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Zápis z diskusie projektu Vidiecka mládež v regióne na Obecnom 

úrade v Podhradí, dňa 15. 05. 2019 v čase od 16:30  do 17:30 hod. 

 

Diskusia sa uskutočnila na Obecnom úrade obce Podhradie po 

diskusii so zástupcami samospráv. Stretnutia sa zúčastnili mladí ľudia, 

ktorí sú obyvateľmi dediny Podhradie. Prišli najaktívnejší zástupcovia, 

ktorí sa zúčastňujú aj rôznych kurzov, organizovaných starostom obce. 

  

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 

• 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 

          

 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 mladým predstavil Projekt Vidiecka 

mládež v regióne, informoval ich o jeho cieľoch, úlohách a poslaní, 

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

formou prezentácie. 
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 Ako prvá, v rámci diskusie, vystúpila Ing. Janka Mikušáková, ktorá 

prítomných účastníkov v krátkosti uviedla do problematiky a porozprávala 

im o niektorých základných organizáciách a spoločenstvách, ktoré pracujú 

v rámci mikroregiónu Turiec. Bližšie porozprávala o činnosti Regionálnej 

rozvojovej agentúry Dolný Turiec a informovala mladých ľudí aj o tom, že 

ak by mali záujem o vypracovanie nejakého projektu, RRA(Regionálna 

rozvojová agentúra) im veľmi rada s tým pomôže. Diskutovala s nimi či 

poznajú čo je OZ, MAS a podobne, dané pojmy poznali, keďže sa o dianie 

v obci a miestnom regióne zaujímali. 

 

Následne  s nimi diskutovala PhDr. Anna Badínová. 

S mladými ľuďmi diskutovala o tom, či poznajú prácu miestnej 

samosprávy a či sa aj oni prostredníctvom svojich zástupcov zapájajú do 

jej rozhodovacích procesov. Kládla im otázky, či vedia, kedy zasadá 

obecné zastupiteľstvo, či poznajú web stránku obce, v ktorej bývajú, čo 

všetko môžu na nej nájsť. Ďalej sa zaujímala o to, či poznajú starostu a 

poslancov obce a či majú priestor na to, aby im mohli predkladať svoje 

požiadavky a návrhy. 

Niektorí reagovali, že pracujú v športovom klube, hasičskom zbore, 

prípadne poznajú svojich vrstovníkov, ktorí zapájajú do aktivít  ľudovej 

hudby založenej v ich obci. Väčšina však nevedela, čo je to občianske 

združenie, nikdy sa o to nezaujímali.  

 

Následne diskutovala M. Behanovská  na tému diskriminácie, 

z diskusie vyplynulo, že vedia čo je diskriminácia, pár krát sa s ňou stretli.  

Nevedeli, že existuje antidiskriminačný zákon, ani o tom, že sa možno 

proti diskriminácii brániť. Okrem toho sa ich pýtal, či je možné aby boli 

diskriminovaný zo strany verejnej správy alebo samospráv, tu odpovedali, 

že v ich obci sa samospráva snaží ku všetkým pristupovať rovnocenne 

a podporuje aktivity mladých ľudí, vytvára im miesta na združovanie 

a miesta, kde môžu tráviť voľný čas. Povedali aj, že napriek snahe 
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samosprávy zapájať mladých z obce do diania v obci, je tu zo začiatku 

veľký záujem, ale postupom času klesá a prestávajú sa zapájať do aktivít 

a chodiť na stretnutia. 

 

Na záver sa ujala slova A. Tušimová, ktorá ich vyzvala, aby skúsili 

zapojiť aj rovesníkov do aktivít a snažili sa ich podporovať v účasti na 

obecnej správe. Ponúkla im aj možnosti zapájania sa do vzdelávania 

a aktivít IUVENTY. 

 

Potom bol vytvorený priestor pre otázky účastníkov. Po zodpovedaní 

položených otázok zástupcovia VIPA rozdali účastníkom diskusie dotazníky 

a požiadali ich o vyplnenie. Keďže tu bol malý počet účastníkov, lepšie sa 

s nimi pracovalo a mohol sa im venovať väčší priestor a pomoc pri 

otázkach, ktorým nerozumeli. Na záver poďakovali mladým ľuďom za 

účasť a ukončili sme diskusiu. 

 

 V Podhradí, dňa 15.5.2019 

 

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

 


