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Zápis z diskusie projektu Vidiecka mládež v regióne na Obecnom 

úrade v Podhradí, dňa 15. 05. 2019 v čase od 14:00  do 15:00 hod. 

 

Diskusia sa uskutočnila na Obecnom úrade obce Podhradie so 

zástupcami okolitých samospráv a RRA Dolný Turiec.  

  

Na podujatí boli prítomní pracovníci projektu: PhDr. A. Badínová, 

Ing. Mária Behanovská,  Bc. Marek Melich,  Ing. Janka Mikušáková, Ing. 

Anna Tušimová. 

 

Program bol nasledovný: 

• Predstavenie projektu Vidiecka mládež v regióne 

• Aká je spolupráca verejnej správy a mladých ľudí 

• Pohľad zástupcov samospráv na túto problematiku 

• Dotazník pre samosprávy 

          

 V úvode sa zástupcovia Vidieckeho parlamentu v SR predstavili 

prítomným účastníkom a požiadali ich o podpísanie sa do prezenčných 

listín a zároveň ich oboznámili s právami a povinnosťami prevádzkovateľa 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z.. Účastníci súhlasili s použitím osobných 

údajov a fotografií pre účely projektu. 

  

Na úvod Bc. Marek Melich predstavil Projekt Vidiecka mládež 

v regióne a OP EVS, informoval ich o jeho cieľoch, úlohách a poslaní, 

predložil im zatiaľ získané a spracované výsledky tohto projektu, a to 

formou prezentácie. 

Potom bol vytvorený priestor pre otázky účastníkov. Pričom tu 

mnohí zástupcovia samospráv mali záujem o výsledky analýz projektu, 

ktoré im lepšie predstavili Expertky projektu – Badínová, Behanovská 

a Mikušáková.  
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Nasledovala živá diskusia medzi zástupcami samospráv 

a zástupcami projektu o tom ako mladí ľudia sú neaktívni. Aj keď sa 

samosprávy snažia robiť rôzne aktivity v obci, vytvoriť im podmienky pre 

šport a zmysluplné využitie voľného času, je tu veľký nezáujem práve zo 

strany mladých ľudí. 

 

Túto skutočnosť potvrdil aj starosta obce Podhradie, v ktorej sa 

uskutočnila aktivita, ten povedal, že zo začiatku je účasť vysoká ale 

postupom času klesá až na pár zostávajúcich aktívnych mladých ľudí. 

 

Na záver diskusie zabezpečila A. Tušimová vyplnenie dotazníkov 

určených samosprávam, pre získanie ich pohľadu na problematiku. Mnohí 

starostovia nám do budúcna navrhli uskutočnenie aktivity s mladými 

občanmi ich obce. 

 

V Podhradí, dňa 15.5.2019 

 

Zapísali: A. Badínová, M. Behanovskám, A. Tušimová, M. Melich 

 


