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Abstract 

The paper is focused on involvement of young people in municipality development. The goal 

of this paper is to find out in which level young people participate in the administration of public 

affairs and in the development of chosen municipalities. For received information we choose 

the method of controlled interview with mayors of municipalities. As a second we examine 

from the young people point of view how they perceive the involvement of public affairs, if the 

young people are involved in activities which are organized in their municipalities, whether the 

young people are informed about the events in municipalities and whether they are interested 

in political participation.  
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Úvod 

Moravčíková a kol. (2012) tvrdí že „vidiek je prostredím, ktoré je odlišné a svojrázne 

nielen z hľadiska geomorfologického a urbanistického, ale aj z hľadiska priestorového, 

historického, kultúrneho, sociálneho, ekonomického, politického i psychologického. 

Nepredstavuje homogénny priestor a svojou špecifickosťou ovplyvňuje existenciu a vývoj celej 

spoločnosti vrátane tých jej častí, ktoré ako vidiecke označiť nemožno.“ 

Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (2014) je 

rozvoj vidieka termín, ktorý sa používa na označenie činností a iniciatív zamerané na zvýšenie 

životného štandardu v mimo mestských oblastiach, v krajine a vo vidieckych sídlach. 

Singh (2002) hovorí, že rozvoj vidieka by sa mal chápať ako proces zvyšovania schopnosti 

vidieckych obyvateľov, ovplyvňovať ich celkové prostredie a rozdeľovať výhody vyplývajúce 

z technického vývoja a účasti slabších častí vidieckeho obyvateľstva v procese rozvoja. 

„Angažovanosť je pozitívny, naplňujúci, s prácou súvisiaci stav mysle, ktorý je 

charakterizovaný nasadením, oddanosťou a zaujatím. Skôr ako o chvíľkový a určitý stav, 

angažovanosť sa vzťahuje na viac trvalý a všadeprítomný afektívno-kognitívny stav, ktorý nie 

je zameraný na konkrétny objekt, udalosť, osobu alebo správanie. Nasadenie sa vyznačuje 

vysokou mierou energie a mentálnou odolnosťou pri práci, ochotu investovať úsilie v práci a 

vytrvalosťou aj tvárou v tvár ťažkostiam. Oddanosť odkazuje na silné zapojenie v práci a 

zažívanie pocitu významu, nadšenia, inšpirácie, hrdosti a výzvy. Angažovanosť sa vyznačuje 

plnou koncentráciou a šťastným zaujatím prácou, pričom čas plynie rýchlo a človek má 

problémy s odpojením sa od práce.“ (People Elements, 2019). 
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Jenkis – Delbridge (2013) tvrdia, že angažovanosť je zapojenie ľudí do úloh, postupov 

a rozhodovania. 

Macey a Schneider (2008) uvádzajú, že pre angažovanosť sú potrebné tieto povahové 

črty: pozitívny prístup, proaktívna osobnosť, svedomitosť, cieľavedomá osobnosť.  

Gajdoš (2001) tvrdí, že sa participácia realizuje v rôznych oblastiach, kde sa obvykle rozlišuje 

spoluúčasť na riadení a rozhodovaní a spoluúčasť, resp. participácia na živote obce. Zmyslom 

tejto participácie je okrem aktivizácie lokálnych zdrojov aj posilňovanie lokálnej identity, 

budovanie komunity, vytváranie dostatočnej sociálnej klímy a fungujúcej sociálnej kontroly a 

taktiež aj zvyšovanie sídelnej atraktivity obce. Medzi formy participácie je možné zaradiť 

napríklad volenie, zapájanie sa do riešenia problémov, ktoré sa vyskytnú v obci a v meste, účasť 

na petíciách, oslovovanie verejného činiteľa alebo politika, kandidovanie do verejnej funkcie, 

vyjadrovanie sa k politickým otázkam v médiách, alebo to môže byť aj práca pre politickú 

stranu (Smith, 2009). 

Hamalová a kol. (2014) prisudzujú participácii významný spoločenský, politický a občiansky 

rozmer. To má za následok, že občania sa aktívne zúčastňujú volieb alebo sú členmi rôznych 

združení. Taktiež sa zúčastňujú pri organizovaní rôznych podujatí v obci alebo v meste alebo 

sa zúčastňujú aj pri vypracovávaní stratégií rozvoja. Autori zdôrazňujú, že je dôležité si 

uvedomiť, že občan vystupuje ako objekt a subjekt verejnej správy. Občan ako objekt verejnej 

správy vystupuje so svojimi potrebami zabezpečiť určitú kvalitu života. Občan ako subjekt 

verejnej správy vystupuje ako realizátor svojich požiadaviek. To vyjadruje potrebu účasti 

občanov na správe veci verejných.  

