
Výstupy z tejto časti sú: 

Stav spolupráce mladí – samospráva, samospráva – mladí 
- Chýba väčšia informovanosť prostredníctvom webu  

- Málo mladých zapojených do akcií, projektov / nezáujem o spoluprácu?/ 

- Väčšie zaangažovanie mladých do projektov 

- Vybudovanie komunikačného kanálu mladí – samospráva 

- Chýbajú aktívny mladí 

- Samospráva sa nesnaží mladých prilákať  

 
Pomenuj problémy, ktorým čelia mladí ľudia v obci : 

Príčiny Problémy Následky 

Financie Nie je telocvičňa Zlé trávenie voľného času, 
neosvojené pohybové návyky 

Financie  Infraštruktúra – stavebné 
pozemky - siete 

Odchod mladých  

Financie Chýbajú chodníky Nebezpečná premávka 
/cesta do škôlky, školy/ 

financie Vybavenie detských ihrísk 
/preliezky, kolotoče.../ 

Budovanie sociálnych väzieb, 
vzťahov mladých rodín 

Nedostatočné informácie, 
chýba ekologická výchova 

Nedostatočné triedenie 
odpadov, nie sú verejné koše 

Odpadky po obci,  
čierne skládky 

Chýba iniciatíva,  
nedostatok aktívnych ľudí 

Chýbajú verejné oddychové 
zóny /na opekanie, stretávanie 
sa rodín/ 

Nižšia socializácia mladých 
rodín, slabá komunita 

Chýba iniciatíva,  
nedostatok aktívnych ľudí 

Nie je tenisový kurt Slabšia možnosť výberu športu, 
radšej idú do krčmy 

  
Čo navrhujem zmeniť pre zlepšenie života mládeže v obci: 

- Zlepšiť komunikáciu medzi organizáciami v obci  

- Angažovať mladých do verejného života  

- Zriadiť priestor pre stretávanie mladých 

- Vybudovať telocvičňu /polyfunkčnú na kolektívne športy/ 

- Vybudovať cyklotrasy / cyklochodníky pre kvalitnejšie trávenie voľného času mladých 

rodín 

- Vybudovať chodníky pre peších 

- Budovať priestory na bývanie – byty /riešiť pozemky/ 

 
 
Vízia 
Mladí ľudia v Kamennej Porube v roku 2027 budú: 

- Aktívne spolupracovať so samosprávou 

- Budú informovaní o dianí v obci /web, facebook, istagram/ 

- Angažovaní na verejnom živote 

- Aktívne spolupracovať medzi obcami – mladí 

Práca s mládežou Kamennej Porube v roku 2027 bude: 



- Progresívna, akčná 

- Riadená radou mládeže obce 

 
Silné stránky obce Kamenná Poruba čo sa týka života mladých ľudí: 

- Spolupráca vedenia obce so MŠ a ZŠ 

- Športové kluby – hasiči , futbal 

- Starostlivosť o ihriská  

- Organizácia zábav, plesov 

- Dobrá poloha obce v rámci okresu /dopravné spojenie/ 

- V obci ZŠ s 9ročnou dochádzkou /mládež nemusí dochádzať/ 

- Krásna príroda, čistý vzduch 

- Obecné zastupiteľstvo – mladí, aktívni 

- Množstvo aktívnych organizácií  /RC Kamienkovo, hasiči, futbalisti, heligonkári, Kapor 

dance, Galileo, Únia žien, klub dôchodcov/ 

 


