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Desa! rokov

Dve slová, ktoré majú viacero v!znamov. V his-
tórii nezanedbate"né zrnko. V #ivote $loveka mo#no 
sedminu celého #ivota na tejto zemi, mo#no za$ínaj-
úca puberta. A ako je to s na%ou organizáciou? 

Ko"ko "udí, to"ko názorov.
Vidiecky parlament na Slovensku pre#il rôzne 

etapy za desa& rokov svojej existencie. Nad%enie, 
radostnú realizáciu plánov, uznanie, krízu 'nan$nú, 
krízu v hlavách. Prestriedali sa v predsedníctve 
viaceré osobnosti aj osoby, ktoré pri%li s predstavou 
ve"kého zárobku, vy&a#i&, pou#i&, odhodi&. Mnohí sa 
vypracovali na schopn!ch mana#érov a riadia svoje 
organizácie po celom Slovensku, niektorí sú v(a$ní, 
niektorí zabudli, iní zanevreli, ke( sa nenaplnili ich 
pe)a#enky. *udia prichádzajú, odchádzajú a #ivot 
nám plynie v%etk!m rovnak!m 24 hodinov!m 
re#imom.

Vo vedení sa vymenili predsedovia Vlasta 
Kornerová – 2 roky, Peter Rusnák – 3 roky, Mária 
Behanovská – od roku 2006. Podpredsedovia Jela 
Tvrdo)ová, *ubomír Fal&an, Janka Miku%áková. 

Je ve"mi pote%ujúce, #e 5 zakladajúcich $lenov 
je dodnes v predsedníctve. Poznajú v%etky radosti, 
problémy, poklesky, úspechy aj prehry a predsa sú 
verní my%lienke, s ktorou pri%li na za$iatku a je celá 
v na%om etickom kódexe Vidieckeho parlamentu 
na Slovensku:

Poslaním Ob$ianskeho zdru#enia Vidiecky parla-
ment na Slovensku (skrátene OZ VIPA SK) je:
1. Presadzova& zvy%ovanie kvality #ivota na vidieku 

a podporova& vidiecke iniciatívy pri riadení vi-
dieckeho rozvoja. Ka#d! jeho $len sa dobrovo"ne 
a usilovne podie"a na práci smerujúcej k plneniu 
tohto poslania.

2. Pri tejto práci postupuje $estne, pravdivo, morál-
ne, spravodlivo a s re%pektovaním zákonov %tátu, 
nariadení samosprávnych orgánov a vnútorn!ch 
predpisov OZ VIPA SK.

3. Kolektívni $lenovia, okrem toho. dodr#iavajú 
svoje vlastné stanovy a z nich vychádzajúce do-
kumenty, ktoré nesmú by& v rozpore s poslaním 
uveden!m v odseku jedna 

4. Okrem toho dôsledne dodr#iava v%etky svoje zá-
väzky, prijaté formou ak!chko"vek zmlúv, dohôd 
i nepísan!ch vyhlásení, aby si trvalo udr#al poves& 
spo"ahlivého $loveka, ktor! dodr#iava dané slovo. 

5. Kolektívny $len musí okrem toho dba&, aby ním 
vydané dokumenty boli správne vedené a prav-
divé. Rovnako sa sna#í, aby nijak!m spôsobom 
nepo%kodil dobré meno OZ VIPA SK, ale naopak, 
aby v%emo#ne budoval jeho dobr! imid#.

6. V záujme udr#ania dobrého mene kolektívni 
$lenovia dodr#iavajú

 transparentnos& postupov a procedúr, vrátane 
prijímania a vylu$ovania nov!ch $lenov,

 konkrétnos& a zrozumite"nos& svojich cie"ov,
 otvorenos& samotnej organizácie,

7. V%etci $lenovia v záujme udr#ania dobrého mena 
sa sna#ia o

 vysokú odbornos& a profesionálny prístup 
k rie%eniu problematiky, ke( pôsobia ako 
experti v oblasti súvisiacej s rozvojom vidieka,

 v$asné o%etrenie prípadného kon+iktu záuj-
mov. 

8. V oblasti partnerskej spolupráce %íri& a presa-
dzova& otvorenú a $estnú kultúru jednania, ktorá 
vytvára dôveru medzi partnermi a motivuje 
k vzájomnej pomoci spolupráci.

Schválen! predsedníctvom 5. septembra 2007

Mária Behanovská
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Terminológia:
 Fórum Vidieckeho parlamentu – udalos&, 

v Európe známa ako Vidiecky parlament, je to 
otvorené stretnutie predstavite"ov vidieckych 
zdru#ení a iniciatív a slú#i na formovanie po#ia-
daviek vidieckych oblastí

 Vidiecky parlament na Slovensku – organizácia 
zodpovedná za túto udalos&

 Regionálny Vidiecky parlament – mimovládna 
organizácia, ktorá má regionálny charakter

 V"bory – skupina odborníkov, ktoré pracujú 
na v!sledkoch z Fóra Vidieckeho parlamentu

Priority – stanovené Fórom Vidieckeho parlamen-
tu: obhajovanie, vzdelávanie, propagácia (podpora), 
vz&ahy s verejnos&ou, medzinárodná spolupráca, 
ochrana #ivotného prostredia, podpora regionálneho 
rozvoja, rovnos& príle#itostí a sie&ová spolupráca.

Vízie Slovenského vidieka:
Do roku 2015, Slovensk! vidiek by mal by& 

územím s $ist!m a zdrav!m #ivotn!m prostredím 
s vybudovanou technickou a sociálnou infra%truk-
túrou, poskytujúci dostatok pracovn!ch príle#itostí 
a podmienok pre malé a stredné podnikanie, zalo-
#ené na dlhodobo udr#ate"nom vyu#ívaní miestnych 
zdrojov v po"nohospodárstve a lesníctve, agro 
a ekoturistike, remeselníctve, s pou#itím modern!ch 
technológií pre vytvorenie vy%%ej pridanej hodnoty. 
Rozvoj slovenského vidieka bude postaven! na dob-
rej spolupráci rozli$n!ch subjektov a na vzdelan!ch 
a aktívnych obyvate"och, ktorí majú záujem o veci 
verejné s re#pektom k predkom a tradíciám.

Poslanie – propagova& kvalitu #ivota na vidieku 
podpori& vidiecke iniciatívy pri riadení vidieckeho 
rozvoja

Podpora kvality $ivota na vidieku
 tla$i& na tvorbu priazniv!ch podmienok
 propagova& medzinárodné rie%enia, ktoré zazna-

menali úspech vo vidieckom rozvoji
 zabráni& záujmom proti aktivitám a rozhodnu-

tiam, ktoré ni$ia vidiek a zabra)ujú jeho rozvoju

Podpora vidieckych iniciatív pri riadení 
vidieckeho rozvoja

 vzdelanie, rady a odporú$ania od kvalitn!ch 
vzdelávacích in%titúcií

 technická pomoc pri tvorbe a zavádzaní stratégií 
programov a projektov rozvoja

 zahrnutie dobrovo"níkov do projektov a aktivít 
Vidieckeho parlamentu na Slovensku

komunikácia prostredníctvom stretnutí Vidieckeho 
parlamentu, workshopov, $asopisov, webu

Prvé Fórum Vidieckeho parlamentu 
(12. – 13. 10. 2000, Levo%a)

Medzinárodní partneri: Kjell-Roger Karlsson a Lis-
beth Alhorn – Vidiecky parlament (,védsko), Márta 
Márczis – Vidiecky parlament (Ma(arsko),

4 skupiny pracovali na t!chto témach: Krajina, 
Politika, Ekonómia, -lovek

Úlohy, ktoré vznikli z odporú$aní %védskych 
odborníkov:

 podpora existujúcich miestnych iniciatív
zavies& proces „u$enie prácou“ pre rozvoj "udsk!ch 

zdrojov
 informova& o dobr!ch skúsenostiach
 budova& partnerstvá pre upevnenie prístupu 

LEADER
 diskutova& s Vládou SR o dotovaní národn!ch 

programov a vyu#ívaní Fondov EÚ
 vyvinú& a zmodernizova& informa$n! systém
 získa& zdroje a vytvori& dobrú organizáciu na spl-

nenie cie"a
 nájs& zdroje na ministerstve, na úrade a $iasto$ne 

pracova& v Komunitnom centre
 spolupracova& s miestnymi komunitami a región-

mi na rozvoji regionálnych politík
 ako sú$as& prístupu LEADER vytvori& grantov! 

program pre podporu malého podnikania
 sústredi& sily na úlohy a strategické plány najdôle-

#itej%ích krokov
 vyjasni& rozdiel medzi v%eobecn!mi $lenmi zhro-

ma#denia a Fórom Vidieckeho parlamentu

Druhé Fórum Vidieckeho parlamentu 
(18. – 19. 10. 2002, Belá – Dulice)

Témy pracovn!ch skupín: Krajina, Politika, Ekonó-
mia. -lovek. 
V"stupy:

 Ú$as& na tvorbe vízie Slovenska
 Monitorovanie plnenia vládnych vyhlásení
 Kontrolova& pou#itie 'nan$n!ch prostriedkov 

ur$en!ch pre vidiecke oblasti SR
 Komunikova& a adresova& problémy vidieka 

Vláde SR, Ministerstvu po"nohospodárstva SR, 
Ministerstvu v!stavby a regionálneho rozvoja, 
Ministerstvu #ivotného prostredia

 Ovplyv)ova& tvorbu legislatívy a v!kon práva
 Zaisti& ú$as& OZ VIPA na procese rozhodovania
 Vynúti& dodr#iavanie vládnych vyhlásení 

v Programe obnovy vidieka
 Propagova& profesionalizmus a mo#né vyu#itie 

dobrovo"níkov a v!konn!ch %truktúr OZ VIPA 
na SR

 Propagova& prístup LEADER a pou#itie %truktu-
rálnych fondov EÚ

 Podporova& da)ovú decentralizáciu a da)ovú 
reformu

 Podpori& rie%enie vzdelávania po ukon$ení %koly 
vo vidieckych oblastiach

 Podporova& zv!%enie vzdelanostnej úrovne miest-
nych politikov

 Podpori& tvorbu mikroregiónov (ich in%titucio-
nálny status)

 Vytvori& z OZ VIPA na SR potenciálneho partne-
ra pre in%titúcie a vidiecke organizácie

 „PREBUDI. *UDÍ“ vo vidieckych oblastiach 
k aktivitám smerom k vidieckemu rozvoju (proces 
vybudovania internetového spojenia vo vidieckych 
oblastiach, podpora nákupu miestnych v!robkov, 
vzdelávanie a zahrnutie mláde#e do vecí verej-
n!ch, tvorba pracovn!ch miest, ú$as& na procese 
rozhodovania v aktívnej politike zamestnanosti, 
pripravi& "udí na $erpanie z fondov EÚ)

 Vytvori& stratégiu rozvoja OZ VIPA na SR (part-
nerstvá, zdru#ovanie nepriebojn!ch organizácií, 
ktor!ch %truktúra by na národnej, regionálnej 
a miestnej úrovni mohla by& efektívna pri anga#o-
vaní existujúcich zdru#ení a spolkov v práci pre 
OZ VIPA na SR, zlep%i& propagáciu ich cie"ov 
a úspechov, propagova& rozvoj komunika$n!ch 
centier a ich úlohy v spätnej väzbe na aktivity OZ 
VIPA na SR)

Pozitívne v"sledky
 formulácia po#iadaviek OZ VIPA na SR pre 

verejnú správu
 zabezpe$enie ú$as& zástupcov OZ VIPA na SR vo 

V!boroch vlády a v Národnej rade SR
 prijatie predstavite"ov OZ VIPA na SR v politic-

k!ch organizáciách a kluboch
 posilnenie OZ VIPA na SR ako „in%titúcie“
 posilnenie medzinárodnej pozície OZ VIPA na SR
 za$ali sa budova& kapacity pre prístup LEADER 

v 5 regiónoch Slovenska (SAPARD)

Tretie Fórum Vidieckeho parlamentu 
(15. – 16. 10. 2004, Hokovce)

Témy pracovn!ch skupín: Rozmery a zdroje vidieka, 
-lovek a podpora in%titúcie, Politika EÚ v rozvoji 
vidieka a Vidiecky parlament.

