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0 Úvod 

... Musíme si neustále pripomínať skutočnosť, že obidve skupiny, mladá generácia i tá 

vekovo staršia, sú nádejou pre tento svet. Na jednej strane seniorská populácia 

prispieva skúsenosťou a múdrosťou, a na druhej strane mladí nás vyzývajú prebudiť sa, 

aby sme nezostávali zakotvení a ponorení v nostalgii štruktúr a zvykov, ktoré sú bez 

života. Preto je tak potrebné vážiť si obe generácie pre ich prínos a zároveň podporovať 

a posilňovať vznikajúce medzigeneračné väzby prostredníctvom vzájomných stretnutí a 

rôznych aktivít realizovaných spoločne, z ktorých pozitívne čerpajú obe strany. 

 (Pápež František, 2014) 

 

Pre tvorbu práce SOČ s tematikou medzigeneračného dialógu som sa rozhodla preto, ţe 

mám rada svoju obec Ţemberovce a ľudí v nej. Ţijem tu 19 rokov a po skončení štúdia 

by som tu aj rada pracovala. Problematika medzigeneračného dialógu mi je blízka 

a uvedomujem si jej význam obzvlášť v dnešnej hektickej dobe. Úcta k starším ľuďom 

má byť prirodzenou súčasťou nášho ţivota, pretoţe si ju zaslúţia a majú nám čo 

povedať.  

Môj pôvodný zámer bol zorganizovať spoločné podujatie Klubu mládeţe 

a Klubu seniorov. Ale keď som bola prostredníctvom vedenia školy oslovená a pozvaná 

na seminár VIPA na Slovensku s moţnosťou zoznámiť sa s projektom „Vidiecka 

mládeţ v regióne“, zapáčila sa mi myšlienka prepojiť šikovnosť mladých a skúsenosti 

seniorov s celkovou problematiku ţivota v obci. V prvom rade je dôleţitá dobrá 

komunikácia so starostom obce a vedúcimi Klubu mládeţe a Klubu seniorov. Teší ma, 

ţe zo všetkých troch strán je ochota spolupracovať a tvoriť spoločné hodnoty, ktoré 

môţu skvalitniť ţivot seniorov i mládeţe v obci a pripraviť podujatia, kde by sa všetci 

cítili príjemne.  

Práca SOČ mapuje ţivot, potreby a ţelania dvoch generácií, ich pôsobenie 

v Klube seniorov a Klube mládeţe, chuť vytvoriť vzájomný dialóg prostredníctvom 

navrhnutých aktivít. Predstavuje aj projekt Vidiecka mládeţ v regióne, aplikuje niektoré 

jeho myšlienky do ţivota obce, ukazuje prvé príklady medzigeneračného dialógu 

v praxi v podobe Knihy receptov ţemberovských starých mám ako aj Slovníka 

ţemberovských výrazov. Zahŕňa písomnú komunikáciu s cieľom nadviazať kontakt a 

zdieľať skúsenosti v tejto oblasti s mládeţou v českých Boskoviciach. Práca prezentuje 

podporné stanoviská predsedníčky VIPA na Slovensku ako aj starostu obce 

Ţemberovce k uţitočnosti, vyuţiteľnosti a trvalej udrţateľnosti práce SOČ v ţivote 

obecnej komunity.  
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1 Problematika a prehľad literatúry 

1.1 Obec Žemberovce  

1.1.1 Geografická poloha obce 

Obec Ţemberovce sa nachádza na juţných svahoch Štiavnických vrchov v údolí potoka 

Sikenica. Administratívne je obec zaradená do územnosprávneho celku Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. Napriek tomu, ţe z geografického hľadiska obec patrí do regiónu 

Hont, aktívne pôsobí v regióne Tekov. Hlavnú dopravnú kostru obce tvorí cesta I. triedy 

I/51, ktorá prechádza obcou v smere Levice – Zvolen a je pre obec najdôleţitejšou 

dopravnou tepnou.  

 

 

 

 

1.1.2 História obce 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1234. Katastrálnym územím obce 

prechádza Spečený val, ktorého pôvod, funkcia i stavitelia nie sú doteraz známi, boli a 

sú predmetom rôznych teórií. Podľa archeologického výskumu, je tento spečený val 

pokračovaním spečeného valu vedúceho z Maďarska, ktorý plnil obrannú funkciu pre 

Keltov, Rimanov, Avarov, Slovanov, a slúţil aj ako protitatárske alebo protiturecké 

opevnenie. Ţemberovce boli rodovým majetkom rodu Ţembery, ktorý tu vlastnil 

majetky do konca 19. storočia. Rímskokatolícky kostol pochádza z roku 1754, 

evanjelický kostol a.v. cirkvi pochádza z roku 1886. Tradičnými zamestnaniami pre 

obyvateľov bolo hlavne poľnohospodárstvo a vinohradníctvo, no takisto sa venovali aj 

košikárstvu, zhotovovaniu výrobkov z dreva či tkáčstvu. Obec Ţemberovce vznikla 1. 

januára 1947 zlúčením Horných a Dolných Ţemberoviec. Obec sa pýši krásnym 

farebným erbom, ktorý predstavuje spojenie pečatnej symboliky bývalých obcí. Z 

pečate Horných Ţemberoviec je ponechaný symbol viniča – strapce hrozna a z pečate 

Dolných Ţemberoviec motív váh sv. Michala archanjela. 

  

Obrázok 2 Erb obce Ţemberovce, 

zdroj: www stránka obce 

Obrázok 1 Obec Ţemberovce  

zdroj: fb Slavomír Bárczy- Ţemberovce, 2019 
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1.2 Klub seniorov 

“Staroba nie je choroba”    

Claudius Galénos 

Nápad zaloţiť Klub seniorov sa zrodil pri vínku na viniciach v roku 1996. Na začiatku 

r. 2011 mal klub vyše 100 členov. Dnes sídli v priestoroch zdravotného strediska, kde 

má   k dispozícii 2 miestnosti s kuchyňou s dobrým vybavením. 

Hlavným poslaním klubu je skvalitňovať ţivot seniorov v obci a pripravovať podujatia, 

na ktorých by cítili príjemne. KS organizuje spoločné prednášky, výstavy, zabezpečuje 

pre členov i nečlenov oslavy k jubileám i posledné rozlúčky s občanmi, usporadúva 

zájazdy, spolupracuje pri akciách organizovaných Obcou Ţemberovce i miestnou MŠ. 

Podujatia, ktoré sa minulý rok pripravili pre členov i nečlenov, boli napr. fašiangová 

zabíjačka, oslava MDŢ, posedenie s členmi Zväzu protifašistických bojovníkov Poníky, 

výstava "Viazanky a móda dávnych čias", posedenie pri čaji. V klube sa cvičila joga. 

V súčasných priestoroch klubu skúša svoj program spevokol Ţemberovčan. Dnes je  

oficiálny počet členov KS 90, aktívnych je 40, a tí sa stretávajú kaţdý utorok a štvrtok.  

1.3 Klub mládeže 

Klub mládeţe funguje v obci s prestávkami od roku 1983. Sídlil v priestoroch 

Kultúrneho domu a v začiatkoch svojej existencie sa venoval najmä údrţbe cintorínov, 

koseniu ihriska, obecných priestorov a skrášľovaniu obce. Organizovali sa aj obecné 

zábavy s hojnou účasťou hostí, nakúpil sa potrebný materiál na podujatia - 3 veľké 

stany, obedové súpravy, poháre, príbory. Členovia klubu zaloţili hudobnú skupinu 

Olympus, s ktorou sa dvakrát umiestnili na 1. mieste a raz na 2. mieste v okresných 

súťaţiach. Tieţ sa zúčastňovali mládeţníckych zrazov v obciach Hronovce, Nový 

Tekov, Čaka a v iných obciach. Chlapci mávali krásne športové umiestnenia vo futbale 

na 1. a 2. miestach.  Členovia sa aktívne zapájali aj do FV, dievčatá taktieţ obsadzovali 

1. miesta v tanečných súťaţiach. Dolné Ţemberovce boli „prisťahovaleckou“  obcou, 

a tak sa zachovali kroje zo širokého okolia - horehronské, terchovské, maďarské. 

