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Zápis z diskusie projektu Vidiecka mládež v regióne na Prešovskej 

univerzite (Fakulta prírodných a humanitných vied) v Prešove dňa 

27. 02. 2020 v čase od 09:45 do 12:15 hod. 

 

Termín:  27. 02. 2020 

Adresa:  Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, 081 

16, Prešov, poslucháreň č. 100 

Čas:   09:45 hod. – 12:15 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: M. Cuchtová. 

 

Vo štvrtok 27.02.2020 sa v rámci projektu OZ VIPA SK „Vidiecka 

mládež v regióne“ uskutočnila diskusia a školenie mladých ľudí na tému: 

Angažovanosť mladých v regionálnych politikách, spolupráca mladých ľudí 

a verejnej samosprávy, fokusové skupiny. 

 

Mgr. Mária Čuchtová predstavila projekt Vidiecka mládež v regióne, 

vysvetlila mladým ľuďom, prečo je dôležité zaujímať sa o regionálnu 

politiku, aká je spolupráca verejnej správy a mladých ľudí, zhodnotila 

doterajšie zistenia projektu a povedala mladým o možnosti zapojiť sa do 

OZ Vidiecky parlament mladých na Slovensku, ktorý sa bude snažiť zlepšiť 

komunikáciu a spoluprácu mladých na vidieku a verejnej správy. 
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Následne s mladými diskutovala o možnosti sa zapájania do aktivít 

samospráv a čo vedia o samosprávach obcí kde žijú. 

V rámci diskusie sa potvrdila skutočnosť, že mladí ľudia vedia veľmi 

málo o fungovaní samospráv, takmer nič nevedia o pojmoch MAS a málo o 

mikroregiónoch na Slovensku. Iba jeden z prítomných 37 účastníkov 

uviedol, že je členom Občianskeho združenia. 

 

 Následne mladý vypĺňali socio – demografický dotazník, z ktorého 

vyplynulo nasledovné:  

Pri otázke, či by chceli títo mladí ľudia po ukončení vysokoškolského 

štúdia zostať bývať a prípadne aj pracovať na vidieku, asi tretina 

odpovedala kladne, čo je veľmi pozitívny fakt v dnešnej dobe, keď mladí 

ľudia odchádzajú z vidieka do miest, či do zahraničia. 

 

Pri ďalšej otázke, či mladí ľudia poznajú vo svoje obci nejakého 

mladého farmára, boli odpovede negatívne. Je to aj tým, že napriek tomu, 

že sa už veľmi dlho hovorí o podpore farmárčenia na vidieku, štátne 

inštitúcie doposiaľ urobili veľmi málo, aby mladí farmári mohli rozbehnúť 

podnikanie a o predaji z dvora sa iba hovorí, píše ale v praxi sa predaj 

takmer nerealizuje /východné Slovensko/. 

 

Následne sa mladí rozdelili do skupín, kde vo fokusových skupinách 

diskutovali a riešili nasledovné otázky: 

1. Sú mladí ľudia s vysokoškolským vzdelaním dôležitý pre život na 

vidieku?  

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

aby ste po skončení štúdia ostali pracovať a žiť na vidieku?  

3. Poznáte konkrétne príklady optimálne fungujúcej firmy na 

slovenskom vidieku, ktorú riadi mladý podnikateľ, alebo projektu, ktorý 

riadi mladý kolektív? 
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Okrem toho vyplnili aj anonymné otázky fokusových skupín. 

Odpovede budú spracované v rámci metodiky. 

 

Reakcie z Prešovskej univerzity Fakulty prírodných a humanitných 

vied po tejto prezentácii a diskusii boli zo strany pedagógov veľmi 

pozitívne. Študenti sú vedení viac k formálnemu vzdelávaniu a informácie 

z praxe sa k nim takmer nedostávajú. Sú zvyknutí prijímať informácie, 

učiť sa, ale menej vedia diskutovať a pýtať sa. Pre študentov a aj 

pedagógov bolo toto stretnutie veľmi prínosné a Prešovská Univerzita víta 

takéto aktivity OZ VIPA SK aj do budúcnosti. 

 

V Miklušovciach, 27. 02. 2020 

Zapísala: Mgr. Mária Čuchtová 

 

 

 

 

 

 