Participáciu označuje Biela kniha o mládeži (Iuventa, 2002) ako jednu z hlavných priorít 

európskej otvorenej metódy koordinácie. Členské štáty Európskej únie v súvislosti s potrebou 

zvyšovania participácie mladých ľudí identifikovali na dve základné oblasti. Prvá je 

Participácia na komunitnom živote a druhá je participácia v reprezentatívnej demokracii. 

Participácia čiže spoluúčasť mládeže sa začína formulovať najskôr v sídle, ktoré tvoria mladé 

ženy a mladí muži.  

Podľa zákona o podpore práce s mládežou (Z.z. č. 282/2008) „spoluúčasť mládeže je 

aktívne zapojenie mládeže v procese plánovania, rozhodovania a uskutočnenia podujatí a 

projektov v oblasti spoločenského a hospodárskeho života.  

 

Materiál a metódy 

Predmetom skúmania príspevku sú vybrané obce, mladí ľudia a ich angažovanosť. 

Medzi základné kritéria pri výbere obcí, ktoré sme si zvolili, patrí ich blízkosť. Nachádzajú sa 

v rovnakom okrese, ktorým je okres Nitra. Obce sú susednými obcami a nachádzajú sa 

v jednom regióne. Jedná sa o obce, ktoré majú približne rovnaký počet obyvateľov, rozlohu, 

infraštruktúru a aj úroveň rozvoja. Vybrané obce sú Zbehy a Lužianky. 

Obec Lužianky sa nachádza v Nitrianskom okrese, v Nitrianskom kraji a v okrese Nitra. 

Počet obyvateľov k poslednému sčítaniu v roku 2018 bolo 3000 z toho mužov 1475 a žien 1525. 

Obec leží 6 km od Nitry. Rozloha obce Lužianky predstavuje 1245 ha. Súčasným starostom 

obce je Jozef Bojda. Susednými obcami sú obce Zbehy, Čakajovce, Drážovce a mesto Nitra. 

Obec Zbehy sa nachádza 12 km od krajského mesta Nitra. Hranice katastrálneho územia 

obce susedia s katastrom obcí Nitra, Lužianky, Čakajovce, Šurianky, Čab, Alekšince a Lehota. 

Počet obyvateľov k poslednému sčítaniu v roku 2018 je 2337. 
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 Metóda riadeného rozhovoru – bola uskutočnená so starostom obce Lužianky, pánom 

Jozefom Bojdom a s Ing. Adamom Žákovičom, starostom obce Zbehy. Cieľom riadených 

rozhovorov bolo získať informácie o tom, ako starostovia obcí Lužianky a Zbehy vnímajú 

problematiku angažovanosti mladých ľudí na rozvoji v ich obciach.  

 Metóda dotazníkového prieskumu – dotazník bol zostavený pre mladých ľudí, ktorí 

bývajú v obciach Lužianky a Zbehy, vo veku od 18 do 30 rokov. Zaoberať sa budeme touto 

vekovou kategóriou, ktorá je definovaná v Zákone č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s 

mládežou. Dotazníky mohli mladí občania vypĺňať buď priamo na obecných úradoch, stiahnuť 

si ich zo sociálnej siete Facebook a z webovej stránke obce Lužianky.  

 

Výsledky a diskusia 

 

Výsledky riadených rozhovorov 

Obec Lužianky 

Riadený rozhovor so starostom obce Lužianky s pánom Jozefom Bojdom sa konal na obecnom 

úrade v Lužiankach v kancelárii starostu obce.  

 Prvá otázka pre starostu obce sa týkala jeho názoru na angažovanosť mladých ľudí 

v obci Lužianky. Jeho odpoveď bola, že mladí ľudia sa vôbec nezapájajú, a mali by sa zapájať 

do diania v obci. Túto situáciu opisuje za zlú, pretože sa nikto nezapája do spoločenského alebo 

kultúrneho života. Tvrdí, že aj keď mladí ľudia majú záujem niečo pre obec spraviť, resp. sa 

zapájať do diania v obci, tak sa automaticky pýtajú na odmenu, ktorú dostanú po vykonaní 

určitej práce.  