Výborná bola spolupráca so Zväzom ţien, Červeným ČK, PD. Členovia sa zúčastňovali 

brigád vo viniciach, zájazdy, komunikovali, spolupracovali, boli vţdy nápomocní pre 

obec. V obci však bolo kaţdým rokom menej mladých ľudí. V období 2014 – 2019 tu 

chýbala mládeţ, a tak klub pomaly zanikal. Ale v r. 2019 si počas fašiangovej zábavy 

nový pán starosta všimol, ţe v obci je opäť dosť mladých ľudí, ktorí spolu komunikujú 

a rozumejú si, a podporil myšlienku obnovy klubu. A tak sa v septembri 2019 

predsedovi Milanovi Mazúchovi podarilo oficiálne obnoviť štatút aj prácu KM. 
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1.4 Projekt Vidiecka mládež v regióne 

Cieľom projektu „Vidiecka mládeţ v regióne“ je regionálne zapájanie najmä mladých 

ľudí do 30 rokov do prípravy, implementácie a následne hodnotenia regionálnych 

politík a rozhodnutí, posilnenie účasti širokej verejnosti na rozhodovacích procesoch na 

rôznych úrovniach riadenia spoločnosti, podpora a prehĺbenie informovanosti a 

informovaného rozhodovania občanov v témach, ktoré sa ich týkajú.  

Hlavnou úlohou projektu je zmeniť postavenie mladých ľudí v rámci samospráv, najmä: 

1. vytvoriť a dostať nový VPM do povedomia samospráv 

2. vytvárať diskusné skupiny, šíriť ich výsledky na akciách, sociálnych sieťach 

3. rozvíjať vedomosti, zručnosti, postoje mladých ľudí 

4. scitlivenie spoločnosti ku akceptácii názorov a poţiadaviek mladých ľudí 

5. vytvárať priestor pre medzigeneračnú komunikáciu v ţivote spoločnosti. 

Projekt sa realizuje v  rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorého 

riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra SR. Cieľom programu je poskytovanie 

verejných sluţieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udrţateľného rastu, tvorby 

pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách Stratégie Európa 2020. 

Hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, 

sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie, iné 

zainteresované strany alebo partneri.   
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2 Ciele práce 

V našej práci sme si stanovili hlavný a niekoľko čiastkových cieľov. 

Hlavným cieľom bolo vytvoriť základy pre medzigeneračný dialóg medzi miestnym 

Klubom seniorov a Klubom mládeţe prostredníctvom spoločných aktivít s podporou 

Obecného úradu v Ţemberovciach.  

Dosiahnutie hlavného cieľa bolo moţné po splnení čiastkových cieľov: 

1. zmapovanie situácie seniorov a mládeţe v obci prostredníctvom SWOT analýz 

2. zistenie potrieb seniorov a mládeţe a ich predstáv o spolupráci pomocou ankiet 

3. interview so starostom obce a informovanie o výsledkoch ankiet 

4. účasť na podujatiach VIPA na Slovensku a zapracovanie námetov do projektu 

5. kontaktovanie zahraničných subjektov s cieľom nadviazať spoluprácu s mládeţou 

6. návrh oblastí spolupráce a aktivít medzigeneračného dialógu pre seniorov a mládeţ  

7. vytvorenie propagačného materiálu k navrhovaným aktivitám 

8. získanie podporných stanovísk k nášmu projektu od vybraných inštitúcií. 
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3 Materiál a metodika  

Pri písaní práce sme sa riadili pokynmi konzultanta a postupovali od jednoduchých 

poznatkov ku zloţitejším. Vyuţívali sme  analýzu údajov, matematické výpočty, 

syntézu, porovnávanie, sumarizáciu a vysvetľovanie  informácií. Potrebné údaje sme 

získavali od priamych účastníkov aktivít (história KM - p. Miroslav Botík, KS - p. 

Baranová, budúcnosť obce Ţemberovce - p. Slavomír Bárczy), z verejne dostupných 

zdrojov (www stránky), materiálov VIPA, vlastnou prácou. Pri tvorbe práce sme 

postupovali v súlade s osnovou a časovým plánom konzultácií. Potrebné prieskumy 

medzi členmi klubov sme uskutočnili formou ankiet - pre seniorov v listinnej podobe 

a pre mládeţ online formou, výsledky prieskumu sme spracovali a vyhodnotili 

v textovej aj grafickej podobe s pouţitím IKT a kalkulačky. V interview s p. starostom 

obce sa riešila problematika ţivota seniorov aj mladých ľudí v obci, plány rozvoja obce 

na najbliţšie 3 roky, moţnosti podpory obce pre medzigeneračný dialóg. Na základe 

viacerých stretnutí so seniormi, p. starostom, anketových prieskumov sa navrhli oblasti 

moţnej spolupráce a spoločných aktivít oboch klubov. Vytvorili sme propagačné 

materiály k navrhovaným aktivitám. V závere práce sme zhodnotili splnenie cieľov, 

jeho dopad na miestnu komunitu, navrhli sme niekoľko opatrení na udrţateľnosť 

výsledkov práce v budúcnosti. Zbierať a zdieľať naše skúsenosti s medzigeneračným 

dialógom sme sa rozhodli prostredníctvom nadviazania kontaktu s mladými rovesníkmi 

z Mestského parlamentu mládeţe v českých Boskoviciach. 
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4 Výsledky práce  

4.1 Súčasnosť a budúcnosť obce Žemberovce 

4.1.1 Súčasnosť obce Žemberovce 

V súčasnosti je starostom obce pán PhDr. Slavomír Bárczy, MBA.  V obci sa nachádza 

základná škola s materskou školou. V základnej škole je plne funkčných 9 tried, ţiaci 

majú moţnosť modernej výučby na interaktívnych tabuliach, nové vybavenie PC 

učebne. Môţu navštevovať mnoho krúţkov ako sú jazykové či športové. V materskej 

škole funguje dobrovoľná výučba angličtiny. V obci sa nachádzajú 2 obchody s 

potravinami, pošta. Autobusové spojenie je dobré, spoje chodia niekoľkokrát do dňa na 

smer Dudince, Pukanec, Levice, Brhlovce, Zvolen. Zastávky sú celkovo na 5 miestach v 

obci. Kultúrny dom je vyuţívaný pravidelne na rôzne akcie a miestne podujatia, ale 

posledný rok hlavne klubom mládeţe, ktorý tu ma miestnosti na vlastné vyuţívanie. 

Okrem toho  je v KD posilňovňa, ktorú môţu občania vyuţívať vo voľnom čase. V 

priestoroch zdravotného strediska sa nachádza obecná kniţnica. Od novembra sú tu 

zriadené 3  ambulancie stomatológov, ambulancia s dentálnou hygienou. Okrem 

stomatológov sa v obci nachádza aj ambulancia všeobecného lekára pre dospelých a 

lekáreň. Voľné miestnosti vyuţíva klub seniorov na vlastné účely. Obec má 3 futbalové 

muţstvá:  prípravka,  ţiaci, dospelí. V obci sídli niekoľko podnikateľských subjektov, 

najväčším je Poľnohospodárske druţstvo. Majiteľ druţstva vlastní niekoľko hektárov 

viníc , polia, v hlavnej časti druţstva sa nachádza administratívna budova, garáţe so 

strojmi, ovce a potrava pre dobytok, v druhom menšom objekte s názvom Selec sú 

hospodárske budovy s hovädzím dobytkom a ovcami. Poľnohospodárske druţstvo má v 

Nízkych Tatrách v obci Pavčina Lehota chatu s kapacitou 17 lôţok, ktorú prenajíma 

počas celého roka. PD ponúka moţnosť ţiakom základnej školy a členom klubu 

mladých v období oberačky pomôcť pri oberaní hrozna či úprave viniča počas jedného 

celého dňa a následne si prenajať chatu bez poplatku na noc.   

Podujatia v obci: 

v obci sa kaţdoročne posledný týţdeň vo februári koná Fašiangová zábava. Od rána 

chlapi varia kapustnicu a prebieha typická zabíjačka - príprava jedál na večernú zábavu. 

