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Zápis z diskusie projektu Vidiecka mládež v regióne 

v Hotelovej akadémii v Slanickej osade, Námestovo, 

konanej 10.5.2019 v čase od 9:15 do 11:10 hod. 

 

Na aktivite boli prítomní pracovníci projektu: Ing. M. Behanovská, 

Ing. Janka Mikušáková 

 

Pred diskusiou sme sa stretli s pedagogičkami školy a vysvetlili im 

cieľ projektu Vidiecka mládež v regióne. Diskusia s mladými by mala 

motivovať k vyššej angažovanosti a spätne pre členov projektového tímu 

poznatky z diskusie pomôžu vytvoreniu koncepčného dokumentu 

o mladých na vidieku 

 

Počas dvoch vyučovacích hodín sme sa riadili týmto programom:  

• 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 

a poslaním projektu Vidiecka  mládež v regióne. 

 

Ing. Janka Mikušáková podrobne predstavila projekt Vidiecka mládež 

v regióne, tým 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. Diskusiu  

viedla spoločne s Ing. M. Behanovskou. 
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Ing. M. Behanovská odprezentovala úspešný projekt J. Dvorského, 

ako príklad angažovanosti mladých ľudí v spoločnosti, po návrate zo 

zahraničia oživuje malú obec v Honte, jej tradície a remeslá. 

 

Študenti sa zapájali do diskusie a táto téma im nebola úplne cudzia. 

Väčšina z nich žije v malých mestách, ale najmä mladí ľudia z vidieka sa 

zapájajú do aktivít v obci. Čo sa týka ich života po ukončení školy, niektorí 

chcú odísť do zahraničia, ale po čase sa vrátiť domov. V tomto regióne je 

príznačné, že rodinné väzby sú silnejšie a mladí majú svoj región radi. 

Navyše študenti sa vzdelávajú v oblasti cestovného ruchu a v tom vidia 

príležitosť. 

 

M.Behanovská rozobrala aj problematiku diskriminácie, jej  

identifikáciu a vnímanie. Žiaci uviedli aj svoj pohľad na tému a aj 

poukázali na svoje skúsenosti. Vnímajú  seba, že jednotlivec  nič 

nezmôže, vážia si otvorenosť, úprimnosť. Rešpektujú svojich kamarátov  

a preberajú ich normy. Na otázku s kým sa radia, keď majú problém, idú 

za rodičmi alebo kamarátmi, v škole nikdy nie . Diskrimináciu  nepocítili 

medzi kolektívom. 

 

V poslednej časti sme sa venovali vypĺňaniu Dotazníkov z projektu 

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

nich nové. 

 

 

V Námestove, 10.5.2019   

 

Zapísala: Ing. Janka Mikušáková 