 Druhá otázka bola zameraná na verejné zhromaždenia, či sa v obci organizujú, koľko 

krát ročne sa organizujú a či sa ich zúčastňujú aj mladí ľudia do 30 rokov. Starosta odpovedal, 

že verejné zhromaždenia sa konajú jeden krát ročne, prípadne podľa potreby a mladí ľudia sa 

ich vôbec nezúčastňujú.  

 Starosta ako aj celý obecný úrad prijíma pripomienky a názory k zmenám v obci priamo 

na obecnom úrade, na obecných zastupiteľstvách, alebo aj formou e-mailu.  

 Podľa starostu obce  je angažovanosť mladých ľudí do verejného diania nedostatočná, 

ale naopak tvrdí, že mladí ľudia, ktorí prišli do obecného zastupiteľstva sa angažujú. 

V obecnom zastupiteľstve sa nachádzajú dvaja mladí ľudia do 30 rokov. Ďalej tvrdí, že v obci 

nie je dostatok podujatí, do ktorých by sa mohli mladí občania zapájať. V prípade ak sú nejaké 

podujatia, kde by sa aj mohli zapájať, tak z ich strany nie je záujem. Podľa neho príčina nízkeho 

zapájania sa do verejného diania je práve už spomenutý nezáujem.  

 Na otázku ako by charakterizoval politickú participáciu mladých občanov v obci 

odpovedal, že mladí chodili voliť a aj mali záujem byť členmi v komisiách.  

 Starosta obce sa vyjadril, že obec žiadnym spôsobom nemotivuje ani neovplyvňuje 

mladých ľudí k angažovanosti v obci, avšak obec v budúcnosti plánuje motivovať. Na druhej 

strane sa vyjadril, že aj mladí poslanci chceli a snažili sa motivovať mladých ľudí, aby sa 

zúčastňovali obecných zastupiteľstiev, avšak prišlo veľmi málo mladých ľudí.  

 

Obec Zbehy 

Riadený rozhovor so starostom obce Zbehy s Ing. Adamom Žákovičom sa konal v priestoroch 

obecného úradu v Zbehoch.  
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 Podľa starostu obce Zbehy je participácia mladých ľudí na veľmi slabej úrovni, je 

potrebné zapracovať na tom aby sa participácia v obci „rozbehla“.  

 Verejné zhromaždenia v obci organizujú jeden krát ročne a v prípade ak je nejaká 

špeciálna udalosť tak sa zorganizuje, v súčasnosti sa však nevyužíva, skôr sa verejné 

zhromaždenie využívalo v minulosti. Mladí ľudia sa však týchto zhromaždení nezúčastňujú, 

prípadne príde jeden, maximálne dvaja ľudia.  

 Pripomienky a názory k zmenám od mladých ľudí prijímajú formou e-mailu buď cez e-

mailové adresy starosta@zbehy.sk alebo obec@zbehy.sk, ďalej na obecných zastupiteľstvách 

alebo ľudia prídu priamo na obecný úrad.  

 Podľa starostu obce Zbehy je angažovanosť mladých občanov nedostatočná, mládež sa 

málo zapája do verejného diania. Starosta povedal aj príklad, kedy sa konalo jarné upratovanie 

obce, kde sa obec snažila o skrášľovanie verejného priestranstva. Pokračoval, že na túto prvú 

jarnú brigádu organizovanú obcou sa zúčastnilo minimum mladých ľudí. Starosta tvrdí, že 

mladí ľudia na tieto brigády neboli zvyknutí, pretože jeho predchodca takéto brigády 

neorganizoval a verí, že sa mládež bude v budúcnosti zapájať.  

 Starosta si myslí, že v obci je dostatok športových podujatí, ale čo sa týka iných ako 

napr. spoločenských, kultúrnych, tak ich dostatok nie je. Na druhej strane sa vyjadril, že 

dôchodcovia majú dostatok podujatí, ale mladí občania nie, pretože v súčasnosti také podujatia 

neorganizujú.  

 Na otázku aká je podľa neho príčina nízkeho zapájania sa mladých ľudí do verejného 

diania v obci povedal, že nevie a aj on rozmýšľa na podujatiami, do ktorých by sa mladí ľudia 

naozaj aktívne zapájali. Príčinu nízkeho zapájania by nepripisoval nezáujmu, myslí si, že mladí 

len nie sú motivovaní.  

 Na otázku akým spôsobom obec motivuje mladých ľudí odpovedal, že prvým krokom 

bolo práve už spomenuté dobrovoľné jarné upratovanie obce.  