Mládeţ prezlečená v rôznych maskách chodí po dedine, klopú na dvere či zvonia na 

zvončeky pred bránami. Domáci občania odmenia mladých rôznymi koláčmi a pitím, 

popritom zastavujú okoloidúce autá a od vodičov pýtajú mýto. Večer o 20:00hod začína 

zábava v kultúrnom dome, kde sa o zábavu postará vţdy ţivá kapela.  
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30. apríla staviame pred obecným úradom máj, dievčatá z Klubu mládeţe sú prezlečené 

v krojoch, ozdobujú máj, a kým ho dobrovoľní hasiči z obce stavajú, dievčatá ponúkajú 

dobré pagáče a nápoje návštevníkom. Spevácky súbor Ţemberovčan spríjemňuje tento 

čas ich miestnymi piesňami. 

ZŠ v spolupráci s obcou organizuje 1. júna Medzinárodný deň detí. Deti majú 

pripravené rôzne súťaţe a hry. Zvykom je kaţdý druhý rok pozývať deti a občanov z 

maďarského mesta Szantova osláviť tento deň s našou obcou.  

Druhú septembrovú sobotu sa konáva Hodová tanečná zábava, na ktorej sa uţ 

pravidelne stará o zábavu hudobná skupina Kašubovci.  

Prvý decembrový víkend sa v kultúrnom dome konajú vianočné trhy. Oţivením 

programu je vystúpenie detičiek z materskej školy a zo základnej školy v 

Ţemberovciach. Celý deň majú ľudia moţnosť si kupovať rôzne výrobky, ktoré vyrobili 

deti zo ZŠ počas školského roka, a občerstviť sa  chutnými jedlami. 

  

4.1.2 Budúcnosť obce Žemberovce  

Dňa 4.2.2020 sme na stretnutí s pánom starostom komunikovali o problémoch a  

budúcnosti obce Ţemberovce. Pýtali sme sa aj otázky týkajúce sa problematiky 

seniorov a mládeţe v obci.  

1. otázka: Bolo by možné z obecného rozpočtu vyčleniť financie na zeleň/kvety, ktoré by 

KS s KM vysadili okolo zdravotného strediska?  

- Áno, peniaze na zeleň a kvety sú uţ vyčlenené, ale výsadba sa bude konať v iných 

častiach obce ako napríklad pred ObÚ, v okolí KD. Som rád, ţe je ochota spolupráce 

KS a KM, a v období pre výsadbou oslovíme vedúcich klubov.  

2. otázka: V ktorých obecných podujatiach plánujete spolupracovať s KS a s KM?  

- Spoluprácu z našej strany si predstavujeme ako doteraz - 

pomoc pri Fašiangoch, stavanie mája, Deň matiek, Jánska 

vatra, Čaro zrelosti.  

3. otázka: Je vyčlenený rozpočet pre aktivity KS? 

- Áno, KS si kaţdoročne poţiada o príspevok z obce, ktorý je 

vo výške 500 €.  

4. otázka: Zrealizujete niektoré aktivity, ktoré by privítali 

seniori na základe prieskumu?  

- Zrealizovať je moţné výsadbu zelene, ako sme sa  

rozprávali, pomoc v domácnosti, prípadne pomoc  

s nákupom zdravotne znevýhodneným seniorom, pomoc pri tvorbe knihy 

Obr. 3 Interview so starostom  

obce, zdroj: Mareková, Z., 2020 
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receptov a pri jej tlači.  

     Prístup pána starostu a poslancov k zlepšovaniu ţivota v obci je pozitívny a 

efektívny. Následne nás informoval, aké plány má obec na najbliţšie 3 roky. Čaká sa na 

schválenie niekoľkých projektov. Ak štát schváli dotácie, na jeseň v roku 2021 sa začne 

s výstavbou 2 bytoviek v smere na Dudince vedľa pohostinstva v parku. Toto je jeden z 

najväčších projektov, vďaka ktorému sa zlepší ţivotná úroveň občanov, a nebudú mať 

potrebu odchádzať do veľkých miest. Ďalším bodom v pláne je postaviť pódium vedľa 

zdravotného strediska a prostredie upraviť na obecný park, kde si občania počas dňa 

oddýchnu. V priestoroch zdravotného strediska je naplánovaná výmena okien a v 

hasičskej zbrojnici rekonštrukcia budovy.  V obci pred obecným úradom je pamätník 

Mjr. J. Gondu, ktorý by mal byť tieţ v najbliţšom období obnovený. V roku 2020-2021 

sa obec bude snaţiť opraviť chodníky a cesty v obci. Na rok 2022 je v pláne výstavba 

Domu seniorov. V tomto období sa čaká na schválenie finančnej podpory od 

Envirofondu na kompostéry pre domácnosti, a rovnako aj na schválenie finančnej 

podpory na dokončenie miestnej kanalizácie.                              

4.2 Súčasnosť Klubu seniorov 

Aktívni členovia sa v poslednom polroku podieľali na týchto podujatiach a aktivitách: 

- návšteva mesta Zvolen – vojenský cintorín 

- výstava plyšových hračiek v klube dôchodcov, pre detičky z miestnej MŠ 

- kreslenie a tvorba kreatívnych výrobkov ( jeţkovia, lienky, záhradky, ovocné koše) 

- príprava výrobkov na vianočné trhy v obci Ţemberovce 

- návšteva levického hradu a expozície s témami: 

 Bátovce - mesto kráľovien 

 Kroje Tekovského regiónu v New Yorku 

 Normalizácia po roku 1968 

- predaj výrobkov na vianočných trhoch 

- v období 26.11.-10.12. sa konala zbierka pre ľudí bez domova - denný stacionár 

- mikulášske prekvapenie pre deti z MŠ 

- posedenie pri stromčeku 

- spolupráca s MŠ je veľmi dobrá, uskutočňujú sa pravidelné návštevy detí v KD či 

návšteva našich starých mám v MŠ 

- staré mamy čítali svojim vnúčatám rozprávky v ZŠ počas vyučovania. 
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V roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaţdením OSN za Mesiac úcty 

k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Pre klub seniorov sa v 

Ţemberovciach koná kaţdoročne podujatie pod názvom Čaro zrelosti. V roku 2019 sa 

konal 12.ročník a popoludnie seniorom prišla spríjemniť Gizka Oňová s jej pozitívnou 

náladou a príjemným spevom.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 SWOT analýza - Klub seniorov 

 

Tab. 1           SWOT analýza Klubu seniorov (Vlastné spracovanie, 2020) 

  

SILNÉ STRÁNKY PRÍLEŽITOSTI 

voľný čas aktívne členstvo v KS 

kreativita a záľuby členov moţnosť tvorby zaujímavých výrobkov 

a nových aktivít 

vedomosti, zručnosti, ţivotné skúsenosti odovzdávanie skúseností mladej 

generácii 

pozitívny vzťah k dobrovoľníctvu pomoc obci pri svojpomocných prácach 

dobrá vzájomná komunikácia  dohoda na aktivitách  

záujem a podpora zo strany obce skvalitnenie ţivota seniorov v obci 

SLABÉ STRÁNKY OHROZENIA 

zdravotné obmedzenia členov nemoţnosť účasti členov v aktivitách KS 

pasivita niektorých členov opustenie klubu seniorov 

nedostatok aktivít a sluţieb v obci zhoršenie kvality ţivota seniorov 

absencia rozvozu stravy pre seniorov rast nákladov na vlastné stravovanie 

zrušenie 1 predajne v obci problémy pri zabezpečovaní nákupu  

    neschopnosť vykonať jednoduché   

    opravy v domácnosti 

obava z úrazu, neschopnosť vykonať 

opravu, zhoršenie kvality bývania, riziko 

úrazu 

Obr. 4 Spevokol s Gizkou Oňovou,  

zdroj:  fb Slavomír Bárczy Ţemberovce, 2019 
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4.2.2 Prieskum v Klube seniorov 

Anketu sme vypracovali v papierovej forme. Obsahovala 14 otázok, vyplnilo ju 30 

členov z celkových 40 aktívnych. Priebeţne sme komunikovali s vedúcou klubu p. 

Baranovou, ktorá nám pomáhala s prieskumom. 

Anketové otázky: 

1. Ako dlho ţijete v Ţemberovciach? 

2. Ako sa Vám v obci ţije a ako by ste zhodnotili vašu ţivotnú úroveň?  

3. Ponúka Vám obec dostatok voľno-časových aktivít?  

4. Zapájate sa do aktivít organizovaných obcou? Ak ste odpovedali nie alebo čiastočne, 

vysvetlite dôvody.  

