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Zápis z workshopu projektu Vidiecka mládež v regióne 

na Strednej odbornej škole v Leviciach dňa 15. 11. 2019 

v čase od 10:00 do 12:30 hod. 

 

Na podujatí boli prítomní pracovníci projektu: M. Behanovská, 

J. Mikušáková,  M. Slaninová. 

 

Workshop sa uskutočnil na Strednej odbornej škole v Leviciach. Po 

otvorení a privítaní prítomných sme predstavili projekt VMR a jeho 

doterajší priebeh a výstupy a informácie o uskutočnených aktivitách 

projektu. Projekt predstavila Mgr. Slaninová. 

 

V priebehu predstavenie projektu zabezpečovala Ing. Mikušáková 

a Ing. Behanovská podpisovanie prezenčných listín a informovali 

o ochrane osobných údajov. 

 

Potom nasledoval workshop so študentami SOŠ, kde sme ich 

rozdelili do troch skupín a pracovali na troch rôznych témach (Kvalitné 

zamestnanie, Posun vidieckej mládeže, Kvalitné vzdelávanie, Komunikácia 

s verejnou správou a samosprávami). Pomocou štrukturovaných otázok 

diskutovali a zaznamenávali svoje odpovede na papier. Na záver svoje 

myšlienky odprezentovali pred celou skupinou, závery budú spracované 

a využité pri tvorbe metodického materiálu. 

 

Potom nasledovala prednáška o diskriminácii, ktorú odprezentovala 

Ing. Behanovská. Účastníci tu živo diskutovali o ich skúsenostiach 

s diskrimináciou. V tejto časti sa k nám pridali aj učitelia zo spomínaných 

škôl a prispeli svojimi nápadmi a komentármi k plodnej diskusii. 
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V tretej časti viedla diskusia s mladými Ing. Janka Mikušáková, ktorá 

s nimi diskutovala o možnostiach účasti na verejnom živote v ich regióne, 

či poznajú kompetencie obcí, aké možnosti majú na účasti 

v samosprávach. Diskutovali aj o možnostiach ako zlepšiť komunikáciu 

medzi mladými v obciach a samosprávami obcí. 

 

Fotodokumentáciu workshopu zabezpečovala Mgr. Slaninová. 

 

Na záver sme poďakovali účastníkom workshopu za účasť a ukončili 

sme ho. 

 

V Leviciach, 15.11.2019 

Zapísala Mgr. Monika Slaninová 


