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Zápis z diskusie projektu Vidiecka mládež v regióne na 

Spojenej škole v Modrom Kameni, dňa  29. 04. 2019 v 

čase od 10:35  do 12:05 hod. 

 

Po príchode na uvedenú adresu  školy, sme sa stretli s pani 

riaditeľkou Mgr. Máriou Žiškovou. Spojenej školy a jej dvoch 

organizačných zložiek Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb. Navzájom sme sa predstavili, my stručne účel našej 

návštevy, predstavenie projektu, čo chceme aktivitami dosiahnuť.  

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

Tušimová  

 

Program počas dvoch vyučovacích hodín 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 

           

Aktivitu otvorila M. Behanovská krátkym predstavením OZ VIPA, 

podrobne  predstavila projekt Vidiecka mládež v regióne. Predstavila 

hlavné ciele a úlohy projektu ako aj základné informácie o Operačnom 

programe Efektívna verejná správa. Posunula diskusiu 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.  
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V prvej časti diskusie viedla mladých aby sa viac zapájali do aktivít v 

ich obciach, či poznajú čo pre nich robí miestna samospráva a aké sú 

možnosti ich účasti na dianí a rozhodovaní o procesoch v ich obciach. 

Porozprávali nám ich skúsenosť, že si zabezpečili náradie  do posilňovne 

a požiadali obecne zastupiteľstvo o poskytnutie priestorov. Obecné 

zastupiteľstvo im nevyšlo v ústrety a cvičia v nejakej šope. Povzbudili sme 

ich nech to nevzdávajú a zrejme treba viacej komunikácie. Nech  to skúsia 

znovu a porozprávajú sa aj jednotlivo s poslancami zastupiteľstva. 

 

V druhej časti diskusie M. Behanovská rozobrala problematiku 

diskriminácie, jej  identifikáciu a vnímanie. Mali informácie, že existuje 

antidiskriminačný zákon, ako sa majú brániť prípadnej diskriminácií to 

zatiaľ neriešili,  ani aká je možnosť brániť sa diskriminácii. O dianie v 

samosprávach sa zaujímali a majú negatívnu skúsenosť, je ťažké ich práve 

teraz motivovať, aby spolupracovali.   

 

Ako sa angažovať a zaujímať sa o veci verejné hovorila A. Tušimová. 

Povzbudila mladých, aby sa viac zapájali do diania v samosprávach a 

uviedla príklady z praxe ako v niektorých obciach na Slovensku mladý 

menia svoje obce k lepšiemu a zúčastňujú sa na budovaní lepšej životnej 

úrovne v ich obciach. Predstavila im aj možnosti ako rozvíjať svoje 

vedomosti, zručnosti cez rôzne programy a projekty ako napríklad aj u 

YUVENTY. Študenti mali práce čerstvý príklad sadenia stromčekov v rámci 

aktivít cez YUVENTU, ktorý už realizovali a idú ho prezentovať na posledné 

stretnutie.  

 

Študenti tejto školy  sa zúčastnili súťaže.   Cvičné firmy z Obchodnej 

akadémie v Modrom Kameni nielenže obhájili minuloročný výsledok za 

najlepší stánok veľtrhu, ale získali aj špeciálnu cenu Slovenského centra 

cvičných firiem a zapísali sa tak do histórie Spojenej školy v Modrom 

Kameni medzi najlepšie cvičné firmy, ktoré prezentovali svoju činnosť na 
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regionálnom veľtrhu v Žiari nad Hronom, ktorý je historicky 1. veľtrhom 

cvičných firiem na Slovensku. Tiež sú zapojený do programu ERAZMUS +, 

ktorý práve realizujú. 

 

V poslednej časti sme sa venovali vypĺňaniu Dotazníkov z projektu 

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

nich nové. Zistili sme, že pojmy ako je občianske zduženie, VSP, MAS sú 

pre nich málo známe a zatiaľ ich neoslovil   nikto, aby im predstavili svoju 

prácu. Nechcelo sa im vypisovať a odpovedať na otázky v našom 

dotazníku. 

 

V Modrom Kameni, 29.04.2019 

Zapísala: Mária Behanovská a  Anna Tušimová   


