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ÚVOD 
 
Proces tvorby tohto analytického dokumentu začal po podpísaní memoranda o spolupráci 

medzi Radou mládeže Žilinského kraja a vedením obce Kamenná Poruba v mesiaci máj  

2019. 

Analytický dokument zameraný na prácu s mládežou a jej participáciu na veciach 

verejných v obci Kamenná Poruba je úvodným materiálom  koncepčného dokumentu, 

ktorý sa bude venovať:  

 práci s mládežou v obci,  

 jej spolupráci so samosprávou aj celou obecnou komunitou,  

 výzvam, ktoré budú stáť pred miestnou samosprávou.  

 

Obsah tohto dokumentu je výstupom analyticko- diskusných stretnutí s obyvateľmi obce 

a z online prieskumu. Účastníci analyticko-diskusných stretnutí sa venovali pomenovaniu 

silných a slabých stránok, ktoré ovplyvňujú  život mladých ľudí v obci. Ďalej sa venovali 

pomenovaniu vízie, ako ideálnej predstavy o mladých ľuďoch. Najrozsiahlejšia časť 

stretnutí bola zameraná na pomenovanie problémov, ktoré ovplyvňujú život mládeže, ich 

príčin aj následkov. 

V čase od  júna do októbra 2019 bolo v obci zrealizovaných 9 diskusných stretnutí, na 

ktorých sa zúčastnilo 87 jedinečných obyvateľov obce. Do online prieskumu sa zapojilo 

72 obyvateľov obce. 

 

Celý proces analýzy viedol implementačný tím projektu „ Zvýšenie občianskej 

informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý 

bol zložený zo zástupcov Rady mládeže Žilinského kraja a poverených zástupcov obce. 

Komplexne spracované výstupy sa nachádzajú na nasledujúcich stranách dokumentu. 
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SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ŽIVOTA MLADÝCH ĽUDÍ V OBCI 

 
Účastníci analytické diskusných stretnutí pomenovali oblasti, na ktoré sú mladí ľudia 

v obci hrdí, čo sa im páči, čo by radi ukázali turistom. Na druhej strane si nezakrývali oči 

ani pre tým, čo by bolo potrebné zmeniť, resp. čo chýba  mladým ľuďom k spokojnému 

životu v obci.  

 
Silné stránky Slabé stránky 

             
Mladí ľudia v obci sú hrdí na tieto pozitíva 

obce: 

 

 aktívne obecné zastupiteľstvo, 

 miestna komunita, ktorá má záujem 

o obec, 

 podpora organizácií zo strany vedenia 

obce, 

 zriadená základná škola s 9-tym 

ročníkom a s materskou školou, 

 organizovanie kultúrnych športových 

podujatí: plesov, súťaží, fašiangov, dňa 

otcov a matiek, stavanie mája, 

adventný veniec, Porubská heligónka 

a iné, 

 fungujúce organizácie a zoskupenia: 

futbalisti, hasiči, Kapor tanečný súbor, 

GALILEO - hvezdári, Akordeón, Únia 

žien, Senior klub, Porubčan, folklórny 

súbor Kamenček, Kamenná muzika, RC 

Kamienkovo, NAMSAK - fungujúci 

turistický oddiel, 

 existencia koniarky,  

 kostol, 

 mladé rodiny, ktoré ostávajú v obci. 

 

 

 

Najviac v obci mladým ľuďom v obci 

chýba:  

 

 dobudované chodníky, 

 opravené cesty, 

 kroky a opatrenia pred opitými 

ľuďmi,  

 čistá rieka, 

 chránené lesy, 

 odstránené skládky odpadu, 

 upravené a čisté zastávky, 

 možnosť používať multifunkčné 

ihrisko, 

 zodpovední mladí ľudia, ktorí nie sú 

vandali, 

 dobrá telocvičňa, 

 informovanosť, 

 komunikačný kanál mladí -    

samospráva, 

 aktívni mladí ľudia, 

 dobrá infraštruktúra, 

 kvalitnejšie vybavenie detských 

ihrísk, 

 triedenie odpadu, 

 oddychové zóny, 

 tenisový kurt, 

 priestor na stretávanie sa mladých 

ľudí bez alkoholu, 

 cyklotrasy, 

 úprava okolia koniarky,  

 workoutové ihrisko. 
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VÍZIA OBCE PRE MLÁDEŽ DO ROKU 2027 
 

Vízia je vyjadrenie predstavy o budúcnosti práce s mládežou a mladých ľuďoch v obci. 

Vyjadruje ideálny stav, ktorý chceme dosiahnuť. Snažili sme sa pomenovať s účastníkmi 

analyticko-diskusných stretnutí stav a smerovanie ďalšieho postupu života mládeže 

v obci a práce s mládežou. Časové obdobie dosiahnutia želaného stavu sme si určili rok 

2027. 

 

Vízia obce Kamenná Poruba zameraná na mládež vznikla z podnetov občanov rôznych 

vekových kategórií od žiakov základnej školy až po seniorov.  

Mladí ľudia v Kamennej Porube v roku 2027: 

 

- majú mládežnícke zoskupenie združujúce záujmové mládežnícke skupiny 

pôsobiace v obci, ktoré obhajuje ich záujmy pred vedením obce, 

- aktívne sa podieľajú na aktivitách v obci zameraných pre mladých ľudí, 

- majú k dispozícii mládežnícke priestory na svoju činnosť, 

- tvoria rôznorodé možnosti pre aktívny život, 

- sú kreatívni a podnikaví a zapájajú sa do diania v obci. 

 

Práca s mládežou v Kamennej Porube v roku 2027: 

- je systematická a plánovaná, s fungujúcou informovanosťou, 

- prebieha efektívna spolupráca medzi zložkami pracujúcimi s mládežou v obci 

Kamenná Poruba a samosprávou. 
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STROMY PROBLÉMOV 
 

Základom strategického dokumentu pre mládež obce Kamenná Poruba je pomenovanie 

problémov, ktoré sa týkajú života mládeže vo veku 0-30 rokov, ktoré podľa účastníkov 

analyticko-diskusných stretnutí je nevyhnutné riešiť pre zlepšenie života mladých ľudí. 

K nasledovným problémom sme sa dopracovali prostredníctvom realizácie analyticko-

diskusných  stretnutí, na ktorých boli pomenované problémy, ich príčiny aj následky. 

K analytickým výstupom stretnutí boli pričlenené aj výstupy z online prieskumu.  

Metodika a výstupy prieskumu sú v prílohe dokumentu. 

  

Celkovým výstupom všetkých analytických aktivít, ktoré sme realizovali, sú 3 okruhy 

základných problémov v oblasti práce s mládežou a skvalitňovania života mládeže v obci 

Kamenná Poruba. 

 

Mladí ľudia aj dospelí pomenovali nasledovné problémy života mládeže v obci: 

 

1. Nedostatok spoločných  priestorov na stretávanie sa mladých ľudí, 

 

2. Nízky záujem mladých ľudí o zapojenie sa do života v obci, 

 

3. Nedostatočná  kultúra prostredia v obci.  
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ANALÝZA PROBLÉMOV 

 
Každý z troch pomenovaných problémov sme na stretnutiach spoločne preskúmali. Pre 

každý sme zisťovali, aké sú jeho príčiny a následky.  

 

Problém: Nedostatok spoločných  priestorov na stretávanie 

sa mladých ľudí 

Opis problému:   

 
Jeden zo základných problémov, ktorý mladí ľudia zadefinovali pri tvorbe analýzy, je 

otázka priestorov, ktoré by mládež v obci mohla využívať podľa svojich predstáv a 

potrieb. Hoci majú možnosť po dohode využívať priestor klubovne Kamienkova alebo 

priestor pri šatniach na futbalovom ihrisku, ktoré je časovo vyťažené, mladí ľudia stále 

vnímajú, že je to nedostatočné. Podľa účastníkov analytických stretnutí v obci sú miesta, 

kde by mohlo vzniknúť komunitné centrum, kde by bol vytvorený aj priestor na 

stretávanie sa mládeže a mladých rodín, ale aj aj iných generácií. Priestor, kde nebude 

možnosť prístupu k alkoholu a iným omamným látkam, ktoré sa v obci medzi mladými 

ľuďmi rozmáhajú. V obci nie je žiadna čajovňa, či cukráreň, alebo iné zariadenie (bez 

alkoholu), kde by sa dalo posedieť. Účastníci pomenovali aj niektoré opustené objekty, 

kde by mohol vzniknúť priestor na stretávanie sa mládeže, no uvedené objekty sú vo 

vlastníctve Jednoty, alebo iných organizácií. 

V obci je vybudované multifunkčné ihrisko, kde sa počas vhodného počasia môžu mladí 

ľudia stretávať v exteriéri. Na ihrisko môžu mať prístup pod pohľadom osoby staršie ako 

18 rokov. Dôvodom tohto rozhodnutia bolo nezodpovedné správanie sa mládeže na 

ihrisku, ničenie trávy a okolia. Mladí ľudia, ktorí nedosahujú vek 18 rokov, obmedzenie 

vstupu považujú za problém. Vedenie obce nemá iné riešenie, ako teraz uplatňuje, aby 

ochránilo ihrisko v dobrom stave. 

Ak sa tento problém nebude riešiť v obci, následkom môže byť silný individualizmus 

obyvateľov, zvýšený vandalizmus, alkoholizmus, nezáujem o život v miestnej komunite. 

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príčiny a následky, ktoré boli identifikované pri 

probléme Nedostatok spoločných priestorov na stretávanie sa mladých ľudí. Problém 

môžeme riešiť tam, kde sú jeho príčiny, preto naše návrhy v ďalšej časti smerujú 

k odstráneniu týchto príčin. 
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Tab. 1: Analýza problému nedostatok spoločných  priestorov na stretávanie sa 

mladých ľudí. 

 

STROM PROBLÉMOV 1 

Príčiny príčin Príčiny Problém Následky 
Následky 

následkov 

Nikto doposiaľ 

neotvoril 

rokovanie s 

vedením obce 

ohľadne 

nových 

priestorov na 

stretávanie sa.  

V obci nie je 

miestnosť, kde by sa 

mladí ľudia 

stretávali 

(mládežnícka 

klubovňa). 

Nedostatok 

spoločných  

priestorov na 

stretávanie sa 

mladých ľudí.  

 

Mládež trávi čas 

v miestnych 

zariadeniach, kde sa 

podáva alkohol.  

----------------------- 

Zvýšené požívanie 

omamných látok 

(alkohol, drogy).  

---------------------- 

Zvýšená 

návštevnosť krčiem 

a iných 

alkoholických 

zariadení.  