 V!stupy:
Rozmery a zdroje vidieka

 na národnej úrovni
 vytvori& národnú koordinovanú in%titúciu pre 

vidiecky rozvoj (pod zá%titou NR SR)
 vytvori& plán regionalizácie vidieckeho rozvoja
 prerobi& metodológiu %tatistiky potrieb tvorby 

regionálnej politiky na SR
 zaisti& dva spôsoby komunikácie medzi Vládou 

a vidiekom
 zaisti& zavedenie %tandardov 'nancovania 

podpory vidieckeho rozvoja
 vytvori& lep%ie nástroje monitorovania imple-

mentácie práva a rozhodnutí z úrovne Vlády
 na regionálnej úrovni

 vytvori& koncepciu a program vidieckeho 
rozvoja na regionálnej úrovni

 zalo#i& in%titúciu, ktorá zastre%í vidiecke inicia-
tívy v regiónoch

 vytvori& vidiecky fond na zavedenie Programu 
vidieckeho rozvoja

 zavies& stimulujúce programy ako prevenciu 
vidieckeho vy"ud)ovania

 na miestnej úrovni
 v regionálnej politike uplat)ova& miestne 

programy mikroregionálneho rozvoja
 propagova& zalo#enie a udr#anie in%titúcií 

podporujúcich rozvoj mikroregiónu
 zlep%ova& prístup k informáciám o zdrojoch 

a nástrojoch podpory miestneho rozvoja
 deli& zdroje na tvorbu miestnych rozvojov!ch 

fondov (mini-grantové programy)

 FÓRA VIDIECKEHO PARLAMENTU NA SLOVENSKU

Vidiecky parlament na Slovensku bol zalo!en" v roku 2000 ako platforma a v roku 2001 bolo potrebné da# jej právnu 
formu, bola zalo!ená mimovládna organizácia – Vidiecky parlament na Slovensku.
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&lovek a podpora in#titúcie
 zameraná na webovú stránku OZ VIPA na SR – 

linky na v%etky vzdelávacie in%titúcie
 vzdelávanie od základu
 zamera& sa na po#iadavky vzdelávania
 spolupracova& s municipalitami a pomáha& im so 

vzdelávaním
 pokra$ova& v h"adaní a vzdelávaní nov!ch mana-

#érov v mikroregiónoch

Politika EÚ v rozvoji vidieka
 zaisti& rast pridanej hodnoty vyu#itím miestnych 

zdrojov a ich jedine$nosti
 obnovi& a posilni& vz&ah k lokálnym hodnotám 

a vidieckej komunite
 propagova& revitalizáciu území a vyu#i& znovuob-

novite"né zdroje energie
 obhajovacie aktivity zamerané na: dotovanie 

mana#érov mikroregiónov, pomoc s tvorbou 
stratégií a programov ekonomického a sociálneho 
rozvoja

Vidiecky parlament
 prispôsobi& VIPA situácii v regiónoch a posilni& 

ich regionálnu %truktúru
 de'nova& koncepciu mikroregiónu v duchu part-

nerstva
 obnovi& spoluprácu so ZMOS-om, prostredníc-

tvom starostov
 roz%íri& informácie o OZ VIPA na SR a prístupe 

LEADER
 roz%íri& web stránku o linky na Regionálne Vi-

diecke parlamenty
 pracova& s integrovanou sie&ou Agentúr Regionál-

neho Rozvoja

V"sledky:
medzinárodná úrove' – OZ VIPA na SR sa stal 
sú$as&ou Európskej vidieckej siete
národná úrove' – iba jeden úspech – pri obrane 
záujmov vidieckych oblastí, OZ VIPA na SR sa stal 
akceptovanou organizáciou pracovnej skupiny pre 
prípravu programov!ch dokumentov

 získali sme grant OSF na projekt „Verejná konzul-
tácia novej vidieckej politiky“

 vy%kolili sme 72 pracovníkov pre lokálny mana#-
ment

 vy%kolili sme 11 odborníkov pre prístup LEADER
Nesplnené po#iadavky:

 vidiek e%te nie je legislatívne de'novan! a nie sú 
vytvorené %tatistiky o vidieckych oblastiach

Piate Fórum Vidieckeho parlamentu 
(17. – 18. 10. 2008, Byt%a)

Piate Fórum Vidieckeho parlamentu na Sloven-
sku odporú$a, aby organizácie zahrnuté v sieti OZ 
VIPA na SR zaviedli v nasledujúcich dvoch rokoch 
nasledujúce priority:

Vidiecky rozvoj:
 zú$astni& sa na tvorbe strategick!ch dokumen-

tov „Rozvoj vidieka po roku 2013“ – posúdi&, 
analyzova&, participova& a komentova&. Zapojenie 
partnersk!ch organizácií.

 vytvori& návrhy konkrétnych $inností pre udr-
#ate"n! vidiecky rozvoj – Odborné pokyny k vi-
dieckemu rozvoju. Udr#anie tradi$n!ch hodnôt 
a tradi$n!ch dedín v podmienkach intenzívneho 
v!voja. Legislatívna de'nícia „vidieckych oblastí 
a vidieka“

Obnova dediny
 propagova& funk$nos& Programu obnovy dediny 

– intenzívny ekonomick! a sociálny rozvoj 
vidieckych oblastí nemô#e naru%i& nahromadené 
kultúrne dedi$stvo slovenského vidieka, „dediny“ 
nestratia svoj vidiecky charakter

 pomáha& udr#a& dotovanie z Programu obnovy 
vidieka

(ivotné prostredie
 vzdelávanie obyvate"stva v oblasti #ivotného 

prostredia – Riadenie odpadov a separovania. 
Aktivity zamerané na zv!%enie povedomia o #i-
votnom prostredí a motivácia obyvate"ov

 participova& na tvorbe nov!ch zákonov - „Mana#-
ment zachovania prírody a vidieka“

 zjednodu%i& legislatívnu vyhlá%ku v chránen!ch 
územiach

Obchod vo vidieckych oblastiach
 predklada& návrhy legislatívnych zmien – Zhoda 

so zákonmi Programu vidieckeho rozvoja. Pro-
spech z tvorby pracovn!ch miest vo vidieckych 
oblastiach (samozamestnávanie, malí zamest-
návatelia), Rozvoj podpory predaja produktov 
(predaj z fariem)

 komunikácia s obchodnou sférou o smerovaní 
v!voja na vidieku – informa$né aktivity prostred-
níctvom web stránky, tla$en!ch materiálov, 
vzdelávacích aktivít

 zv!%i& zodpovednos& Vlády za rozvoj mikroregi-

 nie je vytvorená in%titucionálna koordinácia 
vidieckeho rozvoja na národnej úrovni

 nie sú vytvorené národné podporné nástroje pre 
prístup LEADER

 nie je zalo#ená spolupráca pre vidiecku info 
stránku

Negatíva.
 na konci roku 2006 nie sú vytvorené Regionálne 

Vidiecke parlamenty vo v%etk!ch regiónoch v SR
 najaktívnej%í Regionálny Vidiecky parlament je 

v regióne Banská Bystrica, iné regióny majú prob-
lém s vlastn!m programom a so získavaním $lenov

 nie sme schopní získa& podporu pre vidiecke 
oblasti na národnej úrovni. Sila ná%ho hlasu „hlas 
vidieka“ je tak ve"mi nedostato$ná na dosiahnutie 
jednoduchej zmeny v %tátnom rozpo$te

 máme rezervy v budovaní vlastného imid#u
 neuspeli sme v získavaní zdrojov zo %tátneho 

rozpo$tu pre podporu vidieckeho rozvoja

)tvrté Fórum Vidieckeho parlamentu
(20. – 21. 10. 2006, He*pa)

V!stupy sú opä& zalo#ené na v!sledkoch získa-
n!ch v pracovn!ch skupinách na témy: Lokálna vlá-
da, Vidiecky podnikate", Mimovládne organizácie

 prijalo za prioritu VIPA na nasledujúce 
dvojro%né obdobie presadzovanie presnej 
implementácie programu LEADER v zmysle 
nariadenia Rady Európy 1698/2005

 sa obracia na vládu, ministerstvo v"stavby 
a regionálneho rozvoja, ministerstvo pôdohos-
podárstva a ministerstvo $ivotného prostredia, 
aby priz"vali VIPA, ako reprezentanta vidieka, 
k diskusii a tvorbe programov"ch dokumentov 
k novému programovaciemu obdobiu, k for-
mulovaniu dlhodobej koncepcie a smerovaniu 
trvaloudr$ate*ného ekonomického o$ivenia 
vidieka a k tvorbe legislatívnych noriem

 poveruje predsedníctvo VIPA:
 uskuto%ni! audit úspe#nosti doteraj#ích 

cie*ov VIPA od roku 2000 prostredníctvom 
zapojenia vonkaj#ieho, nezávislého subjektu

 vyz"va %lenov k vzájomnej spolupráci 
i smerom navonok na miestnej a regionálnej 
úrovni

ónov a municipalít – Vyu#itie mo#ností miesta 
(priestoru) – plánovanie a dokumentácia pre 
podporu koncep$ného rozvoja dediny. Podpo-
rovanie rozvoja e-governmentu (elektronizácia 
verejnej správy) v minucipalitách

 legislatívne vymedzenie “vidieckych oblastí 
a vidieka“ – predaj z farmy (z dvora?)

Vidiecky turizmus
 propagova& legislatívnu podporu vidieckeho 

turizmu
 poskytova& poradenstvo, %kolenia a databázy 

dobr!ch príkladov

Rovnos! príle$itostí
 podpori& tvorbu komunitn!ch rozvojov!ch 

programov – Podpora rozvoja sociálneho kapi-
tálu. Diverzi'kácia pracovn!ch príle#itostí vo 
vidieckych oblastiach. Prijíma& opatrenia proti 
vy"ud)ovaniu vidieka a sociálnej exklúzie. Tvori& 
udr#ate"né komunity.

 vytvori& podmienky na zamestnávanie #ien v #i-
vote komunity – H"ada& aktívne #eny a zapája& ich 
do riadenia #ivota komunity.

 vzdelávanie aktívnych obyvate"ov v komunálnej 
politike

)ieste Fórum Vidieckeho parlamentu
(22. – 23. 10. 2010, Ko#ice)

Stanovenie poslania VIPA na SR:
 presadzova& zv!%enie kvality #ivota vo vidieckych 

oblastiach
 podporova& vidiecke iniciatívy, usilova& sa (bojo-

va& za) vidiecky rozvoj

Priority
Priority programu vidieckeho rozvoja stanovené 

Fórom Vidieckeho parlamentu sú nasledovné: obha-
jovanie, vzdelávanie, propagácia (podpora), vz&ahy 
s verejnos&ou, medzinárodná spolupráca, ochrana 
#ivotného prostredia, podpora regionálneho rozvo-
ja, rovnos& príle#itostí a sie&ová spolupráca.

