
 

Názov projektu: Vidiecka mládež v regióne, Kód projektu ITMS2014 - 314011L960 
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu 

1 

Zápis z diskusie projektu Vidiecka mládež v regióne v M-clube 
v Handlovej, základni mládežníckeho parlamentu v Handlovej, 

konanie 20. 02. 2020 v čase od 14:30 do 17:30 hod. 

 

Termín:  20.02.2020 

Adresa:  Dom kultúry Handľová, Námestie baníkov 3, 972 51 

Handľová 

Čas:   14:30 hod. – 17:30 hod.  

 

Témy: 

1. Predstavenie projektu Vidiecka mládež v regióne 

2. Prečo je dôležité zaujímať sa o regionálnu politiku? 

3. Aká je spolupráca verejnej správy a mladých ľudí? 

4. Fokusové skupiny 

 

Na podujatí boli prítomní pracovníci projektu: Janka Mikušáková, 

Pavel Bartík. 

Pani Mikušáková na úvod predstavila občianske združenie Vidiecky 

parlament na Slovensku a projekt Vidiecka mládež v regióne. Hovorila aj 

o dôležitosti rozvoja vidieka a s účastníkmi sa porozprávali aj 

o organizáciách v obciach, ich vplyve na rozvoj a aké organizácie, 

pôsobiace v ich okolí, poznajú. 

Ďalšia časť bola venovaná predstavovaniu  účastníkov diskusie. 

Štruktúrne sa skladali od žiakov základnej školy, cez žiakov strednej 

školy, vysokoškolských študentov a aj pracujúcich. Na širokospektrálne 

zloženie účastníkov reagovala p.Mikušáková a opýtala sa, ako sa im 

pracuje v takom tíme ? Dospelá účastníčka sa vyjadrila, že sa im robí 

veľmi dobre, pretože sa navzájom inšpirujú. Tí starší si vychovávajú 
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mladších a starším sa dobre spolupracuje s múdrou, slušnou mládežou. 

Manažérka DaMP p.Gešvantnerová vyjadrila vďaku Mestu Handlová za 

podporu a akceptáciu ( priestory im na činnosť bezplatne poskytlo Mesto 

Handlová ). Majú štatút mládežníckeho parlamentu.  Keďže do Handlovej 

chodia do školy aj deti, mládež z mesta aj z okolitého vidieka, tak aj ich 

členská štruktúra sa skladá z mladých z mesta, ale aj z mladých z vidieka. 

Pani Mikušáková vysvetlila účastníkom, čo znamená byť 

angažovaným a zapájať sa do vecí verejných, participovať na tvorbe 

politík. Je potrebné, aby na úrovni samospráv mali pracovníka 

zodpovedného za prácu s mládežou.  Na to podotkla jedna účastníčka: 

Podľa najnovšieho zákona už do konca roka musí byť v každom meste 

pracovník s mládežou.  

Poznámka od dospelej účastníčky: Aby pracovníci s mládežou si 

vychovávali deti už od základnej školy. Nech začnú už pri základoch, nech 

si ich postupne vychovajú. Pokračujú na strednej škole. Ak je to možné, 

tak v spolupráci pokračovať aj ďalej a spoločné výsledky dlhodobej práce 

budú oveľa výraznejšie. A toto si ona pochvaľuje, že u nich pracujú už 

s deťmi zo základnej školy. Začnú si ich postupne vychovávať a môžu 

s nimi pokračovať na strednej škole a spolupráca je nie len pohodlnejšia, 

ale aj efektívnejšia. 

Pani Mikušáková oboznámila účastníkov o webovej stránke 

www.vipa.sk, kde si môžu pozrieť viac informácií o našej práci 

a o projektoch, ktoré vidiecky parlament realizoval. Mirka, facilitátorka 

mládežníckej skupiny, podotkla, že sa Handlovčania už v minulosti 

zúčastnili aktivity s VIPA SK v Heľpe. Tam si vysnívali M-club pre mladých. 

Čo sa im nakoniec aj podarilo zrealizovať ( VIPA bola vlastne inšpiráciou). 

Ďalej p. Mikušáková  informovala o časopise Náš Vidiek, 

o zrealizovaných aktivitách v rámci projektu VMR 

http://www.vipa.sk/
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Pani Mikušáková hovorila ako by mala fungovať spolupráca s obcou, 

so samosprávou, s miestnou akčnou skupinou. Manažérka MAS Žiar sa 

zúčastnila stretnutia a mladým objasnila, ako môžu spolupracovať a v čom 

môže MAS pomôcť. 

Keďže sa projekt blíži ku koncu, pripravujeme Záverečnú 

konferenciu  projektu Vidiecka mládež v regióne, ktorá sa bude konať 

25.3.2020 v kongresovom centre TUZVO. Líderka M-clubu p. 

Gešvantnerová sa vyjadrila, že sa plánujú zúčastniť. 

Informovala, že vzniklo nové občianske združenie Vidiecky 

parlament mladých na Slovensku (VPMS) pod spoluprácou VIPA SK. Má 

vzor z iných krajín, kde už Vidiecke parlamenty mladých existujú. Mladí 

ľudia z vidieka majú možnosť zapojiť sa a spolupracovať nie len na 

Slovensku, ale aj v rámci Európy. DaMP nie je OZ, ale môže s OZ VIPA 

resp. VPMS podpísať partnerstvo. 