---------------------- 

Zhoršenie 

zdravotného stavu, 

zvýšenie závislosti 

na sociálnych 

sieťach. 

Rozbité rodiny, 

zlé vzťahy v 

komunite obce, 

zvýšený 

vandalizmus, 

individualizmus. 

 

V obci nie je  

čajovňa, cukráreň, 

alebo iné 

voľnočasové 

zariadenie - miesto 

bez podávania 

alkoholu. 

Niektoré vhodné 

objekty v obci nie sú 

majetkom obce. 

 

 

 

Problém: Nízky záujem mladých ľudí o zapojenie sa do života 

v obci 

Opis problému:   

V obci Kamenná Poruba  žije 741 obyvateľov vo veku 0-30 rokov z celkového počtu 1850 

obyvateľov, čo činí 40% z celkového počtu obyvateľstva. V obci občas realizujú aktivity 

niektorí rodičia pre svoje deti. Mládežnícky futbalový tím má väčšinu členov z okolitých 

obcí. Najviac mladých ľudí je zapojených do dobrovoľníckeho hasičského zboru. 

V miestnom kostole funguje malý mládežnícky spevácky zbor. Mladí ľudia tvrdia, že im 

v obci chýbajú spoločenské a kultúrne aktivity, ktoré „hovoria“ jazykom mladých ľudí. 

V obci nie je žiaden poslanec do 30 rokov. Mladým ľuďom chýbajú vzory, ktoré by 

nasledovali. Pretože v obci nie je sú osoby, ktoré pracujú s mládežou v zmysle ich 

motivácie k aktivite, dobrovoľníctvu, v oblasti sieťovania aktívnych mladých ľudí 

a organizácií venujúcich sa práci s mládežou, hrozí zvýšenie pasivity mládeže, zánik 

súčasných aktivít, či zvýšenie závislosti na sociálnych sieťach a hrozba osamelého života.  
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Ak sa tento problém nebude riešiť, bude mať za následok zvýšenie nezáujmu, pasivity 

a ľahostajnosti k dianiu v obci. 

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príčiny a následky, ktoré boli identifikované pre 

problém Nízky záujem mladých ľudí o zapojenie sa do života v obci. 

Problém môžeme riešiť tam, kde sú jeho príčiny, preto naše návrhy v ďalšej časti 

smerujú k odstráneniu týchto príčin. 

 
 

Tab. 2: Analýza problému nízky záujem mladých ľudí o zapojenie sa do života 

v obci 

 

STROM PROBLÉMOV 2 

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. 
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Chýba osoba, 

ktorá by im 

pomáhala 

zbaviť sa 

strachu. 

Pohodlnosť a strach 

mladých zo 

zapojenia sa do 

neznámeho. 

Vyrastie ľahostajná 

generácia, ktorej 

nebude záležať na 

živote komunity. 

 

Mladí ľudia 

nevedia, že 

môžu 

spolupracovať 

s vedením 

obce, 

nepoznajú 

formy 

spolupráce. 

U mladých ľudí nie je 

záujem o spoluprácu 

s vedením obce. 

 

Problém: Nedostatočná kultúra prostredia v obci 

Opis problému:   

Ďalším identifikovaným problémom je nespokojnosť mladých ľudí s prostredím obce, 

v ktorej žijú. V jednotlivých častiach rozsiahlej obce nie sú vybudované oddychové 

miesta, ako sú lavičky, malé príjemné parky, či dobre vybudované detské ihriská, kde by 

mohli tráviť čas v bezpečnom prostredí rodiny s deťmi. V obci je mnoho rozbitých ciest, 

hlavne vedľajších a nedobudované chodníky. Niektoré miesta, kde sa pohybuje väčšie 

množstvo obyvateľov, ako sú autobusové zastávky, či okolia obchodov a spoločenských 

zariadení, nemajú odpadkové koše na základné triedenie odpadu. Podľa účastníkov 

analytických stretnutí sa pán starosta snaží obyvateľov motivovať cez písomné 

odporúčania udržiavať poriadok v obci, no mnoho obyvateľov na to nedbá. 

Okrem žiakov základnej školy mladí ľudia obce nijako nie sú vedení a motivovaní 

k udržiavaniu čistoty v obci a v prírode, ktorá je súčasťou katastra obce Kamenná 

Poruba. 

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príčiny a následky problému, ktoré boli identifikované 

v obci a ktorým je nedostatočná kultúra prostredia v obci.  

V ľavom stĺpci sú uvedené príčiny tohto problému a v pravom stĺpci následky, ako ich 

zhodnotila pracovná skupina za základe poznania súčasnej situácie v obci. 

Problém môžeme riešiť práve tam, kde sú príčiny, preto naše návrhy smerujú na 

odstránenie týchto príčin. Výsledok bude nielen riešenie problému, ale aj jeho následkov. 
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Tab. 3: Analýza problému nedostatočná  kultúra prostredia v obci 

 

STROM PROBLÉMOV 3 

Príčiny príčin Príčiny Problém Následky Následky 

následkov 

Nedostatok 

finančných 

prostriedkov v 

rozpočte obce. 

V obci sú rozbité a 

nedobudované 

chodníky a cesty. 

Hlavne vedľajšie 

cesty. 

 

 

 

 

 

 

Nedostatočná  

kultúra 

prostredia v obci.  

 

 

Nechránené deti na 
cestách, na uliciach, 
kde sa pohybuje 
mnoho áut.  

Zvýšená 

úrazovosť. 

Pre vedenie 

obce/ 

samosprávu to 

doteraz nebola 

priorita. 

V obci nie je 

otvorené a dobre 

vybudované detské 

ihrisko pre rodiny 

s deťmi. 

Nízka úroveň 

komunitného života, 

nárast sebeckého 

spávania sa. 

Obec s 

uzavretým, 

izolovaným  

obyvateľstvom. 

Nikto 

z obyvateľov 

pred 

samosprávou/ 

vedením obce  

túto potrebu 

doteraz 

nevyjadril. 

V obci v nie sú  

oddychové miesta 

(lavičky, parčíky).  

Mladí ľudia budú 

tráviť čas pri 

počítačoch alebo v 

nevhodných 

zariadeniach pre 

alkohole. Alebo 

oddychové miesto 

budú vyhľadávať v 

iných obciach.  

Ohrozené 

zdravie a život 

mladých a detí. 

Nikto 

z obyvateľov 

pred 

samosprávou/ 

vedením obce 

túto potrebu 

doteraz 

nevyjadril.  

Na verejných 

priestranstvách 

(zastávky, pri 

obchode,...) chýbajú 

odpadkové koše na 

triedenie odpadu. 

 

 

Nárast znečisteného 

prostredia, príchod 

nevhodných 

živočíchov do 

blízkosti obydlí. 

  

  

Zhoršenie 

zdravotného 

stavu 

obyvateľov. 

  

  
V obci sa nikto 

nevenuje téme 

zviditeľňovania 

vzorov 

a príkladov. 

Mladým ľuďom a 

nielen im chýbajú 

vzory v udržiavaní 

čistoty v obci. 
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PRÍLOHY 

 

1/ Výstupy z analytických stretnutí v obci 

 

2/ Výstupy z dotazníkového prieskumu v obce 

 
 

3/ Analýza dokumentov obce so zameraním na mládež, 

zoskupenia a demografiu 
 
 

4/ Zoznam zapojených obyvateľov obce  do zberu podkladov 

do dokumentu 
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Pri j ímateľ:  Rada mládeţe Ţi l inského kraja  

Názov projektu:  
Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie 

mladých ľudí Ţilinského kraja na veciach verejných 

Kód projektu ITMS2014+:  314011L643 

 

Príloha č. 1 

 

 Výstupy z analytických stretnutí v obci 

 

1/ 

Dátum stretnutia: 4.6.2019 

Cieľová skupina: mladí ľudia 

Výstup: 

 

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

a/ 

- Príroda 

- Ihriská – detské/futbalové 

- Prostredie – výzdoba obce 

- Dobrá škola 

- Podujatia – návštevy druţobných obcí, futbalové turnaje, zábavy 

b/ 

- Športové ihriská 

- Sponzorovanie športových akcií 

- Prírodné prostredie 

- Športové zdruţenia 

- Akcie – podujatia 

- Dobrá komunita ľudí 

- Podniky / firmy  

- Relaxačné priestory 

- hospodárstvo 

c/ 

- multifunkčné ihrisko 

- podniky 

- pekná príroda 

- škola /celých 9 rokov/ 

- kostol 

- obecné akcie 

- obecné zbory /DHZ, futbalisti/ 

 

 



 

 
 
 

2 
 

 

b/ Čo by sa malo v obci zmeniť? Kde sú problémy? 

a/ 

príčina problém následok 

Veľa áut Zlé cesty Veľa dopravných nehôd 

Málo financií Ţiadne chodníky Nebezpečie na cestách 

Veľa krčiem Veľa opitých ľudí Zlý vzor pre mladých 

Lenivý ísť na zberný dvor / 

vyhadzovanie odpadkov 

Znečistenie riek Špinavá voda / smrad 

Veľa škodcov Výrub lesov Málo lesov 

 

b/ 

príčina problém následok 

Lenivosť občanov Prítomnosť skládok odpadov Znečistenie pôdy a vodných 

tokov  

Málo financií na úpravu 

cesty 

Neupravené cesty Moţnosť zranenia 

Malá údrţba Nedostatočne upravené 

zastávky 

Nespokojnosť občanov 

Výstavba obydlí Výrub lesov Narušenie reliéfu krajiny 

Odpad v prírode Znečistenie ţivotného 

prostredia 

Úhyn ţivočíchov 

Výstavba nových domov / 

hospod. zvieratá 

Veľa súkromných pozemkov Málo miesta na lúke 

 

c/ 

príčina problém následok 

Vandalizmus Zlý pingpongový stôl Moţnosť úrazu, 

rýchlejšie ničenie stola 

Malá zodpovednosť obce za 

ľudské zdravie 

Úzke chodníky /prípadne 

ţiadne/ 

Havária, smrť 

Ľudská nezodpovednosť Znečistenie potoka odpadkami Zanesenie potoka, 

vyhynutie vodného 

ţivota 

Nestarostlivosť o bočné cesty Rozbité bočné cesty Škody na majetku, 

moţnosť úrazu 

Dopyt po dreve v našej doline Klčovanie dreva v našej doline Výhyn zvierat, skazené 