5. Ste spokojní s miestnou infraštruktúrou v obci? Ak ste odpovedali nie alebo 

čiastočne, uveďte, čo Vám chýba.  

6. Aké sociálne sluţby Vám obec ponúka? (napr. Klub seniorov, jedáleň, opatrovateľská 

sluţba, príprava stravy, záujmová činnosť, rehabilitácia, iné).  

7. Ste spokojní s poskytovaní lekárskej starostlivosti v obci? Ak ste odpovedali nie 

alebo čiastočne, vysvetlite, prosím.  

8. Viete na koho sa obrátiť ak potrebujete poradenstvo v oblasti sociálnych sluţieb?  

9. Viete na koho sa obrátiť, ak potrebujete odbornú pomoc s prácami v domácnosti?  

10. Ako by ste si predstavovali spoluprácu a podporu zo strany Obecného úradu?  

11. Mali by ste záujem spolupracovať s miestnym Klubom mládeţe?  

12. Aké formy spolupráce s mladými ľuďmi si viete predstaviť?  

13. Myslíte si, ţe medzigeneračný dialóg s mládeţou je potrebný? Prečo?  

14. Aké podujatia by ste zorganizovali spoločne s Klubom mládeţe?  

Vyhodnotenie ankety pre seniorov sa nachádza v Prílohe B. 2 

4.3 Súčasnosť Klubu mládeže 

Dnes má náš klub 30 členov. Ešte pred oficiálnym zaregistrovaním sme zorganizovali  

niekoľko akcií a dobrovoľne pomohli obci. Boli to napríklad tieto podujatia: 

- Fašiangový sprievod a zábava 

- Stavanie a skladanie mája 

- Práce vo viniciach pre poľnohospodárske druţstvo 

- Medzinárodný deň detí 

- Animačný deň v detskom dennom tábore: 

Tábor organizovalo 5 obcí (Pukanec, Bátovce, Drţenice, Devičany, Ţemberovce) a 

spolu sa ho zúčastnilo 78 detí. Tábor bol kaţdý deň v inej obci, deti sa kaţdé ráno 
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stretávali na určenom mieste. Tretí deň sa tábor konal v obci Ţemberovce na ihrisku, 

kde sme si spolu s obecnými hasičmi a poľovníkmi pripravili pre deti súťaţe a ukáţky.  

- Rozlúčka s letom:  

 Spolu s rodičmi a podporou obce sme pripravili bohatý program, rôzne súťaţe a 

maškrty pre deti i dospelých, kino, občerstvenie, diskotéku. 

- Futbalová zábava  

- Údrţba obecných zábradlí, detského ihriska. 
 

4.3.1 SWOT analýza - Klub mládeže 

Tab. 2       SWOT analýza Klubu mládeţe (Vlastné spracovanie, 2020) 

 

4.3.2 Prieskum v Klube mládeže 

Anketu sme realizovali v online forme, link sme poslali cez Messenger do skupiny Klub 

mládeţe a tak isto uverejnili na facebookovej stránke do skupiny Klub mládeţe 

Ţemberovce. Obsahovala 11 otázok a vyplnilo ju 25 členov z 30.  

  

SILNÉ STRÁNKY PRÍLEŽITOSTI 

záujem o obnovenie klubu mládeţe aktívny ţivot mládeţe na vidieku 

ochota pracovať pre skvalitnenie ţivota 

mládeţe v obci 

spolupráca s Vidieckym parlamentom 

na Slovensku 

kreatívne nápady nové podujatia, výroba produktov na 

podujatia 

záujem o spoluprácu s inými 

organizáciami 

rozširovanie kontaktov s partnermi 

a vedením obce 

komunikatívnosť 

 

získanie finančnej podpory, materiálov, 

priaznivcov 

ambicióznosť väčšiny členov nové výzvy pre fungovanie KM 

rešpekt a úcta voči starším spoluobčanom 

 

naučiť sa veci a činnosti, ktoré pomaly 

zanikajú 

podnikavosť členov finančný prínos z podujatí 

SLABÉ STRÁNKY OHROZENIA 

nedostatok voľného času málo osobných stretnutí a komunikácie 

nezodpovednosť a nezáujem členov nesplnenie plánovaných úloh 

málo osobnej komunikácie nezhody a konflikty 

odchod mladých ľudí z obce (zamestnanie, 

rodinné dôvody)  

pokles počtu členov klubu 
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Anketové otázky: 

1. Vek 

2. Pohlavie 

3. Kde ţiješ? 

4. Ako sa Ti ţije v obci a ako by si zhodnotil svoju ţivotnú úroveň? 

5. Ponúka ti obec dostatok voľno-časových aktivít? 

6. Zapájaš sa do aktivít organizovaných obcou? 

7. Ako by si si predstavoval /-a spoluprácu a podporu zo strany Obecného úradu?  

8. Mal /-a by si záujem spolupracovať s Klubom seniorov? 

9. Myslíš si, ţe medzigeneračný dialóg mládeţe so seniormi je potrebný? 

10. Aké formy spolupráce so seniormi si vieš predstaviť? 

11. Navrhni konkrétne podujatia, ktoré by sa dali zorganizovať s Klubom seniorov. 

Vyhodnotenie ankety pre mládeţ sa nachádza v Prílohe C. 2. 

 

4.4 Projekt Vidiecka mládež v regióne v našej škole  

4.4.1 Informačný seminár a workshop 

15. novembra 2019 sme privítali v priestoroch našej školy zástupcov OZ Vidiecky 

parlament na Slovensku. Cieľom bolo predstaviť ţiakom aj pedagógom aktivity 

zdruţenia zamerané najmä na komunikáciu mladých na vidieku, scitlivovanie voči 

diskriminácii, problémy rozvoja vidieka pre vidiecku mládeţ. Priblíţili aj 

implementáciu 2 úspešných projektov: Erasmus+ KA2: FEAL - Multifunctional 

Farming for the Sustainability of European Agricultural Landscapes ako aj PoliRural -  

Kolaboratívny vývoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí na vidieku. 

Predpoludním si zaujímavé informácie vypočuli ţiaci študijného programu Marketing v 

turizme, ktorí následne v skupinách absolvovali workshop o potrebách mladých ľudí na 

vidieku. Popoludní ich vystriedali pedagógovia 2 levických SOŠ, ktorí po prezentácii 

úspešných projektov Vidiecka mládeţ v regióne a Polirural diskutovali o moţnosti 

spolupráce v uvedených projektoch. 

Celé podujatie zhodnotila predsedníčka OZ pani Mária Behanovská ako „veľmi úspešnú 

akciu“ a vyjadrila ţelanie, aby naša spolupráca s OZ Vidiecky parlament na Slovensku 

pokračovala aj naďalej tak úspešne ako doteraz. 

4.4.2 Vidiecky parlament mladých na Slovenku 

1.12.2019 sa vo Zvolene uskutočnilo 1. zasadnutie valného zhromaţdenia VPM na 

Slovensku, ktorého som sa zúčastnila. V SR existuje Národný mládeţnícky parlament, 

ktorý zdruţuje mestské mládeţnícke parlamenty, tieto však výrazne neriešia regionálnu 
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a lokálnu politiku vidieka. Absencia organizácií pre vidiek vyvoláva nezáujem mladých 

ľudí o ţivot na vidieku a brzdí implementáciu politík zlepšujúcich kvalitu vidieckeho 

ţivota tak, aby mladí ľudia z vidieka neodchádzali. Preto vznikla iniciatíva zaloţiť aj 

VPM na Slovensku s nasledovnými cieľmi a aktivitami:  

- realizácia a participácia na mládeţníckych, komunitných, vzdelávacích a kultúrno-

spoločenských aktivitách a podujatiach zameraných najmä na informovanosť mladých 

ľudí, rozšírenie kultúrneho, spoločenského, vzdelanostného prístupu k regionálnemu 

rozvoju, podpora voľno-časových aktivít, vzájomnej komunikácie a medzigeneračného 

dialógu medzi vidieckou mládeţou a seniormi, podpora aktivít na rozvoj podnikania a 

cestovného ruchu /tvorivé dielne, workshopy, súťaţe, výstavy, stretnutia klubového 

typu, publikačná činosť/, 

- vypracovávanie, podporovanie, propagovanie, presadzovanie environmentálne 

šetrných a zdravých alternatív, 

- vytváranie materiálnych podmienok na skvalitnenie ţivota mladých ľudí na vidieku. 

