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Zápis z workshopu projektu Vidiecka mládež v regióne 

na Spojenej škole v Poltári, konanej 30.04.2019 v čase 

od 08:00 do 09:30 hod. 

 

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

riaditeľom Mgr. Dušanom Zdechovanom. Navzájom sme sa predstavili, my 

stručne účel našej návštevy, predstavenie projektu, čo chceme aktivitami 

dosiahnuť. Pán riaditeľ nám predstavil školu a učebné programy, 

nadstavbové štúdium, lesníctvo, lesník, mechanik,  cukrár, stolár, 

agronóm, ovčiar, pekár. 

V školskom roku 2019/2020 otvárajú nasledovné učebné odbory  

s presne stanoveným počtom žiakov, ktorých môžu prijať  

do jednotlivých odborov. 

 

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

Melich, 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 
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Aktivitu otvorila M. Behanovská krátkym predstavením OZ VIPA SK 

a predstavením kolegov. Následne odovzdala  slovo projektovému 

manažérovi aby predstavil projekt. 

 

Projektový manažér M. Melich podrobne  predstavil projekt Vidiecka 

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

informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa. Posunul 

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. 

 

Diskusiu na workshope viedla M. Behanovská. V prvej časti 

workshopu 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. Z diskusie vyplynulo, že 

všetci až na 3 aktívnych ľudí ani netušia čo ich samospráva robí a že by 

mohli nejako ovplyvniť dianie v ich obci. Nikto ani nevedel, že existujú 

Miestne akčné skupiny a nevedeli ani o možnosti združovať sa v miestnych 

mládežníckych parlamentoch ako mestských tak ani vo vidieckych. 

 

V druhej časti workshopu M. Behanovská rozobrala problematiku 

diskriminácie, jej  identifikáciu a vnímanie. Keďže sa na škole nachádzajú 

národnostné menšiny, čo to už o diskriminácii vedeli. Nevedeli však o tom, 

že existuje antidiskriminačný zákon, ani aká je možnosť brániť sa 

diskriminácii. Keďže sa o verejné dianie v samosprávach nezaujímajú tak 

nemali ani poznatky o diskriminácii mladých zo strany samosprávy. 

 

Následne o konkrétnych príkladoch z praxe, prečo je dobré sa 

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

mladých, aby sa viac zapájali do diania v samosprávach a uviedla príklady 
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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. 

 

Na tejto škole si prisadli na druhej vyučovacej hodine aj panie 

učiteľky a živo sa zaujímali o témy, ktoré sme rozoberali so študentmi. 

Zaujímali o projekt a možnosti zapojiť svojich študentov do možných 

aktivít. 

 

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 neznáme pojmy. Mnohí nevedeli na niektoré otázky odpovedať 

alebo ani vôbec nemali o to záujem.  

      

V  Poltári, 30.04.2019 

Zapísala: A. Tušimová, Mária Behanovská, M. Melich 

 

 