ţivotné prostredie 

Míňanie peňazí za zbytočnosti 

/tablety, .../ 

Zlá školská telocvičňa Ţiaci cvičia v kotolni 

a na chodbách 

Porušovanie zákonu a lenivosť 

občanov 

Pálenie odpadu, vypaľovanie 

trávy 

Skazené ovzdušie, 

poţiar 
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2/ 

Dátum stretnutia: 5.6.2019 

Cieľová skupina: mladí ľudia 

Výstup: 

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

a/ 

- príroda 

- futbalové ihrisko 

- chaty 

- akcie pre deti  

- športové aktivity  

- ZŠ a MŠ 

- Hvezdáreň  

- Kaplnky 

- turistika  

- koniarka  

b/ 

- hasiči 

- obyvatelia 

- história 

- tradície 

- kvalita športového ihriska 

- príroda 

- KP 

- pekné dievčatá 

- Kamenná Poruba  

- OŠK 

b/ Čo by sa malo v obci zmeniť? Kde sú problémy? 

a/ 

príčina problém následok 

Rozhadzovanie odpadkov Znečistenie  Znečistené prostredie 

Staré cesty  Znečistené cesty Nehody 

Poškodzovanie  Zamknuté ihrisko Lenivé deti 

Málo zákazníkov Nedostatok obchodov Diaľka  

 

b/ 

príčina problém následok 

Dospelý doprovod Zakázaný prístup /umelá 

tráva/ 

Deti nebudú mať pohyb 

Málo financií Nedostatok chodníkov Nehody  

Ľudia  Znečistená rieka Nemôţu chytať ryby 
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Nedostatok miesta  Chýba telocvičňa Málo miesta na hodiny 

telocviku 

Málo peňazí  Zlé cesty Poškodenie vozidla 

Vývoz do cudziny Výrub lesov Málo kyslíka a miesto na 

oddych 

Neaktualizácia  Obecná stránka Málo informácií 

 

c/ Keby si bol  starosta čo prvé by si riešil? 

- Znečistenie ţivotného prostredia 

- Pálenie odpadu a vypaľovanie trávy 

- Oprava ciest  

- Oprava chodníkov 

- Odomknutie ihriska 

- Otvoriť obchod 

- Kanalizácia na ulici Dlhá 

- Chodníky 

- Vylepšiť cestnú premávku 

- Zakázať výrub lesov 

3/ 

Dátum stretnutia: 12.6.2019 

Cieľová skupina: obecné zastupiteľstvo 

Výstup: 

Oboznámenie sa  s celým procesom projektu, ktorý sa v obci spustil v mesiaci máj 2019. 

Na základe mapy projektu im prestavila kroky- analytickej časti aj koncepčnej časti, 

časový harmonogram. Táto časť programu bol najrozsiahlejšia. 

Po prestavení projektu nasledovala  diskusia a kladenie otázok zo strany poslancov.  Po 

zodpovedaní všetkých otázok, zastupiteľstvo pokračovalo v ďalších bodoch rokovania. 

4/ 

Dátum stretnutia: 26.7.2019 

Cieľová skupina: mladé rodiny 

Výstup: 

Stav spolupráce mladí – samospráva, samospráva – mladí 

- Chýba väčšia informovanosť prostredníctvom webu  

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

- Väčšie zaangaţovanie mladých do projektov 

- Vybudovanie komunikačného kanálu mladí – samospráva 

- Chýbajú aktívny mladí 

- Samospráva sa nesnaţí mladých prilákať  
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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/ 

Niţšia socializácia mladých 

rodín, slabá komunita 

Chýba iniciatíva,  

nedostatok aktívnych ľudí 

Nie je tenisový kurt Slabšia moţnosť výberu 

športu, radšej idú do krčmy 

  

Čo navrhujem zmeniť pre zlepšenie ţivota mládeţe v obci: 

- Zlepšiť komunikáciu medzi organizáciami v obci  

- Angaţovať mladých do verejného ţivota  

- 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/ 

- Angaţovaní na verejnom ţivote 

- Aktívne spolupracovať medzi obcami – mladí 

Práca s mládeţou Kamennej Porube v roku 2027 bude: 

- Progresívna, akčná 

- Riadená radou mládeţe obce 

 

Silné stránky obce Kamenná Poruba čo sa týka ţivota 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 /mládeţ nemusí dochádzať/ 

- Krásna príroda, čistý vzduch 

- Obecné zastupiteľstvo – mladí, aktívni 
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- Mnoţstvo aktívnych organizácií  /RC Kamienkovo, hasiči, futbalisti, heligonkári, 

Kapor dance, Galileo, Únia ţien, klub dôchodcov/ 

 

5/ 

Dátum stretnutia: 29.7.2019 

Cieľová skupina: mladí futbalisti 

Výstup: 

 

Pomenujte problémy, ktorým čelia mladí ľudia v obci: 

Príčiny Problémy Následky 

Vek  Zatvorené multifunkčné 

ihrisko 

Nemoţno sa zabávať 

Malá mzda pošta Krátko otvorená 

Ľahostajnosť  Rozbité cesty Pokazené vozidlá 

Málo peňazí Nie je benzínová pumpa Prázdna nádrţ 

Málo ľudí LIDL /2 obchod/ Málo jedla 

Zábava ? Poţívanie alkoholických 

nápojov mladými 

Pokazené zdravie 

 Nepostavená telocvičňa Menej športovej aktivity, 

dochádzanie do Ţiliny 

 

Vízia 

Mladí ľudia v Kamennej Porube v roku 2027 budú: 

- Budú mať lepšie pohybové a športové základy 

- Budú mať telocvičňu 

 

Práca s mládeţou Kamenej Porube v roku 2027 bude: 

- Ešte rozvinutejšia v práci s mládeţou a športe 

- Zaloţenie skautov/turistického klubu mladých /stanovanie, turistiky/ 

 

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

- práca s mladými po športovej stránke – futbal, hasiči 

- mnoţstvo kultúrnych podujatí 

- vatra 

- Turistika – NAMSAK 

- Organizácia druţobných náštev Kamennou Porubou na východe 

- Čistenie obce 

- Kamenček 

- Koniarka 

- Kleopatra – penzión 

- Futbal – dorast 

 

Stav spolupráce mladí – samospráva, samospráva – mladí: 

- Ţiadna spolupráca medzi samosprávou a mladými ľuďmi 

- Futbal + hasiči -pozitívna 

- Bolo by dobré zlepšiť komunikáciu s mladými ohľadom obecných udalostí 

- Zaloţenie parlamentu mladých tak ako v niektorých obciach  

- Bliţšia komunikácia so samosprávou, mladí majú moţnosť sami organizovať 
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Čo navrhujem zmeniť pre zlepšenie ţivota mládeţe v obci: 

- Na multifunkčnom ihrisku zrušiť vekové obmedzenie 

- Oprava ciest 

- Pokúsiť sa vyrovnať ihrisko 

- Vybudovať hospoty /wifi/ 

- Spraviť posilňovňu 

- Telocvična 

- Aquapark 

- Opraviť cestu od Koniarky po horáreň 

- Chodníky 

- Treba pizzeriu 

 

6/ 

Dátum stretnutia: 06.09.2019 

Cieľová skupina: mladí ľudia 

 

Na čo som hrdý v obci : 

Kamenček 

Kultúrne podujatia 

Šport 

Hasiči, Hasičská súťaţ 

Škola  

Kamienkovo 

Futbalové ihriská a šatne z vykurovaním 

Dobré tréningové a futbalové ihriská a ţe sa o ne niekto stará 

Moţnosť turistiky 

Zachovávanie tradícií 

Dolina /Koniarka/ 

Kostol 

Ihriská 

Deň Zeme 

Športové moţnosti 

Separovanie odpadu 

Rôzne organizácie /hasiči, futbalisti.../ 

Zábav cez zimu 

Fašiangy 

Deň otcov 

Stavanie májov, adventný veniec 

Krásna príroda, veľa pekných miest na návštevu 

Moţnosť sebarealizácie 

Porubská heligónka 

OŠK 

Potenciál obce v rozvoji/územný, sociálny.../ 

V obci som hrdý na kaţdú organizovanú akciu a organizátorov taktieţ na dobrovoľníkov 

občianskych zdruţeniach čo obetujú svoj voľný čas v obci a organizujú akcie pre ľudí 
a učia ich novým veciam v skrate DOBROVOĽNÍCI 



 

 
 
 

8 
 

Hrdý som na tzv. ,,vecný progres“ v obci, keďţe sa tu za posledné roky veľa vecí 
zinovovalo alebo postavilo. Je tam tá snaha 

 

 

Aké sú najväčšie problémy, s ktorými s a stretávajú mladí ľudia? 

Aké sú ich príčina a aké následky môţe ma ich neriešenie? 

 

Príčiny Problémy Následky 

Nikto neorganizuje akcie Nerobia sa tam akcie Nevyuţití priestor na 

hornom konci 

Nedôvera voči mladým Obmedzovanie vstupu na 

multifunkčné ihrisko 

Obmedzenie športových 

aktivít mladých 

Nepoukazovanie na 

problém 

Nedostatočná údrţba na 

verejných priestranstvách 

Neestetickosť areálov 

a verejných priestanstvách 

 

Problémy Príčiny Príčiny Následky 

Rozhádzané odpadky Nevychované deti Znečistená obec 

Zničené ihriská /pri 

Obecnom úrade, umelá 

tráva/ 

Deti si neváţia veci na 

ihrisku a ničia to 

Zavreté a zničené ihriská 

Malá školská telocvičňa Málo financií Nedostatok miesta na 

cvičenie 

Málo obchodov Nedostatok miesta a 

pracovníkov 

Veľa ľudí v jednom obchode 

Zlé cesty  veľa vozenia sa na aute  zničené cesty a autá 

Znečistená rieka Vypúšťanie ţúmp zápach 

Rozbité fľaše na cestách 

a detskom ihrisku  

nevychovaní dospelí ľudia Porezanie, ublíţenie si 

 

Príčiny Problémy Následky 

Ničenie Nie je poskytnuté ihrisko 

pre deti staršie ako 18 

rokov 

Menší záujem o šport 

Celkové zničenie ihriska v 

doline 

Malá starostlivosť o ihrisko 

/horný koniec/ 

Menší záujem o šport 

Menšia aktivita deti 

z horného konca sa 

zúčastňovať aktivít v obci 

Deti z horného konca majú 

malí záujem o šport 

Menšia aktivita detí 

Cvičenie na chodbách Chýba telocvičňa Tlačenie sa v malom 

priestore 

 

 

