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Tab. 1: Analýza problému nedostatočná informovanosť o aktivitách, činnosti a živote v obci 

 

STROM PROBLÉMOV 1 

Príčiny príčin Príčiny Problém Následky Následky následkov 

Samospráva sa uvedenou 

potrebou  mať zodpovednú 

osobu za šírenie informácií 

doteraz nemala dôvod 

zaoberať  

V obci nie je osoba, 

zodpovedná za šírenie 

informácií o aktivitách, 

činnosti a živote obce 

Nedostatočná 

informovanosť 

o aktivitách, činnosti 

a živote v obci 

Nezáujem mladých ľudí 

o život v obci. 

Zvyšovanie nespokojnosti  mladých ľudí so 

životom v obci. 

Nikto nezisťoval u mladých 

ľudí a obyvateľov, aké 

spôsoby informovanosti by 

im vyhovovali.  

Nie je určený spôsob 

(kanály), ako 

informovať mladých 

ľudí a širokú komunitu 

Nízka motivácia 

realizovať,  resp.  

zúčastňovať sa na 

rôznorodých  

atraktívnych aktivitách  

pre mládež. 

Mladí ľudia budú viac v online prostredí a menej 

sa budú socializovať v miestnej komunite obce 

Miestny rozhlas má 

nedostatočný územný 

dosah. 

Informácie cez miestny 

rozhlas sa nedostanú 

do všetkých častí obce Strata záujmu 

obyvateľov o život v 

obci 

Zvýšený vandalizmus v offline a online prostredí. 

 

V obci nie je osoba, ktorá 

by bola zodpovedná za jeho 

tvorbu. 

V obci nie je vydávaný 

tlačený  informačný  

občasník 

Chýba osoba, ktorá by 

tento kalendár aktivít 

vytvorila v spolupráci s 

vedením obce a 

organizáciami. 

V obci chýba kalendár 

obecných aktivít 

aj aktivít združení 

a zoskupení  na celý 

rok 

Zaniknutie rôznych 

zoskupení v obci, ktoré 

nebudú mať nových 

členov, lebo o ich 

činnosti sa neinformuje 
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Tab. 2: Strategický rámec pre prioritu pravidelná informovanosť o aktivitách, činnosti a živote v obci 

 

Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

1.1 Identifikovať/ Vytvoriť pozíciu pre osobu, 

ktorá bude mať v zodpovednosti zber a šírenie 

informácií v obci o aktivitách, činnosti a živote 

Pravidelná informovanosť 

o aktivitách, činnosti 

a živote v obci 

 

Zabezpečiť pravidelnú 

informovanosť o diani v obci 

 
 

Vzbudiť záujem mladých ľudí a celej 

komunity o zapojenie sa aktivít v obci  

 

 

 

1.2 každý rok vytvoriť kalendár obecných 

aktivít obce, organizácií a združení  

 

Podporiť a zviditeľniť aktivity 

a činnosť organizácií, združení, obce  

1.3 určiť kanály(spôsoby) akými sa budú 

v obci šíriť informácie, tak aby v každej časti 

obce mali možnosť dozvedieť sa nich 

 

Vytvoriť rôznorodé informačné 

kanály pre každú vekovú 

kategóriu obyvateľov 

 

1.4 Vydávať v obci tlačený informačný 

občasník 

 

1.5 zabezpečiť dostatočnú funkčnosť 

miestneho rozhlasu, ak by mal dosah v každej 

časti obce   
 

Definovanie cieľov 

Pre každý cieľ sme identifikovali merateľný indikátor, pomocou ktorého budeme sledovať jeho plnenie. 

Cieľ 1- Zabezpečiť pravidelnú informovanosť o diani v obci 

Indikátor: personálne zabezpečenie šírenia informácií 

Žiadaný stav v roku 2022: 

Žiadaný stav v roku 2027:   

Cieľ 2- Podporiť a zviditeľniť aktivity a činnosť organizácií, združení, obce 

Indikátor: vydávaný ročný kalendár 

Žiadaný stav v roku 2022: 

Žiadaný stav v roku 2027:   

Cieľ 3- Vytvoriť rôznorodé informačné kanály pre každú vekovú kategóriu obyvateľov 

Indikátor1: pomenované kanály šírenia informácií 

Indikátor2: počet vydaných občasníkov počas roka 
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Indikátor3:  percento počtu občanov spokojných s počuteľnosťou miestneho rozhlasu 

Žiadaný stav v roku 2022: 

Žiadaný stav v roku 2027:   

 
Tab. 3: Analýza problému nedostatočná kultúra prostredia v obci  

 
STROM PROBLÉMOV 2 

Príčiny príčin Príčiny Problém Následky Následky následkov 

Nikto z obyvateľov pred 

samosprávou/ vedením 

obce  túto potrebu doteraz 

nevyjadril. 