 Ďalšia otázka sa týkala politickej participácie, resp. ako by ju charakterizoval. Tvrdí, že 

mladí ľudia nemajú záujem o politické dianie, ale čo sa týka volieb, tak komunálnych volieb sa 

zúčastnilo väčšina  mladých ľudí. Starosta očakáva, že budúci rok, keď sa budú konať 

parlamentné voľby, tak tých sa zúčastní menej mladých občanov.  

 Starosta obce Zbehy v budúcnosti plánuje a bude sa snažiť motivovať mladých ľudí 

k zapájaniu sa do diania v obci. 

 

Zhodnotenie a komparácia riadených rozhovorov 

Z oboch riadených rozhovorov, ktoré sme absolvovali s starostom obce Lužianky a so starostom 

obce Zbehy sme zistili, že angažovanosť mladých ľudí do verejného diania je nedostatočná. 

Mladí občania sa do verejného diania zapájajú len z malej časti. Z rozhovorov sme sa dozvedeli, 

že mladí ľudia sa nezúčastňujú verejného zhromaždenia, prípadne príde jeden alebo dvaja 

ľudia.  Z toho možno vyvodiť, že mladých ľudí nezaujíma čo sa v obci deje. Starostovia priznali, 

že v ich obci nie je dostatok podujatí, do ktorých by sa mladí ľudia mohli zapájať. Starosta obce 

Lužianky pri riadenom rozhovore povedal, že ak sa nejaké podujatie v obci uskutoční, tak sa 

ho mladí ľudia nezúčastňujú. Z nášho pohľadu to nie je pravda, pretože v obci sa takmer vôbec 

nekonajú žiadne podujatia, do ktorých by sa mohli mladí ľudia zapájať, z toho dôvodu sa 

mládež samozrejme nemôže zapojiť do angažovania. Aktuálne obce žiadnym spôsobom 

mailto:starosta@zbehy.sk
mailto:obec@zbehy.sk
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nemotivujú mladých ľudí k vyššej angažovanosti. Pozitívnom je, že obe obce sa v budúcnosti 

budú snažiť motivovať mladých ľudí k zapájaniu sa do diania v obci. 

 

Výsledky dotazníkových prieskumov 

Obec Lužianky 

Dotazník v obci Lužianky vyplnilo 31 mladých ľudí, z toho 78,9 % žien a 21,1 % 

mužov, z toho ľudí vo veku 26 – 30 rokov tvorilo 57,9 % a 42,1 % bolo vo veku 18 – 25. 

Najväčší podiel mladých občanov bolo zamestnaných (57,9 %) a študentov  31,6 %. 

Z opýtaných si 73,7 % myslí, že participácia mladých ľudí do diania v obci Lužianky je 

nedostatočná a len 26,3 % mládeže si myslí, že je dostatočná. 10,5 % ľudí bolo členmi nejakého 

združenia alebo organizácie, ktoré je v obci aktívne. Títo ľudia boli členmi organizácie alebo 

združenia eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, boli v komisii školskej a mládeže 

alebo boli členmi obecného zastupiteľstva.  a taktiež v združení zastávali aj nejakú funkciu. 

Treba však poznamenať, že je to veľmi malé percento mladých ľudí, ktorí sú členmi v združení 

alebo organizácií.  

 Zo všetkých respondentov 89,5 % sa už angažovalo v obci a 10,5 % sa žiadnym 

spôsobom neangažovalo. Tí respondenti, čo sa angažovali, tak sa angažovali na podujatí pre 

deti a mládež.  

 Väčšina respondentov si myslí, že angažovanosť je vec všetkých vekových kategórii 

(89,5%), len 5,3 % respondentov si myslí, že angažovanosť je vec starších a 5,3 % opýtaných 

sa vyjadrili, že angažovanosť ich vôbec nezaujíma. 

Respondenti dostali aj otázku, čo vidia ako najväčší problém v obci. Na túto otázku odpovedali 

rôzne. Najčastejšie to boli odpovede typu neprispôsobiví občania; neporiadok v obci; chýbajúca 

kanalizácia – kanalizácia nie je vybudovaná v celej obci; ďalej prišli odpovede ako: málo 

projektov pre rozvoj mladých ľudí a mladých rodín; nedostatok podujatí; detské ihriská bez 

údržby; chýbajúce byty pre sociálne slabšie rodiny; úzka  hlavná cesta bez krajníc; slabá 

informovanosť; nezáujem mladých spraviť niečo pre obec – pasivita občanov a pod. 