V obci Kamenná Poruba o 10 rokov  

TVOJ SEN - VÍZIA 

Mladí ľudia v obci 

- Sa budú viac zaujímať o tradície /fašiangy, stavanie májov .../ a angaţovať sa na 

ich priebehu 

- Slušný, milí, zdvorilí 

- Mladý ľudia budú mať väčšiu moţnosť sa rozvíjať vo všetkých smeroch 

 

Práca s mládeţou v obci 

- Motivovanie mladých 

- Pravidelné zbieranie odpadkov, mladí aj so zastupiteľstvom spoločne 

- Viac špecializovaných ľudí 
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Mládeţ a samospráva 

- Zvýšenie komunikácie mladých s vedením obce 

- Častejšie stretávky mladých ľudí 

 

7/ 

Dátum stretnutia: 12.09.2019 

Cieľová skupina: dôleţití dospelí 

 

Pomenujte  problémy, ktorým čelia mladí ľudia v obci 

 

Málo komunitný = celá obec 

 

Príčiny Problém Následky 

 Chýba cukráreň  

- Nevysporiadané pozemky 

- Na ,,S“  peniaze chýbajú 

- Ľudia nechcú /staršie/ 

Chýba chodník na hlavnej 

ulici /dolný koniec/ 

Dopravné nebezpečie 

Zlé vyriešenie parkovanie Pri škole, škôlke chýbajú 

parkovacie miesta /vzadu 

cesta na jednosmerku  

Dopravné nebezpečie 

Nevhodné podmienky pre 

obchod 

Chýba obchod v dolnej 

časti 

Znechutenie  

 Stacionár denný  

Nikto to neriešil  Miestnosť pre mladých Nesocializujú alkohol 

Chýbajú informácie Nesprávna separácia 

odpadu 

 

 Chýba veľké 

kompostovanie 

 

Chýbajú informácie Chýba workoutové ihrisko  

 

Čo navrhujem zmeniť pre zlepšenie života mládeže v obci 

- Podporiť aktivistov, ktorí sa starajú o mládeţ 

- Viď problémy 

- Ukázať ţe to ide... viac sa zapájať 

 

Stav spolupráce mladí- samospráva, samospráva-mladí: 

- P. starosta sa snaţí – záujem o mladých 

- Informácie dobré – facebook, web 

- mladí sú neaktívny 

- kaţdý sám za seba, sebci 

- mladí potrebujú stimul 

 

Vízia 

Mladí v Kamennej Porube v roku 2027 

- mladí budú aktívny 

- mladí sa snaţia o dobrý komunitný ţivot 

- mladí sa stretávajú v spoločných priestoroch 

- robiť pre deti tábory, výlety 
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Práca s mládežou Kamennej Porube v roku 2027 
- stále viac aktívnejšia so zapájaných mladých 

 

Silné stránky obce Kamenná Poruba čo sa týka života mladých ľudí 

- hody, spájanie ľudí spoločné podujatie 

- škola, 1. – 9. ročník 

- škôlka 

- mladé rodiny zostávajú v obci 

- dobrá občianska vybavenosť 

- pekné prostredie obce 

- dosť aktívnych ľudí zo zápalom – ţije to tu 

8/ 

Dátum stretnutia: 17.09.2019 

Cieľová skupina: Mladí ľudia, ktorí plánujú pracovať v obecnej rade mládeţe 

Po tomto bode nasledovala diskusia ohľadne stavu a záujmov mládeţe v obci. 

- Mladí ľudia  radi trávia čas vonku, mladšie ročníky doma  pri počítači 

- Záujem mladých o spoluprácu s vedením obce je minimálny 

- Mladí ľudia majú dojem, ţe  záujem o ich ţivot je v obci zo strany vedenia je 

postavený na záujmoch vedenie  nie na záujmoch mladých 

- Dospeláci majú svoje predstavy o ţivote mladých a chýba tam aktívne počúvanie, 

- Problémy, ktoré vidia mladí, vedenie obce nevidí 

- V obci je nízky záujem o zapojenie sa do ţivota obce 

- Mnoho mladých sa skupinkuje 

- V obci je  mládeţnícky tímlíder 

- A ďalšie 

9/ 

 Dátum stretnutia: 27. 06. 2019 

Cieľová skupina: Mladí ľudia,  dôleţití dospelí   

Zo všetkých pomenovaných problémoch, ktoré si navzájom kreatívnou formou prestavili 

( viď prílohu) účastníci diskutovali a dohodli sa nasledovných oblastiach, ktoré sú 

hlavnými témami problémov: 

1/ nedostatočná informovanosť  

2/ chýba nealkoholický priestor/ klubovňa pre mladých ľudí, 

3/ chýba vysporiadanie sa s vandalným prístupom k spoločným športovým priestorom 

u mladých 

4/ nedostatočná úcta k spoločným mistam v obci, ktoré majú slúţiť obyvateľom 
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2. Práca s mládežou (str. 4-5)

3. Participácia (str. 6-9)

4. Dobrovoľníctvo (str. 10)

5. Neformálne vzdelávanie (str. 11)

6. Zamestnanosť (str. 12)

7. Zdravie (str. 13)

8. Voľný čas (str. 14-15)

9. Život v obci všeobecne (str. 16-19)

Správa z prieskumu obsahuje tabuľky so stručným komentárom a je prílohou analytickej časti Koncepcie práce s mládežou.
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1. Štatistika - štruktúra respondentov

Názov obce, v ktorej bývaš Total

Kamenná Poruba 72

Grand Total 72

Do ktorej vekovej kategórie patríš? % Total

12 - 30 rokov 62.50% 45

31 a viac 37.50% 27

Grand Total 100.00% 72

Priemerný vek respondentov vo vekovej skupine 12-30: 22.2

Priemerný vek respondentov vo vekovej skupine 31 a viac: 37.2

Priemerný vek všetkých respondentov: 27.8

Do prieskumu sa zapojilo spolu 72 respondentov.

62% respondentov bolo vo veku do 30 rokov a 38% nad 31.

62%

38%

Veková štruktúra respondentov

12 - 30 rokov

31 a viac
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Veková kategória Aktuálna životná situácia Total

12 - 30 rokov Pracujúci 24.44%

Žiak strednej školy 22.22%

Materská/Rodičovská dovolenka 20.00%

Študent vysokej školy 17.78%

Žiak základnej školy 13.33%

Nezamestnaný 2.22%

12 - 30 rokov Total 100.00%

31 a viac Pracujúci 77.78%

Materská/Rodičovská dovolenka 18.52%

Nezamestnaný 3.70%

31 a viac Total 100.00%

Vo vekovej kategórii nad 31 rokov bolo 78% pracujúcich ľudí a 18% boli rodičia na materskej alebo rodičovskej dovolenke. 4% tvorili nezamestnaní.

Spolu 53% respondentov vo veku do 30 rokov boli študenti (základnej školy, strednej školy alebo vysokej školy), 24% boli pracujúci mladí ľudia. Rodičia na materskej/rodičovskej dovolenke 

tvorili takmer 20% respondentov v tejto vekovej kategórii a nezamestnaní mladí ľudia 2%.

25%

22%

20%

18%

13%

2%

Štruktúra respondentov vo veku 12-30 rokov

Pracujúci

Žiak strednej školy

Materská/Rodičovsk
á dovolenka

Študent vysokej
školy

Žiak základnej školy

Nezamestnaný

78%

18%

4%

Štruktúra respondentov vo veku 31 a viac rokov

Pracujúci

Materská/Rodičovská
dovolenka

Nezamestnaný
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2. Práca s mládežou

Veková kategória Poznáš niektoré organizácie, ktoré 

v obci pracujú s mládežou?

% Počet odpovedí

12 - 30 rokov Áno 76% 34

Nie 24% 11

12 - 30 rokov Total 100% 45

31 a viac Áno 81% 22

Nie 19% 5

31 a viac Total 100% 27

Spolu Áno 78% 56

Nie 22% 16

Grand Total 100% 72

78% respondentov uviedlo, že pozná organizácie, ktoré v obci pracujú s mládežou. Nižšie uvádzame zoznam organizácií, ktoré respondenti menovali spolu s počtom výskytov. 

Najviac známou organizáciou podľa tohto zoznamu je Kamienkovo, ktoré pozná 43% všetkých respondentov. Nasledovali OŠK Kamenná Poruba, DHZ a ďalšie organizácie.

76%

24%

Poznáš niektoré organizácie, ktoré v obci pracujú s mládežou?
(12-30 rokov)

Áno

Nie

81%

19%

Poznáš niektoré organizácie, ktoré v obci pracujú s mládežou?
(31 a viac rokov)

Áno

Nie
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Aké organizácie/skupiny poznáš, ktoré sa v obci venujú mladým ľuďom?

(Viac možných odpovedí)

12 - 30 rokov 31 a viac Total

Kamienkovo 21 10 31

OŠK Kamenná Poruba 14 11 25

DHZ 11 12 23

Galileo 7 5 12

Namsak 7 4 11

Kamenček 3 3 6

eRko 3 2 5

Kapor Dance 2 2 4

Lienky 3 1 4

Podporuje vedenie obce prácu s mládežou? 12 - 30 rokov 31 a viac Total

Áno 42.2% 55.6% 47.2%

Nie 6.7% 11.1% 8.3%

Neviem 51.1% 33.3% 44.4%

100.0% 100.0% 100.0%

Ak áno, napíšte ako. 12 - 30 rokov 31 a viac Total

Poskytnutie priestorov 15 14 29

Finančná podpora 8 5 13

Iná hmotná / materiálna podpora 6 14 20

47% respondentov uviedlo, že vedenie obce podporuje prácu s mládežou. Uvedenú podporu vnímajú najviac prostredníctvom poskytnutia priestorov.

Výzvou pre samosprávu môže byť zvýšiť informovanosť o poskytovanej podpore práce s mládežou, keďže až 45% respondentov nevie, či obec podporuje prácu s mládežou.

Veková kategória - počet odpovedí

Veková kategória - počet odpovedí

47%

8%

45%

Podporuje vedenie obce prácu s mládežou?
(Celá vzorka)

Áno

Nie

Neviem
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3. Participácia
Respondentov vo veku do 30 rokov sme sa pýtali otázky súvisiace s participáciou (spoluúčasťou) mládeže na živote v obci.

Zaujímaš sa o to, čo robí obecné zastupiteľstvo a starosta? 12 - 30 rokov (počet odpovedí)
Áno 17

Nie 3

Niekedy 25

Vieš čo obsahuje rozpočet obce? 12 - 30 rokov (počet odpovedí)
Áno 12

Nie 33

O to, čo robí obecné zastupiteľstvo sa pravidelne zaujíma 38% mladých ľudí, niekedy sa zaujíma ďalších 55%. Približne 7% sa o to nezaujíma vôbec.

