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Zápis z diskusie projektu Vidiecka mládež v regióne na 

Strednej odbornej škole v Želovciach dňa 11. 03. 2020 v 

čase od 08:45 do 11:45 hod. 

 

Termín:  11.03.2020 

Adresa:  Stredná odborná škola v Želovciach 

Čas:   08:45 hod. – 11:45 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. Behanovská, M. 

Slaninová. 

 

Aktivita sa konala s menším počtom študentov v súlade 

s nariadením BBSK ohľadom preventívnych opatrení súvisiacich 

s ochorením COVID-19.  

Po otvorení a privítaní prítomných členov študentskej rady SOŠ sme 

predstavili projekt VMR a jeho doterajší priebeh a výstupy.  

Potom sme spoločne diskutovali na 3 témy: 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 
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optimálne fungujúcej firmy na slovenskom vidieku, ktorú riadi mladý 

podnikateľ, alebo projektu, ktorý riadi mladý kolektív?.  

 

Pomocou štruktúrovaných otázok diskutovali a zaznamenávali svoje 

odpovede na papier. Svoje myšlienky odprezentovali pred celou skupinou. 

Diskusiu sme prispôsobili úrovni študentov – ide o dedinskú školu 

s pomerne vysokým podielom Rómov a študentov zo sociálne slabšieho 

prostredia, účastníci diskusie študujú odbor záhradníctvo alebo 

poľnohospodár – služby.  

Rozprávali sme sa aj s vedením školy a odbornými zamestnancami, 

ktorí robia všetko preto, aby školu vylepšovali a robili atraktívnou pre 

väčší počet študentov. Mali sme možnosť vidieť aj odborné učebne, ktoré 

sú veľmi dobre vybavené na praktickú výučbu svojich študentov. 

 

Na záver študenti vyplnili socio-demografický dotazník a odpovedali 

na anonymné otázky, ktoré budú spracované do súhrnných odpovedí. 

 

Výstupy z diskusie zapracujeme do výstupov projektu. 

 

Odpovede na otázky v rámci diskusie: 

1. Sú mladí ľudia s (vysokoškolským) vzdelaním dôležitý pre 

život na vidieku? 

- Nielen vzdelaní, ale aj menej vzdelaní/tínedžeri sú dôležití pre 

rozvoj vidieka. Každý má nápady a veľakrát sú nedoceňovaní. 
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- V odbore, ktorý vyštudujem chcem pracovať, ale tu na SK je 

tento odbor nedocenený a v zahraničí v tomto odbore 

odborníkom ruky bozkávajú. 

- Poznatky, ktoré na škole získam a najviac využijem v budúcnosti 

sú triky v pestovaní, nápady, starostlivosť o rastliny – proste 

všetko. Veľa ľudí si neuvedomuje, že príroda=život. 

- Po ukončení štúdia by som chcel byť záhradný architekt v našej 

rodinnej firme v Anglicku. 

- Ak by to šlo, tak by som chcela byť majsterka na našej škole. 

Alebo ísť niekam pracovať. 

- Chcela by som žiť a pracovať v meste v odbore záhradníctvo – 

výsadba, presádzanie, ošetrovanie, chránenie rastlín – 

zamestnať sa u niekoho. 

- Každý by mal byť vzdelaný – bez toho sa nikam nedostaneš -

v dnešnej dobe je to ťažké, keď nie sme vzdelaní. 

- Čo príde, to príde. Ak bude možnosť, budem sa venovať 

záhradníctvu – poľnohospodárstvu. Pracovať by som chcela 

najprv v meste a neskôr sa usadiť na dedine. Zo školy využijem 

poznatky – asi všetky – odborný výcvik, teoretické poznatky, 

vlastnú skúsenosť – sadenie, rozmnožovanie rastlín. 

- Z odborného výcviku využijem prístup ku zvieratám a z teórie 

možnosti chovu a ustajnenia. Chcem sa stať farmárom a mať 

početné včelstvá. 
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2. Čo by ste potrebovali alebo čo by Vás presvedčilo/ 

motivovalo, aby ste po skončení štúdia ostali pracovať a žiť 

na vidieku?  

- Na vidieku sa dá ostať a žiť, lebo sa tu dá pestovať a aranžovať 

z prírodného materiálu, ktorý je všade okolo nás. Vyrobené 

aranžmány viem predať a z toho žiť, resp. si založiť prevádzku. 

- Vyrastal som na dedine a neskoršie by som sa chcel vrátiť na 

vidiek. Motivuje ma veľká záhrada, v ktorej by som pestoval 

podľa svojich predstáv. Pozrieť sa von a vidieť prírodu. 

Prechádzky v lese, objavovanie, dobrý vzduch a pokoj, sloboda, 

susedia sú ďaleko. 

- Hlavný dôvod by bol ten kľud a dobré susedské vzťahy. Možnosť 

bio pestovania/ podnikania, zachovanie tradičného genofondu, 

rozmnožovanie rastlín na záchranu. Následná výroba handmade 

produktov ako čaje, levanduľové vrecká a pod. Tiež dôvod by bol 

chov zvierat, možnosť prevádzkovať útulok. 

- Chcel by som si zarobiť v zahraničí a potom prísť na Slovensko 

kvôli zdravému životnému prostrediu, slobode. 

- Ja by som ostala len kvôli prírode a pôde – môžeme sadiť, 

pestovať rastliny, byliny, zeleninu, ovocie, kvety. 

- Práca u súkromného podnikateľa, ktorý robí s aranžmánmi. Tiež 

pokojné prostredie a vzťahy s ľuďmi. 

- Žiť blízko prírody, venovať sa poľnohospodárstvu a včelárstvu, 

Zúročiť môžem lúky a lesy pre dobytok aj pre včely – oživiť 

rodinné tradície chovu zvierat a včiel.  
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3. Poznáte konkrétne príklady optimálne fungujúcej firmy na 

slovenskom vidieku, ktorú riadi mladý podnikateľ, alebo 

projektu, ktorý riadi mladý kolektív? 

- V.I.T.I.S v Opatovej Novej Vsi – pani má vinohrady a chodia tam 

brigádovať aj študenti SOŠ. 

- APIPRODUCT- včelie produkty v Želovciach 

- Penzióny v Dudinciach a Opatovskej 

- Movino – vinárstvo 

- Ranč u Ňuňa – kone, penzión 

- Pavlovská Hrušov farma 

- Bio Oleje Čebovce 

- Cukráreň Želovce 

- Farma Želovce – býky, ovce 

- Ďuríková penzión, vinárstvo v Opatovskej Novej Vsi 

 

V Želovciach, 11.03.2020 

Zapísala Mgr. Monika Slaninová 

 


