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Zápis z diskusie projektu Vidiecka mládež v regióne v Požiarnej 
zbrojnici v Belej – Duliciach, okr. Martin, konanie 28. 02. 2020 v čase 

od 17:00 do 18:00 hod. 

 

Na podujatí bola prítomná členka projektového tímu Ing. Janka 

Mikušáková. 

Na úvod oboznámila mladých ľudí z obce s cieľom diskusie a témami, 

ktoré budú spoločne prediskutované : 

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 

 

Pani Mikušáková na  predstavila občianske združenie Vidiecky 

parlament na Slovensku a projekt Vidiecka mládež v regióne. Oboznámila 

účastníkov o webovej stránke www.vipa.sk, kde si môžu pozrieť viac 

informácií o našej práci a o projektoch, ktoré OZ VIPA realizoval. 

informovala o časopise Náš Vidiek, o zrealizovaných aktivitách v rámci 

projektu VMR. 

V ďalšej časti hovorila 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. 

Vysvetlila účastníkom, čo znamená byť angažovaným a zapájať sa do vecí 

verejných, participovať na tvorbe politík. Nakoľko všetci prítomní sú 

zároveň členmi Dobrovoľného hasičského zboru obce Belá-Dulice, do 

diania v obci sa zapájajú, zaujímajú sa a inšpirujú ostatných 

„mládežníkov“ v obci . 
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Ing. Mikušáková informovala tiež, 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.  

Po tejto časti diskusie pracovali mladí ľudia na fokusových témach. Keďže 

ich bolo málo, rozhodli sa pracovať na každej téme spoločne. 

K jednotlivým témam viedla diskusiu Ing. Janka Mikušáková. 

Témy: 

1. Sú mladí ľudia s vysokoškolským vzdelaním dôležitý pre rozvoj 

vidieka? /  prevažne odpovede  ÁNO / 

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

aby ste po skončení štúdia pracovali a žili na vidieku? 

/  pracovné príležitosti, možnosti IBV, vybudovaná infraštruktúra/ 

3. Poznáte konkrétne príklady optimálne fungujúcej firmy na 

slovenskom vidieku, ktorú riadi mladý podnikateľ, alebo projektu, 

ktorý riadi kolektív mladých ? / ÁNO , majú aj v obci / 

 

Na záver mladí vyplnili socio-demografický dotazník. 

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

našich aktivitách stretávať. 

 

V Belej-Duliciach, 28.02.2020 

Zapísala: J. Mikušáková 