1. zasadnutie VZ otvorila Mgr. Marianna Kemková, privítala členov, predniesla návrh 

programu zhromaţdenia, ktorý bol schválený. Hlasovalo sa aj o  pracovných orgánoch 

zhromaţdenia a bolí zvolení  zapisovateľ  a overovateľ. Z 18 preškolených členov, ktorí 

podpísali ţiadosť o členstvo, boli všetci  prítomní na valnom zhromaţdení. 

Zhromaţdenie sa zhodlo na stanovení 5€ ročného členského poplatku so začiatkom od 

1.1. 2020. Členovia majú povinnosť dať členský poplatok v hotovosti do pokladnice. 

Výbor zdruţenia sa skladá z 5 členov, ktorí si zvolili svojho predsedu. Revízna komisia 

sa skladá z 3 členov, medzi ktorých som bola zvolená aj ja. Súčasne som bola zvolená 

aj za pokladníčku zdruţenia.  Plán práce na rok 2020 bude predloţený výborom do 

februára 2020.   

4.5 Návrh spoločných aktivít pre Klub seniorov a Klub mládeže 

Na základe výsledkov ankiet sme dospeli k nasledovným spoločným aktivitám: 

- pravidelné spoločné posedenia seniorov a mládeţe v miestom klube  

- spoločné pečenie a varenie, odovzdávanie tradičných receptúr mladej generácii 

- prechádzky do prírody, pohybové aktivity  

- tvorivé dielne: ručné práce (vyšívanie, štrikovanie, háčkovanie) 

- výsadba zelene v obci, sadovnícke a aranţérske práce v teréne.  

Podujatia, ktoré navrhol Klub mládeţe, na ktorých by sme radi spolupracovali s KS: 

 - Čaro zrelosti 

 - Jánska vatra 

 - Stavanie mája 
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 - Tvorba kuchárskej knihy.  

Dňa 14.2.2020 sme zorganizovali 1. stretnutie KM so starými mamami, ktoré nám 

odovzdali ich staré tradičné recepty. Do októbra budeme spolu zbierať recepty od 

našich starých mám a kniha tradičných ţemberovských jedál vznikne vo februári 2021. 

Následne plánujeme spoločne vytvoriť aj Slovník „ţemberovských“ výrazov. 

  - Tvorba slovníka  

Na základe spokojnosti zo strany seniorov pri spolupráci receptára nás oslovili so 

ţiadosťou o spoluprácu aj pri tvorbe slovníka. Bude obsahovať typické nárečové slová 

zo Ţemberoviec a okolia, a z našej strany mladých budeme nápomocní hlavne pri 

grafických úpravách a celkovo technickej spolupráci. O všetkých spoločných aktivitách 

budeme priebeţne informovať obyvateľov obce prostredníctvom www a facebookovej 

stránky obce ako aj tlačeného občasníka Ţemberovské echo. 
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5 Diskusia 

Práca SOČ má komplexný charakter a pri jej písaní sme vyuţili svoje vedomosti 

a zručnosti z rôznych predmetov ako napr. spoločenská komunikácia, marketing 

a marketingová komunikácia, strojopis a hospodárska korešpondencia, odborný výcvik, 

ekonomika, manaţment. Práca SOČ ponúka návod na zmysluplné vyuţitie voľného 

času v obci v prospech celej komunity.  Rastúca potreba medzigeneračného dialógu sa 

dnes často zdôrazňuje v odbornej literatúre  a na základe vlastných skúseností vo 

vlastnej obci s tým môţeme len súhlasiť.  Na základe prieskumu a analýzy prinášame 

vlastný návrh na riešenie problému spoluprácou  3 zapojených strán: seniori - mladí 

ľudia – samospráva v spoločných zaujímavých a zmysluplných aktivitách. Vlastné 

zistenia  a námety sú všeobecne vyuţiteľné v ţivote obecných komunít.  
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6 Závery práce 

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s mládežou 

do rokov, keď aj on bol mladý. 

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi." 

Neznámy autor 

Hlavným a dosiahnutým cieľom práce bolo vytvoriť základy pre medzigeneračný dialóg 

medzi miestnym Klubom seniorov a Klubom mládeţe v obci Ţemberovce. Vďaka 

splneniu určených čiastkových cieľov sme uskutočnili mapovanie situácie seniorov a 

mládeţe v obci Ţemberovce prostredníctvom SWOT analýz, vytvorili sme ankety na 

zisťovanie spokojnosti a potrieb seniorov a mládeţe. Zrealizovali sme interview so 

starostom obce, s ktorým sme riešili problematiku obecnej podpory medzigeneračného 

dialógu a plán rozvoja obce na roky 2020-2023 s dôrazom aj na potreby oboch klubov. 

Zúčastnili sme sa na viacerých podujatiach VIPA na Slovensku a myšlienky projektu  

Vidiecka mládeţ v regióne  o spolupráci mladých i seniorov na vidieku sme pretavili do 

práce. Stali sme sa členmi Vidieckeho parlamentu mládeţe na Slovensku, boli zvolení 

do jeho orgánov, aby sme vedeli jeho úlohy a námety ešte  lepšie prenášať do ţivota v 

našej obci. Skontaktovali sme sa so zástupcami Mestského  parlamentu mládeţe mesta 

Boskovice s ponukou na nadviazanie spolupráce a výmenu skúseností v oblasti 

medzigeneračného dialógu. Na základe výsledkov prieskumov, stretnutí a vlastných 

poznatkov sme navrhli spoločné aktivity pre Klub seniorov a Klub mládeţe, o ktoré 

majú obe strany záujem. Vytvorili sme motivačný leták a v súčasnosti uţ 

spolupracujeme na tvorbe novej knihy starých receptov zo Ţemberoviec, ktoré zbierame 

a postupne upravujeme do kniţnej podoby. Finančné prostriedky na knihu sú vďaka 

podpore starostu obce vyčlenené z obecného rozpočtu. Počas roka budú určení členovia 

oboch klubov zbierať recepty od občanov, triediť ich, kompletizovať na ďalšiu úpravu.  

Spolupracujeme uţ aj pri tvorbe slovníka typických ţemberovských výrazov, ktoré 

poznajú hlavne naši starí rodičia, a my, mladí, im opäť pomôţeme pri grafickom a 

technickom spracovaní do kniţnej podoby. O svojej práci sme informovali starostu obce 

ako aj predstaviteľov VIPA na Slovensku, a po dokončení sme ich poţiadali o podporné 

stanoviská. V súčasnosti sa nám podarilo nadviazať a naštartovať spoluprácu KS a KM 

na úroveň pravidelnej komunikácie a stretnutí, na ktorých budeme  postupne plánovať 

spoločné aktivity na  najbliţšie mesiace.  
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Práca prináša objektívny pohľad na spoluţitie a komunikáciu rozdielnych generácií 

v rámci obecnej komunity a jej výsledky sú vyuţiteľné v mnohých obciach na 

Slovensku. Dokazuje, ţe aj „kontrasty“ vyplývajúce z rozdielnosti generácií sa dajú 

premeniť na „harmóniu“ prinášajúcu potešenie, dobrý pocit a úţitok všetkým stranám. 

Stačí mať len chuť komunikovať a objavovať to, čo môţe spájať mládeţ a seniorov, 

a hľadať podporu vo vedení obce či mesta.  
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7 Zhrnutie 

Cieľom práce bolo naštartovať a vytvoriť základ pre ďalší rozvoj  medzigeneračného 

dialógu medzi Klubom seniorov a Klubom mládeţe v obci Ţemberovce s podporou 

obecného zastupiteľstva. Na základe SWOT analýz a anketového prieskumu sme zistili 

spokojnosť a potreby seniorov a mládeţe v obci,  ktoré sme tlmočili starostovi obce, aby 

sme hľadali riešenia a podporu pre našu prácu. Spoločne sme navrhli podujatia 

a aktivity ako „dobré príklady“ medzigeneračného dialógu v praxi. Do práce sme 

zakomponovali materiály Vidieckeho parlamentu mládeţe na Slovensku v duchu jeho 

zámerov skvalitniť ţivot mladých ľudí na vidieku a obohatili sme túto časť o spoluprácu 

so seniormi a obecnou samosprávou.  Prvými lastovičkami spolupráce oboch klubov by 

mala byť kniha starých receptov zo Ţemberoviec a tvorba slovníka typických 

ţemberovských výrazov. Svoje skúsenosti v tejto oblasti chceme zdieľať, resp. hľadať 

nové inšpirácie v spolupráci s mládeţou v českých Boskoviciach.  