V obci v jednotlivých častiach 

nie sú  oddychové miesta 

(lavičky, malé parky) 

 

 

Nedostatočná kultúra 

prostredia v obci  

 

 

Mladí ľudia budú tráviť čas 

pri počítačoch alebo v 

nevhodných zariadeniach 

(krčmách). Budú 

oddychové miesto 

vyhľadávať v iných obciach, 

poprípade v mestách.  

Ohrozené zdravie a život 

mladých a detí 

Pre vedenie obce/ 

samosprávu  to doteraz 

nebola priorita. 

V obci nie je otvorené detské 

ihrisko pre rodiny s deťmi 

Nízka úroveň komunitného 

života, nárast sebeckého 

spávania sa. 

Obec s uzavretým, izolovaným  

obyvateľstvom 

Nedostatok finančných 

prostriedkov v rozpočte 

obce. 

V obci sú rozbité a 

nedobudované chodníky a cesty 

Nechránené deti na 

cestách, na uliciach, kde sa 

pohybuje mnoho áut.  

Zvýšená úrazovosť 

Nehľadali sa spôsoby, ako 

motivovať obyvateľov k 

udržiavaniu čistoty pred 

vlastným domom. 

Nepodporuje sa podnikavosť 

miestnych obyvateľov a ich 

motivácia k udržiavaniu čistoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Nikto z obyvateľov pred 

samosprávou/ vedením 

obce túto potrebu doteraz 

nevyjadril.  

Na verejných priestranstvách 

(zastávky, pri obchodoch,..) 

chýbajú odpadkové koše na 

triedenie odpadu 

 

 

 

 

 

 

 

Nárast znečisteného 

prostredia, príchod 

nevhodných živočíchov do 

blízkosti obydlí. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Zhoršenie zdravotného stavu 

obyvateľov 

  

  

Nie sú tam umiestnené 

koše na triedenie odpadu, 

alebo vôbec nie sú koše, 

príp. ich málokedy 

vysypávajú. 

Neporiadok na spoločných 

priestranstvách (zastávky, 

okolie obchodov) 

V obci nikto nie je za 

vyprázdňovanie košov 

zodpovedný. 

Na verejných priestranstvách sa 

koše pravidelne nevysypávajú. 

V obci sa nikto nevenuje 

téme zviditeľňovania vzorov 

a príkladov. 

Mladým ľuďom a nielen im 

chýbajú vzory v udržiavaní 

čistoty v obci 

 
 
Tab. 4: Strategický rámec pre prioritu vytvoriť priaznivú kultúru prostredia v obci 

 

 
Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

2.1  Zaviesť participatívne plánovanie v obci 

Vytvoriť priaznivú kultúru 

prostredia v obci 

 

Zapojiť obyvateľov obce do 

spolurozhodovania pri plánovaných 

investíciách 
 Zvýšiť záujem mladých ľudí 

zostať žiť v obci na ktorú budú 

hrdí 

 

2.2 Realizovať oddychový priestor, detské 

inriska v rôznych častiach obce 

Podporiť rozvoj komunitného života 
obyvateľov rôznych vekových kategórií 

 

2.3 Zabezpečiť úpravu  vzhľadu ulíc, 

chodníkov obce 

 

Zvýšiť príťažlivosť a čistotu obce 
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2.4 Zabezpečiť na verejných priestranstvách 

obce koše ( triedenie odpadu) a ich pravidelné 

vysypávanie 

 
2.5. Motivovať obyvateľov k svojpomocnej úprave 

prostredia 

Zvýšiť podiel zodpovednosti obyvateľov 

za prostredie v okolí domov 

 

Definovanie cieľov 

Pre každý cieľ sme identifikovali merateľný indikátor, pomocou ktorého budeme sledovať jeho plnenie. 

