Diskusia na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov
v Košiciach
Vidiecky parlament Slovenska zorganizoval dňa 19.12.2018 od
10:50 hod. v Košiciach na gymnáziu sv. Košických mučeníkov stretnutie
k téme „Angažovanosť mladých v regionálnych politikách“.
Ďalšími témami stretnutia boli:
Súčasný stav a bariéry v komunikácii s verejnou správou
Identifikácia diskriminácie a jej vnímanie
Spolupráca mladých ľudí a verejnej správy
Na začiatok sme sa predstavili a nasledovalo podpisovanie
prezenčných listín, pričom účastníci diskusie boli oboznámení s ich
právami a povinnosťami prevádzkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z. z..
Účastníci nevyjadrili nesúhlas s použitím osobných údajov a fotografií pre
účely projektu.
Nasledovalo podpisovanie prezenčných listín a predstavenie projektu
projektovým manažérom.
Cieľom stretnutia s mladými bolo predstaviť projekt „Vidiecka
mládež v regióne“ a diskutovať podrobnejšie o témach : záujem mladých
o regionálnu politiku, spolupráca verejnej správy s mladými ľuďmi,
identifikácia diskriminácie a jej vnímanie, zvýšenie povedomia mladých
o možnostiach ich účasti na rozhodovacích procesoch v obciach. /Bc.
Marek Melich a Ing. Mária Behanovská/.
Ďalšia časť podujatia bola venovaná vypracovaniu dotazníkov
v rámci anonymného dotazníkového prieskumu. V diskusii mladí študenti
predstavili aktivity, ktoré v rámci rady školy organizujú, je veľmi
povzbudivé, že dokážu pravidelne každý mesiac zorganizovať podujatia
pre všetky vekové kategórie, pretože táto škola funguje ako celok
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spojením MŠ, ZŠ a gymnázia. Táto skupina mladých ľudí sa aktívne
zapájala do diskusie, pýtali sa na rôzne formy diskriminácie týkajúcej sa
školského prostredia, vojenského prostredia a voľnočasových aktivít.
Zaujímali sa aj o praktické možnosti vstupovania do rozhodovacích
procesov v živote obce a mesta.
Príklady z praxe uviedla starostka malej obce Miklušovce Mgr. Mária
Čuchtová, kde v rámci projektov Komprax – Iuventa boli zrealizované
viaceré projekty / pozitívnym príkladom je Rozprávkový chodník škriatka
Mikluša, navštevovaný turistami už od roku 2014/. Na realizácií tohto
projektu sa aktívne zúčastňovali mladí ľudia z obce a šíria ho medzi
svojimi rovesníkmi.
Z diskusie vyplynulo, že študenti majú veľmi dobrý vzťah
k pedagógom a tí s nimi otvorene diskutujú na rôzne témy. Ako
spomenuli aj ľudské práva, ktorým sa venovali na hodinách občianskej
výchovy. Je potrebné viac sa venovať témam regionálnej politiky, lebo tu
chýba informovanosť mladých o ich možnostiach participovať na živote vo
svojich obciach. Niektorí pracujú aj v občianskom združení. Takéto
stretnutia majú veľký význam do budúcna, pretože rozširujú obzor
mladých ľudí v oblastiach, ktorá im je často neznáma.

V Miklušovciach dňa 19.12.2018
Zpísala: Mgr. Mária Čuchtová, Ing Mária Behanovská
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