Janka Miku$áková
Lucia Va%oková 

Maria Behanovska 

10 rokov VIPA 10 rokov VIPA10 rokov VIPA 10 rokov VIPA
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LÍDERKA 2010

Vidiecky parlament na Slovensku vyhlásil 
9. ro$ník sú&a#e Líderka 2010. Slávnostné 
vyhlásenie sa konalo v DJGT vo Zvolene, 

kde sme si mali mo#nos& pozrie& divadelné predsta-
venie -ertice v podaní Zvolensk!ch divadelníkov. 
Po skon$ení divadelného predstavenia, sa nám 
prihovoril predseda VUC Banskobystrického kraja 
Vladimír Ma)ka. V jeho príhovore vyzdvihol úlohu 
#eny, ako si ich nesmierne vá#i a bez #ien by bol 
ur$ite ná% #ivot ve"mi siv!, nudn! a neplnohodnotn!. 
Vyzdvihol líderstvo #ien, ktoré nie$o v #ivote dosiahli. 
Poukázal aj na na%u obec Dobrá Niva, kde minul! rok 
si ocenenie odniesla na%a pani starostka Ing. Marta 
S!korová v kategórii Líderka 2009 ako politi$ka 

Bol to nádhern! pocit. Ke( zo 6 ocenen!ch #ien 
za Banskobystrick! kraj sa 2 ceny odná%ajú práve 
k nám do Dobrej Nivy. 

E%te mi nedá nespomenú& #e aj okres Zvolen sa 
nedal vôbec zahanbi& a odniesol si najviac ocenení. 
Okrem na%ich u# spomenut!ch #ien, si cenu odnies-
la ako Líderka POLITI-KA za BB kraj Mgr. Al#beta 
Staníková zo Zvolena dlhoro$ná podporovate"ka 
na%ej obce Dobrá Niva. V rámci odovzdávania ce-
loslovenského ocenenia si cenu v kategórii Líderka 
2010 REMESELNÍ-KA odniesla Janka Roziaková 
zo Zvolena za v!robu ov$ieho syra a ov$ej vlny. 
Práve Roziakovci majú prenajatú pôdu obce Dobrej 
Nivy a podnikajú na Michalkovej a vo Zvolene. 

Nádhern! ve$er sme mali mo#nos& strávi& 
v perfektnej spolo$nosti ocenen!ch #ien. V%etk!m 
ocenen!m srde$ne blaho#eláme.

Bc. Branislav Kraj%

a #ena pracujúca vo verejnej správe, kde na%u obec 
doviedla do ví&azného konca v sú&a#i Dedina roka 
2009. Po príhovore sme netrpezlivo $akali na vyhlá-
senie v!sledkov. Najprv sa vyhlasovali líderky za ban-
skobystrick! kraj. Nominovan!ch bolo cca 64 #ien zo 
v%etk!ch 13 okresov kraja a celého Slovenska. Netu%ili 
sme #e zo 4 kategórií si ceny v dvoch kategóriách 
ocenenie donesú práve k nám do Dobrej Nivy.

Líderkami 2010 v kategórii PODNIKATE*KA 
a #ena podnikajúca na vidieku si prvenstvo odniesli 
na%e spoluob$ianky: Anna Jergová a Darina Hore$-
ná za spolo$nos& NAURU, kde dlhé roky podnikajú 
a sú preslávené dobronivsk!mi kolá$mi.

Mimoriadnu cenu v kategórii Líderka 2010 
AKTIVISTKA si odniesla na%a spoluob$ianka 
Mária Cúthová, za aktívnu prácu v klube dôchodcov 
a zväzu telesne postihnut!ch ako aj aktívny prístup 
pri v%etk!ch obecn!ch aktivitách.

Vidiecka $ena roka – Líderka 2010 – Ví!azky 
za SR

Kategória „Politi%ka“:
MVDr. Kvetoslava Supuková z Vy%ného 

/ipova – 1211 obyvate"ov, starostka – rozvíja 
cezhrani$nú spoluprácu SR – Po"sko, o#ivil sa 
kultúrny #ivot v dedine. 

Kategória „Aktivistka“:
PhDr. Vanesa Van$ová ,teinerová z Trnavy, je 

riadite"ka RRA TK – aktívne realizuje, plnenie 
úloh a marketingu RRA TK, priamej projektovej 
$innosti (v oblasti predvstupovej a povstupovej 
pomoci z fondov EU) s komplexn!m balíkom 
slu#ieb pre klientov, ktor!mi sú zvä$%a zástup-
covia samospráv, ale i podnikate"ské subjekty 
a ostatní, realizuje – tréningy, kurzy, %kolenia, 
workshopy – v%etky aktivity vypl!vajúce z posla-
nia RRA TK a jej stanov.

Kategória „Podnikate*ka“:
Janka 0omková – cukrarenská v!roba – skle-

né vitrá#e – agroturistika – penzión – zabezpe-
$ujú catering na rôzne príle#itosti.

Kategória „Remeselní%ka“:
Jana Roziaková – kategória Líderka reme-

selní$ka SR nápl)ou jej #ivota je práca, rodina, 
charita. Vyrába syry, jogurty, spracuváva vlnu, 
tká, pradie.

Mimoriadne ocenenie: 
Andrea Vadkerti – Líderka – bez hraníc – 

Bratislava. Jej poslaním je motivova& a in%piro-
va& "udí, aby #ili svoj #ivot naplno a zanechali 
za sebou lep%iu spolo$nos&. Vlastná nadácia 
– Nadácia pomoc de&om v ohrození, hovorky)a 
Hodiny de&om 

Eva Zímová – Veda – v!skum – Nové Zámky. 
Eva Zimová je konate"kou Akciovej spolo$nosti 
Globcom. Spolo$nos& Globcom vyrába vysoko-
ú$inné prírodné antiherpetiká na báze cesnaku. 
Spomínané v!robky boli ocenené na medziná-
rodnej pharmaceutickej v!stave Inpharmed 2005 
zlatou medailou. Prípravky radu Herpík boli 
vyvinuté na Slovensku a hodnotia sa ako origi-
nálny objav medicíny. Viac na www.herpik.sk.

 SVETOV( DE) VIDIECKYCH *IEN

Je ve&a !ien, ktoré svojou prítomnos#ou v prostredí, v ktorom pôsobia, kde !ijú, robia !ivot kraj$ím. Ur%ite sa o to 
ve&mi sna!ia. Niektoré majú svoju rodinu, deti a domácnos#. Sú to napríklad dôchodkyne, ktoré by sa mohli u! len 
venova# a te$i# sa zo svojich vnú%at. Ony v$ak popri tom stíhajú rôzne iné aktivity. Patria sem mami%ky na materskej 
dovolenke, slobodné !eny bez rodiny, starostky, úradní%ky, !ivnostní%ky alebo !eny, ktoré sú zamestnané v najrôz-
nej$ích oblastiach. Berieme ich ako samozrejmos# – sú to na$e susedky, mamy, kolegyne. Ale to, %o pre svoje okolie 
a komunitu robia, nie je samozrejmos#ou. Robia to vo svojom vo&nom %ase, na úkor svojej rodiny, dobrovo&ne. 
Stretávame ich takmer na v$etk"ch kultúrnych alebo $portov"ch akciách v obci. Sú tam, kde sa konajú v"stavky. 
Venujú sa de#om v rámci ich mimo$kolsk"ch aktivít, organizujú v"lety pre dôchodcov. Zále!í im na tom, aby sa &udia 
neuzatvárali pred ostatn"mi, aby sa stretávali a aby „obec !ila“.
Sú pre svoje okolie zdrojom energie, dobr"ch nápadov. 'íria dobrú náladu, in$pirujú ostatn"ch.
Preto sme chceli v rámci osláv Svetového d(a vidieckych !ien 15. októbra, aspo( touto formou (vyhlásením sú#a!e) 
odmeni#, morálne oceni# a podpori# vidiecke !eny – líderky a upozorni# na ich v"nimo%nos#.

De$lé ví%aziek celoslovenského kola sú%a!e Líderka 
roka 2010 na doskách Divadla J. G. Tajovského vo 
Zvolene.

Ocenené !eny za Banskobystrick& samosprávny kraj.

Príhovor predsední"ky VIPA, Márie Behanovskej.
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Kategória Kraj Nominovaná Obec
PO

LI
TI

$K
A

Pre!ov
MVDr. Kvetoslava Supuková Vy!n" #ipov

Mgr. Eva Arvayová Sabinov

Nitra

JUDr. Judita T$niková %arovce

Ing. Rozália Szalay Kli&ská Nemá

Mgr. Martina Ga!parová Levice

Ing. Jana Sta'ová #emberovce

Mgr. Renáta Koleni(ová Nitra

Trnava

Ing. Daniela Mizerová Zelene(

Bc. Zdenka Ma(icová Ko!úty

Mgr. Alena Jelu!ová Madunice

#ilina Mgr. Mária Ondrejková Be'adovo

B. Bystrica

MUDr. )udmila Lysinová Bud(a

Ing. Bo&ena Ková(ová Jánova Lehota

Bc. Viera %edivcová #arnovica

Mgr. Al&beta Staníková Zvolen

A
K

TI
V

IS
TK

A

Pre!ov

Doc. PaeDr. Tatiana Matulayová Pre!ov

PhDr. Mária Pajzinková Svidník

Anna Capová Humenné

Mgr. Anna Gdovinová Vranov n.Top*ou

Mgr. Miroslava Ru(náková Stará )ubov'a

Mária %krlíková Kamenica nad Cirochou

Mgr. Mária Mi!ková Humenné

Nitra

Mgr. Daniela Gundová Nitra

Genovéva Horváthová +akajovce

PaeDr. Lenka Udvardy-Liptáková Levice

Trnava

)udmila Fedorová Trstín

Ing. Zuzana S"korová Trnava

PhDr. Vanesa Van(ová %teinerová Trnava

Elena Krestová Krakovany

Mgr. O*ga Mi(ková Hlohovec

Bratislava Mgr. Andrea Vadkerti Bratislava

#ilina
JUDr. PhDr. Adriana Adamicová Bobrov

Marta Bako!ová Tvrdo!ín

B. Bystrica

Jana Krná(ová B. Bystrica

Mária Cúthová Dobrá Niva

Darina Hore(ná Dobrá Niva

Mgr. Irena Milecová Tisovec

Anna Moko!ová Dobrá Niva

Kategória Kraj Nominovaná Obec

R
EM

ES
EL

N
Í$

K
A

Pre!ov

Barbora %imková Pre!ov
Edita Sin(áková Vranov n.Top*ou
Mária Mol(ányová Ladomírová
Monika Kerke!ová Nová Lesná

