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Zápis z diskusie so žiakmi ZŠ Vitanová konanej dňa 

10.5.2019 v čase od 12.00 do 13.30 hod. 

 

Diskusia z projektu Vidiecka mládež v regióne, organizovaného OZ 

Vidiecky parlament na Slovensku sa konala na Základnej škole v obci 

Vitanová okres Tvrdošín. 

 

Na diskusii boli prítomní pracovníci projektu: Ing. M. Behanovská a  

Ing. J. Mikušáková. 

 

Diskusii predchádzalo stretnutie s riaditeľkou školy , ktorá nám 

predstavila školu, jej aktivity,  ale najmä nás zaujímal jej pohľad na to, 

ako sa žiaci zaujímajú o dianie okolo nich, aká je úroveň angažovanosti. 

Deti a mládež v škole sú aktívne, súťaživé a úspešné. Pedagogičky 

realizujú so žiakmi rôzne projekty, do ktorých sa deti zapájajú. 

Prostredníctvom projektov sa deti dozvedia o živote a potrebách 

komunity, kde žijú.  

 

Témy k diskusii boli: 

Angažovanosť mladých v regionálnych politikách. 

Súčasný stav a bariéry v komunikácii s verejnou správou. 

Identifikácia diskriminácie a jej vnímanie. 

Spolupráca mladých ľudí a verejnej správy 

 

Na začiatok sme sa predstavili a nasledovalo podpisovanie 

prezenčných listín, pričom účastníci diskusie boli oboznámení s ich 

právami a povinnosťami prevádzkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z. z.. 

Účastníci nevyjadrili nesúhlas s použitím osobných údajov a fotografií pre 

účely projektu. 
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Diskusiu na tému „ Angažovanosť mladých v regionálnych politikách 

„ viedla Ing. Janka Mikušáková - expertka v oblasti regiónov, koordinátor 

regionálnych aktérov. S mladými ľuďmi diskutovala a objasňovala to, ako 

funguje samospráva a ako sa majú obyvatelia obce zapájať do 

rozhodovacích procesov. Kládla im otázky o samospráve, či vedia aké 

kompetencie má starosta, poslanci, členovia komisií . Či poznajú starostu, 

poslancov, či majú komisiu pre aktivity mladých v obci, kto ju vedie. Aké 

občianske združenia poznajú vo svojom okolí, akú majú činnosť. Reagovali 

iba niektorí, vzhľadom na ich vek, sú viac zorientovaní 14-15 roční žiaci. 

Väčšina nevedela, čo je to občianske združenie , nikdy sa nezaujímali, ani 

ich nenapadlo, že by mohli  a mali ísť za starostom, poslancami a povedať 

im čo sa im páči, čo by chceli a potrebovali v mieste kde žijú. 

 

Ing. Janka Mikušáková mladým ľuďom vysvetľovala, že pokiaľ oni 

nepovedia čo chcú zmeniť v ich obci/meste kompetentným osobám, tak 

tie nemajú odkiaľ vedieť aké sú ich potreby. Nabádala ich k tomu, aby ak 

majú nápad, alebo sa im niečo v ich obci nepáči, obrátili sa na poslancov, 

členov komisií , prípadne rovno na starostu. Ak chceme zmenu k 

lepšiemu, musíme sa zapojiť a byť iniciatívni všetci.  

 

Ing. Mária Behanovská predstavila žiakom projekt Jakuba Dvorského 

ako príklad toho, že keď je nadšenie a chuť, láska k svojmu domovu, aj po 

zahraničných skúsenostiach sa podarí dobrá vec – oživia sa tradície, 

remeslá a pre ľudí v obci sa ukážu nové pracovné príležitosti. Následne so 

žiakmi diskutovala o tom čo je diskriminácia a predstavila im možnosti ako 

sa voči nej brániť a ako jej predchádzať, ako medzi sebou tak aj o strany 

samospráv. Vzhľadom na to, že to sú ešte len žiaci posledných ročníkov 

základnej školy, tak si ešte neuvedomovali, čo diskriminácia znamená 

a ani to, že je tu antidiskriminačný zákon. Ako povedali, tak podľa 

definície diskriminácie sa s ňou stretli, najmä vo vlastnej triede, alebo 

sami niekoho diskriminovali. 
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Poslednou časťou bolo vyplnenie dotazníka. Rozhodli sme sa 

dotazníkový prieskum zrealizovať len so žiakmi 9 ročníka. Dotazník slúži 

na zbieranie postojov mladých ľudí, aké majú možnosťami uskutočňovania 

potrieb v ich obci, ako poznajú svoju obec a okolitý región. Venovali sme 

tomu dostatočný priestor – žiaci si žiadali vysvetlenia, ak niečomu 

nerozumeli. 

 

Vo Vitanovej, 10.05.2019 

 

Zapísali: J. Mikušáková, M. Behanovská 


