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Zápis z workshopu projektu Vidiecka mládež v regióne 

na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove, 

konanej 08. 04. 2019 v čase od 11:30 do 13:15 hod. 

 

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

Melich, M. Čuchtová, A. Tušimová. 

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 

Workshop otvorila M. Behanovská krátkym predstavením OZ VIPA 

SK, následne predstavila členov projektového tímu. Na workshope sa 

zúčastnili žiaci Strednej odbornej školy podnikania v Prešove, kde ich 

vyučujú ako v budúcnosti podnikať, ale aj projektový manažment, ako si 

napísať vlastný projekt a základy ohľadom tejto témy, ako nám povedala 

jedna z učiteliek. Preto sa im páčilo, že sme urobili našu aktivitu u nich, 

keďže sme im ukázali príklad ako to funguje na aktivitách projektov. Ako 

sme zistili, tak väčšina zúčastnených účastníkov pochádza z dediny. 

 

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. 

Popri tom A. Tušimová zabezpečovala podpisovanie prezenčnej 

listiny. S použitím osobných údajov vyslovili prítomní suhlas. 

Diskusiu ďalej viedla M. Čuchtová, ktorá účastníkom aktivity uviedla 

praktické príklady ako sa zapájať do aktivít v obci. Aké možnosti majú 
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zamestnať sa a príklady zapájania mladých ľudí do dobrovoľníckych 

činností pre zlepšenie života a podmienok v ich obci. 

Následne im porozprávala o pohľade na dianie v samospráve z jej 

strany ako starostky obce Miklušovce a uviedla im konkrétne príklady, čo 

všetko má starosta obce vo svojej pracovnej náplni, aké úlohy musí 

zabezpečiť, s kým a ako komunikovať. Predstavila fungovanie samosprávy 

na lokálnej úrovni. 

 

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. Na otázky, či sa stretli 

s diskrimináciou: Niektorí o tejto téme vedeli, ostatní zas nevedeli ani 

definovať tento pojem. 

Snažila sa im vysvetliť ako je dôležité preveriť si a rozpoznať čo je 

mediálna kampaň a čo môže byť aj pravda. 

 

A. Tušimová diskutovala s účastníkmi o zapájaní sa do aktivít 

v obciach. Povzbudzovala ich, aby sa viac zapájali do diania v ich obci, čím 

môžu pomôcť zlepši stav v ich obci. Vysvetlila im, že len s komunikáciou 

so zastupiteľstvom samosprávy ako aj so starostom môžu zlepšiť život 

v ich obci a dosiahnuť dostupnosť služieb a zlepšiť život v ich obci. 

 

          V poslednej časti sa členovia projektového tímu spolu s mladými  

venovali vypĺňaniu Dotazníkov z projektu Vidiecka mládež v regióne, kde 

im A. Tušimová vysvetľovali  pojmy, ktoré boli pre nich nové. Mnohí vedeli 

odpovedať na otázky v dotazníku a vedeli aké aktivity sa konajú v ich 

obci, pričom nám dali mnoho návrhov na zlepšenie stavu v ich obci. 

 

V  Prešove, 08. 04. 2019 

Zapísali: M. Čuchtová, Mária Behanovská, M. Melich, A. Tušimová 


