
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, 24. 10. 2018, OBECNÝ ÚRAD 

Stretnutie s dôležitými dospelými 

 

 

 

1/Aké možnosti trávenia voľného času majú mladí ľudia vo Vašej obci? Čo využívajú 

najviac? Čo nevyužívajú? Čo im chýba? 

- Priestory kultúrneho domu  

- Futbalový klub 

- Skauting 

- Kováčska vyhňa, kde sa stretávajú skauti, no vybavenie priestorov je slabé 

(kúrenie)... 

- Stará požiarna stanica - možné využiť na komunitné účely aj pre mladých 

- Fungovala organizácia Úsmev, ktorá tvorila programy na kultúrne podujatia, ale 

prestali fungovať, lebo deti už nechodili 

2/Akou formou sa v obci realizuje neformálne vzdelávanie (mimo školy)? 

- Krúžky v základných školách 

- Vystúpenia kultúrne 

- Muzikanti, zbor  

3/Ľudské zdroje v oblasti práce s mládežou: Kto sa venuje práci s mládežou v obci? 

Máte dosť pracovníkov s mládežou? 

- Zuzka Hricová - učiteľka, má organizáciu VERBUM BONUM, zriadila informačné 

centrum, Gazdovský dvor 

- Jarka Gabčová -  

- Monika - zbor 

- Janík - U15 futbalisti 

- Zuzana Bendíková - vedúca skautingu 

- Veronika Luňáková 

- Mohol by byť nejaký lobista mládeže, ktorý by pretláčal veci pre mladých, alebo 

komisia pre mládež, taký človek by mohol byť aj zaplatený i keby len za malú 

odmenu, mohol by to robiť aj dobrovoľne 

4/Realizuje obec nejaké aktivity na podporu dobrovoľníctva mladých ľudí v obci? 

- Prostredníctvom skautov 

5/Existuje v obci nejaká forma grantových schém, finančných programov, VZN o 

podpore aktivít občanov? Podporujú prácu s mládežou aj nejakí sponzori? 

- VZN o poskytovaní dotácií 

- Sponzori podporujú málokedy, pretože tú firmy nie sú.  

6/Akým spôsobom sa mladí ľudia môžu dozvedieť informácie o dianí v obci? (spôsob 

zverejňovania informácií) 

- Facebook skupina - Komunita Spišské Tomášovce - vedie súčasný prednosta 

obecného úradu 



- Webstráka 

- Rozhlas 

- Informačná tabuľa 

- Plagáty na stĺpoch 

- Mohli by sa vydávať aj noviny, ale na to treba zdroje 

- Všeobene sa málo vie o informáciách a dianí v obci, pretože sa ľudia medzi sebou 

nerozprávajú 

7/Do akej miery sa mladí ľudia vo Vašej obci zaujímajú o veci verejné? Realizuje obec 

nejaké aktivity, ktoré podporujú záujem mladých ľudí o veci verejné (participáciu a 

aktívne občianstvo)? 

- Nie  

8/Máte v obci obecnú radu mládeže, alebo podobné zoskupenie? (Myslí sa zoskupenie 

kde mladí pôsobia s cieľom koordinovať spoluprácu rôznych záujmových skupín a 

vzájomnú spoluprácu . Aj poradný mládežnícky orgán starostu) 

- Nemá 

9/Máte v obci nejaké typy sociálne vylúčených mladých ľudí? Ak áno aké? Čo podniká 

obec na ich začlenenie sa? 

- Rómovia. V obci prebieha európsky projekt na ich začlenenie a podporu. Má dve 

terénne pracovníčky.  

10/Aké sú možnosti zamestnania mladých ľudí vo Vašej obci počas štúdia, po 

skončení školy...? (brigády) 

- Mladí ľudia po skončení školy dochádzajú za prácou mimo obce do okolitých miest, 

najmä do Spišskej Novej Vsi, Popradu, Levoče 

11/Pôsobia v obci mladí podnikatelia? Aké majú podmienky? V čom podnikajú? 

Existuje spolupráca medzi samosprávou a podnikateľmi? 

- Nepôsobia 

12/Do akej miery mladí ľudia vo vašej obci presadzujú zdravý životný štýl? Aké sú 

najväčšie riziká zdravého životného štýlu mladých ľudí? Čo robí samospráva pre 

podporu zdravého životného štýlu mladých ľudí? 

- V telocvični sa hral Dodgeball, ale prestal sa, lebo by sa porozbíjal majetok. 

