
V rámci projektu z názvom M(i)esto, ktorý bol podporený v rámci dotačného programu mesta Dolný 

Kubín a ktorý realizovala Nezisková organizácia Ekonóm pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, 

bola v priestoroch školy vytvorená miestnosť pre stretávanie sa študentov, ktorí chcú vo voľnom čase 

realizovať dobrovoľnícku činnosť, naučiť sa písať, koordinovať a realizovať projekty v miestach, 

v ktorých žijú. 

Celý projekt bol poznačený opatreniami zavedenými z dôvodu pandémie COVID-19 a tak veľkú časť 

prác realizovali hlavne zamestnanci školy v dôsledku zavedenia dištančného vzdelávania pre žiakov 

stredných škôl. Taktiež plánované prezenčné aktivity sa nakoniec uskutočnili dištančne vo forme on-

line vzdelávania a dotazníka. 

22. 10. 2020 sa uskutočnil on-line vzdelávanie pre 12 aktívnych žiakov obchodnej akadémie na tému: 

„Projekt zmeny v mieste, v ktorom žijem.“ Jeho výsledkom bolo aj sformulovanie otázok do dotazníka 

pre žiakov: 

Ak by si mohol stretnúť s primátorom mesta, či starostom obce a pomenovať mu, čo by sa malo v 

tvojom meste (obci) ZMENIŤ, aby sa tam mladým ľuďom žilo lepšie, čo by to bolo? 

Čím by si ty vedel PRISPIEŤ k tomu, aby sa to, čo si popisoval v predchádzajúcich otázkach, zmenilo, 

zlepšilo, uskutočnilo? 

 

Na 3 otázky dotazníka reagovalo 66 žiakov stredných škôl. Z mnohých zaujímavých odpovedí sme 

vybrali nasledovné:  

Otázka  Čo v tvojom meste (dedine, obci) CHÝBA pre Teba (mladých ľudí)? 

-  „Miesto kde by mohli chodiť vzdelávať sa, napríklad niečo ako kaviareň len by tam boli aj stoly kde 

by si mohli písať úlohy alebo niekde kde by mohli mladí pracovať ktorí by chceli“ 

- „Voľnočasové aktivity ako napr. spievanie v zbore, rozprávanie sa o aktuálnych témach a našich 

postojoch, aktivity zamerané na zlepšenie životného prostredia (zbieranie odpadu, oboznámenie ľudí 

o hrozbách dopadu zmien na náš ekosystém)“ 

- „Mne osobne v mojej dedine chýba miesto, kde by sa mohli mladý ľudia "vyblázniť" , proste ukázať 

svoj talent, to čo im ide. Napríklad ak sa niekomu páčia grafity mohol by ich tam skúsiť alebo ak niekto 

nakreslil nejaký krásny obraz mohol by si ho tam povesiť aby ho ostatný videli a mohli obdivovať, alebo 

hocijakú inú možnosť v ktorej by mladý ľudia mohli nájsť samy seba.“ 

V odpovediach sa objavovalo aj nasledovné: kino  (18x), miesto na stretávanie sa mladých ľudí, 

klubovňa (14x), workoutové ihrisko a fitness centrum (7x), trasy na bicyklovanie (5x), free wi-fi v celej 

obci (3x), akcie a krúžky, pri ktorých by sa mohlo zabaviť veľa ľudí bez ohľadu na vek (3x), knižnica 

s aktuálnymi knihami pre mladých (1x), skatepark, multifunkčné ihrisko pre všetkých obyvateľov (1x) 

prívetivejší prístup na úradoch, park pre psov, viac lavičiek  a pod. 

 

Ak by si mohol stretnúť s primátorom mesta, či starostom obce a pomenovať mu, čo by sa malo v 

tvojom meste (obci) ZMENIŤ, aby sa tam mladým ľuďom žilo lepšie, čo by to bolo? 

nové miesta na trávenie voľného času (12x),  aby policajti mali viac pochopenia; pomoc a podpora pri 

výstavbe domov, bytov; aby mal pozitívny prístup a podporu k prospešným iniciatívam mladých v 

dedine, robiť akcie pre mladých; aby boli lepšie cesty, aby bolo bezpečnejšie aby tam boli niekde lavičky 

kde by sme mohli chodievať;  jednoznačne viac aktivít napr. kino alebo park, golf - nie ďalšiu kaviareň, 



krčmu alebo reštauráciu; rôzne akcie, divadlá, predstavenia, kultúrne podujatia; aby postavili kino, 

zábavný park, viac moderných obchodov; prístup učiteľov v školách 

 

 

Čím by si ty vedel PRISPIEŤ k tomu, aby sa to, čo si popisoval v predchádzajúcich otázkach, zmenilo, 

zlepšilo, uskutočnilo? 

pomôcť pri výstavbe (38 x); koordinácia a psychická podpora (4x); nájsť skupinku ľudí, ktorým by sa 

tento nápad tiež pozdával a zorganizovať nejaký dobrovoľný "krúžok". A po čase by sa ku tomu mohlo 

pripojiť viac ľudí a mohlo by z toho vzniknúť niečo celkom super; osloviť nejakých sponzorov, 

zabezpečiť čo bude treba na realizáciu a mohla by som to ja vybaviť; mať to na zodpovednosti a dbať 

na to aby to nejakí ľudia nezničili (3x); sama by som sa zúčastňovala, robila propagáciu a tak; vedela by 

som pomôcť pri zháňaní vecí do zariadenia (3x); svojimi peniazmi (2x); upratať obec. 

 

Následne po vyhodnotení dotazníka sa 19. 11. 2020 uskutočnilo on-line stretnutie 12 mladých lídrov, 

ktorí si v rámci štyroch skupín pripravia návrh zmeny pre konkrétne mesto, obec.  Zároveň si pripravia 

konkrétny projekt, ktorým by problém, ktorý si vybrali, chceli zrealizovať spolu s predstaviteľmi 

samosprávy. 

 