Cieľ 1- Zapojiť obyvateľov obce do spolurozhodovania pri plánovaných investíciách 

 

Indikátor: Počet zapojených občanov do spolurozhodovania 

Žiadaný stav v roku 2022: 

Žiadaný stav v roku 2027:   

Cieľ 2- Podporiť rozvoj komunitného života obyvateľov rôznych vekových kategórií 

 

Indikátor: Počet vybudovaných oddychových, rekreačných centier v obci 

Žiadaný stav v roku 2022: 

Žiadaný stav v roku 2027:   

Cieľ 3- Zvýšiť príťažlivosť a čistotu obce 
Indikátor: Počet umiestnených košov na verejných priestranstvách 

Žiadaný stav v roku 2022: 

Žiadaný stav v roku 2027:   

Cieľ 4- Zvýšiť podiel zodpovednosti obyvateľov za prostredie v okolí domov 

Indikátor:  Počet zapojených domov so svojpomocnej úpravy okolia 

Žiadaný stav v roku 2022: 

Žiadaný stav v roku 2027:   
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Tab. 5: Analýza problému nedostatok spoločných priestorov a športovísk na stretávanie sa mladých ľudí, rodín a nízke využitie 
existujúcich športovísk. 
 

STROM PROBLÉMOV 3 

Príčiny príčin Príčiny Problém Následky Následky následkov 

Nikto doposiaľ neotvoril 

rokovanie s vedením obce 

ohľadne nových priestorov 

na stretávanie sa. Mladí 

ľudia sa boja vyjadriť svoje 

potreby a požiadavky. Boja 

sa ich predložiť vedeniu 

obce.  

V obci nie je miestnosť, 

kde by sa mladí ľudia a 

mladé rodiny stretávali 

Nedostatok 

spoločných  

priestorov a 

športovísk na 

stretávanie sa 

mladých ľudí, rodín a 

nízke využitie 

existujúcich 

športovísk. 

Materské centrá budú 

obyvatelia vyhľadávať v 

iných obciach. 

Rozbité rodiny aj zlé vzťahy v 

komunite obce, zvýšený 

vandalizmus 

 

V obci chýba 

materské/rodinné 

centrum 

V obci nie je  čajovňa, 

cukráreň, miesto bez 

podávania alkoholu 

Nedostatok financií a 

problémy s vysporiadaním 

pozemkov. 

Chýbajú priestory pre 

športy, ktoré 

momentálne mladých 

ľudí lákajú (cyklotrasy, 

lyžiarsky vlek, U-

rampa) 

Zvýšené požívanie 

omamných látok 

(alkohol, drogy). 

Zvýšená návštevnosť 

krčiem a iných 

alkoholických zariadení. 

Zhoršenie zdravotného 

stavu, zvýšenie 

závislosti na sociálnych 

sieťach. 

V obci neexistuje 

zodpovedná osoba, ktorá 

by prevádzkovala 

športoviská a chýbajú 

podmienky prevádzkovania 

existujúcich športovísk. 

Nízke využitie 

existujúcich športovísk 
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Tab. 6: Strategický rámec pre prioritu vytvorenie priestorov pre mládež/rodiny  

 

 
Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

3.1 Vytvoriť v obci klubovňu /komunitné 

centrum/ nealko priestor pre mladých ľudí  

a mladé rodiny 

 Vytvorenie priestorov pre 

mládež/rodiny  

Podporiť rozvoj 

komunitného života  v 

obci 
 Vytvoriť podmienky pre budovanie 

pozitívnych a zdravých vzťahov v 

obci 3.2  Vyriešiť systém prevádzkovania 

existujúcich športovísk pre širokú verejnosť 
Znížiť mieru výskytu 

sociálno-

patologických javov 3.3 Zrealizovať strategické plánovanie pre 

výstavbu nových športovísk  

 

Definovanie cieľov 

Pre každý cieľ sme identifikovali merateľný indikátor, pomocou ktorého budeme sledovať jeho plnenie. 

