
                                                                                                                       

 

             Diskusné stretnutia  k  štruktúrovaného dialógu na  miestne úrovní 

Výstupová správa zo stretnutia 

Miesto realizácie:  Obec Rabčice ( Orava) 
Dátum realizácie: 06. 11. 2016 
Facitátor  konzultácií: Karina Grobarčíková 
 

Odpovede a reakcie účastníkov na konzultačné otázky 
 

I. Postoje k spoločenským zmenám a k bezpečnosti v obci/meste  

- Aké spoločenské ( iné) zmeny okolo seba vnímaš ako dôležité vo vašej obci/meste?  

Zmeny v oblasti kandidatúry a príprav volebného obdobia, privítali by sme zmeny a to návrhom osobných, verejných 
stretnutí s kandidátmi na poslancov, a starostu obce, kde bude priestor na diskusiu a zodpovedanie otázok od 
občanov – verejná riadená diskusia.  
Tiež navrhujú vylepšenie chodníkov a miestnej komunikácie a infraštruktúry obce, nakoľko obec nemá verejné 
priestory – park a podobne, kde sa môžu bežne občania stretávať na bezpečnom mieste, ktoré má lavičky, osvetlenie 
a pod. nakoľko je ťažké vyhradiť miesto, ktoré je vhodné na realizáciu verejných podujatí ako napr. Vianočné trhy. 

- Čo na nich oceňuješ?  

Oceňujeme snahu o realizáciu, no takmer vždy to je prevážené nedotiahnutím realizácie do konca. Ako pozitívne je 
ocenené osvetlenie v obci, čo zvýšilo bezpečnosť na cestách tiež provizórne budovanie chodníkov popri hlavnej 
ceste.  

- Je niečo, čo ťa na spoločenských ( iných) zmenách v obci/meste znepokojuje? 

Občanov obce Rabčice najviac znepokojuje nedostatočná spolupráca na zlepšovaní podmienok v obci a nedostatočne 
ocenenie dobrovoľníckej práce pre budovanie mena obce a lepší spoločenský život občanov.  Občania zhodnotili 
nedoťahuje ale „lace sa“.  

- Čo potrebujete  na to, aby sme mohli žiť v obci/ meste bezpečne a bez obáv? 

Postačuje aktívna spolupráca občanov s vedením obce  na plnení a realizácii požiadaviek občanov vyššie 
spomenutých. 

II. Postoje k ľuďom z odlišného etnického, sociálneho a kultúrneho prostredia a k diskriminácii 
vo vašej obci/ meste  

- Sú   v tvojej obci / meste medzi  tvojimi kamarátmi a známymi aj ľudia z odlišného 
etnického, sociálneho, kultúrneho a náboženského prostredia (odlišnej národnosti alebo etnika, 
výrazne chudobnejší či bohatší, z inej kultúry a iného náboženského vyznania) než ty? Ak áno, aké 
máš s nimi skúsenosti? 

Žiadne problémy‚ ‘‘dobre tu je‘‘ konštatuje jeden z mladých. 

- Myslíš si, že by sa ľudia z odlišných etnických, sociálnych, kultúrnych a náboženských skupín mali 
stretávať a priateliť? Prečo áno? Prečo nie? 

Samozrejme mali by sa stretávať a v našej obci nevnímame, žiadne výrazne rozdiely, resp. neprijatie do spoločnosti. 
Zároveň vznikla hypotetická otázka v prípade občanov z odlišnej etnickej skupiny  v budúcnosti by mohli vzniknúť na 
úrovni obce nedorozumenia medzi občanmi, nakoľko doposiaľ v obci sa nevyskytujú  výrazne odlišnosti medzi 
občanmi len hypoteticky predpokladali, aká by mohla vzniknúť situácia. 

- Čo by ti pomohlo, aby si si vybudoval/a priateľské vzťahy s ľuďmi z odlišných etnických, 
náboženských, kultúrnych a sociálnych skupín? 

Rešpekt, úcta a vzájomne pochopenie. 



                                                                                                                       

 

 

- Čo je podľa teba potrebné spraviť, aby nikto nebol diskriminovaný a vylúčený zo spoločnosti 
obce/mesta, a aby mali všetci rovnaké príležitosti? 

Komunikácia a spolupráca, resp. odbúranie predsudkov a stereotypov. 

III. Postoje a názory na budúce potreby a požadované zručnosti mladých ľudí vo vašej obci/meste  

- Aké schopnosti a zručnosti podľa teba budeš potrebovať, aby si mohol/a spokojne žiť 
v obci/meste za desať- dvadsať rokov? 

Zlepšenie komunikácie, úcty k dospelým a starším, rešpektovanie mladších a vzájomná spolupráca na utváranie 
podmienok. 

- Čo by si potreboval/a na to, aby si mohol/a uplatniť a rozvíjať svoje schopnosti a svoj talent 
v obci/meste? 

Priestory pre voľný čas mládeže, vybudovanie ihrísk a hlavne ochotu spolupráce s mladými, obnovenie ochotníckeho 
divadla, kina. Chýba záujem a iniciatíva zo strany mládeže dospelí v obci sú naklonení loobingu za lepšie možnosti pre 
mládež keď budú pomenované ich samotné potreby.  Vytvorenie neformálnej skupiny mládeže resp. občianskeho 
združenia, ktoré bude iniciovať aktivity pre rozvoj mládeže 

- Čo by ti pomohlo, aby si bol/a v živote úspešný/á, a aby si v dosiahnutí úspechu pomohol/a aj 
ostatným v obci/ meste? 

Dobrý kolektív, resp. mať dobrých ľudí za sebou, ktorí nepodkopávajú nohy. Snaha vedenia obce o spoluprácu, 
záujem a podporu. Pomáha nám samotné nadšenie z práce a robiť to čo nás baví a to čo je žiadané a ocenené. Nájsť 
sponzorov, ktorí podporia aktivity mládeže a ako napr. zorganizovanie plesu a pod.  

IV. Čo by si chcel, aby sa vo Vašej obci/meste zmenilo do 5-10 rokov 

Spolupráca vedenia obce s občanmi, dobrovoľníkmi, ktorí majú záujem obec zveľaďovať. 

 