8 Resume 

The aim of the work was to start and create a basis for further development of 

intergenerational dialogue between the Senior Club and the Youth Club in the village of 

Ţemberovce with the support of the local municipality. Based on the SWOT analysis 

and surveys, we found out the satisfaction and needs of seniors and youth in the 

municipality which we interpreted to the Mayor in order to find solutions and support 

for our work. Together, we have designed events and activities as the “good examples” 

of intergenerational dialogue in practice. We have included materials of the Rural Youth 

Parliament in Slovakia in the spirit of its intentions to improve the quality of life of 

young people in rural areas and we have enriched this part with cooperation with 

seniors and municipal self-government. The first „swallows“ of cooperation between 

both clubs should be the Book of old recipes from Ţemberovce and the Dictionary of 

typical Ţemberovce expressions. We want to share our experience in this area or look 

for new inspirations in cooperation with young people in Boskovice from the Czech 

Republic
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Príloha A Podporné stanoviská pre prácu SOČ 

Príloha A.1 Podporné stanovisko pre prácu SOČ od starostu obce Žemberovce 

 

  



 
 

Príloha A.2 Podporné stanovisko pre prácu SOČ od predsedníčky VIPA na 

Slovensku 

  



 
 

Príloha B Prieskum v Klube seniorov 

Príloha B.1  Anketa pre Klub seniorov 

 

ANKETA 

Váţená seniorka/ senior,  

volám sa Bianka Szabóová a tvorím prácu SOČ „Kontrasty v harmónii“, ktorá je 

zameraná na medzigeneračný dialóg mládeţe a seniorov v obci Ţemberovce. Cieľom 

anonymnej ankety je zistenie spokojnosti seniorov s kvalitou ich ţivota v našej obci.  

Prosím Vás o zodpovedanie anketových otázok. Svoje odpovede zakrúţkujte alebo 

napíšte. 

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu. 

 

1. Ako dlho ţijete v Ţemberovciach? 

    1 - 10 rokov      11 – 20 rokov      21 – 30 rokov     31 – 40 rokov     viac ako 40 rokov 

 

2. Ako sa Vám v obci ţije a ako by ste zhodnotili vašu ţivotnú úroveň? 

 Vysoká                            b) Priemerná                         c) Nízka 

 

3. Ponúka Vám obec dostatok voľno-časových aktivít 

 a) Áno                                  b) Nie 

 

4. Zapájate sa do aktivít organizovaných obcou?  

 a)  Áno                            b) Nie                                    c) Čiastočne 

Ak ste odpovedali čiastočne alebo nie, vysvetlite dôvody. 

............................................................................................................................... 

 

5. Ste spokojní s miestnou infraštruktúrou v obci?  

 a) Áno                             b) Nie                                     c)  Čiastočne 

Ak ste odpovedali čiastočne alebo nie, uveďte, čo Vám chýba. 

............................................................................................................................... 

 

6. Aké sociálne sluţby Vám obec ponúka (napr. klub seniorov, jedáleň, opatrovateľská 

sluţba, príprava stravy, záujmová činnosť, rehabilitácia, iné). 

................................................................................................................................... 

  

7. Ste spokojní s poskytovaním lekárskej starostlivosti v obci? 

 a) Áno                             b) Nie                                    c) Čiastočne 

Ak ste odpovedali čiastočne alebo nie, vysvetlite, prosím. 

.................................................................................................................................. 

 

8. Viete, na koho sa obrátiť, ak potrebujete poradenstvo v oblasti sociálnych sluţieb? 

 a) Áno                             b) Nie 

 

9. Viete, na koho sa obrátiť, ak potrebujete odbornú pomoc s prácami v domácnosti? 

 a) Áno                              c) Nie 

.............................................................................................................................. 

 

10. Ako by ste si predstavovali spoluprácu a podporu zo strany Obecného úradu? 

.............................................................................................................................. 



 
 

11. Mali by ste záujem spolupracovať s miestnym Klubom mládeţe?    

 a) Áno                              c) Nie 

 

12. Aké formy spolupráce s mladými ľuďmi si viete predstaviť? 

................................................................................................................................. 

 

13. Myslíte si, ţe medzigeneračný dialóg s mládeţou je potrebný? 

   a) Áno                            c) Nie. Prečo? ....................................................... 

 

14. Aké podujatia by ste zorganizovali spoločne s Klubom mládeţe? 

.................................................................................................................................. 

  

Ďakujem Vám za Váš čas a ochotu. 

 

  



 
 

Príloha B.2 Vyhodnotenie ankety pre Klub seniorov 

Graf 1: Dĺžka života v Žemberovciach 

Zdroj: vlastný prieskum 

 
 

Prevaţná časť opýtaných (76,66%) uviedla, ţe ţije v obci viac ako 40 rokov, 10% tu 

ţije 31-40 rokov, rovnaký počet respondentov 11-20  rokov, najmenej opýtaných (len 

3,33%) ţije v obci 21-30 rokov. 

 

 

Graf 2: Životná úroveň seniorov 

Zdroj: vlastný prieskum 

 
 

Prevaţná časť opýtaných (83%) uviedla, ţe ţivotná úroveň je priemerná, 10% vysoká 

úroveň, najmenej opýtaných (len 7%) povaţuje svoju ţivotnú úroveň za nízku. 
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2. Ako sa Vám v obci žije a ako by ste zhodnotili 

vašu životnú úroveň? 

a) Vysoká b) Priemerná c) Nízka



 
 

Graf 3: Spokojnosť s voľno-časovými aktivitami 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Prevaţná časť opýtaných (52%) uviedla, ţe im obec ponúka dostatok voľno-časových 

aktivít,  48% opýtaných pociťuje ich nedostatok.  

.  

Graf 4: Zapájanie sa do aktivít v obci 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Prevaţná časť opýtaných (39,3%) uviedla, ţe sa zapája do aktivít, väčšia časť (34,4%) 

uviedla, ţe iba čiastočne, a 27,6% sa nezapája do aktivít vôbec.  

  

15 14 

3. Ponúka Vám obec dostatok voľno-časových 

aktivít? 

a) Áno b) Nie

0

2

4

6

8

10

12

P
o
če

t 
re

sp
o
n
d
en

to
v
 

Odpoveď 

4. Zapájate sa do aktivít organizovaných obcou? Ak 

ste odpovedali nie alebo čiastočne, vysvetlite dôvody 



 
 

Graf 5: Spokojnosť s infraštruktúrou v obci 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Väčšina opýtaných (46%) je spokojná s infraštruktúrou v obci, pribliţne rovnaký počet 

len čiastočne spokojný, 8% cíti nedostatky v infraštruktúre s vyjadrením čo chýba.  

 

Graf 6: Sociálne služby v obci 

Zdroj: vlastný prieskum 

 
 

60% opýtaných vyuţíva sluţby KS, 40% uviedlo spokojnosť s ponukou prípravy stravy, 

26,66% uviedlo, ţe obec ponúka opatrovateľskú sluţbu, najmenšia časť respondentov 

(13,33%) uviedla záujmovú činnosť, a rovnaký počet respondentov uviedlo vyuţitie 

jedálne. 
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6. Aké sociálne služby Vám obec ponúka?  



 
 

Graf 7: Spokojnosť s lekárskou starostlivosťou v obci 

Zdroj: vlastný prieskum 

 
 

Prevaţná časť opýtaných (45,8%) uviedla spokojnosť so starostlivosťou, 29,1% sú 

spokojní iba čiastočne, najmenšia časť z opýtaných (25%) uviedla, ţe nie sú vôbec 

spokojní, a napísali dôvody prečo.  