Cieľ 1- Podporiť rozvoj komunitného života  v obci 

Indikátor: Vytvorenie priestorov pre stretávania sa obyvateľov 

Žiadaný stav v roku 2022: 

Žiadaný stav v roku 2027:   

Cieľ 2- Znížiť mieru výskytu sociálno-patologických javov 

Indikátor:  vytvorenie systému prevádzkovania a nového budovania športovisk 

Žiadaný stav v roku 2022: 

Žiadaný stav v roku 2027:   
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Tab. 7: Analýza problému nízky záujem mladých ľudí o zapojenie sa do života v obci 

 
STROM PROBLÉMOV 4 

Príčiny príčin Príčiny Problém Následky Následky následkov 

V obci je nízky počet 

angažovaných ľudí, ktorí by 

vedeli mládež motivovať.  

Mladí ľudia nemajú 

vzory. 

Nízky záujem 

mladých ľudí o 

zapojenie sa do 

života v obci 

 

Pasivita mladých na 

rôznych obecných 

podujatiach, akciách.  

Izolácia mladých ľudí, nezáujem o 

dianie v obci, neatraktívny život v 

obci. Zhoršenie medziľudských 

vzťahov v obci. Nebudú osoby, 

ktoré by viedli obec. 

 

V obci nie je osoba - 

pracovník s mládežou, 

ktorý by sieťoval, spájal, 

povzbudzoval, motivoval. 

V obci nie je 

rozbehnuté  sieťovanie 

organizácií a aktívnych 

obyvateľov. 

Zánik aktivít pre nízky 

záujem o ne. 

Nedostatočná výchova 

k dobrovoľníctvu a jeho 

hodnotám. 

Mládež bude tráviť veľa 

času na sociálnych 

sieťach, bez vytvárania 

zdravých osobných 

vzťahov. 

V obci nie je osoba, ktorá 

by zisťovala, o aké aktivity 

majú mladí ľudia záujem. K 

mladým ľuďom sa 

nedostávajú informácie o 

existujúcich aktivitách, kde 

by sa mohli zapojiť. 

V obci chýbajú  

spoločenské a kultúrne 

aktivity pre vekovú 

kategóriu mladých ľudí.  
Akcie a aktivity budú s 

nízkou účasťou. 

Nikto doposiaľ neotvoril 

rokovanie s vedením obce o 

uvedenej téme. 

Absencia, resp. nízka 

frekventovanosť 

autobusových spojov v 

okrajových častiach 

obce, čo spôsobuje 

zníženie záujmu o 

účasť na aktivitách v 

centre obce. 

Mladí ľudia budú  

vyhľadávať atraktívne 

akcie a aktivity mimo 

svojej obce. 

 

Chýba osoba, ktorá by im 

pomáhala zbaviť sa strachu. 

Pohodlnosť a strach 

mladých zo zapojenia 

sa do neznámeho. 
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Mladí ľudia nevedia, že 

môžu spolupracovať s 

vedením obce, nepoznajú 

formy spolupráce. 

U mladých ľudí nie je 

záujem o spoluprácu s 

vedením obce. 

 
 

Tab. 8: Strategický rámec pre prioritu spolupráca mládeže navzájom a s vedením obce 

 
Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

4.1 Vytvoriť zoskupenie mladých ľudí, ktorí 

budú sieťovať a podporovať mládež 

a organizácie jej venujúce sa. 

 

Záujem mladých ľudí 

o aktívne zapojenie sa do 

diania v obci 

 

Zlepšiť spoluprácu 

mládeže, mládežníckych 
zoskupení a vedenia 

obce 

Vzbudiť záujem o vzájomnú 

spoluprácu medzi mladými 

navzájom, organizáciami a 

mladými s vedením obce 

 

4.2  vytvoriť pozíciu koordinátora/ pracovníka 

s mládežou 

 
4.3 Vytvárať pravidelný priestor pre komunikáciu 
mládeže s vedením obce 

4.4 Realizovať aktivity pre mladých ľudí 

podľa ich očakávaní, primerané ich veku 

 

Zvýšiť záujem  u 
mladých  ľudí o  aktívnu 

činnosť v obci  

 4.5 Vyriešiť častejšiu frekvenciu dopravy 

z okrajových časti obce 

 

 

Definovanie cieľov 

Pre každý cieľ sme identifikovali merateľný indikátor, pomocou ktorého budeme sledovať jeho plnenie. 

