
Rozvoj mládeže v obci  

Prvé stretnutie   

Blok 1   

1. Prišiel Ťa pozrieť kamarát/ka z Bratislavy. Zdrží sa u Teba jeden mesiac. Kde všade by si ho/ju zobral vo 

voľnom čase? Vypíš čo najviac možností trávenia voľného času vo Vašej obci.  

 Túra na Pilsko, Babia hora, pamätník Títusa Zemana, vlek, bike-park, Penzión Beskydy, mórový 

cintorín, stará zvonica, kaplnka na Veselovskej ceste, Hugo, Biela farma   

 Pilsko, pamätník Títusa a pamätník sv. Huberta, Morový cintorín, Biela farma, vlek, bike-park, 

Beskydy, ihrisko, kaplnka na Veselovskej ceste, Hugo, Oravský dvor, Folklórne slávnosti, dedinské 

akcie, kostol, stará zvonica, zákopy, štyri 100 – ročné lipy, ihrisko, športová hala, lezecká stena, Veľká 

skala, prírodné krasy  

 

2.  Na čo si vo svojej obci najviac hrdý? ( zaujímavosti, ľudia, miesta, kultúrne pamiatky, prírodné 

zaujímavosti .....)  

 Kostol, folklórne skupiny, zbor, vlek   

 Kňazi : Luscoň, Ferneza, Sivoň, sestričky : Masničákové, Grobarčíkové, Jozef Brandys, Ignác Kolčák, 

učitelia, pán farár, folklóristi, zbor, starosta, hasiči, mladý zbor    

 

3. Čo Ti v obci najviac chýba?  

 Chodníky, trasy na bicyklovanie a korčuľovanie, kaviareň – oddychová zóna, park, lepšia organizácia 

futbalu a iných obecných aktivít   

 Renovácia kultúrneho domu, chodníkov, kaviareň, autobusové spoje, renovácia ciest- bočných a tých 

za dedinou, zábavy 

 

4. Keby si bol starostom / poslancom obecného zastupiteľstva, ktoré 3 veci by si zmenil, riešil ako prvé?   

 Výskyt pouličných psov na cestách resp. zákaz voľného púšťania psov, malú fitnes telocvičňu / 

centrum, lepšiu zmrzlinu,  školská telocvičňa pre študentov zadarmo a prístupná aj cez víkendy  

 Pouličné psy, kultúrny dom  

 

5. Aké sú podľa teba 3 najväčšie problémy, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia vo Vašej obci?  

 Nedostatok organizátorov projektov a akcií, nedostatok priestorov pre mládež, nedostatok podujatí  

 Pozemky, miestne intrigy  

 

Blok 2 – analýza 3 problémov definovaných v bloku 1   

1. Prečo tento problém vznikol?   

 Vedenie ( koordinátori, organizátori) – nedostatok dobrovoľníkov, ľudia nie sú motivovaní, nemajú 

čas  

 Futbal – nemáme trénerov, ľudia schopní trénovať nemajú čas  

 Miesta na stretnutie – zanedbanie spoločenských miest, všetky miesta sú spoplatnené  

 Kultúrny dom – pretože sa hanbíme za stav KD  

 Príspevky ( futbal, erko..) – vedúcim chýba motivácia  

 Doprava ( spoje, cesty, chodníky)- málo záujmu   

 

 

 



2. keď sa tento problém nebude riešiť, aké to bude mať následky o pár rokov?   

 Vedenie – mladí nebudú mať dobré vzory, vzťahy, budú izolovaní, nebudú vedieť komunikovať medzi 

sebou ani riešiť veci spojené s obcou  

 Futbal – zaniknú kluby, futbal, strata talentov, zanedbanie voľného času   

 Miesta na stretnutie – nebudú sa konať žiadne stretnutia, oslavy  

 Kultúrny dom – obec bude v strate, bude bez svadieb, osláv, rôznych akcií   

 Príspevky – rozpad organizácii, mrhanie rozvoja talentov, zlé výsledky v reprezentácii, nedostaneme 

sa ako obec do povedomia  

 Doprava – nespokojní občania, zlá doprava, väčšie riziko na cestách, ľudia bez automobilov budú 

mať menšie možnosti na kultúrny a spoločenský život  

 

3. Aké sú možné riešenia tohto problému?   

 Vedenie – motivovať dobrovoľníkov, poskytnúť priestor a prostriedky  

 Futbal – finančná odmena pre trénera  

 Miesta na stretnutie – nespoplatňovať miesta pre mladým  

 Kultúrny dom – vytvoriť projekt na rekonštrukciu  

 Príspevky – prijateľná mzda pre trénera  

 Doprava – projekty, žiadosti o viac spojov- hlavne cez víkendy   

 

4. Čo pre riešenie tohto problému môže urobiť samospráva ( starosta, obecné zastupiteľstvo)  

  Vedenie – zohnať osobu zodpovednú za všetky projekty, prijať poslanca za mladých na obecný 

úrad  

 Futbal – zohnať, zvoliť zodpovedného vedúceho – trénera , ktorý bude platený  

 Miesta na stretnutie – poskytnúť financie  

 Kultúrny dom – vytvoriť projekt, usporiadať zbierku na rekonštrukciu  

 Príspevky – schváliť príspevky pre pracujúcich  

 Doprava – podať žiadosť, rokovať s MHD  

 

5. Čo pre riešenie tohto problému sme ochotní urobiť my – mladí ľudia.   

 Vedenie – zapájať sa, pomáhať pri organizácii  

 Futbal – fandiť, podporovať, stať sa dobrovoľnými hráčmi  

 Miesta na stretnutie – pomôcť pri prácach na rekonštrukcii  

 Kultúrny dom – pomôcť pri prácach  

 Príspevky – zapojenie sa do týchto skupín  

 Doprava – vypracovať návrh na zlepšenie, pozháňať informácie ako by sa to dalo, pomôcť starostovi 

a poslancom to zrealizovať  

 

 

 

  

  



 

 

 

 