27% mladých ľudí uviedlo, že vedia, čo obsauje rozpočet obce.

Máš možnosť pripomienkovať materiály, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo? 12 - 30 rokov (počet odpovedí)

Áno, aj som túto možnosť využil 0

Áno, ale ešte som túto možnosť nevyužil 17

Nie, ale chcel by som 17

Nie, ani ma to nezaujíma 11

38%

7%

55%

Zaujímaš sa o to, čo robí obecné zastupiteľstvo a starosta?
(12-30 rokov)

Áno

Nie

Niekedy

27%

73%

Vieš, čo obsahuje rozpočet obce?
(12-30 rokov)

Áno

Nie
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Na ďalšie otázky odpovedali okrem mladých ľudí aj respondenti vo veku nad 31 rokov.

Poznáš vo svojej obci poslanca, ktorý sa zaujíma o mládež a jej potreby? 12 - 30 rokov (odpovede) 31 a viac (odpovede) Total (odp.)

Áno 30 19 49

Nie 15 8 23

Poznáš vo svojej obci poslanca, ktorý sa zaujíma o mládež a jej potreby? 12 - 30 rokov (%) 31 a viac (%) Total (%)

Áno 67% 70% 68%

Nie 33% 30% 32%

Približne 2/3 respondentov poznajú poslanca, ktorý sa zaujíma o mládež a jej potreby.

Na otázku, či majú možnosť pripomienkovať materiály, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo, 38% mladých ľudí uviedlo, že túto možnosť nemajú, ale chceli by. 

Na druhej strane 24% mladých ľudí o to nemá záujem.

0%

38%

38%

24%

Máš možnosť pripomienkovať materiály obecného 
zastupiteľstva? (12-30 rokov)

Áno, aj som túto
možnosť využil

Áno, ale ešte som túto
možnosť nevyužil

Nie, ale chcel by som

Nie, ani ma to nezaujíma

68%

32%

Poznáš poslanca, ktorý sa zaujíma o mládež?
(Celá vzorka)

Áno

Nie
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Akou formou by si chcel byť informovaný o tom, čo sa v obci deje a pripravuje? - 

počet odpovedí (viac možných odpovedí) 12 - 30 rokov 31 a viac Total

Sociálne siete (facebook) 37 19 56

Webová stránka 27 18 45

Miestne noviny 15 10 25

Miestny rozhlas 10 8 18

Informačné stretnutie so starostom / poslancami 10 7 17

Iné (email, SMS) 1 1

Nijako. Nezaujíma ma to. 1 1

Akou formou by si chcel byť informovaný o tom, čo sa v obci deje a pripravuje? - % 

podiel z respondentov 12 - 30 rokov 31 a viac Total

Sociálne siete (facebook) 82% 70% 78%

Webová stránka 60% 67% 63%

Miestne noviny 33% 37% 35%

Miestny rozhlas 22% 30% 25%

Informačné stretnutie so starostom / poslancami 22% 26% 24%

Iné (stream zo zasadnutia obecného zastupiteľstva) 2% 0% 1%

Nijako. Nezaujíma ma to. 0% 4% 1%

Veková kategória - počet odpovedí

Veková kategória - % podiel

S participáciou úzko súvisí aj občianska informovanosť. Spomedzi informačných kanálov ľudia najviac preferujú sociálne siete a webovú stránku.

Tieto spôsoby komunikácie sú rovnako dôležité pre mladých aj pre dospelých. Rovnako u mladých i dospelých vyšlo aj poradie uvedených informačných kanálov.
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Sociálne siete (facebook) Webová stránka Miestne noviny Miestny rozhlas Informačné stretnutie so
starostom / poslancami

Iné (email, SMS) Nijako. Nezaujíma ma to.

Akou formou chceš byť informovaný o tom, čo sa v obci deje?

12 - 30 rokov 31 a viac Total
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Myslíš si, že by v obci mala byť platená osoba, ktorá sa bude venovať mladým 

ľuďom a témam, ktoré ich trápia? 12 - 30 rokov 31 a viac Total

Áno 29 12 41

Nie 16 15 31

Myslíš si, že by v obci mala byť platená osoba, ktorá sa bude venovať mladým 

ľuďom a témam, ktoré ich trápia? 12 - 30 rokov 31 a viac Total

Áno 64% 44% 57%

Nie 36% 56% 43%

Viac ako polovica respondentov (57%) si myslí, že v obci by mala byť platená osoba, ktorá sa bude venovať mladým ľuďom a témam, ktoré ich trápia.

počet odpovedí

% podiel
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4. Dobrovoľníctvo

Pôsobia vo vašej obci nejakí mladí dobrovoľníci? (Počet odpovedí) 12 - 30 rokov 31 a viac Total

Áno 22 13 35

Nie 3 4 7

Neviem 20 10 30

Pôsobia vo vašej obci nejakí mladí dobrovoľníci? (% podiel) 12 - 30 rokov 31 a viac

Áno 49% 48% 49%

Nie 7% 15% 10%

Neviem 44% 37% 42%

Ak áno, akým prínosom sú pre deti a mladých ľudí? - počet odpovedí

(viac možných odpovedí) 12 - 30 rokov 31 a viac Total

Zmysluplne im vypĺňajú voľný čas 21 14 35

Pomáhajú im rozvíjať ich talenty 15 9 24

Podporujú ich v osobnom raste 11 4 15

Iné 1 1

Ak áno, akým prínosom sú pre deti a mladých ľudí? (% podiel) 12 - 30 rokov 31 a viac Total

Zmysluplne im vypĺňajú voľný čas 47% 52% 49%

Pomáhajú im rozvíjať ich talenty 33% 33% 33%

Podporujú ich v osobnom raste 24% 15% 21%

Iné 0% 4% 1%

Len 48% respondentov vníma pôsobenie mladých dobrovoľníkov  v obci.

Na základe odpovedí je ich najčastejším prínosom pre deti a mladých ľudí zmysluplné vypĺňanie voľného času.

48%

10%

42%

Pôsobia vo vašej obci nejakí mladí dobrovoľníci?
(Celá vzorka)

Áno

Nie

Neviem
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5. Neformálne vzdelávanie

Bol si už na nejakom školení, kurze (mimo vyučovania v škole)? 12 - 30 rokov

Áno 33%

Nie 67%

Ak áno, kto to organizoval? 12 - 30 rokov (odpovede)

eRko 1

Jazykové vydavateľstvá 1

MINV SR 1

OŠK Kamenná Poruba 1

Zamestnávateľ 1

Škola 1

ZFP Akadémia 1

Je u vás v obci možnosť zúčastňovať sa aktivít, kde sa môžeš naučiť niečo nové, 

čo Ťa zaujíma? 12 - 30 rokov

Áno 24%

Nie 29%

Neviem 47%

Ak áno, napíš kde. 12 - 30 rokov (odpovede)

Galileo 4

Kamienkovo 2

DHZ 1

Klubovňa 1

OŠK Kamenná Poruba 1

Kapor Dance 1

Do neformálneho vzdelávania bola zapojená 1/3 respondentov. Išlo o vzdelávacie aktivity organizované eRkom, 

zamestnávateľom, ministerstvom, školou, OŠK a pod.

47% mladých respondentov uviedlo, že nevedia, či majú vo svojej obci možnosť zúčastňovať sa aktivít, kde sa môžu 

naučiť niečo nové. 29% uviedlo, že túto možnosť nemajú. Ostatní (24%) túto možnosť vnímajú najmä prostredníctvom 

Galilea, Kamienkova a pod.

33%

67%

Bol si už na nejakom školení, kurze (mimo vyučovania v škole)? (12-
30 rokov)

Áno

Nie

24%

29%

47%

Je u vás v obci možnosť zúčastňovať sa aktivít, kde sa môžeš naučiť 
niečo nové? (12-30 rokov)

Áno

Nie

Neviem
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6. Zamestnanosť
Je možné zamestnať sa u Vás v obci? 12 - 30 rokov

Áno 47%

Nie 53%

47% mladých ľudí vníma pracovné príležitosti vo svojej obci.

Chcel by si v budúcnosti podnikať? 12 - 30 rokov

Áno 56%

Nie 44%

56% mladých ľudí by v budúcnosti chcelo podnikať.

47%

53%

Je možné zamestnať sa vo vašej obci?
(12-30 rokov)

Áno

Nie

56%

44%

Chcel by si v budúcnosti podnikať?
(12-30 rokov)

Áno

Nie
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7. Zdravie
Čo robí obec pre zdravie svojich obyvateľov? (viac možných odpovedí) 12 - 30 rokov (odpovede) 12 - 30 rokov (%)

Zabezpečuje podmienky pre separovaný zber odpadu 39 87%

Podporuje šport a športové aktivity 37 82%

Chráni prírodu a stará sa o životné prostredie v obci 30 67%

Neviem o ničom 0%

Iné 0%

Čo robíš pre svoje zdravie Ty? (viac možných odpovedí) 12 - 30 rokov (odpovede) 12 - 30 rokov (%)

Chodím do prírody, prechádzam sa 35 78%

Športujem 30 67%

Chodím na preventívne lekárske prehliadky 27 60%

Zdravo sa stravujem 17 38%

Starám sa o dobrý spánok 18 40%

Približne koľko času denne tráviš pri PC? 12 - 30 rokov

Menej ako 1 hodinu 44%

1 - 2 hodiny 27%

2 - 3 hodiny 20%

Viac ako 3 hodiny 9%

Koľko z uvedeného času pri PC tráviš učením alebo prácou? 12 - 30 rokov

Menej ako 25% 38%

25% - 50% 38%

50%-75% 11%

Viac ako 75% 13%

Pôsobenie obce v oblasti zdravia mladí ľudia vidia hlavne prostredníctvom zabezpečenia podmienok separovaného zberu (87%) a podpory športu a športových aktivít (82%). Veľkým uznaním 

pre obec v tejto oblasti je aj to, že žiadny respondent neuviedol možnosť "Neviem o ničom".

78% mladých ľudí uviedlo, že chodia do prírody, 67% mladých ľudí športuje a 60% mladých ľudí chodí na preventívne lekárske prehliadky.

Približne 56% mladých ľudí trávi pri počítači denne viac ako 1 hodinu a len 9% mladých ľudí trávi pri počítači denne viac ako 3 hodiny.

Približne 76% mladých ľudí využíva väčšinu svojho času pri počítači na iné účely než je štúdium alebo práca (môže ísť o hry, sociálne siete a pod.).