Cieľ 1- Zlepšiť spoluprácu mládeže, mládežníckych zoskupení a vedenia obce 

Indikátor1: Zriadenie zoskupenia mladých 

Indikátor2: vytvorenie pozície koordinátora/ pracovníka s mládežou 

Indikátor3: pravidelné stretnutia mládeže ( zástupcov mládeže ) s vedením obce 

Žiadaný stav v roku 2022: 

Žiadaný stav v roku 2027:   

Cieľ 2- Zvýšiť záujem  u mladých  ľudí o  aktívnu činnosť v obci  
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Indikátor1: počet aktivít pre mladých ľudí 

Indikátor2: počet novozriadených autobusových spojov 

Žiadaný stav v roku 2022: 

Žiadaný stav v roku 2027:   

 
 

Tab. 9: Analýza problému málo rozvíjaný medzigeneračný dialóg medzi obyvateľmi 

 

 
STROM PROBLÉMOV 5 

Príčiny príčin Príčiny Problém Následky Následky následkov 

V obci je málo priestoru, 

možností na vytvorenie 

vzájomnej dôvery medzi 

generáciami. 

Chýba vzájomná 

dôvera generácií 

Málo rozvíjaný 

medzigeneračný 

dialóg medzi 

obyvateľmi 

Mladí ľudia sa budú báť 

otvorene komunikovať 

so staršími 

generáciami.  

Nárast samoty a jej zaháňania 

alkoholom, výskyt  depresií, nárast 

netolerancie,  medzigeneračnej 

nevraživosti, strata 

nasledovaniahodných hodnôt. 

Chýba výchova u všetkých 

generácií k vzájomnej 

tolerancii a rešpektu. 

Netolerancia k iných 

záujmom a postojom 

Mladí ľudia budú mať 

strach  osloviť staršiu 

generáciu pri 

organizácii spoločných 

aktivít. 

V obci nie je osoba alebo 

inštitúcia, ktorá by 

generácie spájala. 

Nízka úroveň 

komunikácie medzi 

generáciami 

Mladí ľudia  majú 

prirodzený rešpekt voči 

staršej generácii 
Hrozí život v 

osamelosti, vytratí sa 

vzájomná úcta, stratia 

sa vzory pre mladých 

aj starších obyvateľov. 

Aktivity v obci sa pri 

organizovaní neprelínajú, 

sú buď organizované 

mladými alebo staršími 

obyvateľmi. 

Chýba priestor, kde by 

k medzigeneračným 

stretom dochádzalo 
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V obci je málo 

informačných bodov, ktoré 

by zviditeľňovali  historickú 

osobnosť obce  Jána 

Vojtáššáka, biskupa 

a ďalšie osobnosti. 

U obyvateľov obce je 

nízke povedomie o 

prínose  a ľudských 

kvalitách historickej 

osobnosti obce: Jána 

Vojtaššáka, biskupa 

a ďalších osobnosti 

obce. 

Nízka hrdosť na 

osobnosti obce, ktoré 

v nej žili. 

 
 

 
 

Tab. 10: Strategický rámec pre prioritu realizovanie podpory medzigeneračného dialógu 

 
Opatrenie Priorita Cieľ Strategický cieľ 

5.1 Vytvoriť komunitné centrum 

 

Realizovanie podpory 

medzigeneračného dialógu 

 

Zvýšiť spoluprácu 

rôznych generácií 

Rozvíjať obec k spokojnosti  

všetkých obyvateľov a zvýšenie 

turizmu 

 

5.2 Realizovať aktivity so zapojením rôznych 

generácií 

 

3.3 Vytvoriť sieť informačných bodov 

o osobnostiach obce 

Podporiť hrdosť na 

historické osobnosti 
obce 

 
 

 

Definovanie cieľov 

Pre každý cieľ sme identifikovali merateľný indikátor, pomocou ktorého budeme sledovať jeho plnenie. 

Cieľ 1- Zvýšiť spoluprácu rôznych generácií 

Indikátor1:  vytvorenie komunitného centra 

Indikátor2: Počet medzigeneračných aktivít 

Žiadaný stav v roku 2022: 

Žiadaný stav v roku 2027:   

Cieľ 2- Podporiť hrdosť na historické osobnosti obce 

Indikátor: Počet novovzniknutých informačných bodov a kanálov o osobnostiach obce 

Žiadaný stav v roku 2022: 

Žiadaný stav v roku 2027 