 

 

Graf 8: Poradenstvo v oblasti sociálnych služieb 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Väčšia časť opýtaných (52,38%) nevie, na koho sa obrátiť v prípade potreby sociálnych 

sluţieb, menšia časť opýtaných (47,61%) uviedla, ţe vie, kde hľadať pomoc.  
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7. Ste spokojní s poskytovaním lekárskej 

starostlivosti v obci? Ak ste odpovedali čiastočne 

alebo nie, vysvetlite, prosím.  

8. Viete, na koho sa obrátiť, ak potrebujete 

poradenstvo v oblasti sociálnych služieb? 

a) Áno b) Nie



 
 

Graf 9: Pomoc v domácnosti 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Väčšina (69,6%) uviedla, ţe nevie, na koho sa má obrátiť v prípade potreby  

pomoci v domácnosti, menší počet respondentov (30,4%) vie, na koho sa obrátiť.  

 

Graf 10: Podpora z obecného úradu 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Najviac opýtaných (18,75%) uviedlo, ţe sú spokojní s podporou, 12,5% nepotrebuje 

podporu, rovnaký počet respondentov navrhol podporu vo forme posedenia, návštev 

dôchodcov a nákupov. Iba 6,25% opýtaných uviedlo pomoc v domácnosti a opravu 

chodníkov na Ulici SNP.  
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10. Ako by ste si predstavovali spoluprácu  

a podporu z Obecného úradu? 



 
 

Graf 11: Spolupráca s Klubom mládeže 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Väčšina opýtaných (68,18%) má záujem o spoluprácu s Klubom mládeţe, 31,81% 

uviedlo, ţe nemá záujem.  

 

Graf 12: Spolupráca s mladými ľuďmi       

Zdroj: vlastný prieskum 

 

19% opýtaných má záujem o sadenie zelene, zachovanie tradičných receptov, menšia 

časť opýtaných (14,28%) má záujem učiť mladých ručné práce, 9,52% má záujem 

o prechádzky, o posedenia s mladými, o učenie tancov a spevu. 4,76% opýtaných by 

najradšej zachovalo tradície medzi mladými a odovzdali im svoje vedomosti.  

 

 

11. Mali by ste záujem spolupracovať s miestnym 

Klubom mládeže?  
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12. Aké formy spolupráce s mladými ľuďmi si viete 

predstaviť?  



 
 

Graf 13: Dôležitosť medzigeneračného dialógu 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Z opýtaných odpovedali všetci, ţe medzigeneračný dialóg s mládeţou je potrebný.  

 

Graf 14: Spoločné podujatia s Klubom mládeže 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

13,63% respondentov uviedlo prechádzky s mládeţou, odovzdanie receptov, posedenia 

pri čaji. 9% má záujem o zachovanie tradícií, kultúrne podujatia a o stretnutia v KS. 

Najmenej (4,54%) uviedlo záujem o hodiny tanca, Fašiangy, Vianočné trhy, rovnako aj  

o výlety, podujatia na ihrisku, besedy. Malá skupina uviedla odpoveď, ţe má iné 

záujmy ako mladí ľudia.  

 

 

13. Myslíte si, že medzigeneračný dialóg  

s mládežou je potrebný? 
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14. Aké podujatia by ste zorganizovali spoločne  

s Klubom mládeže?  



 
 

Príloha C Prieskum v Klube mládeže  

Príloha C.1  Anketa pre Klub mládeže 

 

Anketa 

Váţení členovia klubu mládeţe, 

volám sa Bianka Szabóová a tvorím prácu SOČ „Kontrasty v harmónii“ zameranú na 

medzigeneračný dialóg mládeţe a seniorov v obci Ţemberovce. Cieľom anonymnej 

ankety je zistenie spokojnosti mládeţe s kvalitou ţivota v našej obci. 

Prosím Vás o zodpovedanie anketových otázok.  

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu a za Váš čas. 

1. Vek* 

 Napíšte jedno alebo viac slov...          500 

2. Pohlavie* 

Vyberte jednu odpoveď 

 Ţena 

 Muţ 

3. Kde žiješ?* 

Vyberte jednu odpoveď 

 Ţemberovce 

 Iná obec 

4. Ako sa Ti žije v obci a ako by si zhodnotil svoju životnú úroveň?* 

Vyberte jednu odpoveď 

 Vysoká 

 Priemerná 

 Nízka 

5. Ponúka ti obec dostatok voľno-časových aktivít?* 

Vyberte jednu odpoveď 

 Áno 

 Nie 

6. Zapájaš sa do aktivít organizovaných obcou?* 

Vyberte jednu odpoveď 

 Áno 

 Nie 

 Čiastočne 



 
 

 Ak si odpovedal nie alebo čiastočne, vysvetli dôvody    

7. Ako by si si predstavoval /-a spoluprácu a podporu zo strany Obecného úradu?* 

 Napíšte jedno alebo viac slov...     500 

8. Mal /-a by si záujem spolupracovať s Klubom seniorov?* 

Vyberte jednu odpoveď 

 Áno 

 Nie 

9. Myslíš si, že medzigeneračný dialóg mládeže so seniormi je potrebný?* 

Vyberte jednu alebo viac odpovedí 

 Áno. Prečo? 

 Nie. Prečo?    

10. Aké formy spolupráce so seniormi si vieš predstaviť?* 

 Napíšte jedno alebo viac slov..     500 

11. Navrhni konkrétne podujatia, ktoré by sa dali zorganizovať s 

Klubom seniorov.* 

 Napíšte jedno alebo viac slov...    500 

 

 

  

Obr. 1 Online anketa pre Klub mládeţe, 

zdroj: Vlastné spracovanie, 2020 



 
 

Príloha C.2 Vyhodnotenie ankety pre Klub mládeže  

Graf 1: Vek 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Najväčšie počty opýtaných (28%) majú 16 a 17 rokov, 16% má 15 a 19 rokov, 12% má 

20 rokov.  

 

Graf 2: Pohlavie 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Prevaţná časť opýtaných (56%) uviedla ţenské pohlavie, 44% sú muţi.  
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Graf 3: Bydlisko 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Väčší počet respondentov (76%) je z obce Ţemberovce, 24% respondentov pochádza 

z inej  obce.  

 

Graf 4: Životná úroveň 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Väčšia časť opýtaných (75%) povaţuje ţivotnú úroveň za priemernú, 16,6% za vysokú, 

8,3% za nízku. 

  

3. Kde žiješ? 

Ţemberovce Iná obec

4 

18 

2 

4. Ako sa ti žije v obci a ako by si zhodnotil 

svoju životnú úroveň? 

Vysoká Priemerná Nízka



 
 

Graf 5: Voľno-časové aktivity v obci 

Zdroj: vlastný prieskum 

 
 

Vyšší počet opýtaných (64%) odpovedal áno, 36% respondentov uviedlo odpoveď nie. 

 

Graf 6: Účasť v aktivitách v obci 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Väčšia časť opýtaných (56%) sa zapája do aktivít, 44% čiastočne a zároveň aj uviedli  

dôvody.  
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6. Zapájaš sa do aktivít organizovaných obcou? Ak 

si odpovedal/a nie alebo čiastočne, vysvetli dôvody. 



 
 

Graf 7: Predstava o spolupráci s ObÚ 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

32% opýtaných uviedla odpoveď neviem, 20% spokojnosť s momentálnou podporou od 

ObÚ. 12% uviedlo návrh investície do ZŠ s MŠ, ako aj pomoc so získaním kontaktov 

na rôznych distribútorov. 8% vyjadrilo dostatočnú podporu od ObÚ, a rovnako za 

dôleţité pokladajú porozprávať sa o svojich nových návrhoch.  

 

Graf 8: Spolupráca s Klubom seniorov 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Väčší počet respondentov (60%) má záujem o spoluprácu s KS, 40% neprejavuje 

záujem o spoluprácu. 
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Graf 9: Medzigeneračný dialóg so seniormi 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Pre 92% opýtaných je medzigeneračný dialóg dôleţitý. Iba pre 8% nie je dôleţitý. 

Z tohoto počtu vyjadrilo 84% respondentov aj svoj názor, prečo povaţujú 

medzigeneračný dialóg za dôleţitý. 