Nitra
Mgr. )udmila Struková Nitra
Darina Kassaiová Levice

#ilina Anna Ol!ová Bobrovec

B. Bystrica

Jana Roziaková Zvolen
Anna Rechtoríková Poltár
Danka Bak!ová Hrn(iarske Zalu&any
Mgr. Iveta #lnková Ve*k" Krtí!
Mgr. Anna Kuzmová Sv. Anton

PO
D

N
IK

AT
E+

K
A

Pre!ov
Cecília Blanárová Stropkov
Mgr. Milena Trybulová Vranov n.Top*ou

Nitra Eva Zímová Nové Zámky

Trnava
Natália Viscápiová Vozokany
Dana %mi(ková Zelene(

#ilina
Janka Thomková Dta&kovce
Ing. Janka Miku!áková Martin
Ing. Darina Tomajková Vitanová

B. Bystrica

Dagmar Kri&eková B. Bystrica
Marta Bu!fyová )ubietová
Anna Jergová Dobrá Niva
Darina Hore(ná Dobrá Niva
Ing. Arch. Zuzana Klasová B. Bystrica
Ingrid Sárincová B. Bystrica

líderka roka líderka rokalíderka roka líderka roka

Ocenené !eny z VÚC Nitra.Vyhlásenie v&sledkov za VÚC Nitra.
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trvalo udr!ate"n# rozvoj vidiekatrvalo udr!ate"n# rozvoj vidieka

Ve*ké +akujem 
V mene celého organiza%ného tímu +akujem v#etk"m sponzorom,

ktorí venovali ceny ocenen"m $enám 
 

2 víkendové pobyty pre dve osoby s plnou penziou v hoteli Bystri$an, Stará Bystrica, venovala VIPA
4 víkendové pobyty s plnou penziou v hoteli Diamant, Dudince venoval Diamant Dudince

víkendov! pobyt s plnou penziou v hoteli Termál, Vyhne, venoval hotel Termál
víkendov! pobyt s plnou penziou v hoteli Park hotel v Hokovciach, , Piry

kraslice s logom VIPA venovala VIPA SK (*udmila Bátorová)
kraslicu z p%trosieho vajcia venovala VIPA SK (*udmila Bátorová)

dar$ekové ta%ky venovalo mesto Zvolen
dar$ekovú ta%ku s produktami spolo$nosti Zadako, s.r.o. venovala 'rma Zadaco s.r.o.

dar$ekové balenie kozmetiky Mary Kay, s.r.o. venovala Mary Kay s.r.o.
knihu „Práca #eny nemá konca“ venoval NP IRR Bratislava

permanentku na skrá%"ovaciu kúru venoval LINEA Salon s.r.o Banská Bystrica
sadu dar$ekov venovala starostka obce Dobrá Niva

prípravok Herpík venovalala Akciová spolo$nos& Globcom

v(aka patrí BBSK
Zvolenskému #enskému klubu 

In%titútu rodovej rovnosti v B. Bystrici, Nitre, /iline, Pre%ove, Trnave 
Adresáru 'riem

Tla$iarni NIKARA
Copy print O'ce B. Bystrica 

A (al%ím "u(om a organizáciám s dobr!m srdcom.

Mária Behanovská 
predsední%ka 

VIPA na Slovensku 

  1. Preambula: Vidiecka Európa

Európu z troch %tvrtín tvorí vidiek. Pribli#ne 
polovica Európaniek/Európanov #ije vo vi-
dieckych regiónoch a viac ako 50% v%etk!ch 

pracovn!ch miest je umiestnen!ch práve tam. Aj 
ke( sa v priebehu rokov plo%n! podiel vidieckych 
oblastí len nepatrne zmen%il v porovnaní s aglo-
meráciami, jeho po$et obyvate"ov neustále klesá. 
Jeden jedin! vidiecky priestor neexistuje. Ove"a 
skôr existuje %iroké spektrum rôznorod!ch typov 
vidieckych priestorov, ktoré sa prezentujú ako ve"mi 
odli%né #ivotné a ekonomické oblasti. Takto sa, na-
príklad, záujmové územia miest rozvíjajú viac a viac 
do podoby suburbánnych aglomerácií, vyzna$ujúce 
sa r!chlym rastom po$tu obyvate"ov, enormn!m 
záberom plôch, ni$ením pôvodného krajinného 
obrazu, ako ajstratou identity. Na rozdiel od nich, 
regióny na periférii, ktoré nezriedka prezentujú 
svoju v!sostne pôvabnú krajinu, sú ve"mi $asti kon-
frontované s tak!mi javmi, ako odchod obyvate"ov, 
prestárlos&, nezamestnanos& a ekonomická vyprázd-
nenos&. Ve"mi %peci'cké sú aj v!zvy, ktoré stoja 
pred oblas&ami s vysok!m podielom hodnotn!ch 
prírodn!ch priestorov alebo so zameraním na po"-
nohospodársku v!robu, $i turistick! ruch.

Prírodné, kultúrna a historické jedine$nosti, 
rámcové hospodárske a spolo$ensko – politické 
podmienky, ekonomické a infra%truktúrne %tan-
dardy ako aj vzdialenosti od centier zaprí$i)ujú 
zrete"né rozdiely medzi vidieckymi priestormi 
medzi severom a juhom Európy, medzi star!mi 
a nov!mi $lensk!mi krajinami, ale dokonca aj vo 
vnútri jednotliv!ch krajín – v neposlednej rade aj 
vzh"adom na funkcie, ktoré majú a sú schopné plni&: 
priestory pre #ivot a stretávanie sa, pre regeneráciu 
a vyrovnanie, vo"n! $as a odpo$inok, priestory pre 
prácu a hospodársku $innos&.

Dediny prechádzali a prechádzajú neustálymi 
zmenami a poskytujú priestor pre rôzny formy 
práce a #ivota. Narastajúca mobilita, informa$né 
a komunika$né technológie búrajú priestorové 
hranice. Na mnoh!ch miestach tradi$né sociálne 
skladby miznú a vidiecky spôsob #ivota sa mie%a 
s mestsk!mi vzormi.

Medzi mestom a dedinou sa skuto$ne vytvára 
$oraz hustej%ia sie& vzájomn!ch vz&ahov a závislostí. 
Z toho vypl!vajú po$etné v!zvy, nové alternatívy 
a %ance, ale aj pri&a#ujúce problémy hlavne tam, kde 
preva#ujú politické a spolo$enské hierarchie medzi 
mestom a dedinou, pokusy o prispôsobenie sa bez 
spätnej väzby, $i seba zni$ujúce nepriate"stvá.

Politika Európskej únie pre vidiecke oblasti
Dôle#it!m sprievodcom vidieckych oblastí, ktoré 

sú pripravené nastúpi& cestu smeromk budúcnosti, 
je Európska únia. U# v zakladajúcej zmluve z Ma-
astrichtu jedn!m z cie"ov je zmen%enie zaostalosti 
v!voja znev!hodnen!ch oblastí vrátane vidieckych 
regiónov.T!m sa posil)uje hospodárska a sociálna 
súdr#nos& a podporuje harmonické spolu#itie. 
Regionálne %truktúry a koncepcie nadobúdajú 
v posledn!ch rokoch na v!zname, rozvíjasa aktívna 
a cie"avedomá politika integrovaného rozvoja 
vidieckych oblastí. Kohézna politika Európskej 
únie podporuje rast a pokrok vidieckych regiónov 
na rôznychúrovniach jednaní a protestuje proti 
rozsiahlym po#iadavkám na zni#ovanie prostried-
kovna rozvoj vidieka a proti úplnému uvo"neniu 
po"nohospodárskych trhov.

Vítané roz%írenie Únie v posledn!ch rokoch v%ak 
postavilo %trukturálnu politiku EÚ a politiku rozvoja 
vidieka a obnovy dediny pred (al%ie a &a#ké v!zvy, 
ktoré sa vyzna$ujú najmä v nov!ch $lensk!ch %tátoch 
extrémnym usporiadaním a rozdielmi v po"nohos-
podárstve, vysokou nezamestnanos&ou vo vidieckych 
oblastiach a na mnoh!ch miestach absenciou ú$in-
n!ch ob$iansko – spolo$ensk!ch organizácií, ktoré by 
zastupovali záujmy vidieckeho obyvate"stva.

Z tohto dôvodu prijalo Valné zhroma#denie 
Európskeho pracovného spolo$enstva pre rozvoj 
vidieka a obnovu dediny túto „Víziu trvalo udr#ate"-
ného rozvoja európskych dedín a oblastí“.

  2. Ciele & zámery

Európske pracovné spolo$enstvo pre rozvoj vidieka 
a obnovu dediny ((alej ARGE) jedná s vedomím, #e 
vidiecke regióny predstavujú nesmierne bohatstvo 

líderka rokalíderka roka

 VÍZIA ARGE
Vízia Európskeho pracovného spolo$enstva pre rozvoj vidieka a obnovu 
dediny pre trvalo udr!ate"n# rozvoj európskych dedín a vidieckych oblastí
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Európy. Je presved$ené, #e vidiecky priestor zohráva 
k"ú$ovú úlohu v rozvoji Európy a #e sa politika 
v jeho prospech odzrkadlí v záujme blaha celej 
spolo$nosti. Politika pre vidiecky priestor musí by& 
nasmerovaná tak, aby mohla podporova& ekonomic-
k! potenciál a zamestnanos& v dedinách a vidiec-
kych komunitách, a zárove) aby rozhodne zvy%ovala 
kvalitu #ivota jej obyvate"ov. Okrem toho by mala 
prispieva& k formovaniu vidieckych oblastí ako 
samostatn!ch, nezamenite"n!ch a neprehliadnute"-
n!ch prírodn!ch, kultúrnych a sídeln!ch priestorov, 
v ktor!ch vystupujú ako rovnocenní partneri tradí-
cie a inovácie, ako aj forma a funkcia.

Rozvoj vidieka musí stava& na takej politike, ktorá 
zodpovedá princípom trvalej udr#ate"nosti a subsi-
diarite, sleduje integrovan! prístup, poskytuje dôsled-
ne priestor pre aktívnu ob$iansku spolo$nos& a usiluje 
o sie&ovanie v%etk!ch relevantn!ch síl a prostriedkov, 
najmä Miestnej a Regionálnej Agendy 21.

Úspe%n! rozvoj vidieckych oblastí Európy predpo-
kladá rozsiahle inovatívne a kreatívne ak$né stratégie, 
ako aj opatrenia a rie%enia zvlá%& pre ka#dú jednotlivú 
oblas&. Toto si vy#aduje prekonanie sektorov!ch a ge-
ogra'cky vymedzen!ch spôsobov myslenia: k slovu 
sa dostáva interdisciplinarita ako aj horizontálna 
a vertikálna spolupráca najrôznej%ieho druhu.

Zvlá%tnu pozornos& je potrebné venova& tomu, aby 
vidiecke oblasti mohli zauja& a vyplni& svoje miesto 
ved"a metropolitn!ch regiónov a aglomerácií bez 
akéhoko"vek hierarchického zaradenia. Vzájomné 
závislosti a prelínanie by sa mali vyu#íva& ako ve"ká 
%anca pre plodnú spoluprácu medzi rovnocenn!mi, 
ale zárove) odli%n!mi a samostatn!mi partnermi, 
ktorí idú spolo$ne kus cesty svojho rozvoja.

