
Vidiecky parlament na 

Slovensku (VIPA SK )



Dobrá komunikácia

zvyšuje kvalitu života 

na vidieku



Kvalita vidieckeho života má dve 

stránky:

Hospodársky a  sociálny 

rozvoj

Udržanie tradičných hodnôt 

života na vidieku



Podpora hospodárskeho a soc. 

rozvoja si vyžaduje

1.Obhajobu záujmov vidieka – advokáciu –

aby právne predpisy  a strategické dokumenty 

štátu boli v súlade s potrebami vidieka a aby sa 

dodržiavali



Podpora hospodárskeho a soc. 

rozvoja si vyžaduje

2. Podporu odvetví vhodných pre 

ekonomiku vidieka

- Diverzifikácia fariem do odvetví služieb, 

vidieckej turistiky, ľudových remesiel, 

tradičných miestnych produktov a pod.



Podpora hospodárskeho a soc. 

rozvoja si vyžaduje

3.Rozvoj ľudských zdrojov pre vidiek

-vzdelávanie, aby vidiecky ľudia 
vedeli využívať  zdroje vlastných 
území, podnikateľom rozvíjať 
ekonomiku, vytvárať pracovné miesta



Podpora hospodárskeho a soc. 

rozvoja si vyžaduje

4. Medzinárodnú  spoluprácu

- aby  sme  získali prístup k zahraničným 

skúsenostiam, možnosť zúčastňovať sa 

na tvorbe  európskej vidieckej politiky a 

vyhľadávať zahraničných partnerov pre 

rozvojové projekty



Podpora hospodárskeho a 

soc. rozvoja si vyžaduje

5. Tvorbu stratégií integrovaného rozvoja 

obcí a mikroregiónov

-aby sa maximálne využívali endogénne 

zdroje a čo najširším zapojením občanov,

-aby sa uplatňoval prístup LEADER ako 

najlepšie riešenie riadenia 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

vidieckych území



Udržanie tradičných hodnôt života na 

vidieku si vyžaduje 

A) Ochranu životného prostredia 

Udržanie krajiny a biodiverzity, enviromentálnu 

výchovu, získanie občanov a verejnej mienky 

pre aktivity proti poškodzovaniu vidieckej 

krajiny a jej ekologickej  stability 



Udržanie tradičných hodnôt 

života na vidieku si vyžaduje

B) Ochranu národného dedičstva

usilujeme sa o zachovanie ľudovej 

architektúry, folklóru tradičných remesiel, 

ľudových zvykov.........

podporujeme Program obnovy dediny, 

pomáhame organizovať súťaže Dedina 

roka, O najkrajší chotár, organizujeme 

súťaž Vidiecka žena roka –Líderka 



Udržanie tradičných hodnôt 

života na vidieku si vyžaduje

C) Rovnosť  príležitostí

-aby nedochádzalo k znevýhodňovaniu 

vidieckych oblastí oproti mestám, k 

sociálnej exklúzií, k akýmkoľvek 

diskriminácie, k netransparentnosti, 

usilujeme sa o zjednodušenie  

administratívy



Počas 9 rokov sme získali dobré

know-how

Každé dva roky organizujeme –

Fórum Vidieckeho parlamentu

Závery plníme v spolupráci s 

partnerskými organizáciami

Partnerská spolupráca v sieti pozostáva  

z hľadiska spojenectva a komunikácie 

so všetkými subjektami



Platforma 4 MVO

5.júna  2008 podpísali  

Protokol o vzájomnej spolupráci 

Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov 

Slovenska

Občianske združenie Vidiecky parlament 

na Slovensku

EKOTREND Slovakia - zväz ekologického 

poľnohospodárstva 

Únia regionálnych združení vlastníkov 

neštátnych lesov Slovenska



Deklarácia

ZMOS, VIPA a SPOD
dňa 5.júna 2009 v Polomke

 Michal Sýkora, predseda ZMOS

 Mária Behanovská, predsedníčka VIPA na Slovensku

 František Ďurčenka, predseda SPOD

Zúčastnení predstavitelia organizácií podpísali   

DEKLARÁCIU

o spoločnom postupe pri presadzovaní cieľov

Programu obnovy dediny



Najaktívnejšie partnerské organizácie

SAŽP – Slovenská agentúra životného prostredia

SPOD – Spolok pre obnovy dediny

DUK- Detvianska Umelecká Kolónia, obč. združenie

Academia Istropolitana Nova, občianske združenie

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku 

Magna VIA 



Spolupráca

Snažíme sa spolupracovať so samosprávami 

obcí, hlavne v oblasti vzdelávania pre 

úspešné zvládnutie rozvojových stratégií

a prístupu LEADER

Podporujeme autoritu všetkých zložiek siete 

VIPA, aby sa zvyšovala účinnosť 

presadzovania ich požiadaviek



Propagácia

Štvrťročník VIPA SK  „Náš  vidiek“

Internetový portál : www.vipa.sk

Dni vidieka v Národnej rade 2x ročne

Informačné dni VIPA na Slovensku

E-mailová konferencia členov 

Informačný leták VIPA SK

Prečo sa stať členom VIPA SK? 

http://www.vipa.sk/


Vidiecky parlament na Slovensku

„Transparentnosť a inovácie v účasti 
občanov na veciach verejných na 

miestnej úrovni (TaI)

5.-6.marca 2010 Vinné 

Mária Behanovská

Predsedníčka 

VIPA na Slovensku

0905 498 405 

vipa@vipa.sk



Prijatie u prezidenta republiky



Deklarácia VIPA SK

+ ZMOS + SPOD



Informačné dni VIPA SK



Dni vidieka v NR SR sú nielen propagačnou 

akciou ale aj príležitosťou k rozhovorom o 

problémoch vidieka



V rámci projektu PHARE SPP priorita B sme pripravili 
30 facilitátorov pre Komunikačné centrá



Návšteva z Macedónie



Ukážka prezentácie v rámci 50 produktov:

Penzión „Starý hostinec“ Svätý 

Anton