 

Graf 10: Formy spolupráce so seniormi 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Najväčší počet opýtaných (24%) si buď nevie predstaviť konkrétne formy spolupráce so 

seniormi alebo má záujem o varenie, 20% preferuje ručné práce ako vyšívanie či 

štrikovanie, 12% prechádzky, 8% rozprávanie. 4% opýtaných odpovedalo, ţe si vie 

predstaviť so seniormi organizovať akcie, vzájomnú pomoc pri obecných podujatiach. 
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9. Myslíš si, že medzigeneračný dialóg mládeže  

so seniormi je potrebný? 
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Odpovede respondentov 

10. Aké formy spolupráce so seniormi si vieš 

predstaviť? 



 
 

Graf 11: Podujatia s Klubom seniorov 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

32% uviedlo záujem o spoločné varenie, 24% odpoveď neviem, 16% má  záujem 

o pečenie so seniormi. 8% opýtaných uviedlo návrhy na spoločné podujatia Jánska vatra 

a Stavanie mája, 4% diskotéka, Čaro zrelosti a zájazdy. 
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11. Navrhni konkrétne podujatia, ktoré by sa dali 

zorganizovať s Klubom seniorov. 



 
 

Príloha D Kniha receptov žemberovských starých mám 

Príloha D.1 Motivačný leták pre tvorbu kuchárskej knihy  

 



 
 

Príloha D. 2  Fotografie k tvorbe kuchárskej knihy tradičných receptov  

 

Obr. 7 Stretnutie pre tvorbu kuchárskej       Obr. 8 Storočné knihy starých receptov  

knihy ( zľava p. Baranová, sprava p. Renčová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Staré recepty s pozadím Ţemberoviec 

Zdroj všetkých  fotografií  na tejto strane: Bonta, A., 2020.  

  



 
 

Príloha D. 3 Článok o práci SOČ v týždenníku Slovenská brána 

 

  



 
 

Príloha E Fotografie z aktivít Klubu mládeže 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Fašiangový sprievod 2019         Obr. 7 Pohostenie pri stavaní mája 2019 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Stavanie mája 2019       Obr. 9 Jánska vatra – 1. miesto vo varení 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Údrţba obecných zábradlí,   Obr. 11 Príprava párancov počas 

detského ihriska vianočných trhov 

 

Zdroj všetkých fotografií na tejto strane: fb., Slavomír Bárczy – Ţemberovce 

  



 
 

Príloha F Fotografie z aktivít OZ VIPA na Slovensku 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 2 Predstavenie projektu VIPA na 

Slovensku, zdroj: fb OZ VIPA na Slovensku 

Obr. 1 Aktivity v Leviciach, 

zdroj: Vlastný archív 

Obr. 5 Spoločná fotografia z VZ vo Zvolene, zdroj: fb OZ VIPA na SK 

Obr. 2 Aktivity v Leviciach, 

zdroj: Vlastný archív 

Obr. 4 Predstavenie projektu VIPA na 

Slovensku, zdroj: fb OZ VIPA na Slovensku 



 
 

Príloha G   Ponuka na nadviazanie spolupráce  

Príloha G.1   List pre pána Papucsára v maďarskom Szantove 

Od: Bianka Szabóová <biankaszaboova26@gmail.com> 

Date: po 20. 1. 2020 o 13:43 

Subject: spolupráca pre medzigeneračný dialóg 

To: <papucsar@gmail.com> 

 

Dobrý deň prajem pán starosta.  

Volám sa Bianka Szabóová a som študentkou 4. ročníka v meste Levice na Strednej 

odbornej škole, odbor Pracovník marketingu v cestovnom ruchu. Ţijem v obci 

Ţemberovce. Kontakt na Vás mám od pani riaditeľky Čechovej, sama som navštevovala 

ZŠ Ţemberovce 9 rokov. Pamätám si na spoluprácu s Vami a na návštevu u Vás.  

Pracujem na práci SOČ „Kontrasty v harmónii" -  ide mi o prepojenie dialógu mladých 

ľudí so staršou generáciou. Zameriavam sa na moju obec Ţemberovce. Keďţe tu máme 

aktívny Klub Mládeţe a aj Klub seniorov, rada by som spojila tieto dve odlišné 

generácie spoločnými činnosťami, aktivitami či podujatiami. Všímam si  aj na kvalitu 

ţivota mladých v obci, aby neodchádzali do väčších miest či zahraničia. S prácou SOČ 

pomaly končím, čas maturít sa blíţi. Ostáva mi ešte jedna úloha, a to je "skontaktovať 

sa so zahraničnou obcou, kde vie časť obyvateľov rozprávať slovenským jazykom, 

ponúknuť spoluprácu a výmenu skúseností práve v oblasti medzigeneračného dialógu so 

seniormi“.  

A tak sa Vás chcem spýtať, či máte v obci klub mladých alebo aktívnu mládeţ, a 

zároveň Vás touto cestou poprosiť o spoluprácu.  Ak by bol záujem z Vašej strany  

o zdieľanie informácií a skúseností, budem rada, lebo to skvalitní moju prácu SOČ. 

Vopred Vám veľmi pekne ďakujem.  

 

Prajem pokojný pondelok,  

S pozdravom Szabóová Bianka.  

 

mailto:biankaszaboova26@gmail.com
mailto:papucsar@gmail.com


 
 

Príloha G.2   List pre pána Martina Staněka 

p. Martin Staněk 

Městský parlament mládeţe města Boskovice 

Masarykovo náměstí 4/2 

Boskovice 

  

Dobrý deň pán Staněk, 

volám sa Bianka Szabóová a som študentkou 4. ročníka Strednej odbornej škole 

techniky a sluţieb v meste Levice v študijnom programe Marketing v turizme. Ţijem v 

obci Ţemberovce. Píšem prácu SOČ, ktorá má názov “Kontrasty v harmónii”, a je 

zameraná na vytvorenie medzigeneračného dialógu mladých ľudí so staršou generáciou. 

V našej obci funguje aktívny Klub Mládeţe a aj Klub seniorov, preto chcem spojiť tieto 

dve odlišné generácie spoločnými aktivitami a podujatiami tak, aby priniesli dobrý pocit 

a úţitok obidvom stranám. 

Náš Klub mládeţe má dnes 30 členov. Ochotne sa zapájame do všetkých obecných 

podujatí s cieľom pomáhať . Z našich posledných aktivít spomeniem maľovanie 

zábradlí v obci, obsluha na  obecných podujatiach, v lete sme pomáhali v detskom 

tábore, s úpravou detského ihriska, zberom odpadu, v zime s výrobu výrobkov na 

vianočné trhy.  Zúčastnili sme sa niekoľkých súťaţí vo varení, pričom sme si na jednej 

akcii odniesli pohár za 1. miesto za „párance“ (naše tradičné regionálne jedlo). 

Vychádzame veľmi dobre s vedením obce, pán starosta nás veľmi podporuje. 

V mojej práci SOČ sa venujem prepojeniu dvoch generácií - mládeţe a seniorov v 

mojej obci Ţemberovce. Ide mi o vytvorenie pravidelnej komunikácie, aby sa mladí 

stretávali so seniormi, vytvárali s nimi aktivity, ktoré sú im blízke. Príkladom sú 

prechádzky, skrášľovanie obce, rozhovory pri čaji a pod. Oslovili sme uţ Klub seniorov 

s ponukou na spoluprácu a našou prvou spoločnou aktivitou je zbieranie receptov 

starých mám, z ktorých vytvoríme Knihu starých ţemberovských receptov. 

Radi by sme nadviazali spoluprácu aj so skupinou mladých ľudí v zahraničí, aby sme 

získali inšpiráciu a zároveň sa podelili o naše skúsenosti z medzigeneračného dialógu so 

seniormi. Mesto Boskovice je partnerským mestom nášho okresného mesta Levice, 

spolupráca uţ prebieha aj medzi základnými a strednými školami, a bolo by pekné, 



 
 

keby začali spolupracovať aj kluby mladých s perspektívou výmennej návštevy 

a spoločných voľnočasových aktivít. 

V mene nášho Klubu mladých vás týmto pozývam na spoluprácu a ďakujem vám 

vopred, dúfam, v pozitívnu odpoveď. 

  

Prajem vám pekný deň, 

  

S pozdravom Szabóová Bianka 

 

 

 