*udia na dedinách musia by& spôsobilí a musia 
by& motivovaní k tomu, aby dokázali rozvíja& vízie 
a konkrétnu anga#ovanos& a mobilizova& vlastné sily 
na zlep%enie svojich #ivotn!ch podmienok. Nemali 
by len prevzia& zodpovednos& za vlastn! domov, ale 
mali by sa zaujíma& a anga#ova& aj v regionálnych 
národn!ch, spolo$ensk!ch a globálnych záujmoch, 
ako ochrana ovzdu%ia, ochrana pôdy, iniciatíva 
Globálny Marshallov Plán, $i poctiv! obchod.

  3. Metódy & stratégie

V strede záujmu je %lovek
K"ú$om ku ka#dému pozitívnemu rozvoju je 

$lovek, jeho intelektuálne, sociálne a emocionál-
ne schopnosti, jeho pripravenos& anga#ova& sa 

Interdisciplinarita
Regionálna politika a správa musia by& po stra-

tegickej stránke mnohostranne organizované. 
Hospodárska, infra%trukturálna, environmentálna, 
po"nohospodárska, kultúrna a sociálna politika, 
ako aj (al%ie oblasti politiky musia spolu ve"mi 
úzko pôsobi&, aby sme mohli primerane hovori& 
o komplexnom rozvoji vidieka. Je nutné zabráni& 
nevyvá#enostiam, napríklad v neprospech kultúr-
neho a sociálneho vybavenia. Zvlá%tnu pozornos& je 
potrebné venova& zapojeniu schopností, zru$ností 
a poznatkov vedy, umelk!)/umelcov a (al%ích kre-
atívnych "udí. Integrovan! rozvoj vidieka vy#aduje 
zdru#ovanie a pru#nos& podporn!ch programov 
a kompetencií, ako aj podporn!ch ob$ianskych 
iniciatív. Zvlá%tny v!znam pri tom nadobúdajú 
poradenské aktivity a iné ponuky slu#ieb zo strany 
správy. Interdisciplinárna koordinácia sa musí v#i& 
v malom aj ve"kom rozsahu a vy#aduje podporu zo 
v%etk!ch politick!ch úrovní.

Spolupráca
Spojenectvá a spolupráca medzi obcami sú 

nevyhnutnou stratégiou pre úspe%n! rozvoj vidiec-
kych priestorov. Umo#)uje zvládnu& v!zvy a rie%i& 
problémy komunálnej zodpovednosti, ktoré by boli 
nad mo#nosti jednotliv!ch obcí. Medziobecná spolu-
práca je dôle#itá nielen z dôvodu lep%ieho pôsobenia 
smerom navonok, ale aj z dôvodu vybudovania a roz-
%irovania spolo$nej, #ivotaschopnej kultúrnej identity 
smerom dovnútra. Okrem toho je spolupráca pod-
statn!m predpokladom efektívnu, synergickú realizá-
ciu regionálnych rozvojov!ch koncepcií. Úlohou pre 
budúcnos& pre v%etk!ch, ktorí sa zaoberajú rozvojom 
vidieckych komunít, musí by& iniciova& a podporova& 
takúto spoluprácu. Dobr!m rámcom pre to mô#e 
by& aj implementácia iniciatívy LEADER. Sú$innos& 
obnovy dediny, integrovaného rozvoja vidieka a regi-
onálneho rozvoja je ve"mi dôle#itá pre na%tartovanie 
a udr#anie svojbytnej obnovy a znovuo#ivenia, ako aj 
pre to, aby z tejto dynamiky mohli v%etci pro'tova&.
Na základe siln!ch regionálnych rozvojov!ch stratégií 
mô#u jednotlivé obce rozvíja& (alej svoj vlastn! pro'l 
v rámci miestnych sietí a za pomoci rozvoja vidieka 
a obnovy dediny. Rozsahom malé iniciatívy ur$ite 
urobia dobre, ke( sa budú zaujíma& aj o politiku 
na národnej, nadnárodnej a európskej úrovni a ke( sa 
budú sna#i& ju pochopi& a sebavedome spoluvytvára&. 
Rozsahom ve"ká politika a správa musí zaisti& takú 
vo"nos& a takú klímu, ktorá umo#ní dynamick! rozvoj 
a v!hodné podmienky mal!m iniciatívam.

a prevzia& zodpovednos&. Rozvoj vidieka musí preto 
intenzívne podporova& vô"u na svojpomoc.

Podstatnú úlohu v politike a správe zohráva 
mo#nos& intenzívneho spolurozhodovania ob$ianok 
/ob$anov. Tak!mto spôsobom je mo#né o$akáva& 
kvalitnej%ie rie%enia, zv!%enie spokojnosti s prácou 
zainteresovan!ch a dopady na zni#ovanie nákla-
dov. Okrem toho, pre#it! úspech posil)uje pocit 
pospolitosti a sociálnej súdr#nosti. Zvlá%tny dôraz 
je potrebné neustále klás& aj na zapojenie exper-
tiek/expertov verejnej správy a in!ch relevantn!ch 
in%titúcií a organizácií, ktorí sú schopní pôsobi& ako 
kompetentní partneri.

Ú$as& ob$ianok/ob$anov na rozhodovacích 
procesoch predpokladá neustálu vzdelávaciu, 
informa$nú a motiva$nú prácu tak, aby sa %peci'cké 
schopnosti a zru$nosti prebúdzali a (alej rozvíjali, 
aby sa povedomie pre zvlá%tne problémy vidieka 
posil)ovalo a aby sa iniciovalo kooperatívne, inova-
tívne a podnikate"ské jednanie. Spoluú$as& nesmie 
by& len trpená, ale musí by& aj in%titucionalizovaná. 
Ide konkrétne o to, aby sa vytvorili vhodné infor-
ma$né, komunika$né a ú$astnícke %truktúry, ktoré 
budú zaru$ova& nepretr#itú ob$iansku anga#ovanos& 
na úrovni zvolen!ch zástupcov a t!m poskytova& 
priestor pre nové, zodpovedné spolo$enstvo.

Subsidiarita & dobrá správa (Good Governance)
K"ú$ovou úlohou regionálnych, národn!ch a eu-

rópskych autorít je poskytnú& mal!m jednotkám vo 
vidieckom priestore nielen dostatok zdrojov, ale aj 
nutnú vo"nos& tak, aby sa mohla uplatni& subsi-
diarita. Miestna samospráva, ktorá je zodpovedná 
za udr#anie, resp. opätovné dosiahnutie dôvery 
ob$ianok/ob$anov v politiku, pri tom predstavuje 
dôle#it! stavebn! kame). Úlohou politiky musí by& 
otvára& obyvate"stvu úprimné, realistické, únosné, 
a dlhodobo spo"ahlivé perspektívy. Tie sú základom 
pre formulovanie vízií a pre realizáciu konkrétnych 
projektov zameran!ch na trvalé zlep%enie hmotn!ch 
a nehmotn!ch #ivotn!ch podmienok v%etk!ch 
zainteresovan!ch.

Politika pre vidiecke oblasti by mala by& zrozumi-
te"ná a transparentná. Rozhodnutia, obsadzovanie 
postov a zadávanie úloh by malo prebieha& pod"a 
objektívnych kritérií, nezávislé kontrolné mechaniz-
my by mali by& zriadené v%ade tam, kde e%te nie sú. 
Politika a správa by mali fungova& koherentne.

Partnerstvá
Pre pozitívny rozvoj je podstatná spolupráca 

medzi mestom a dedinou, do ktorej obe strany 
vná%ajú svoje silné stránky a kvality a mô#u vyu#íva& 
z nej prameniacu synergiu Predpokladom ale je, #e 
sa musí upusti& od vzájomnej konfrontácie alebo 
takého spôsobu vzájomného vyrovnávania sa, ktoré 
spôsobí stratu jedine$nosti, v!hradného postavenia 
a identity jednotliv!ch #ivotn!ch priestorov. Cie"om 
má by& dosiahnutie nie rovnak!ch, ale rovnocen-
n!ch #ivotn!ch podmienok, ako aj rovnováhy 
zaru$ujúcej vysok! kvalitu #ivota ako v meste, tak 
aj na dedine.Za obzvlá%& nápomocnú pre plodné 
partnerstvá medzi mestami a dedinami sa pova#uje 
harmonizácia princípov integrovaného rozvoja 
vidieka a integrovaného rozvoja miest.

Public Private Partnerships, verejno – súkromné 
partnerstvá, teda partnerské spolupôsobenie verej-
ného a súkromného sektora, mô#u ve"mi pozitívne 
pôsobi& na dynamiku rozvoja. Je ale potrebné dba& 
na to, aby sa pri tom nejednalo len o $isté 'nan$né 
obchody, ale o dlhodobú, zmluvne upravenú spolu-
prácu, v rámci ktorej ka#d! zo zú$astnen!ch vná%a 
na prospech v%etk!ch svoje silné stránky, schopnosti 
a zdroje.

Rozmanitos! ako hodnota
Rozmanitos& dedín a vidieckych regiónov sama 

osebe predstavuje ve"ké bohatstvo a hodnoty. Zaslu-
huje si preto nále#ité ocenenie nielen z estetického 
h"adiska a z poh"adu jej funkcie posil)ujúcej identi-
tu, ale napomáha aj pri h"adaní adekvátnych rie%ení 
pre najrôznej%ie v!zvy. Cie"om politiky pre vidiecke 
priestory preto musí by& udr#anie rozmanitosti, 
zoh"adnenie sociálnej, kultúrnej, prírodnej, eko-
nomickej a regionálnej bohatosti a predchádzanie 
pokusom o vyrovnanie vidieckych priestorov alebo 
o ich prispôsobenie sa mestám a aglomeráciám.

  4. Oblasti jednania & ak%n" rádius

Rozvoj vidieckych regiónov vy#aduje rozsiahle 
nasadenie, ktoré sa popasuje s navzájom popreple-
tan!mi v!zvami a problémov!mi oblas&ami a otvorí 
nové cesty k vyu#itiu potenciálnych príle#itostí. 
Integrovan! rozvoj vidieka cez vidiecky (regionálny) 
rozvoj a obnovu dediny mô#e znamena& rozhodu-
júci prínos. V nasledujúcich k"ú$ov!ch bodoch sú 
popísané úlohy a nutné realiza$né kroky. Vybran! 
v!po$et oblastí nie je zoraden! pod"a nejak!ch prio-
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rít, uplatní sa v!lu$ne len pri vzájomnej sú$innosti. 
Pod"a konkrétnej situácie v regióne a v!chodis-
kov!ch podmienkach bude na jednotlivé oblasti 
kladen! vä$%í, resp. men%í dôraz.

