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Zápis z workshopu projektu Vidiecka mládež v regióne 

na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave dňa 

24. 09. 2019 v čase od 9:45 do 11:45 hod. 

 

Po príchode na školu, sme sa stretli so zástupcom riaditeľa školy 

a učiteľkami. Predstavili sme im projekt Vidiecka mládež v regióne 

a informovali ich o tom, čo sa bude diať na workshope projektu. 

  

Program počas workshopu bol nasledovný: 

• Predstavenie projektu Vidiecka mládež v regióne 

• Identifikácia diskriminácie 

• Prečo je dôležité zaujímať sa o regionálnu politiku 

• Aká je spolupráca verejnej správy a mladých ľudí 

• Zvyšovanie povedomia mladých o možnostiach ich účasti na 

rozhodovacích procesoch v samospráve 

 

Pred začiatkom aktivity prebehla podpisová akcia a účastníci boli 

informovaní o ochrane osobných údajov. 

 

Aktivitu otvoril M. Melich podrobným predstavením projektu Vidiecka 

mládež v regióne. Predstavil hlavné ciele a úlohy projektu ako aj základné 

informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa. 

 

Následne sa workshop posunul do rozobratia problematiky, prečo je 

dôležité zaujímať sa o regionálnu politiku, spolupráca verejnej správy a 

mladých ľudí, zvyšovanie povedomia mladých o možnostiach ich účasti na 

rozhodovacích procesoch v samospráve – mieste v ktorom žijú. 

 

Ing. M. Behanovská rozobrala podrobne pojem diskriminácia 

a základy ohľadom prevencie a predchádzania diskriminácii. Predstavila 

účastníkom zákon o diskriminácii, informovala ich aké druhy diskriminácie 
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existujú a ako jej predchádzať. Okrem toho predstavila OZ VIPA SK a jeho 

aktivity, ako aj možnosť účasti v Mládežníckom vidieckom parlamente. 

 

Popri tom J. Mikušáková rozdávala štvrťročník „Náš Vidiek“ a M. Melich 

zabezpečovel fotodokumentáciu a kontrolu prezenčnej listiny. 

 

Ing.Janka Mikušáková vysvetlila mladým ako funguje regionálna politika, 

prečo je dôležité sa o ňu zaujímať. Mladým, nakoľko sa jednalo 

o maturantov, objasnila, čo ich ako občanov EÚ a Slovenska v najbližšej 

budúcnosti čaká a ako môžu prispieť a angažovať sa v rozvoji svojej obce, 

mesta , regiónu. Následne mladým prezentovala príklady zo života, 

možnosti aktivizácie sa mladých a k tomu mladí diskutovali. Fungovanie 

regionálnej politiky, samosprávy neovládali ( alebo nemali záujem 

diskutovať ), ale následne, po uvedení príkladov, pochopili a s vierou, že 

diskusia s mladými bola motivačná , sa workshop ukončil. 

 

 

 

 V Trnava, 24.9.2019 

 

Zapísal: Bc. Marek Melich, Ing. Janka Mikušáková, Ing. Mária Behanovská 

 