 Na otázku, či by boli ochotní sa zapájať do riešenia problémov väčšina mladých 

občanov odpovedalo, že áno, mali by záujem zapájať sa do riešenia problémov, ale boli aj 

odpovede ako: čiastočne, s iným vedením alebo „podľa toho, o čo by sa jednalo“.  

 Väčšia polovica opýtaných by mala záujem sa zapájať do verejných vecí, ktoré by sa 

týkali rozvoja obce. Len traja občania sa vyjadrili, že by nemali záujem.  

 Taktiež zaujímavé odpovede boli na otázku, ktorá bola zameraná na podujatia konané 

v obci, resp. či ich je dostatok, prípadne nedostatok. To, že ich je v obci dostatok si myslí 47,4 % 

mladých ľudí a 52,6 % si myslí, že ich v obci je nedostatok. Občania, ktorí odpovedali, že ich 

je v obci nedostatok, chýbajú podujatia pre rodiny (jarmok); podujatia, ktoré by  boli venované 

deťom (bábkové divadlo); kultúrne, hudobné, spoločenské a športové podujatia. S určitosťou 

možno povedať, že mladým občanom chýbajú hlavne podujatia pre mladé rodiny s deťmi.  

 Podľa respondentov by obec mohla mladých ľudí motivovať k vyššej angažovanosti 

práve jej podporou pri založení združenia, napr. poskytnutím priestorov na stretnutia, podujatia 

a pod. (73,7 %), uverejnenie na webovej stránke obce podnety a sťažnosti pre obyvateľov 

(63,2 %), väčšou a lepšou informovanosťou (68,4 %) a respondenti pridali aj vlastnú odpoveď: 

„súťaž pre mladých o najlepší projekt“ (5,3 %). 



 

252 

Komunálnych volieb, ktoré sa konali v novembri v roku 2018 sa zúčastnilo 82,2 % 

mladých ľudí a prvého kola prezidentských volieb sa zúčastnilo o niečo viac mladých ľudí a to 

až 89,5 % mladých občanov. 

Podľa odpovedí respondentov, mladí ľudia nie sú dostatočne informovaní o dianí 

v obci, toto si myslí až 84,2 % opýtaných. Mladých ľudí vo svojom okolí vnímajú ako 

pasívnych (84,2 %) a 15,8 % ľudí si myslí, že mladí ľudia vo vzťahu k rozvoju obce sú aktívni.  

Respondenti majú záujem niečo spraviť pre obec a taktiež to o sebe povedalo 84,2 % 

a 15,8 % nemajú záujem niečo spraviť pre obec. Tí respondenti, čo nemajú záujem niečo spraviť 

pre obec udali dôvod, že vôbec neuvažujú nad takýmito vecami, pretože nemajú dostatok času 

nad tým premýšľať alebo udali dôvod, že je dosť mladých ľudí, ktorí sa v tomto smere 

angažujú.  

 Ak by respondenti mohli, resp. ak by bolo v ich kompetencii vytvoriť v obci organizáciu 

alebo združenie tak by vytvorili materské centrum; združenie na pomoc čistenia obce a jej 

okolia; detské centrum, príp. detské jasle; združenie pre mladé mamičky a pod.  

 

Obec Zbehy 

Pre získanie informácií o tom, ako mládež vníma zapájanie sa do verejného diania, ako sú 

informovaní o dianí v obci a aké majú návrhy na zlepšenie problémov v obci, sme zostavili 

anonymný dotazník, ktorý vyplnili práve mladí ľudia od 18 do 30 rokov žijúci v obci Zbehy.  

 Výberový súbor tvorí 27 respondentov, z toho 74,1 % tvoria ženy a 25,9 % tvoria muži. 

Väčšina respondentov tvorí skupinu ľudí, ktorí žijú v obci od narodenia 51,9 %. Z hľadiska 

veku majú väčšie zastúpenie opýtaní vo veku 26-30 rokov (63 %) a vo veku 18-25 to bolo 37 %. 

Viac ako polovica opýtaných sú zamestnaní a to 59,3 % a študenti 22,2 %. 

Všetci respondenti (100 %) odpovedali, že zapájanie sa mladých ľudí do diania v obci Zbehy 

je nedostatočná. Týmto tvrdením potvrdili aj slová starostu obce, ktorý taktiež povedal, že mladí 

ľudia sa nezapájajú do diania v obci.  