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Zabezpečuje podmienky pre
separovaný zber odpadu

Podporuje šport a športové aktivity Chráni prírodu a stará sa o životné
prostredie v obci

Neviem o ničom Iné

Čo robí obec pre zdravie svojich obyvateľov? (12-30 rokov)

Strana 13 / 19



8. Voľný čas

12-30 rokov - počet odpovedí

Ako často využívaš tieto priestory v obci vo svojom voľnom čase? 4x za mesiac (alebo častejšie) 2x za mesiac 1x za mesiac 4x za rok 2x za rok 1x za rok Vôbec

Ihrisko OŠK 10 5 8 5 3 5 9

Multifunkčné ihrisko 7 4 9 1 2 8 14

Mládežnícke centrum Koniarka 2 1 8 4 8 11 11

Školský dvor 5 3 4 1 1 4 27

Upravené verejné priestranstvá (námestie) 6 5 8 4 6 4 12

12-30 rokov - % podiel

Ako často využívaš tieto priestory v obci vo svojom voľnom čase? 4x za mesiac (alebo častejšie) 2x za mesiac 1x za mesiac 4x za rok 2x za rok 1x za rok Vôbec

Ihrisko OŠK 22% 11% 18% 11% 7% 11% 20%

Multifunkčné ihrisko 16% 9% 20% 2% 4% 18% 31%

Mládežnícke centrum Koniarka 4% 2% 18% 9% 18% 24% 24%

Školský dvor 11% 7% 9% 2% 2% 9% 60%

Upravené verejné priestranstvá (námestie) 13% 11% 18% 9% 13% 9% 27%

Kde najradšej tráviš svoj voľný čas? - počet odpovedí

(možných viac odpovedí)

12 - 30 rokov

(počet odpovedí)

12 - 30 rokov

(% podiel)

Vonku v prírode 32 71%

Doma s rodinou 22 49%

Na posedení s priateľmi 29 64%

Na ihrisku 16 36%

V inom meste / v inej obci 7 16%

Doma pri PC / TV 3 7%

Dôležitou súčasťou priesumu je téma voľného času mladých ľudí. Základnými otázkami boli ako ho využívajú v súčasnosti a čo im chýba.

V prvej otázke sme sa pýtali na využívanie aktuálnych priestorov v obci. Z odpovedí respondentov vyplýva, že najčastejšie využívaným priestorom je Ihrisko OŠK, ktoré 4x za mesiac (alebo 

častejšie) využíva 22% mladých ľudí a 51% minimálne 1x za mesiac.

V ďalšej otázke sme sa zamerali na iné možnosti trávenia voľného času. Medzi najobľúbenejšie možnosti trávenia voľného času medzi mladými ľuďmi patrí čas vonku v prírode (71%), na 

posedení s priateľmi (64%) a doma s rodinou (49%).
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Aký priestor pre trávenie voľného času Ti v obci chýba? 12 - 30 rokov (odpovede)

Fitness / Posilňovňa 5

Športová hala/Telocvičňa 5

Cukráreň/Kaviareň 3

Detské ihrisko 3

Plaváreň/Kúpalisko 3

Workout ihrisko 2

Prístup na multifunkčné ihrisko 2

Kino 2

Park/Posedenie v prírode 2

Spoločenská herňa 1

Čo by mladí ľudia vo vašej obci potrebovali pre pozitívne trávenie voľného času? 12 - 30 rokov (odpovede)

Viac športových aktivít / priestorov (posilňovňa, prístup na multifunkčné ihrisko,...) 8

Atraktívne podujatia pre mladých (aj iné ako športové) 5

Priestory/Klubovňu 4

Ľudí, ktorí sa im budú venovať 2

Miesto na posedenie v prírode 1

Detské ihrisko 1

Kino 1

Čo by mladí ľudia vo vašej obci potrebovali pre pozitívne trávenie voľného času? 31 a viac (odpovede)

Viac športových aktivít / priestorov (posilňovňa, telocvičňa... 8

Priestory na stretávanie 5

Atraktívne podujatia pre mladých (aj iné ako športové - rozvoj osobnosti, kultúry,besedy...))3

Ľudí, ktorí sa im budú venovať 1

Pri otázke, aký priestor mladým ľuďom v obci chýba sa najčastejšie vyskytovala posilňovňa a telocvičňa.

Pri otázke, čo by mladí ľudia potrebovali pre pozitívne trávenie voľného času vo všeobecnosti bolo najčastejšou odpoveďou viac športových aktivít a priestorov, nasledovali iné atraktívne 

podujatia pre mladých a priestory (klubovňa).

Aj u respondentov vo veku nad 31 rokov sa pri otázke "čo by mladí ľudia vo vašej obci potrebovali" najčastejšie vyskytovalo viac športových aktivít a priestorov. Nasledovali iné priestory 

(napr. pre stretávanie alebo kultúrne vyžitie).
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9. Život v obci všeobecne
Chceš sa po skončení školy usadiť vo Vašej obci? 12 - 30 rokov (počet odpovedí) 12 - 30 rokov (% podiel)

Áno 24 53%

Nie 12 27%

Neviem 9 20%

Ak áno, napíš dôvod prečo. (viac možných odpovedí) 12 - 30 rokov (počet odpovedí) 12 - 30 rokov (% podiel)

Život na dedine sa mi páči 21 47%

Máme tu krásnu prírodu 19 42%

Viem si tu jednoducho zaobstarať bývanie 8 18%

Sú tu dobrí ľudia 7 16%

Iné (kamaráti) 1 2%

Viem si tu ľahko nájsť prácu 0 0%

Ak nie, napíš dôvod prečo. (viac možných odpovedí) 12 - 30 rokov (počet odpovedí) 12 - 30 rokov (% podiel)

Chcem žiť v inom meste alebo v zahraničí 9 20%

Je tu málo pracovných príležitostí 7 16%

Je tu nedostatok možností pre kultúrny a spoločenský život 4 9%

Je tu problém s bývaním (s výstavbou rodinných domov, s bytmi) 2 4%

53%
27%

20%

Chceš sa po skončení školy usadiť vo Vašej obci?
(12-30 rokov)

Áno

Nie

Neviem
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53% mladých ľudí sa chce po skončení školy usadiť vo svojej rodnej obci. Najčastejšie uvádzaným dôvodom bol ten, že život na dedine sa im páči a krásna príroda.

20% nie je rozhodnutých a 27% sa po skončení školy vo svojej obci neplánuje usadiť. Najčastejší dôvod súvisel s túžbou žiť v inom meste alebo zahraničí.
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O ktorom z nasledovných problémov si myslíš, že by sa mal riešiť vo Vašej obci čo 

najskôr? (Počet odpovedí) 12 - 30 rokov 31 a viac Total

Infraštruktúra, nedostatok parkov, spoločných priestranstiev, asfaltových ciest 12 5 17

Chýbajúci priestor pre stretávanie mladých ľudí 7 6 13

Zlá situácia pri vysporiadavaní pozemkov 7 3 10

Medziľudské vzťahy medzi občanmi, závisť či neprajnosť 5 3 8

Nedostatok kvalitných učiteľov v základných a materských školách 5 3 8

Výtržníctvo, Alkohol 3 2 5

Nedostatok kultúrnych podujatí 3 2 5

Nedostatok osôb venujúcich sa mládeži a kultúrnemu životu na obci 2 1 3

Iné (Regulácia potoka, málo obchodov v dedine, chýbajúca oddychová zóna) 1 2 3

Za problém, ktorý by sa v obci mal riešiť čo najskôr, respondenti považujú "Infraštruktúra, nedostatok parkov, spoločných priestranstiev, asfaltových ciest". Nasledoval chýbajúci priestor pre 

stretávanie mladých ľudí a zlá situácia pri vysporiadavaní pozemkov.
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O ktorom z nasledovných problémov si myslíš, že by sa mal riešiť vo Vašej obci čo najskôr?

12 - 30 rokov 31 a viac
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Na čo si vo vašej obci najviac hrdý? (Počet odpovedí) 12 - 30 rokov 31 a viac Total

Pravidelné podujatia (futbalové, hasičské, Hurá prázdniny, Deň otcov, Heligonkári) 26 13 39

Kostol 19 11 30

Škola 14 6 20

Hasiči 12 5 17

Kňazi pochádzajúci z našej obce 5 4 9

Obnovený kultúrny dom 5 4 9

Detské ihriská 4 4 8

Ľudový súbor Kamenček 4 2 6

Futbalisti 4 2 6

Kaplnka 4 1 5

Iné (Zbor, Hvezdáreň, Aktívni ľudia) 1 2 3

Ako si celkovo spokojný so životom vo vašej obci?

1= Som úplne spokojný. 5 = Nie som vôbec spokojný 12 - 30 rokov 31 a viac Total

Priemerná známka 2.62 2.89 2.72

Priemerná známka spokojnosti obyvateľov so životom v obci je 2.72, pričom mladí ľudia vo veku 12-30 rokov sú v porovnaní so staršími ľuďmi viac spokojní.

Respondenti uviedli, že sú najviac hrdí na pravidelné podujatia v obci. Nasledoval kostol a škola. Toto poradie bolo zhodné tak u mladých ľudí do 30 rokov, ako aj u dospelých nad 31 rokov.
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Názov obce:

Dátum, ku ktorému vypĺňaš údaje:

 V nasledujúcich riadkoch nám opíš svoju obec (históriu, súčasnosť, tradície, prírodu... ):

Obec je písomne doloţená v roku 1511 ako Kewporuba (kö - kameň, po maďarsky) a 1598 ako Kamenna 

Poruba. Svoje pomenovanie má z toho, ţe vznikla vo vyklčovanej - porúbanej hore na kamenistej pôde.

Dejiny obce: Kamenná Poruba vznikla pravdepodobne tak, ţe niektorý kastelán Matúša Čáka vyčlenil z chotára 

Konskej územie na novú osadu. Tunajšie dedičné richtárstvo asi prevzal v druhej polovici 14. storočia Ţilinčan 

Albert, predok zemianskej rodiny Kardošovcov.

Obec sa prvý krát písomne spomína v listine nitrianskeho konventu z roku 1368 ako Stephanburbaya v 

súvislosti so zakladaním kostola v Stránskom. Vtedy spolu so Stránskym a Konskou patrila gemerskému rodu 

Balogovcov. Z názvu obce moţno usudzovať, ţe jej vlastníkom bol nejaký Štefan. Neskôr patrila zemianskemu 

rodu Kardošovcov, ktorého predkovia boli dedičnými richtármi a na prelome 15. a 16. storočia ţili v Sádočnom.

