
Mladí ľudia na Islande a na Slovensku 

V piatok 15. októbra 2021 sme sa, spolu so zástupkyňou školy PhDr. Annou Badínovou, zúčastnili 

sieťového seminára projektu #VISIONS xCHANCES, ktorý zorganizoval Vidiecky parlament na 

Slovensku pod názvom Práca s mládežou vo vidieckych oblastiach na Islande 

 a na Slovensku v obci Žabokreky. Celý projekt, na ktorom sme sa zúčastnili za našu školu i my, sa 

sústreďuje na mládež v znevýhodnených regiónoch na Slovensku a Islande. Hovoril o tom, že títo mladí 

ľudia bývajú často ovplyvnení staršou generáciou alebo názorovou uzavretosťou a veľakrát si svoju 

budúcnosť radšej predstavujú v zahraničí. Pre mládež je tiež jednoduchšie presťahovať sa  

do väčších miest, kde si dokážu ľahšie nájsť pracovné miesto, a kde majú aj možnosť bohatšieho 

spoločenského a kultúrneho života.  

Tento projekt práve preto prináša iný pohľad na situáciu, a to doslovne. Ako účastníci stretnutia sme 

mali možnosť zoznámiť sa a dozvedieť niečo viac o Islande, a to konkrétne od  dvoch členiek z organizácie 

Landsbyggðin lifi – LBL. Členovia tejto organizácie na Islande sa snažia o prebudenie záujmu a 

zmobilizovanie mladých ľudí na zlepšenie a zjednodušenie ich života a tiež o to, aby mladí ľudia mohli 

ostať, prípadne sa vrátiť na Island, napríklad aj kvôli turizmu.  

Čo sa týka turizmu, dozvedeli sme sa, že ak je niekto milovník túry na bicykli, majú v krajine napr. 

farmu, ktorá ma cez 11 000 hektárov. Prechádzať môžete cez ňu na bicykli a máte možnosť vidieť rôzne 

vodopády, hory a hlavne ovce. Taktiež sme sa dozvedeli, že majú viacej oviec ako obyvateľov. Mestá sú 

len na okraji ostrova a sú vzdialené ďaleko od seba, takže keď sa niekde chcete dostať, treba cestovať 

lietadlom. Ak by ste chceli ísť autom, pravdepodobne by ste šoférovali z jedného mesta do druhého 

minimálne šesť hodín. V strede ostrova sú hory a sopky, ktoré sú činné, takže je tu veľa zemetrasení. Nie 

je ich vždy cítiť, ale niekedy vidieť vytekajúcu lávu.  

Nakoniec sme sa dozvedeli také zaujímavosti, ako napríklad to, že alkohol je povolený ľudom, ktorí 

majú dvadsať rokov, šoférovať auto môžu od sedemnástich rokov, bez dozoru. Ohľadom dopravy, ktorú 

som už spomínala, je najlepšie prepravovať sa lietadlom, ale majú aj autá a autobusy. Vlaky nemajú, práve 

kvôli zemetraseniam. Najväčší počet obyvateľov má hlavné mesto Rejkjavik, ostatné mestá majú iba dvesto 

obyvateľov. Vďaka tomu, že ich je tak málo, navzájom sa všetci poznajú, dokonca si dokážu nájsť pomocou 

stránky, do ktorej zadáte meno človeka, ktorý je z Islandu, či ste nejaká bližšia alebo vzdialená rodina. Čo 

sa týka mien dozvedeli sme sa, že ich priezvisko sa tvorí z krstného mena otca (výnimočne matky), ku 

ktorému pridajú slovo dcéra alebo syn podľa pohlavia, t. z.  ako keby ste na Slovensku povedali Jánova 

dcéra.  

V druhej časti seminára sme sa dozvedeli o pripravovaných projektoch a zámeroch Sekcie pre 

mládež, ktorá bola zriadená pod záštitou  predsedníčky ŽSK a jej úlohou je vytvoriť koncepciu rozvoja 

práce s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji. Zameriava sa na  spoluprácu  

s mládežníckymi organizáciami pomocou rôznych aktivít a projektov, podporuje neformálne vzdelávanie 

a záujem o dobrovoľníctvo na školách 

a obciach. 

Stretnutie malo pre nás veľký 

prínos aj preto, že prednášajúci nám 

týmto spôsobom umožnili malý náhľad 

na to, ako to funguje na Islande a dali 

nám možnosť aj na zdieľanie nápadov, 

ako udržať a priviesť mladých ľudí na 

vidiek v našej krajine.  

 žiačky SOŠP Turčianske Teplice 

(Z. Celerinová, L. Čierna, T. Foroóvá,  

L. Krupčíková, K. Majerová,  

K. Mincová,  Z.Rohoňová, B.Štigová 

R. Skaličanová, S. Štetková,)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