 Zo všetkých respondentov bolo 14,8 % členom organizácie alebo združenia, ktoré je 

v obci aktívne. Títo respondenti boli členmi organizácie alebo združenia Fit klub Zbehy, Klub 

záhradkárov alebo boli členmi v Kultúrnej komisii. Z týchto členov bol len jeden, ktorý zastával 

v združení nejakú funkciu.  

 Z opýtaných, ktorí sa angažovali v obci nejakým spôsobom (18,5 %) sa angažovali 

spravovaním verejnej posilňovne, verejnou brigádou, prípadne dobrovoľnou prácou, keď sa 

konali kultúrne podujatia. 

Až 88,9 % respondentov si myslí, že angažovanosť je vec všetkých vekových kategórii, 

3,7 % opýtaných sa vyjadrilo, že angažovanosť je vec mladých a 7,4 % opýtaných 

angažovanosť vôbec nezaujíma. 

 Ako najväčší problém v obci vidia respondenti celkový nezáujem občanov – nie len 

mladých ale aj starších o dianie a aktivity v obci; kultúrny dom, ktorý je v zlom stave; veľmi 

málo zelene v obci; nedostatok organizácií, kde by mladí ľudia mohli zmysluplne tráviť svoj 

voľný čas; podpora zo strany obce, či už finančná alebo materiálna; nedostatok podujatí – 

spoločenských, kultúrnych, športových; problém so stavebnými pozemkami; nezáujem o nové 

veci, ktoré by uľahčili a spríjemnili život v obci; málo podujatí pre deti a mladých; chýbajúca 

kanalizácia. Respondenti sa vyjadrili aj z ľudskej stránky, že občania hľadia len na seba a svoje 
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záujmy, nie sú ochotní pomáhať jeden druhému a namiesto toho aby hľadali riešenia 

vyhľadávajú konflikty.  

Väčšina respondentov uvidelo, že by boli ochotní sa zapájať do riešenia problémov v obci. 

Opýtaní sa vyjadrili aj tak, že by boli ochotní, ale záležalo by to od konkrétneho problému 

a odoslaná bola aj taká odpoveď, že pokiaľ by sa to týkalo danej osoby alebo jej vekovej 

kategórie tak by sa určite na riešení podieľala. Dvaja respondenti uviedli, že by neboli ochotní 

a dvaja sa vyjadrili, že by sa možno zapojili do riešenia problémov v obci.  

Na otázku, či by sa mládež chcela zapojiť do verejných vecí, týkajúce sa rozvoja obce, 

väčšina respondentov uviedla že áno, určite áno, prípadne, že v budúcnosti sa chcú zapojiť.  

Z opýtaných si 14,8 % myslí, že v obci je dostatok podujatí a 85,2 % si myslí opak 

a chýbajú im kultúrne podujatia; športové, do ktorých by sa mohli zapojiť viacerí ľudia; rodinné 

podujatia - súťaže pre deti, športové súťaže; spoločenské podujatia, napr. opekačky, ktoré by 

komunitu viac stmeľovali; pre mladých ľudí koncerty; akcie spojené s prezentáciou miestnych 

firiem a podnikov; podujatia ako filmový večer, kino v prírode; prvomájové oslavy so živou 

hudbou; obecná, resp. dedinská zabíjačka; podujatia zachovávajúce tradície; súťaž v príprave 

najlepšej domácej štrúdle, atď.  

Najviac respondentov uviedlo, že chýbajú kultúrne podujatia.  

Respondentom bola položená otázka, ako by podľa nich mohla obec motivovať mladých 

ľudí k vyššej angažovanosti. Najviac respondentov odpovedalo, že by ich motivovala podpora 

zo strany obce pri založení združenia, napr. poskytnutím priestorov na stretnutia, podujatia a i. 

(70,4 %); väčšia a lepšia informovanosť (48,1 %). Nasledovalo, že by ich motivovalo aj 

uverejnenie na webovej stránke obce podnety a sťažnosti pre obyvateľov (33,3 %) a iba jeden 

respondent uviedol, že obec motivuje mladých ľudí dostatočne (3,7 %), taktiež jeden 

respondent uviedol, že by ho motivovali také aktivity, akými bolo jarné upratovanie 

(skrášľovanie) obce. 

Komunálnych volieb, ktoré sa konali v novembri 2018 sa zúčastnilo 85,2 % opýtaných 

a prezidentských volieb, ktoré sa konali v marci 2019 sa zúčastnilo menej mladých ľudí a to 

66,7 %. 