Kamenná Poruba sa vyvíjala ako zemianska dedina. Bývali v nej zemania, ktorí podliehali lietavskému hradu. 

Podľa urbára z roku 1543 bolo tu 13 roľníckych rodín (z nich tri mali nemecké mená Gloczner, Paczuot, Wurcz), 

10 ţeliarov, 2 richtári.

Koncom 15. storočia a v prvej polovici 16. storočia bol tu zemiansky rod Práznovksých. Podľa dejín nitrianskeho 

biskupstva od Jozefa Vuruma peter Praznovský roku 1490 testamentárne polovicu Poruby daroval paulínskemu 

kláštoru svätého Jána Krstiteľa v Lefantovciach. Roku 1523 rod Práznovských dal do zálohu 5 poddanských 

pozemkov rodine Egresdyovcov. Roku 1545 bola obec prisúdená Pavlovi Práznovskému. Podľa názvu obce 

dosala meno tunajšia zemianska rodina Porubských. Roku 1535 sa spomína Michael Porubský de Poruba.

Koncom 17. storočia časť Poruby sa dostala do drţby ţilinskej rezidencie jezuitov. Podľa urbára z roku 1688 

dedičným richtárom tu bol Ján Porubský. Rezidencii podliehali 3 sediaci a 4 ţeliari. Vyskytovali sa tu tieto mená: 

Habrun, Hlavatý, Hodas, Hodes, Chovan, Jaško, Kasak, Porubčanský, Smieško, Valach, Valachovič. Roku 1707 

bolo v Kamennej Porube 6,5 sedliackych usadlostí, 14 ţeliarov, 5 podţeliarov a 4 paţitníci.

Príbuzenskými vzťahmi vzrastal počet zemianskych rodín v Kamennej Porube. Roku 1798 tu boli zemepánmi 

barón Sobek a zemiankske rodiny Motešický, Serdahely, Kvašaj, Beňovský, Borčický, Rašovký, Uhliarik, 

Višňovský. Okrem prvých troch rodín všetci sídlili v Porube.

Roku 1831 bývajúcimi tu zemepánmi boli Balaša, Beňovský, Huljak, Sobek, Pongrác, Uhliarik, Velič. Ďalej 

Adamovič, Borčický, Motešický, Rašovký, Vrana, Višňovký, ktorí mali malé parcely. Neskôr pribudli Frývaldský a 

Otlik. Zemianskych kúrií bolo v obci viac. Z chotára patrila poddaným len štvrtina. Keďţe Kamenná Poruba bola 

zemianskou obcou, roku 1887 sa tu zriadil poštový úrad a roku 1904 notársky úrad. Zemianske tituly boli 

úradne zrušené roku 1918.

Druţobná obec s rovnakým názvom sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou.

Obec Kamenná Poruba

28.8.2019



   
 DEMOGRAFIA OBCE

Celkový počet obyvateľov ku dňu, kedy vypĺňaš formulár:

Počet občanov podľa veku:

Počet ţien v obci počet muţov v obci:

 INŠTITÚCIE PRACUJÚCE S MLÁDEŢOU V OBCI

Základná škola

Materská škola

Umelecká škola

Centrum voľného času

Školský klub detí

 KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŢOU V OBCI

Má obec vypracovaný nejaký dokument týkajúci sa práce s deťmi a mládeţou?

NIE

Má obec pracovníka, ktorý má v agende prácu s mládeţou? NIE

Ak áno, napíš, aký má pracovný úväzok a aká je jeho náplň práce:

 DOKUMENTY HOVORIACE O PRÁCI S MLÁDEŢOU V OBCI

Názov dokumentu Čo konkrétne hovorí o deťoch a mládeţi?

 ZLOŢENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ÁNO/NIE:

V tejto časti opíš jednotlivé dokumenty hovoriace o práci s mládeţou. Môţu to byť rôzne Všeobecné 

záväzné nariadenia, taktieţ Smernice, Strategické dokumenty, PHSR  a pod. 

Obec nemá špecialný dokument zameraný na mládeţ.

ÁNO/NIE:

ÁNO/NIE

51

-

-

-

63

193

935915

Centrum voľného času                          

(ako súčasť Základnej školy)

Počet ţiakovÁNO/NIE

ÁNO

NIE

NIE

NIE

ÁNO

15 - 18 rokov

19 - 30 rokov

31 - 49 rokov

nad 50 rokov

92

93

77

339

539

570

Obec je písomne doloţená v roku 1511 ako Kewporuba (kö - kameň, po maďarsky) a 1598 ako Kamenna 

Poruba. Svoje pomenovanie má z toho, ţe vznikla vo vyklčovanej - porúbanej hore na kamenistej pôde.

Dejiny obce: Kamenná Poruba vznikla pravdepodobne tak, ţe niektorý kastelán Matúša Čáka vyčlenil z chotára 

Konskej územie na novú osadu. Tunajšie dedičné richtárstvo asi prevzal v druhej polovici 14. storočia Ţilinčan 

Albert, predok zemianskej rodiny Kardošovcov.

Obec sa prvý krát písomne spomína v listine nitrianskeho konventu z roku 1368 ako Stephanburbaya v 

súvislosti so zakladaním kostola v Stránskom. Vtedy spolu so Stránskym a Konskou patrila gemerskému rodu 

Balogovcov. Z názvu obce moţno usudzovať, ţe jej vlastníkom bol nejaký Štefan. Neskôr patrila zemianskemu 

rodu Kardošovcov, ktorého predkovia boli dedičnými richtármi a na prelome 15. a 16. storočia ţili v Sádočnom.

Kamenná Poruba sa vyvíjala ako zemianska dedina. Bývali v nej zemania, ktorí podliehali lietavskému hradu. 

Podľa urbára z roku 1543 bolo tu 13 roľníckych rodín (z nich tri mali nemecké mená Gloczner, Paczuot, Wurcz), 

10 ţeliarov, 2 richtári.

Koncom 15. storočia a v prvej polovici 16. storočia bol tu zemiansky rod Práznovksých. Podľa dejín nitrianskeho 

biskupstva od Jozefa Vuruma peter Praznovský roku 1490 testamentárne polovicu Poruby daroval paulínskemu 

kláštoru svätého Jána Krstiteľa v Lefantovciach. Roku 1523 rod Práznovských dal do zálohu 5 poddanských 

pozemkov rodine Egresdyovcov. Roku 1545 bola obec prisúdená Pavlovi Práznovskému. Podľa názvu obce 

dosala meno tunajšia zemianska rodina Porubských. Roku 1535 sa spomína Michael Porubský de Poruba.

Koncom 17. storočia časť Poruby sa dostala do drţby ţilinskej rezidencie jezuitov. Podľa urbára z roku 1688 

dedičným richtárom tu bol Ján Porubský. Rezidencii podliehali 3 sediaci a 4 ţeliari. Vyskytovali sa tu tieto mená: 

Habrun, Hlavatý, Hodas, Hodes, Chovan, Jaško, Kasak, Porubčanský, Smieško, Valach, Valachovič. Roku 1707 

bolo v Kamennej Porube 6,5 sedliackych usadlostí, 14 ţeliarov, 5 podţeliarov a 4 paţitníci.

Príbuzenskými vzťahmi vzrastal počet zemianskych rodín v Kamennej Porube. Roku 1798 tu boli zemepánmi 

barón Sobek a zemiankske rodiny Motešický, Serdahely, Kvašaj, Beňovský, Borčický, Rašovký, Uhliarik, 

Višňovský. Okrem prvých troch rodín všetci sídlili v Porube.

Roku 1831 bývajúcimi tu zemepánmi boli Balaša, Beňovský, Huljak, Sobek, Pongrác, Uhliarik, Velič. Ďalej 

Adamovič, Borčický, Motešický, Rašovký, Vrana, Višňovký, ktorí mali malé parcely. Neskôr pribudli Frývaldský a 

Otlik. Zemianskych kúrií bolo v obci viac. Z chotára patrila poddaným len štvrtina. Keďţe Kamenná Poruba bola 

zemianskou obcou, roku 1887 sa tu zriadil poštový úrad a roku 1904 notársky úrad. Zemianske tituly boli 

úradne zrušené roku 1918.

Druţobná obec s rovnakým názvom sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou.

1 850

1400 - 5 rokov

6 - 9 rokov

10 - 14 rokov



vek vek

 ROZBOR FINANČNEJ PODPORY NA DETI A MLÁDEŢ ZO STRANY OBCE

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU

CELKOVÉ PRÍJMY OBCE

PRÍJMY OBCE ZÍSKANÉ NA DETI A MLÁDEŢ

CELKOVÉ VÝDAVKY OBCE

Výdavky obce na podporu školskej činnosti - Základná škola

Výdavky obce na podoru školskej činnosti - Materská škola

Výdavky obce na podporu mimoškolskej činnosti (CVČ, ŠJ, ŠKD)

Výdavky obce na podporu športových klubov

Výdavky obce na podporu dobrovoľných hasičov

Výdavky obce na podujatia organizované v obci

Výdavky obce na podujatia organizované iba pre deti a mládeţ

Výdavky obce na podporu občianskych zdruţení pracujúcich s deťmi a mládeţou v obci

 ORGANIZÁCIE V OBCI - KONTAKTNÝ LIST

911 463 518 berenike26@gmail.com

Rodičovské zdruţenie pri ZŠ s 

MŠ Kamenná Poruba
Tomáš Kasman 918 120 460 tomasko.kasman@gmail.com

NAMSAK Pavol Kasman 903 847 727 pavol.kasman@gmail.com

ACORDEON
Mgr. Viera 

Mikundová

OŠK Kamenná Poruba Ing. Zdenko Kavecký 903 327 971 kavecky.z@t-t.sk

Dobrovoľný hasičský zbor 

Kamenná Poruba
Ján Hodas

OZ Rodinné centrum 

Kamienkovo

Mgr. Martina 

Kavecká
904 089 664 mail.kamienkovo@gmail.com

904 306 151 jan.hodas125@gmail.com

GALILEO Martin Kavecký 904 954 258 hvezdarengalileo@gmail.com

mveresova@azet.sk

041/5498 335

Názov organizácie Zodpovedná osoba Telefónne číslo E-mail

17 340,00 €

1 160,00 €

4 692,38 €

4 500,00 €

2 986,67 €

6 712,15 €

Iné výdavky na deti                  

a mládeţ (rozpíš):

OZ KaPoRDANCE Mgr. Mária Frolová 949 832 813

OZ SENOR KLUB Kamenná 

Poruba
Mária Záňová

Juraj Pekný

857 499,35 €

282 838,00 €

715 812,10 €

287 678,24 €

73 374,00 €

Adriana Uherčíková

Ján Hodás

Juraj Mičúch

Ing. Ľubomír Skotnický

Ing. Peter Sandanus

Meno a priezviskoMeno a priezvisko

Mgr. Mária Frolová

Mgr. Júlia Kavecká

Bc. Mária Janošíková

mailto:berenike26@gmail.com
mailto:tomasko.kasman@gmail.com
mailto:pavol.kasman@gmail.com
mailto:kavecky.z@t-t.sk
mailto:mail.kamienkovo@gmail.com
mailto:jan.hodas125@gmail.com
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 PÁR VETAMI OPÍŠ ORGANIZÁCIE A ZDRUŢENIA V OBCI

Info pár vetami: Je občianske zdruţenie, ktoré vytvára pozitívny priestor pre deti a celé rodiny. Cieľom je 

vytvárať v obci komunitu, ktorá je podnetným miestom pre všetkých jej členov, taktieţ 

organizovať spoločenské podujatia pre rodiny a rôzne aktivity podporujúce aktivitu a 

tvorivosť. 

