niekde sa farmárči a deti sú zapojené do prác 

- OÚ prispieva na rozbehnuté akcie, ochota spolupráce 

- Mladý sú zapojený aj v duchovných aktivitách 

- Organizujú sa na Dňoch obce koncerty, ktoré zaujmú mladých 

- Spolupráca dôchodcov s mladými 

- Reprezentácia obce v športových a kultúrnych podujatiach 

 

b/ Aký je stav spolupráce mladí – samospráva, samospráva – mladí: 

- Samospráva nespolupracuje s mladými / málo/ 

- Mladí nepoznajú cestu ku samospráve 

- Samospráva podporuje finančne mládeţ. divad. kluby ,športové kluby , kultúrne  

- Obec informuje mladých o kaţdom podujatí v obci cez sociálne siete 

- Malý záujem mladých o chod obce 

- Ţiadny resp. minimálny z dôvodu, ţe nie sú organizovaní /mladí/ 

- Absentuje kontrolný mechanizmus /na podujatiach/ za strany samosprávy 

- Neatraktívna informovanosť a ponuka aktivít pre  mladých zo strany samosprávy 

- Malý záujem mladých spolupracovať s obcou, neochota 

- Treba podchytiť deti uţ mladšom veku /5. ročník/ neskôr je  to uţ náročnejšie 

 

c/ Aké sú najväčšie problémy, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia ? Aké sú ich príčina a aké 

následky môže mať ich neriešenie? 

 

Príčiny Problémy Následky 

Závislosť na rodičoch, 

Veľa voľného času, Slabá 

spolupráca s policajným zborom 

 

Alkohol, drogy, komunikácia, 

/internetová doba/ 

Nemajú cieľ, zmysel ţivota, 

zničený ţivot, problém 

z vyjadrovaním, 

nesamostatnosť 

Uzavretosť, nekomunikujú 

s rodičmi, nie sú otvorený, 

problémy riešia cez sociálne 

siete  

Nie sú priestory, kdeby sa 

stretávali 

Je málo tých, ktorý by viedli 

mladých 

Alkohol, drogy, Kuvajt 

zakomplexovanosť 



Nedostatok pracovných 

príleţitosť 

Otcovia rodín nie sú doma, 

pracovné vzdialení 

Problém s výchovou detí 

 

Nedostatok angaţovanosti 

/športová/  občanov 

Nedostatok športovísk, 

cyklotrás 

Alkohol, drogy 

Aktív. nezáujem mládeţe Mládeţ je kritická voči 

nedostatkov, ale málo sa 

angaţuje 

Odpojenie mladých od obce 

Nedostatok ubytovania a stav. 

pozemkov 

Odchod mladých  

Práca, mladí málo aktívna 

spolupráca so samosprávou, 

priestor 

Chýbajú kultúrne podujatia 

Pre mladých 

Závislosť na sociálnych sieťach, 

nuda 

 

d/ Čo navrhujete zmeniť pre zlepšenie: 

- Zvýšenie aktivít zapojenosť mladých v organizáciách 

- Spolupráca s mládeţou – navzájom 

- Zapájať sa do verejného ţivota v obci 

- Športová hala 

- Ihriská , cyklotrasy 

- Plaváreň, posilovňa 

- Dom dôchodcov 

- Pomoc pri vytváraní pracovných podmienkach a príleţitostí 

- Dopravné ihrisko 

- Verejné premietanie filmov 

- Kino 

- Väčšia propagácia v obci /letáky/ 

- Denný stacionár 

 

e/ Vízia obce do roku 2027 

A/ Mladí ľudia v Zákamenné v roku 2027 

- Viac odtrhnutí od digitálneho sveta  

- viac času strávený spolu 

- tolerancia a úcta k starším 

- moţnosť zamestnanosti v okolí obce pre mladých 

- trávia viac času na športových, kultúrnych aktivitách 

- sú aj súčasťou verejnej správy v obci 

- zabezpečiť zariadenie pre dôstojné doţitie pre seniorov a ťaţko chorých ľudí /odbremeniť ľudí v 

mladom veku/ 

- mladí ľudia majú lepší vzťah k práci 

- obrat od IT technológii k pôvodu k tradíciám 

- dôstojnosť, úcta, rozváţnosť, cieľavedomosť 

- ,,zdravý sedliacky rozum!“ 

- Zodpovednosť 

B/ Práca s mládeţou v Zákamenné v roku 2027 

- Ústretovosť a podpora OÚ v rozvíjaní športu, spoločenských aktivít, príspevky 

- Zapojenie do akcií v obci, spoľahlivosť, dochvíľnosť, ochota 

- Profesionálny tím trénerov, ktorý budú rozvíjať šport v obci 

- Erudovaní animátori, ktorí by boli aj za prácu platení 

- Akcie kde sa stretávajú mladí + dôchodcovia 

- Tradičná rodina / muţ + ţena/ 

- Vplyv kresťanských zásad 

- Klbko ľudí, ktorí budú drţať, spájať sa na aktivitách 

- Teší ich ţe sa zhodujú z mladými 

- Skĺbiť mladých – dôchodcov, správať sa k sebe úctivo navzájom 



- Zaangaţovať viac mladých – dbať na to aby sa viac zapájali do aktivít, širší záujem mladých, 

aby neťahali tí istí aktivity 


