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Zápis z diskusie projektu Vidiecka mládež v regióne 

v Základnej škole v obci Heľpa, konanej 18.3.2019 v čase 

od 12:10 do 13:00 hod. 

 

Na podujatí boli prítomní pracovníci projektu: M. Behanovská,  M. 

Melich, Mária Kemková.   

 

Program bol nasledovný: 

• Predstavenie projektu Vidiecka mládež v regióne 

• Prečo je dôležité zaujímať sa o regionálnu politiku 

• Aká je spolupráca verejnej správy a mladých ľudí 

• Identifikácia diskriminácie a jej vnímanie 

• Zvyšovanie povedomia mladých o možnostiach ich účasti na 

rozhodovacích procesoch v samospráve 

• Dotazník 

 

Diskusiu otvorila M. Behanovská krátkym predstavením OZ VIPA SK, 

následne predstavila členov projektového tímu. 

 

Projektový manažér M. Melich podrobne predstavil projekt Vidiecka 

mládež v regióne. Posunul diskusiu do rozobratia problematiky, prečo je 

dôležité zaujímať sa o regionálnu politiku, spolupráca verejnej správy a 

mladých ľudí. 

Diskusiu  viedla M. Behanovská. Kládla im otázky o samospráve, či 

vedia aké kompetencie má starosta, poslanci, členovia komisií. Či poznajú 

starostu/ starostku, či navštívili obecný úrad alebo akcie ktoré sa 

organizujú v obci, či  boli na obecnom zastupiteľstve, ako sa angažujú na 

aktivitách v obci, či komunikujú so samosprávou. Mnohí vedeli čo sa v ich 

obci deje, aké aktivity. 
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Napriek bohatým aktivitám v ich obci väčšina povedala že po 

doštudovaní strednej školy chce odísť do zahraničia a nič ich neláka zostať 

v obci. 

Následne s mladými diskutovala Mária Kemková, ktorá sa venovala 

téme: Možnosti financovania aktivít pre mladých ľudí v samospráve. 

Spoločne preberali témy týkajúcich sa mládežníckych výmien cez program 

Erasmus+. Komunikovali sme o Komunite priateľskej deťom a mladým 

ľuďom, ktorou sa stala obec Heľpa za rok 2017. Preberali sme možnosti 

financovania aktivít, ktoré môžu pripravovať mladí ľudia prostredníctvom 

participatívneho rozpočtu, ktorý je v obci schválený. Spoločne sme hľadali 

možnosti financovania aj prostredníctvom grantov. Mladí ľudia získali 

informácie o podporných grantoch – z Nadácie pre deti Slovenska, Fondu 

na podporu umenia, či iných donorov. Mladí ľudia vnímajú tieto aktivity 

ako dobré, radi sa ich zúčastňujú bez toho, aby sa zamýšľali  nad tým, že 

kto a prečo im ich pripravil, z akých peňazí. Nemajú informácie ako to 

funguje alebo nefunguje  v iných obciach.   

M. Behanovská rozobrala problematiku diskriminácie, jej  

identifikáciu a vnímanie. Poinformovala  o faktoch, že pri vstupe do 

Európskej únie Slovenská republika prijala záväzok rešpektovať právny 

poriadok Európskej únie na Slovensku, diskrimináciu zakazuje okrem 

Listiny základných práv a slobôd množstvo ďalších legislatívnych 

predpisov.  Rozlišovanie je pojem, ktorý sám osebe nemá negatívny, ale 

ani pozitívny význam, získava ho až v spätosti s konkrétnou situáciou, v 

ktorej sa rozlišovanie uplatňuje. Príkladom je rozlišovanie mužov a žien. 

Ak sa toto rozlišovanie spája  napríklad s rozdielnym odmeňovaním 

za rovnakú prácu  hovoríme o diskriminácii. Na otázky, či sa stretli 

s diskrimináciou: Priamo si neuvedomujú  diskrimináciu a nevedeli ju 

identifikovať, ale  pri rozdiskutovaní sa vyjadrili , že by určite zakročili 

a pomohli diskriminovanému a určite by zakročili, kedy boli svedkami 

takéhoto správania. Žijú na dedine, kde každý každého pozná a je tam 

menej takýchto prípadov. Títo mladí ľudia vedeli jasne vyjadriť svoj názor 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%BDch_pr%C3%A1v_a_slob%C3%B4d
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a postoj k jednotlivým témam. Témou bolo aj 1. kolo voľby prezidenta. 

Kde sme mohli jasne vidieť ako  sú pod vplyvom mixu informácií 

a nemožno im zazlievať , že len opakujú publikované pravdy, polopravdy 

a nevedia sa v tom orientovať. Snažili sme sa im vysvetliť ako sa snažiť si 

preveriť si a rozpoznať čo je mediálna kampaň a čo môže byť aj pravda. 

          V poslednej časti sme sa venovali vypĺňaniu Dotazníkov z projektu 

Vidiecka mládež v regióne, kde sme im vysvetľovali  pojmy, ktoré boli pre 

nich nové. Mnohí vedeli odpovedať na otázky v dotazníku a vedeli aké 

aktivity sa konajú v ich obci. Kde bolo aj očividne viditeľná práca 

s mladými ľuďmi  v obci  cez aktivity projektov a cez aktivity projektov  

OZ Dúha. 

  

       

V  Heľpe, 18. 03. 2019 

 

Zapísali: Mária Kemková, Mária Behanovská, M. Melich 