Respondenti sa vyjadrili, že mladí ľudia v obci sú dostatočne informovaní (48,1 %), avšak 

51,9 % opýtaných si myslí, že mladí ľudia nie sú dostatočne informovaní. A až 92,6 % mladých 

občanov odpovedalo, že mladých ľudí vo svojom okolí vo vzťahu k obci považujú za 

pasívnych. Seba však vnímajú tak, že majú záujem niečo urobiť pre obec (81,5 %). Tí 

respondenti, ktorí nemajú záujem niečo urobiť pre obec udali dôvod, že nemajú dostatok času, 

alebo že nie sú motivovaní zo strany obce.  

Opýtaní dostali otázku, akú organizáciu alebo združenie by v obci vytvorili, ak by to bolo 

v ich kompetencii. Na túto otázku odpovedali rôzne. Ich odpovede boli: Klub mladých; 

Strelecký krúžok; Organizáciu zameranú na pomoc starším; Športový krúžok; Umelecký 

krúžok; Združenie varenia a pečenia; Organizáciu na upratovanie obce; Materské centrum; 

odpoveď, ktorá bola často krát písaná bola organizácia, ktorá by bola zameraná na mamičky 

s deťmi; Fitness centrum; Mládežnícky parlament; Domov sociálnych služieb; detské jasle, a i.  

 

Zhodnotenie a komparácia dotazníkovćyh prieskumov 

Respondenti z oboch obcí sa väčšine prípadoch zhodli. Zistili sme, že veľa mladých ľudí 

si myslí, že zapájanie sa mladých ľudí do verejného diania je nedostatočná. V Lužiankach si to 
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myslí 73,7 % mladých občanov a zo Zbehov 100 % mladých občanov. Mladí ľudia aj keď malé 

percento, sú členmi nejakej organizácie alebo združenia. Z obce Lužianky  sú členmi Komisie 

školskej a mládeže, eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí alebo priamo v obecnom 

zastupiteľstve. Zo Zbehov sú členmi združenia Fit klub Zbehy, sú členmi klubu záhradkárov 

alebo sú členmi v kultúrnej komisií. Z oboch obcí sa mladí občania v minulosti už angažovali 

v obci nejakým spôsobom. Musíme však povedať, že sa angažovalo veľmi málo ľudí, 

z Lužianok iba 10,5 % mladých a zo Zbehov 18,5 %. Stále toto považujeme za nedostatočné.  

Z hľadiska veku anonymný dotazník vyplnilo zo Zbehov 63 % a z Lužianok 57,9 %.  

Týmto sme potvrdili tvrdenie Kumar a Giri (2009), ktorý sa vyjadril, že angažovanosť 

pracovníkov má súvislosť s vekom – čím vyšší vek, tým je angažovanosť pracovníkov vyššia.  

Ako každá obec, aj obce Lužianky a Zbehy majú problémy. Opýtaní vymenovali veľké 

množstvo problémov. Z pohľadu angažovanosti, ide predovšetkým o slabú informovanosť, 

nezáujem mladých ľudí o dianie v obci, nedostatok projektov pre rozvoj mladých ľudí 

a mladých rodín, pasivita obyvateľov, nedostatok podujatí. Pozitívom je, že mladí ľudia sú 

ochotní zapájať sa do riešenia problémov.  

Respondenti uvideli, že mladí ľudia nie sú dostatočne informovaní o dianí v obci, 

z Lužianok takto odpovedalo 84,2 % mladých občanov a zo Zbehov 51,9 % občanov. Môžeme 

to pripísať tomu, že keď sú oznamy vyvesené na úradne tabuli, málo mladých ľudí má cestu 

okolo. Prípadne ak sú tieto oznamy hlásené v rozhlase, mladí ľudia sú v tom čase v práci, tak 

nemajú možnosť vedieť o týchto oznamoch. Obec Zbehy už svoje oznamy, ktoré hlási 

v rozhlase, dáva na webovú stránku obce www.zbehy.sk, tak tým sa mladí ľudia môžu dozvedieť 

o týchto informáciách. Týmto spôsobom by to mohla robiť aj obec Lužianky, čím by sa 

informácie dostali aj k mladým ľuďom.  

Respondenti uvideli, že mladých ľudí považujú za pasívnych (Lužianky 84,2 %, Zbehy 

92,6 %). Toto pripisujeme hlavne motivácií, pretože v riadených rozhovoroch sme dozvedeli, 

že obec Lužianky nijako nemotivuje mladých ľudí a starosta obce Zbehy sa snaží motivovať. 

