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Zápis z diskusie projektu Vidiecka mládež v regióne na Hotelovej 

akadémií Otta Brucknera v Kežmarku, dňa 20. 05. 2019 v čase od 

10:30  do 12:10 hod. 

 

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

zástupkyňou školy.   Navzájom sme sa predstavili, my ako OZ  a stručne 

účel našej návštevy, predstavenie projektu, čo chceme aktivitami 

dosiahnuť. 

  

Na podujatí boli prítomní pracovníci projektu: M. Behanovská, 

J. Mikušáková,  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 

          

Aktivitu otvorila M. Behanovská krátkym predstavením OZ VIPA, 

podrobne  predstavila projekt Vidiecka mládež v regióne. Predstavila 

hlavné ciele a úlohy projektu ako aj základné informácie o Operačnom 

programe Efektívna verejná správa. 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. 
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V prvej časti diskusie 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. 

Povzbudila ich aby viac komunikovali s obecným či mestským 

zastupiteľstvom, nech sa nikdy nevzdávajú pri presadzovaní svojich 

nápadov,  vždy je to o komunikácii. Nech hľadajú „spôsoby ako sa  veci 

dajú riešiť“ a aj dosiahnuť. Často je potrebné osloviť aj konkrétneho 

poslanca zastupiteľstva a otvorene hovoriť o „problémoch“.   

 

J. Mikušáková nadviazala na problematiku „Občan a verejná správa“ 

príkladmi z jej profesionálnej a odbornej praxe, ale aj zo skúseností „ako 

občan“. Tiež zdôraznila aké je dôležité sa zaujímať „čo sa v obci deje“, 

„tok finančných prostriedkov obce“ a pod. Aby sa zaujímali o PHSR, čo je 

tam napísané  a či sa robia odpočty o plnení. Zahrali si modelovú situáciu, 

že chcú urobiť aktivitu a idú za svojím poslancom a presvedčia ho, aby 

podporil. Potom idú za starostom a oznámia mu, že prerokovali 

s poslancom a ich aktivita sa mu páči, požiadajú starostu , aby zaradil do 

programu zastupiteľstva a hlasovalo sa o ich návrhu. Zúčastnia sa 

zastupiteľstva a zažijú priamo ako sa poslanci postavia k ich iniciatíve.  

 

V druhej časti diskusie M. Behanovská rozobrala problematiku 

diskriminácie, jej  identifikáciu a vnímanie. Mali informácie, že existuje 

antidiskriminačný zákon, ako sa majú brániť prípadnej diskriminácií to 

zatiaľ neriešili,  ani aká je možnosť brániť sa diskriminácii. O dianie v 

samosprávach sa zaujímali a majú negatívnu skúsenosť, je ťažké ich práve 

teraz motivovať, aby spolupracovali.   

 

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

Povzbudila mladých, aby sa viac zapájali do diania v samosprávach a 

uviedla príklady z praxe ako v niektorých obciach na Slovensku mladý 

menia svoje obce k lepšiemu a zúčastňujú sa na budovaní lepšej životnej 
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úrovne v ich obciach. Predstavila im aj možnosti ako rozvíjať svoje 

vedomosti, zručnosti cez rôzne programy a projekty ako napríklad aj u 

IUVENTY. Študenti mali práce čerstvý príklad sadenia stromčekov v rámci 

aktivít cez IUVENTU, ktorý už realizovali a idú ho prezentovať na posledné 

stretnutie. 

 

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 málo známe a zatiaľ ich neoslovil   nikto, aby im predstavili svoju 

prácu. Požiadali sme ich o vyplnenie a odpovede na všetky otázky . 

 

 V Kežmarku, 20.5.2019 

 

Zapísala: Mária Behanovská a Anna Tušimová   

 