Podnikanie a pracovné miesta
Vidiecky priestor podliehal a aj stále podlieha 

obrovsk!m %trukturálnym zmenám. V porovnaní 
s mestsk!mi centrami to viedlo v mnoh!ch vidiec-
kych regiónoch k zní#eniu ekonomickej sily a zmen-
%eniu ponuky pracovn!ch príle#itostí. A tak mnoho 
mlad!ch a anga#ovan!ch "udí opú%&a svoje dediny 
a s&ahuje sa tam, kde sú pracovné miesta a ekono-
mick! rast. /ivotaschopnos& regiónu je ale potrebné 
vníma& v úzkej súvislosti s jeho ekonomick!ch po-
tenciálom. Preto je ve"kou v!zvou tento nevyhnutn! 
ekonomick! základ trvalo udr#ate"ne a ekologicky 
znesite"ne posil)ova&. Principiálne je potrebné stava& 
na starostlivosti a dynamizácii jestvujúcich miest-
nych podnikov a na tvorbe nov!ch kvali'kovan!ch 
pracovn!ch miest. Najdôle#itej%ím pritom bude 
podnietenie vzniku nov!ch inovatívnych podnikov, 
hlavne v rozsahu stredne ve"k!ch remeseln!ch 
prevádzok, v #ivnostiach a priemysle, v sektore 
obnovite"n!ch zdrojov, alternatívnych energií, 
vidieckeho turizmu, zdravia a in!ch modern!ch 
slu#ieb. Konkrétne:

 podpora vzniku prevádzok vyu#ívajúcich regio-
nálny potenciál a v!robu a distribúciu regionál-
nych produktov,

 znovuo#ivenie tradi$n!ch remeseln!ch zru$ností 
v spojení s turistick!mi aktivitami,

 zriadenie technologick!ch, inovatívnych centier 
s ponukou atraktívnych a inovatívnych slu#ieb,

 zriadenie podnikate"sk!ch vnútorn!ch sietí 
na vzdelávanie a synergiu

 rozvoj tak!ch modelov zamestnanosti, ktoré 
u"ah$ia sk1benie rodi$ovstva a povolania,

 vytváranie kvali'kovan!ch pracovn!ch miest so 
zvlá%tnym zrete"om na cie"ovú skupinu #ien,

 podpora pracovn!ch miest typu „time-sharing“ 
(pozn. prekladate"a: zdie"anie zdrojov IT viacer!-
mi u#ívate"mi), napríklad v teledomoch,

 presadzovanie decentralizácie, prípadne aj priva-
tizácie vybran!ch oblastí verejného sektora,

 zapojenie potenciálu vysok!ch %kôl a univerzít 
do miestneho a komunitného rozvoja a %ir%ie 
nasadenie v oblasti rozmiestnenia jednotliv!ch 
in%titúcií vo vidieckom priestore. V%eobecne, pre 
podporu „ekonomiky na vidieku“ platí, #e po"no-
hospodárstvo a lesníctvo, #ivnosti, remeslá, slu#-

Pri posil)ovaní regionálnych funkcií je ale 
potrebné bra& oh"ad aj na to, #e po"nohospodárske 
a lesnícke podniky by mali by& konkurencieschopné 
aj v nadregionálnom meradle. Pre dobré v!robné 
podmienky je preto zásadné zaisti& zachovanie 
úrodn!ch a produktívnych pôdnych plôch ako aj 
zlep%enie po"nohospodárskej %truktúry zaistením 
moderného vidieckeho infra%truktúrneho vybavenia 
a vhodn!mi opatreniami obnoveného usporiadania 
pozemkov.

Len za pomoci takejto zdvojenej stratégie je 
mo#né na jednej strane zabezpe$i& celoplo%né 
a trvalo udr#ate"né obhospodarovanie kultúrnej 
krajiny a na strane druhej zvládnu& ohromnú v!zvu 
trvalého zabezpe$enia ob#ivy pre v!razne rastúci 
po$et svetového obyvate"stva.

Krajina, pôda, voda a ekológia
Nenaru%ené #ivotné prostredie je podstatn!m 

predpokladom pre dosiahnutie kvality #ivota 
na dedine. -istá pitná voda, $ist! vzduch a zdravá 
pôda sú ale aj nad rámec toho – ktorého regiónu ne-
vyhnutné podmienky pre #ivot a slu#by vidieckych 
ekosystémov pre mestské centrá. K"ú$ovú úlohu 
vo vz&ahu k ekologickej kvalite regiónu zohráva 
lesníctvo a po"nohospodárstvo. Uplat)ovan! spôsob 
hospodárenia v%ak ovplyv)uje #ivotné prostredie 
nielen priamo, ale aj nepriamo, preto#e rozhodu-
júcim spôsobom ovplyv)uje udr#iavanie a tvor-
bu kultúrnej krajiny, ktorá by bez primeraného 
hospodárenia spustla. Regionálne odli%né krajinné 
typy ako v!sledok trvalo udr#ate"ného hospodárenia 
v krajine poskytujú #ivotn! priestor mnohorakému 
rastlinstvu a #ivo$í%stvu. Okrem toho garantujú 
nezamenite"n! obraz a vzh"ad krajiny a preuka-
zujú seba ako priestor pre oddych s v!znamn!m 
turistick!m potenciálom. Vo svojom úsilí udr#a&, 
resp. zlep%ova& vysokú kvalitu #ivotného prostredia 
a zachováva& ekologickú v!konnos& krajiny a hospo-
dárenia v krajine vytvárajú rozvoj vidieka a obnova 
dediny tesné partnerstvá s po"nohospodármi 
a lesníkmi. Ako cennou pomocou v tomto úsilí sa 
javia podporné programy EÚ, ako aj ekologicky na-
smerované opatrenia v rámci integrovaného rozvoja 
vidieka. Na druhej strane je ale potrebné získa& aj 
spotrebite"ky/spotrebite"ov pre starostlivé a ekolo-
gicky únosné zaobchádzanie s vodou, potravinami 
a spotrebn!m tovarom.

Rozvoj vidieka a obnova dediny musia preto 
v nasledovn!ch oblastiach posil)ova& environmen-
tálne povedomie a vyz!va& ku konkrétnym $inom:

by a turizmus by mali by& efektívne zosie&ované, 
prepravné cesty by mali by& $o najkrat%ie a malo 
by sa predchádza& za&a#eniu #ivotného prostredia. 
Okrem toho je na prekonanie miestnych nev!hod 
ve"mi potrebné plo%né vybavenie vysokor!ch-
lostn!mi dátov!mi sie&ami. Napriek tomu v%ak 
dátové dia"nice nemô#u nahradi& rozsiahle 
dopravné koncepcie a prispôsobené dopravné 
infra%truktúry. Tieto sú a aj na(alej zostávajú 
dôle#it!m predpokladom pre zlep%enie dostup-
nosti pracovn!ch miest a uplatnenia regionálnych 
produktov na trhu. Okrem toho sa podstatnou 
mierou podie"ajú na tom, ako sa podarí vyu#íva& 
turistick! potenciál vidieckeho regiónu.

Po*nohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Po"nohospodárske a lesnícke podniky plnia 

rôznorodé funkcie a preto zostávajú aj v budúcnosti 
neodmyslite"n!mi aktérmi vo vidieckych oblastiach. 
Priamo aj nepriamo vytvárajú pracovné miesta 
a posil)ujú t!m ekonomickú základ)u. Sú$asne sú 
podstatnou $as&ou dedinského spolo$enstva a zá-
kladom funk$n!ch dedinsk!ch %truktúr. V nepo-
slednom rade vzh"adom na svoj ve"k! plo%n! podiel 
ur$ujú svojou $innos&ou hospodárenie v krajine 
a t!m pádom aj charakter a vzh"ad kultúrnej 
krajiny. Tieto dôle#ité ekonomické, ekologické, 
sociálno-spolo$enské a kultúrne prínosy lesníctva 
a po"nohospodárstva majú zárove) nesmierny vplyv 
na atraktivitu vidieckych priestorov. Integrovan! 
rozvoj #ivota vidieckych regiónov a dedín mô#e by& 
len vtedy úspe%n!, ke( sú do neho vtiahnuté aj po"-
nohospodárske a lesnícke podniky. Konkrétne sa pri 
nich jedná o podporu a prehlbovanie nasledovn!ch 
stratégií a opatrení:

 v!roba, skvalit)ovanie a distribúcia zdrav!ch 
potravín,

 vytváranie spolo$ností na pestovanie a predaj 
regionálnych zna$kov!ch produktov,

 v!roba a distribúcia obnovite"n!ch surovín a al-
ternatívnych energií,

 zapojenie predraden!ch a nadväzujúcich hospo-
dárskych oblastí do regionálneho re&azca tvorby 
hodnôt,

 rozvoj a modernizácia ponuky agroturizmu,
 ich zahrnutie do slu#ieb a starostlivosti v rámci 

jednoduch!ch komunálnych sociálnych úloh,
 starostlivos& a udr#anie regionálne charakteristic-

kej kultúrnej krajiny,
 starostlivos& o zachovanie zdravej pôdy, vody 

a vzduchu.

 oh"aduplné a %etrné zaobchádzanie s prírodn!m 
bohatstvom, zvlá%& so zdrojmi pôdy a vody, 
prostredníctvom ekologicky orientovaného (al-
%ieho rozvoja krajinn!ch a po"nohospodárskych 
%truktúr vytváranie trvalo udr#ate"n!ch systémov 
vyu#ívania krajiny,

 realizácia programov kultúrnej krajiny,
 zakladanie biotopov a sietí biotopov,
 starostlivos& o prírodné plochy a biotopy 

na základe Európskeho dohovoru o krajine pri 
zoh"adnení kultúrnych, ekologick!ch, po"nohos-
podárskych, sociálnych a ekonomick!ch aspektov

 presadzovanie decentralizovan!ch, pre demogra-
'ck! v!voj prispôsoben!ch a rozpo$tami zvlád-
nute"n!ch infra%truktúr zásobovania a likvidácie,

 anga#ovaná ú$as& v ak$n!ch sie&ach, ako Kli-
mabündniss, $i Bodenbündniss (spolo$nosti 
na ochranu klímy, resp. pôdy)

 rozhodnutie sa pre regionálne, ekologicky únosné 
produkty.

Energie a klimatické zmeny
Rastúca spotreba energií a surovín z fosílnych 

zdrojov vedie k hrozivo rastúcim ekologick!m 
problémom a rozhodujúcim spôsobom prispieva 
ku klimatick!m zmenám. Preto sú nevyhnutné 
„protistratégie“, ktor!ch rie%enie sa javí v dvoch 
smeroch, pri$om tieto nie sú alternatívne, ale sa 
navzájom dop1)ajú:

 úspora energií a zv!%enie energetickej efektívnosti
 narastajúce vyu#ívanie obnovite"n!ch zdrojov 

energie, ako biomasa, voda, slne$ná energia, 
fotovoltaika, geotermálna a veterná energia.
Rozvoj vidieka a obnova dediny pova#ujú 

kombinovanú, ekologicky %etrnú a regionálnu-
v!robu energie za ekologickú nutnos&, ale vidia 
v nej aj obrovskú ekonomickú %ancu pre vidiecky 
priestor. Samozrejmos&ou je, #e v popredí záujmu sú 
h"adiská, ako ochrana #ivotného prostredia, zmena 
klímy, zni#ovanie závislosti na neist!ch trhoch s ro-
pou a zemn!m plynom, zárove) je v%ak potrebné 
o$akáva& zna$né dopady na rozvoj a zamestnanos& 
v oblastiach technológií, v!roby a slu#ieb. Prv!m 
a najdôle#itej%ím $lánkom re&azca tvorby hodnôt 
v rámci regionálnej produkcie energie je ur$ite 
lesníctvo a po"nohospodárstvo, pri$om je potrebné 
dodr#a& vyvá#en! vz&ah medzi v!robou potravín 
a v!robou energetick!ch surovín.