Ako vstup do práce vo fokusovej skupine položila p.Mikušáková 

niekoľko otázok 

1.Tí, ktorí  žijú v meste, chceli by ste žiť niekedy na vidieku? Vedeli 

by ste si predstaviť vašu budúcu kariéru na vidieku? 

Väčšina šumov jednoznačne naznačila nie, až v žiadnom prípade. 

Však, pár jednotlivcov sa priznali, že by si to vedeli predstaviť. Možno by 

radi privítali takúto možnosť.  Viacerí reagovali, že plánujú odísť z regiónu  

nakoľko je málo pracovných príležitostí v regióne. Úpadok baníctva je 

zreteľne viditeľný v zastavenom rozvoji a v jednotlivých sociálnych 

problémov. Hrozba že poslednú Handlovskú baňu zatvoria. Úplný útlm 

baníctva a transformácia Hornej Nitry. 

 

2.Kde pracovali tí vaši rodičia, ktorí sú teraz nezamestnaní? Odpoveď bola, 

že buď v bani alebo v stavebníctve. 
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3.Čo treba spraviť, aby sa situácia s nedostatkom pracovných príležitostí 

zmenila? Väčšina sa vyjadrila : Získať investora. 

4.Ako ho získame? Potrebuje mu vytvoriť podmienky. Aké? Ako? K tejto 

téme oponovala Ing. Erika Jonasová, manažérka miestnej akčnej skupiny 

Žiar: Nie veľký investor! Ale budúcnosťou je návrat k tradícií, k pôde. 

Lenže pôdu skupuje rakúsky podnikateľ a miestnych vytláča. 

Účastníci diskusie nám dali vzorový príklad ako by mali na lokálnej 

úrovni fungovať mládežnícke skupiny? Ich primátorka je predstavená 

primátorovi mesta Handlová a dáva tomu celému vážnosť. Cez ňu sa 

komunikujú záležitosti, žiadosti. 

 

Fokusové skupiny : 

Účastníkov sme rozdelili  do troch pracovných skupín podľa fokusových 

tém. 

Témy: 

1. Sú mladí ľudia s vysokoškolským vzdelaním dôležitý pre rozvoj 

vidieka? 

2. Čo by ste potrebovali, alebo čo by Vás presvedčilo / motivovalo, 

aby ste po skončení štúdia pracovali a žili na vidieku? 

3. Poznáte konkrétne príklady optimálne fungujúcej firmy na 

slovenskom vidieku, ktorú riadi mladý podnikateľ, alebo projektu, 

ktorý riadi kolektív mladých ? 

 

Pracovné skupiny prezentovali ich názory. 

Prvá skupina prezentovala tému 2: 

- vybudovala by svoj hotel 

- osloviť investorov 
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- tým by vytvorila nové pracovné miesta aj pre profesionálnych 

odborníkov, aj pre ľudí bez potrebného odborného, 

profesionálneho vzdelania 

- možnosť si privyrobiť pre matky na materskej 

- vybudovali by malú firmu na vidieku, kde je menej ľudí, lacnejšie 

pozemky, menej konkurencie 

- pomáhala by ľuďom mimo mesta – za služby by brala menšiu 

finančnú odmenu (províziu) oproti mestu 

- kľud, lacné pozemky, menšia konkurencia 

- chcel by mať dielňu, pretože študuje „strojarinu“ 

- životné prostredie, milší ľudia 

 

Druhá skupina prezentovala tému 1 a rozdelili si ju do troch 

podskupín: 

1. Sú dôležití 

- lekári, právnici – oni musia mať vysokú školu 

- osoby s vysokoškolským vzdelaním sú ľahšie akceptované na    

vyšších miestach 

2. Ako ktorý!!! 

- musí to myslieť a brať vážne 

- ale veď čo aj keď má tituly, ale keď nič z toho čo sa mal naučiť na 

vysokej škole nevie a iba podvádza 

3. Nie sú dôležitý  

- nie každý vysokoškolák je inteligentný a nikdy nevieme ako 

spravil tú vysoký školu 

- remeslo má zlaté dno 

- aj bez vysokej školy vedia zastúpiť každú profesiu a dokonca 

lepšie (nehovoríme o takých profesiách, kde je to naozaj 

nevyhnutné ako je napríklad lekár), ale iné sa naučíš praxou 
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Tretia skupina prezentovala tému 3: 

- PACHO Veľká Čausa – rozvinul sa na vidieku 

- Okrasné rybníky, Remata 

- Peter Kolár – stolárska firma 

- Farma Krč 

 

Na záver ešte medzi mladými a zástupcami OZ VIPA prebehla ešte 

diskusia o ich problémoch , o úspešných aktivitách mladých v Handlovej, 

o členskej základni a pod. 

Účastníci sa rozlúčili so želaním , aby sa v budúcnosti , mohli s nami a na 

našich aktivitách stretávať. 

 

V Handlovej, 20.02.2020 

Zapísali: P. Bartík, J. Mikušáková 


