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Zápis z workshopu projektu Vidiecka mládež v regióne 

na dni Valného zhromaždenia OZ Vidiecky parlament 

mladých na Slovensku vo Zvolene dňa 01. 12. 2019 v 

čase od 10:00 do 15:00 hod. 

 

Na podujatí boli prítomní pracovníci projektu: M. Behanovská,  M. 

Slaninová, M. Kemková a M. Slámová. 

 

Workshop sa uskutočnil v Kongresovej miestnosti Divadelnej 

reštaurácie, Divadelná 3, Zvolen. Po otvorení a privítaní prítomných sme 

predstavili projekt VMR a jeho doterajší priebeh, výstupy a informácie 

o uskutočnených aktivitách projektu. Projekt predstavila Mgr. Slaninová. 

 

V priebehu predstavenia projektu zabezpečovala Ing. Behanovská 

podpisovanie prezenčných listín a informovali o ochrane osobných údajov. 

 

Potom nasledovala prednáška o diskriminácii, ktorú odprezentovala 

Ing. Behanovská. Účastníci tu živo diskutovali o ich skúsenostiach 

s diskrimináciou. Tému rozobrali dopodrobna – vysvetlila im typy 

diskriminácie, osvetlila existenciu antidiskriminačného zákona a prebrali aj 

diskrimináciu zo strany samospráv a verejnej správy. 

 

Následne M. Slámová rozobrala problémy v komunikácii, ktoré 

vznikajú už vo vzdelávacom procese, že chýba zapájanie samospráv 

a verejnej správy pri zapojení do vzdelávania už na základných školách. 

Mladí postupne opísali svoje skúsenosti o tom, čo sa dozvedia v rámci 

vyučovania o fungovaní samosprávy. Vysvetliť pojem komunálna politika 

nie každý dokáže, nepoznajú kompetencie. K tomuto sa vyjadrila Ing. 

Behanovská, ktorá vysvetlila obsah pojmu.  
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M. Kemková a Slaninová rozobrali problémy mladých na vidieku 

a v komunikácii medzi nimi a samosprávami, diskutovali čo spôsobuje 

nezáujem mladých komunikovať a spolupodieľať sa na udalostiach 

a spolupodieľaní sa na živote v obciach. Obidve informovali o doterajších 

aktivitách s mladými z vidieka, o výsledkoch prieskumu počas 

uskutočnených aktivít  a o potreby zmien na vidieku, aby mladí ľudia mali 

záujem o vidieka. 

 

Následne vysvetlili dôvody vzniku OZ Vidiecky parlament mladých 

na Slovensku v rámci projektu Vidiecka mládež v regióne a vysvetlili im, 

že majú byť pokračovaním odkazu projektu a zlepšovať záujem mladých 

o život na vidieku a zlepšovať komunikáciu samosprávy – mladí ľudia. 

 

Monika Slaninová rozprávala o skúsenostiach zo zahraničia, kde 

mladí ľudia, združujúci sa v podobných organizáciách, dosahujú výsledky 

smerujúce ku skvalitňovaniu života na vidieku. Marianna Kemková 

predstavila Európsky vidiecky parlament mladých, ktorého zasadnutie sa 

uskutočnilo na jeseň 2019 v Španielsku. 

 

Fotodokumentáciu workshopu zabezpečovala Slámová a Slaninová. 

 

Na záver sme poďakovali účastníkom workshopu za účasť. 

 

Vo Zvolene, 01.12.2019 

Zapísala Mgr. Monika Slaninová 