Ve"ké, centralizované zariadenia a prevádz-
ky na spracovanie obnovite"n!ch energií a ich 
a zásobovanie obyvate"stvom spôsobujú dlh%ími 
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prepravn!mi cestami nové environmentálne za&a#e-
nie a okrem toho je ich nev!hodou aj to, #e sa stráca 
tvorba hodnôt v regióne. Z poh"adu rozvoja vidieka 
a obnovy dediny je preto potrebné uprednost)ova& 
regionálnu v!robu a distribúciu energie.

Celkovo sa kladie dôraz na nasledovné témy:
 preverenie a pod"a potreby aj zv!%enie energetic-

kej efektívnosti pri stavbách, strojoch a prístro-
joch s motiváciou a podporou úspor energie,

 presadzovanie decentralizovaného, $o mo#no 
priestorovo úsporného zásobovania energiami 
s obnovite"n!mi alebo dorastajúcimi energetick!-
mi nosi$mi,

 ekologicky oh"aduplná v!roba biomasy a po"no-
hospodárskych ved"aj%ích produktov s $o mo#no 
najmen%ím vyu#itím externej energie,

 trvalo udr#ate"né obhospodarovanie a opatrenia 
na ochranu lesa s cie"om primerane vyu#íva& jeho 
bohat! potenciál ako obnovite"n! zdroj energie,

 také priestorové usporiadanie, ktorého prioritou 
je energeticky úsporné stavebníctvo a b!vanie, 
ako aj zni#ovanie nákladov na mobilitu,

 spolupráca obcí a mikroregiónov s víziou dosiah-
nu& $o najvä$%iu energetickú sebesta$nos&.
Mobilita a miestne zásobovanie
Mobilita je nevyhnutnou sú$as&ou "udského 

#ivota, preto#e na%e bytie a jednanie sa uskuto$)uje 
na a medzi rôznymi miestami. Sídla a ich mies-
ta zásobovania sú dopravn!m cie"om a zárove) 
dopravn!m zdrojom. Fungujúca prepravná sie& je 
základom dostupnosti a v!meny medzi jednotliv!mi 
miestami a t!m pádom podstatná pre ich v!znam 
a pre kvalitu sídla.

Po#iadavky na mobilitu u vidieckeho obyvate"stva 
sú vzh"adom na vä$%ie vzdialenosti a red%iu sídelnú 
%truktúru ve"mi vysoké. Aby bola verejná doprava, 
ktorá musí by& z ekologick!ch dôvodov stále upred-
nost)ovaná, e%te viac ú$innej%ia, je potrebné spraco-
va& obzvlá%& kreatívne, mnohokrát aj medziobecne 
dobre nastavené koncepty. Individuálna doprava by 
mala by& ovplyv)ovaná neustále rastúcou orientá-
ciou na technológie %etrné k #ivotnému prostrediu. 
V tejto oblasti sa kladú ve"ké o$akávania hlavne 
na verejn! sektor a priemysel, napríklad v poskyto-
vaní tzv. komunálne vyu#ívan!ch elektromobilov, 
v u#ívate"sky priaznivom rozmiestnení bioplyno-
v!ch $erpacích staníc alebo v podpore nákupu 
vozidiel %etrn!ch ku klíme.

Nadraden!m cie"om je vytváranie men%ích, 
hustej%ích a dobre zosie&ovan!ch sídeln!ch %truktúr, 
ktoré disponujú uspokojivou úrov)ou miestneho 

Ústredn! v!znam v tejto súvislosti nadobúdajú 
otázky priestorového usporiadania a sídelného 
rozvoja. V regiónoch s demogra'ck!m úbytkom sa 
musí uprednost)ova& vnútorn! rozvoj v stávajúcom 
stavebnom fonde oproti novej v!stavbe na „zele-
nej lúke“.Odchod obyvate"ov a vyprázd)ovanie sa 
nesmú len pasívne prijíma&, ale je potrebné sa tomu 
aktívne bráni&. V odôvodnen!ch prípadoch bude 
ale aj potrebné a zmysluplné umo#ni& kvalitatívne 
s&ahovanie z osídleného priestoru.

Zvlá%tnu pozornos& pri de'novaní sídelného 
rozvoja je potrebné venova& aspektu nákladov pre 
vytváranie, udr#anie a obnovu stavebnej infra%truk-
túry – ciest, zásobovania vodou a elektrinou, 
nakladania s odpadmi a odpadovou vodou. Ke(#e 
zahustená zástavba umo#)uje ove"a efektívnej%ie 
vyu#ívanie infra%truktúry, je potrebné presadzova& 
aj tak!to spôsob územného rozvoja. Rozvoj vidieka 
a obnova dediny kladú dôraz na nasledujúce oblasti:

 projektové zámery na kontrolovan! sídeln! 
rozvoj, plo%ne úsporná zástavba a prednostn! 
vnútorn! rozvoj pri zoh"adnení ekologick!ch 
záujmov dedín,

 medziobecné koncepty a spolupráca, zvlá%& v ob-
lastiach, ako vnútorn! rozvoj a plo%ne úsporn! 
priestorov! rozvoj,

 harmonizácia obytn!ch a hospodárskych oblastí,
 budovanie povedomia, sú&a#e a 'nan$ná motivácia 

na zachovanie a (al%í, modern! rozvoj tvaroslov-
n!ch prvkov typickej regionálnej stavebnej kultúry,

 rozvoj a realizácia modern!ch architektonick!ch 
foriem,

 udr#anie typického vzh"adu dediny, miestnej iden-
tity, ako aj stavebného fondu hodného ochrany,

 kreatívne znovuvyu#itie budov, ktoré stratili svoju 
funkciu a ktoré spooluvytvárajú vzh"ad dediny 
a krajiny,

 zoh"adnenie vz&ahov medzi sídlom a okolitou 
krajinou,

 regulatívy pre novú v!stavbu s oh"adom na $o 
najmen%í záber plôch a spotrebu energií,

 udr#anie hodnoty sú$asnej infra%truktúry cestou 
uvá#livého obecného 'nan$ného plánovania,

 zoh"adnenie stavebno – biologick!ch h"adísk,
 neustále zoh"ad)ovanie aspektu bezbariérovosti.

/ivotaschopné, atraktívne centrá obcí a mno-
hostranne vyu#ite"né, tomu prispôsobené verejné 
priestranstvá a obecné budovy sú dôle#it!mi 
miestami pre nadväzovanie kontaktov, komuniká-
ciu. Rozvoj vidieka a obnova dediny preto dôsledne 
podporujú vytváranie tak!chto miest stretnutí.

zásobovania predmetmi dennej spotreby, ako aj 
zdravotníckymi, verejn!mi a in!mi modern!mi 
zariadeniami pre poskytovanie slu#ieb. T!m sa 
dosiahne nielen redukcia dopravy, ale sa v!razne 
zv!%i aj #ivotná úrove) obyvate"stva. Pri rozho-
dovaní o zachovaní, $i zru%ení verejn!ch slu#ieb 
je vo vä$%ej miere potrebné zoh"ad)ova& otázky 
dostupnosti a dosa#ite"nosti t!chto slu#ieb pre 
ob$ianky/ob$anov. Rovnak!m spôsobom sa ale 
po#aduje od ob$ianok/ob$anov, aby sa zaujímali 
o svoje okolie, o mo#nosti rozvoja svojho sídla, 
mobility, nakupovania, resp. ich trvalo udr#ate"ne 
spoluvytvárali. Rozvoj vidieka a obnova dediny sa 
(alej konkrétne zasadzujú o:

 vytváranie dostato$ného miesta a bezpe$ného 
dopravného spojenia pre chodkyne/chodcov 
a cyklistky/cyklistov,

 zlep%enie imid#u a v!stavba efektívnych a ekono-
micky v!hodn!ch sietí verejnej dopravy,

 v!stavbu zariadení typu Park-and-ride (pozn. 
prekladate"a: parkové domy pre autá s napojením 
na verejnú dopravu) a typu Bike-and-ride (pozn. 
prekladate"a: parkové domy pre bicykle s napoje-
ním na verejnú dopravu),

 ponuku +exibiln!ch dopravn!ch slu#ieb, ako 
zbern! taxík na zavolanie, $i disko – autobusy,

 v!stavba a vyu#ívanie mo#ností modern!ch 
informa$no – komunika$n!ch technológií na mi-
nimalizáciu dopravn!ch tokov, 

 zosilnená práca s verejnos&ou a budovanie pove-
domia verejnosti pre konkrétne $iny ob$ianok/
ob$anov v oblastiach ako „osídlenie“, „schopnosti 
mobility“, „zaistenie miestneho zásobovania“.

Osídlenie a zastavané územie
Vidiecke obyvate"stvo si v minulosti osvojilo po-

$etné mestské hodnoty a t!m zna$ne po%kodilo svoju 
kultúru. To sa odzrkad"uje aj v oblasti v!stavby. Staré 
domy, mnohokrát hodné ochrany, ale $asto krát ne-
zodpovedajú po#iadavkám sú$asnej rodiny, novému 
#ivotnému %t!lu, $i modern!m spôsobom hospodáre-
nia. Následkom toho sú novostavby na okrajoch obcí, 
postupné vyprázd)ovanie centier obcí, $i zastavanie 
po"nohospodárskych, $i ekologicky cenn!ch plôch.

Preto sú potrebné nové architektonické nápady 
a koncepty pre sú$asné stavebné rie%enia pri zoh"ad-
není tradi$nej stavebnej kultúry typickej pre dan! 
región. Pritom je potrebné zoh"ad)ova& udr#anie 
typického vzh"adu dediny, vyu#ívanie alternatívnych 
energetick!ch systémov, obmedzenie záberu plôch 
a moderné tvaroslovné prvky.

Vy%%ia kvalita b!vania a atraktívny vzh"ad dediny 
a krajiny od%tartovali na mnoh!ch miestach trend 
nového b!vania. Ide o tak! rozvoj, ktor! mô#e 
vidieckym priestorom prospie& za predpokladu, #e 
sa podarí príliv obyvate"stva udr#a& v rozumn!ch 
medziach a do #ivota dediny integrova& nov!ch 
obyvateliek/obyvate"ov a "udí s dvomi bydliskami.

Vzdelanie
Vzdelanie je viac ne# v!u$ba detí a mláde#e. 

