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Zápis z diskusie projektu Vidiecka mládež v regióne so 

študentmi Strednej odbornej školy podnikania v Prešove, 

konanej 26. 04. 2019 v čase od 10:40 do 11:25 hod. 

 

V Prešove sa dňa 26.4.2019 uskutočnilo druhé stretnutie OZ 

Vidieckeho parlamentu so študentmi Strednej odbornej školy podnikania 

v rámci projektu  vidiecka mládež v regióne. 

 

Mladí ľudia, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom živote sa zamýšľajú 

nad možnosťou štúdia v takých odboroch, v ktorých by našli uplatnenie aj 

v praktickom živote. 

Zaujímali sa o témy ako sú diskriminácia, angažovanosť 

v spoločenskom živote, participácia na živote vo svojich obciach. O týchto 

témach diskutovali s Ing. Máriou Behanovskou. 

Starostka obce Miklušovce Mgr. Mária Čuchtová priblížila študentom 

konkrétne projekty zrealizované mladými ľuďmi v obci Miklušovce. Aj 

vďaka aktivitám dobrovoľníkov OZ SAPIO sa podarilo v obci zaktivizovať 

mladých ľudí a zapojiť ich tak do verejného života. 

 

Študenti Strednej odbornej školy podnikania v Prešove v diskusii 

vyjadrili záujem o podobné aktivity do budúcnosti, oni sami majú 

pozitívne skúsenosti s projektom ERAZMUS. 

Ing. Anna Tušimová prezentovala v praxi ako prebieha proces 

realizácie projektu v rámci hlavných aktivít /predstavenie projektu, 

podpisy na prezenčných listinách, fotodokumentácia, spätná väzba 

a pod./. 

Keďže študenti tejto školy majú aj odbor regionálneho vzdelávania, 

získané informácie využijú aj v praxi. Do budúcna sa plánujú zapojiť do 

aktivít VIPA SK. 

 

Diskutovali sme o ich nápadoch a požiadavkách, čo by chceli zlepšiť  

priamo v ich obci. Niektorí  písali práce  na tieto témy. Namodelovali sme 

situáciu  ako predložiť  návrh starostovi obce  alebo poslancom, ako 

komunikovať na zastupiteľstve o svojom návrhu. Ponúkli sme im zúčastniť 

sa stretnutia so starostom alebo poslancami a pomôcť im  

s argumentáciou ich nápadu prípadne požiadavky. 
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Pani starostka obce Miklušovce pozýva študentov do obce, aby sa 

zúčastnili priamo aktivít, ktoré realizujú v spolupráci s mladými v obci. 

 

Študenti nám neodsúhlasili fotografovanie a propagáciu aktivity 

projektu VMR na tomto stretnutí, pani profesorka s nimi súhlasila a tak  

vieme doložiť  len prezenčnú listinu z tohto stretnutia. 

Poďakovali sme sa študentom za aktívny prístup a tvorivú atmosféru   

počas stretnutia. 

 

V Prešove, dňa 26.4.2019      

 

Zapísali: Mgr. M. Čuchtová, Ing. A. Tušimová, Ing. M. Behanovská 

                

 

 