Názov zdruţenia: Dobrovoľný hasičský zbor Kamenná Poruba

Info pár vetami:

Názov zdruţenia: OZ SENOR KLUB Kamenná Poruba

OZ KaPoRDANCE

Dobrovoľný hasičský zbor Kamenná Poruba bol zaloţený v r. 1929.  

V oblasti kultúry, zachovávania tradícií a spoločenského ţivota sú najaktívnejšou 

organizáciou v obci. Členovia nášho spolku kaţdoročne organizujú Fašiangový sprievod 

masiek za doprovodu ţivej hudby, niekoľkokrát ročne organizujú tanečné zábavy a 

zúčastňujú sa na liturgií Veľkej noci ako stráţenie Boţieho hrobu a obradov na Bielu 

sobotu .

Veľkú časť činnosti tvorí práca s mládeţou a športová činnosť.V DHZ máme druţstva 

ţiakov, dorastencov a muţov, ktorí ţnú úspechy v oblasti Hasičského športu. Druţstvo 

ţiakov vyhralo v r. 2018 Celoštátne kolo hry plameň. Druţstvo muţov sa niekoľkokrát 

prebojovalo na  Majstrovstvá Slovenska. Všetky druţstvá sa v pohárových aj ligových 

súťaţiach umiestňujú na popredných miestach.

V našom okrese patrí náš DHZ  k najaktívnejším organizaciam

Názov zdruţenia: NAMSAK

Info pár vetami: Cieľom OZ je vyhľadávať a upravovať nevyuţívané priestory v obci Kamenná Poruba a v 

jej blízkom okolí.

OZ sa zameria na organizovanie a uskutočňovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre 

občanov obce, hlavne deti a mládeţ. Cieľom týchto aktivít bude prispievať k rozvoju 

Názov zdruţenia: OZ Rodinné centrum Kamienkovo

Info pár vetami: Senior klub Kamenná Poruba je zdruţenie, ktoré podporuje zmysluplné trávenie voľného 

času občanov v seniorskom veku. Organizuje pravidelné stretnutia, podieľa sa na akciách 

obce a taktieţ nacivičuje vlastné divadelné predstavenia, ktoré sú súčasťou významných 

podujatí v obci. 

Názov zdruţenia: Rodičovské zdruţenie pri ZŠ s MŠ Kamenná Poruba

Info pár vetami: Rodičovské zdruţenie pri ZŠ s MŠ v Kamennej Porube je dobrovolne občianske zdruţenie 

rodičov a zástupcov z tried jednotlivych ročníkov ZŠ a tried MŠ.

Je registrované v Slovenskej rade rodičovských zdruţení a riadi sa jeho stanovami. Spolu 

s vedenim školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu. Zároveň s rodičmi 

ZŠ a MŠ rieši rôzne staţnosti, námietky a návrhy od rodičov na zlepšenie spolupráce so 

školou. Organizuje rôzne akcie ako sú Deň Otcov, Rodičovský ples či Mikuláš na 

materiálnu podporu pre potreby ZŠ a MŠ / v súčastnosti rekonštrukcia ihriska v MŠ, 

vybavenie tried MŠ a iné.  Zapája sa aj do iných akcií organizovaných vedením školy.

OZ KaPorDANCE je zdruţenie, ktoré podporuje zdravý ţivotný štýl a pohyb 

prostredníctvom tanca. Zameriava sa na latinsko-americké tance, zumbu a športovú 

gymnastiku. Oficiálne vzniklo v r. 2016, ale funguje uţ od r. 2012. Navštevujú ho ţiaci 

Základnej školy s materskou školu v Kamennej Porube. Pod vedením p. uč. Márii 

Frolovej nacvičujú choreografie a vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach obce, 

školy a iných občianskych zdruţení. V budúcnosti by chceli svojimi vystúpeniami potešiť 

aj okolité obce v Rajeckej doline.

Info pár vetami:

Názov zdruţenia:



 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Info pár vetami: Obecný športový klub Kamenná Poruba zastrešuje všetky futbalové druţstvá existujúce 

v obci, ktoré hrajú oficiálnu futbalovú súťaţ. Sú to mladší ţiaci, starší ţiaci, dorast a 

dospelí. 

Názov zdruţenia: ACORDEON

Info pár vetami:

Občianske zdruţenie ACORDEON vzniklo na podnet Oľgy Kozarcovej z Kamennej Poruby 

ako zoskupenie troch folklórnych speváckych súborov Kamencek, Porubcan a Vienok za 

účelom udrţiavania ľudových tradícií.  Súbor Kamencek sa venuje deťom vo veku od 4 

do 15 rokov. V súbore Porubcan a Vienok sú dospeli členovia. Súbor Kamencek a 

Porubcan sa zameriava hlavne na spievanie ľudových piesní. Kaţdoročne sa 

zúčastňujeme na rôznych podujatiach, či uţ v našej obci alebo v obciach Rajeckej doliny. 

Názov zdruţenia: GALILEO

Info pár vetami: Cieľom činnosti zdruţenia GALILEA je :

- prispievať k poznaniu a rozvoju vedomostí z oblasti astronómie

- podpora kultúrnych aktivít a vzdelávacích programov

- odborný výskum slnečnej fotosfséry, fyziky Slnka, záktytov hviezd, planét a planétok 

Mesiacom

- uskutočňovanie odborných pozorovaní a prednášok v oblasti astronómie pre širokú 

verejnosť

- podpora aktivít mládeţe a širokej verejnosti za účelom poznávania vesmíru

Názov zdruţenia: OŠK Kamenná Poruba
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Zoznam zapojených obyvateľov obce  do zberu podkladov do 
dokumentu v obci Kamenná Poruba 
 

 
Za obec: 

Kavecká Martina- členka implementačného  tímu 

Sandanus Juraj - člen implementačného  tímu 

 

1 Balažová Lucia 
2 Bielik Peter 
3 Blunár Martin 
4 Dávidiková Monika 
5 Dolníková Aneta 
6 Dolníková Natália 
7 Hrúz Lukáš 
8 Janošíková Dominika 
9 Kavecký Šimon 

10 Lutišan Michal 

11 Majer Jakub 
12 Mičúchová Natália 
13 Murárik Lukáš 
14 Múz Dušan 
15 Prieložný Peter 
16 Straňanek Erik 
17 Sudorová Rebeka 
18 Turská Jitka 
19 Verešová Erika 
20 Bielik Miroslav 
21 Gabčíková Barbora 
22 Hodas Ján 
23 Holička Patrik 

24 Linetová Lucia 
25 Mrúzek Kristián 
26 Pekná Mária 
27 Smiešková Janka 
28 Stupňanová Monika 
29 Sudor Ján 
30 Štaffenová Alžbeta 

 

31 Štebo Martin 
32 Vereš Denis 
33 Vereš Martin 
34 Záňová Dominika 
35 Frolová Mária 
36 Hodasová Jaroslava 
37 Chrástecká Dominika 
38 Janošíková Mária 
39 Kasmanová Mária 
40 Kavecká Júlia 

41 Mičúch Juraj 
42 Pekný Juraj 
43 Sandanus Pavol 
44 Sandanus Peter 
45 Skotnický Ľubomír 
46 Uherčíková Adriana 
47 Davidik František 
48 Hodasová Patrícia 
49 Chovančíková Vlasta 
50 Janošíková Anna 
51 Kavecký Martin 
52 Sádecký Ľubomír 
53 Sandanusová Margita 

54 Štelbaská Anna 
55 Záňová Mária 
56 Podhorský Martin 
57 Podhorská Katarína 
58 Kypusová Kristína 
59 Gdovcová Monika 
60 Gdovec Tomáš 



 

61 Maniaková Lucia 

62 Kardoš Marek 
63 Maniak Vladimír 
64 Kavecký Ľubomír 
65 Kavecká Daniela 
66 Hulín Viliam 
67 Plavý Denis 
68 Krutel Andrej 
69 Sandanus Ondrej 
70 Kavecký Mário 
71 Stanček Tomáš 
72 Kavecký Samuel 
73 Kasman Martin 

74 Divková Petra 
75 Hodasová Paulína 
76 Novosadová Dominika 
77 Novosadová Nina 

78 Vereš Miroslav 
79 Knapcová Dominika 
80 Rybárik Tomáš 
81 Kasman Tomáš 
82 Vereš Patrik 
83 Jasenovská Kristína 
84 Makuková Jana 
85 Michálková Veronika 
86 Kavecká Terézia 

87 Verešová Anna 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

PROCES TVORBY DOKUMENTU VIEDLA RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA 

 
Rada mládeže Žilinského kraja je strešnou organizáciou detských a mládežníckych združení, 

parlamentov mladých, žiackych a študentských školských rád a neformálnych skupín mladých ľudí zo 

Žilinského kraja. Vznikla ako občianske združenie v roku 2001.  

Cieľom Rady mládeže Žilinského kraja je obhajovať záujmy mladých ľudí vo všetkých oblastiach života 

formou poskytovania servisu, vzdelávania a poradenstva; advokáciou, prezentáciou príkladov dobrej 

praxe, podporou dobrovoľníctva, obhajobou záujmov zamestnanosti mladých ľudí a ich bývania, 

preventívnymi aktivitami, podporou participácie mladých ľudí na živote obcí a škôl, rozvojom 

mládežníckych lídrov, výchovou k dodržiavaniu ľudských práv a podieľaním sa mladých ľudí na živote 

znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

 

Internetová stránka Rady mládeže Žilinského kraja: www.rmzk.sk , www.oip.rmzk.sk 
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