Z obce Zbehy respondenti uvideli, že im chýba motivácia zo strany obce. Týmto sme potvrdili 

tvrdenie Armstronga (2009), ktorý sa vyjadril, že hlavný osobnostný faktor je vnútorná 

motivácia. Toto tvrdenie potvrdil aj Jacksonom et al. (2009), ktorý angažovaných ľudí považuje 

za vysoko motivujúcich.  

 

Záver 

Z informácií, ktoré sme získali a z komparácie oboch obcí môžeme povedať, že 

participácia na spravovaní vecí verejných ako aj angažovanosť mladých ľudí na rozvoji je 

veľmi dôležitá. 

Možnosti zvýšenia angažovanosti mladých občanov na rozvoji v obciach Lužianky 

a Zbehy sú v niektorých prípadoch odlišné. Na základe informácií, ktoré sme získali 

z riadených rozhovorov od oboch starostov obcí a z informácií získaných z anonymných 

dotazníkov, ktoré boli venované mladým ľuďom v obciach, sme prišli k návrhom, ktoré by 

mohli byť pre obe obce prospešnými. Obec Zbehy má od novembra 2018 nového starostu. 

Starosta obce Lužianky je na tomto poste už tretie volebné obdobie, čím ho možno považovať 

za skúseného.  

V oboch obciach sa konajú verejné zhromaždenia a obecné zastupiteľstvá, ktorých sa ale 

zúčastňuje veľmi málo mladých občanov. Tento fakt možno spojiť s nízkou informovanosťou 

http://www.zbehy.sk/
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mladých občanov, prípadne nevedomosti o daných zhromaždeniach. Nízka informovanosť 

alebo nevedomosť má spojitosť s tým, že mladí ľudia často krát nevyužívajú cestu okolo 

informačnej tabule obce. Z tohto dôvodu navrhujeme prostredníctvom obecného rozhlasu 

informovať občanov o verejnom zhromaždení a o zhromaždení obecného zastupiteľstva najmä 

v poobedňajších hodinách, keď sú mladí občania doma z práce, prípadne aj cez víkendy. 

Vhodné by bolo taktiež aj zasielať občanom informácie o zhromaždeniach do schránok. Nízka 

účasť mladých občanov na týchto zasadnutiach môže byť aj z toho dôvodu, že mladí ľudia 

nemajú vedomosť o dôležitosti týchto zasadnutí ako aj čo je predmetom týchto  stretnutí. 

Navrhujeme, aby cez obecný rozhlas bolo povedané že na webových stránkach obcí si môžu 

prečítať, prečo sú dôležité tieto stretnutia a čo sa na nich preberá.  

 Na zvýšenie angažovanosti mladých ľudí v obciach Lužianky a Zbehy by mohli 

dopomôcť podujatia či už kultúrne, športové, spoločenské alebo podujatia, ktoré by boli 

venované mladým rodinám s deťmi. Návrh na podujatia by mohli podávať práve mladí ľudia 

na obecnom úrade. Týmto by starosta obce ako aj celé vedenie obecného úradu vedelo, čo mladí 

ľudia vyžadujú, aké podujatia by sa im páčili, ako si celé podujatie predstavujú. Takto by 

starostovia obcí vedeli, aké majú mladí ľudia predstavy a čo im v obci chýba a v budúcnosti by 

vedeli aké podujatia by mohli pre mladých ľudí vytvárať.  

 Mladí ľudia v obci nie sú dostatočne motivovaní, toto je vyvolané najmä tým, že sa obec 

doteraz nesnažila nijako mladých ľudí  motivovať k vyššej angažovanosti. Toto by sa dalo 

vyriešiť práve tým, že by obce začali motivovať mladých ľudí k vyššej participácií tým, že by 

obec zverejnila príležitosti pre zúčastnenie sa školení, workshopov pre dobrovoľníkov, že by 

obec podporila ich osobnostný rast, alebo by mohla rozdeliť kompetencie medzi 

dobrovoľníkmi. Týmto by sa zabezpečilo dostatok ochotných dobrovoľníkov, ktorí by sa 

zapájali do aktivít, ktoré by obec uskutočňovala.  

 Veľmi dobrou motiváciou by bolo aj vytvoriť  vhodné podmienky obcou pre verejnú 

angažovanosť – mohli by sa poskytnúť priestory pre voľnočasové aktivity, kde by sa mohli 

rozvíjať miestne tradície.  
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