- Samospráva vyrovnala futbalové ihrisko a vybudovalo ďalšie zázemie pri ňom 

(sprchy, toalety, šatne) 

- Zumba v telocvični sa koná 

- Tomášovský beh sa každoročne koná, ktorý podporuje aj obec 

- Treba vybudovať cyklistický chodník, na ktorý je momentálne pripravený projekt, len 

treba peniaze 

- Bežkárska stopa v zime 

- Klzisko mohlo byť, skúšalo sa, ale zničilo sa, pretože naň chodili v topánkach. Mesto 

by mohlo podporiť napr. skautov finančne a oni za to poskytnú obci službu - postavia 

klzisko. 

-  

13/Do akej miery majú mladí ľudia z Vašej obce možnosť cestovať/študovať/pracovať 

v zahraničí? 



- Majú, ale obec to nerieši 

- Farský úrad realizuje výlety do zahraničia - Medžugorie tohto roku 

14/Koľko poslancov do 30 rokov má Vaše zastupiteľstvo + Komisie Obecného 

zastupiteľstva + Obecná rada (ak existuje)? 

- Dvoch v čase zvolenia - Samuel Bendík, Štefan Skokan.  

15/Aké % zapojenosti mladých ľudí do volieb miestnej samosprávy bolo v posledných 

voľbách vo Vašej obci? (ak je známe) 

- neznáme 

16/Čo vnímate ako 3 najväčšie problémy mladých ľudí vo vašej obci? 

 

Príčiny Problém Dôsledky 

- Ani nevedia o tých, ktoré 
sa robia 

- Deti v obci medzi sebou 
málo spolupracujú 

Aktivít je málo - chodNikto na ne neí 

 Šikovní ľudia sa 
boja povedať 
svoj názor 

 

- Hádky, múry, závisť 
- Nervozita v rodinách 
- Pozeráme sa moc na 

seba a nie na okolie 
- Mladí starých nepočúvajú 
- Rozdielne komunikačné 

kanály medzi 
generáciami 

- Nárast nových 
obyvateľov 
nezačlenených do 
komunity 

- Stavanie múrov 
- Nezdravenie sa 
- Prepracovanosť 

dospelých 
 

Zlé medziľudské 
vzťahy 

- Ľudia sa prestali rozprávať 
- Zlyháva komunikácia medzi 

generáciami 
- Nepredávajú sa informácie 

medzi ľuďmi 
-  

- Telocvičňa nepatrí obci, 
ale cirkevnej škole 

- Na vládnej úrovni sa 
rozdávajú ihriská inde a 
Spišské Tomášovce 
obchádzajú 

Chýba priestor 
pre stretávanie 

- Nie je priestor pre 
organizácie a združenia, 
ktoré by tu mohli byť (Únia 
žien, mládežnícky 
parlament..) 

- Biele deti študujú inde 
- O rómskych detí sa šíria 

nepravdivé správy 

Deti v obci sa 
nevzájom dobre 
nepoznajú - 

- Keď sa nebudú poznať, 
nebudú spoluprácovať a 
robiť spoločné aktivity 



- Riaditeľ základnej školy 
nemá pre finančné 
dôvody záujem o biele 
deti (segregácia) 

- Cirkevná škola mala 
ostať v rukách základnej 
školy, resp. malý dosah 
obce na vedenie 
základnej školy 

hlavne rómovia 
a biely 

- Netomášovské deti nemajú 
vybudované vzťahy s 
domácimi a viac si dovoľujú 

- Pomohli by futballové 
zápasy, spoločné zábavy, 
vienok 

- Bezdomovci sa okolo nej 
zdržujú 

- Je tam ihrisko a rodičia 
tam chodia s deťmi 

Krčma - Nebezpečné pre deti 

   

 

17/Čo konkrétne očakávate od mladých ľudí? 

- Aby sa tí, čo do obce prídu, cítili dobre a tí čo tu bývajú, ich podchytili 

18/Aké sú Vaše plány v práci s mládežou do budúcnosti? Ako by podľa Vás mala 

vyzerať spolupráca samosprávy s mládežou o 10 rokov? 

- Obec podporí vznik folklórneho súboru 

- Komunitné centrum bude postavené 

- Od mladých ľudí budú prichádzať názory k vedeniu obce a to ich bude realizovať 

- Fungujúce europrojekty pre mladých 

- Športové aktivity podporené a využité 

- Obnovené tradície a podujatia 

- Telocvičňa pre mladých 

- Amfiteáter pre kultúrne podujatia 