Dnes u# nesta$í, $o sa $lovek nau$í v %kole, je nevy-
hnutné sa (alej celo#ivotne vzdeláva&. A $ím (alej, 
t!m viac ide o získanie metodick!ch vedomostí 
a sociálnej kompetencie. T!m nadobúdajú na v!-
zname témy, ako procesy budovanie povedomia, 
projektové u$enie, obecná komunita ako „vyu$ujúca 
organizácia“. O (al%ej existencii vzdelávacích zaria-
dení na vidieku nesmú rozhodova& len materiálne 
kritériá. Ove"a dôle#itej%ie je zoh"adni& fakt, #e 
sú $astom miestom kultúrnych a spolo$ensk!ch 
stretnutí a z toho dôvodu sú vlastne nenahradite"né. 
Zatvorenie $asto jedinej %koly vä$%inou znamená 
&a#kú stratu pre cel! vidiecky región. Rozvoj vidieka 
a obnova dediny musia preto túto skuto$nos& dáva& 
do povedomia v%etk!m zodpovedn!m. Okrem 
„vzdelanie vo vidieckom priestore“ je potrebné ve-
nova& pozornos& aj „vzdelaniu pre vidiecky priestor“. 
Preto je potrebné usilova& sa o: 

 %tudijné kurzy a vzdelávacie platformy na tému 
trvalo udr#ate"ného rozvoja vidieckych priestorov,

 v!skumné projekty na spracovanie typológie de-
dín, funkcií a siln!ch stránok vidieckych priestorov 
vo vyrovnaní a v porovnaní s mestsk!mi centrami,

 ponuky na tematicko – odborné (al%ie vzdelá-
vanie s cie"om zabezpe$enie kvality nov!ch pro-
duktov a slu#ieb, ako aj vyu#ívania modern!ch 
informa$no – komunika$n!ch technológií,

 tréningy spolupráce a komunikácie, ako aj trénin-
gy rie%enia kon+iktov.
Získavanie vedomostí prostredníctvom internetu 

je pre v%etk!ch ove"a jednoduch%ie, preto#e je nezá-
vislé od miesta a $asovo je +exibilnej%ie. A to je nová 
%anca pre vidiecky priestor, aby tak!mto spôsobom 
vyrovnal svoje nev!hody oproti mestu – obzvlá%& 
teraz, ke( sa postupne zap1)ajú diery v pokrytí %i-
rokopásmov!m napojením, $ím aj obyvate"ky/oby-
vatelia okrajov!ch oblastí majú k dispozícii r!chle 
spojenia. Ale, aj ke( je má internet vysokú hodnotu, 
predsa len nenahradí sociálno – spolo$enské u$enie 
v pracovn!ch krú#koch, ak$n!ch skupinách, $i 
spolkoch a zdru#eniach.
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Kultúrna a sociálna identita
Rozvoj vidieka a obnova dediny sa cielene zasadzu-

jú za zlep%enie regionálneho a dedinského spolu#itia. 
Podporujú formy ú$asti a spolupráce, ako aj %truktúry 
subsidiarity s cie"om dosiahnu& ob$iansku anga#o-
vanos&. Len tak je mo#né prebudi& v ob$iankach/
ob$anoch záujem o veci verejné a o spoluvytváranie 
svojho vlastného okolia. V!chodiskov!m bodom sú 
%peci'cké priestorové a ekonomické danosti. Na nich 
sa mô#e vidiecka kultúra a sociálno – spolo$enská 
identita zvnútra rozvíja&, mnohokrát rozdielne 
od mesta, kde kultúrne a spolo$enské dianie le#í 
v rukách profesionálnych organizácií. V mnoh!ch 
vidieckych regiónoch zohrávajú hlavnú úlohu práve 
dobrovo"ná ob$ianska anga#ovanos& a vytváranie 
nosn!ch spolo$enstiev, ktoré identitu podporujú. Aby 
bolo mo#né podporova& takéto svojpomocné aktivity, 
je potrebné ma& k dispozícii vhodné priestory, identi'-
kované ako miesta stretnutí, kde sa vytvára komunita 
a pocit spolupatri$nosti. Zárove) je ale potrebné 
vzniknuté organiza$né %truktúry ideovo a materi-
álne podporova& a vzdeláva& – v#dy pod"a motta: 
„pomocou k svojpomoci“. Pre rozvoj vidieka a obnovu 
dediny vypl!vajú z toho nasledovné po#iadavky:

 ponuka vzdelávania pre deti, mláde# aj dospe-
l!ch, podporujúca pochopenie historick!ch kore-
)ov, charakter a silné stránky vlastného regiónu,

 roz%írenie funkcií %kôl a matersk!ch %kôl na re-
gionálne kultúrne a vzdelávacie zariadenia – aj 
ako príspevok k udr#aniu tak!chto zariadení 
v men%ích obciach,

 zmena pou#ívania a/alebo prestavba obecn!ch 
objektov a priestranstiev na miesta stretnutí,

 podpora vytvárania miestnych spolo$enstiev, 
záujmov!ch a pracovn!ch skupín, ako aj nefor-
málnych sietí na lokálnej úrovni,

 impulzy podporujúce ú$as& ob$ianok/ob$anov 
na plánovaní a rozhodovaní v procese pretvárania 
svojho bezprostredného prostredia,

 zapojenie osobností z politiky, ekonomiky, umenia 
a kultúry, ktorí #ijú na dedine, do miestneho #ivota,

 prenesenie rozhodovania na men%ie a bez-
prostredne dotknuté spolo$enstvá,

 podpora dedinsk!ch zdru#ení a spolkov, ich 
slávností, zvykov a aktivít,

 presadzovanie spolupráce medzi spolkami, ktorá 
prekra$uje rámec jednotliv!ch tém a obecné 
hranice,

 vyvá#en! pomer tradi$n!ch a modern!ch podu-
jatí a aktivít, kde sa rovnakou mierou prezentuje 
zachovávanie kultúrneho dedi$stva a podpora 

 ponukou rozmanit!ch opatrovate"sk!ch slu#ieb 
a chráneného b!vania pre dôstojnú starobu na de-
dine – aj pre pris&ahované dôchodkyne/dôchodcov,

 modely odme)ovania a motivácie za dobrovo"nú, 
$estnú anga#ovanos& v rámci aktivít a slu#ieb 
pre obyvate"ov rôznych generácií, vzoh"adnenie 
nárokov "udí so zvlá%tnymi po#iadavkami pri 
opatreniach stavebn!ch a spolo$ensk!ch zmien.

5. Sebare,exia a vyhlásenie

Európske pracovné spolo$enstvo pre rozvoj vidieka 
a obnovu dediny chce zohráva& aktívnu úlohu pre 
zachovaní a rozvoji vidieckych priestorov. Svojou 
sie&ou partnerstiev ideovo podporuje opatrenia 
na zlep%enie #ivotnej, hospodárskej a oddychovej 
funkcie, ako aj oblasti jednania na zv!%enie kvality 
#ivota v kultúrnej, sociálnej a medzi"udskej oblasti. 
Svoje úlohy vidí v nasledovnom:

 zhroma#(ovanie, prezentácia a vyhodnocovanie 
vedomostí, schopností a mimoriadnych v!sled-
kov v oblasti trvalo udr#ate"ného dedinského 
a regionálneho rozvoja,

 podpora v!meny skúseností a kontakty medzi 
zodpovedn!mi, predná%ate"kami/predná%ate"mi 
a ob$iankami/ob$anmi na vertikálnej úrovni 
a medzi európskymi %tátmi, krajinami, regiónmi 
obcami a dedinami na horizontálnej úrovni,

 pozdvihnutie motivácie obyvateliek/obyvate"ov 
vidieka k ú$asti na rozhodovacích procesoch 

nov!ch kultúrnych a %portov!ch vo"no$asov!ch 
mo#ností.
Spolky, záujmové skupiny a iné formy ob$ian-

skych aktivít pôsobia svojou $innos&ou ve"mi pozi-
tívne na kvalitu #ivota na dedine. Vytvárajú priestor 
k vlastnej aktivite a sebarealizácii. Pre mnoh!ch, 
ktorí sa uva#ujú o #ivote na vidieku, je toto dôle#i-
t!m rozhodovacím kritériom. Okrem toho takéto 
$innosti doká#u zv!%i& regionálnu tvorbu hodnôt, 
v ktorej sa otvárajú nové %ance turizmu a obohacuje 
sa miestne zásobovanie.

Ka$dodenné spoluna$ívanie
Aj na dedinách sa #ivot zmenil. Mladí so star!mi 

u# skoro vôbec ne#ijú pod jednou strechou. Napriek 
tomu e%te funguje sociálny systém „dedina“, aj v(a-
ka $ulému spolkovému #ivotu, ktor! je v mnoh!ch 
regiónoch nosn!m prvkom dedinského bytia. Je to 
v!hoda, ktorá v%ak v sebe skr!va aj nebezpe$enstvo: 
do spolo$ensk!ch procesov a sociálneho #ivota sú 
zahrnuté aj menej organizované skupiny obyvate"-
stva. Obec potrebuje spolurozhodovanie, tvorivos& 
a ú$as& v%etk!ch jej ob$ianok/ob$anov. /eny by& 
mali by& povzbudzované k tomu, aby preberali 
zodpovedné funkcie, $o je v%ak mo#né uspokoji-
vo dosiahnu& len vtedy, ke( sa dosiahne uznania 
v spolo$nosti a pochopenia v rodine. Popri podpore 
rovnosti %ancí oboch pohlaví v zmysle gender ma-
instreaming – u (pozn. prekladate"a: uplat)ovanie 
rodového h"adiska - je(re)organizácia, zlep%enie, 
rozvoj a vyhodnocovanie politick!ch procesov 
tak!mspôsobom, ktor! v$le)uje rodovú rovnos& 
do v%etk!ch opatrení na v%etk!ch úrovniach) sa 
musí presadzova& aj (al%ia zvlá%tna po#iadavka: 
umo#ni& $loveku dôstojne a bez rizika zostarnú& 
na vidieku. Pre#ívané spoluna#ívanie okrem toho 
vy#aduje otvorenos& po#iadavkám mladej generácie 
a posilnenie rodín vo v%etk!ch aspektoch.V nepo-
slednom rade je potrebné venova& nutnú pozornos& 
pris&ahovan!m a migrujúcim obyvate"kám/obyvate-
"om, ako aj "u(om so %peciálnymi po#iadavkami, $i 
odli%n!m postojom k vä$%inovej populácii. Rozvoj 
vidieka a obnova dediny pova#uje za dôle#ité posil-
)ova& kvalitu medzi"udsk!ch vz&ahov. Tomu zodpo-
vedajúce &a#iská a podnety by sa mali presadzova&:

 organizovaním opatrovate"skej starostlivosti pre 
deti, aby sa rodina a práce nemuseli navzájom 
vylu$ova&,

 rozvojom tak!ch slu#ieb, ktoré zaktraktívnia star-
%ím "u(om b!vanie vo vlastnom alebo prenaja-
tom dome pod"a ich predstáv,

a ich anga#ovaniu sa pre iniciatívne spoluvytvára-
nie vlastného #ivotného priestoru, 

 posilnenie sebavedomia vidieckeho obyvate"stva 
a ich identity ako miestne zakorenen!ch Eu-
rópaniek/Európanov so spolo$n!mi hodnotami, 
spolo$nou históriou a spolo$nou kultúrou,

 presadzovanie vnímania celospolo$enského 
v!znamu vidieckych priestorov a po#iadaviek ich 
obyvateliek/obyvate"ov na verejnosti, cez médiá 
a politiku.
Z h"adiska %irokého medzinárodného konsenzu 

pri sú$asnom zachovaní regionálneho charakteru, 
hlásia sa $lenovia a partneri Európskeho pracovné-
ho spolo$enstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny 
k spolo$nému európskemu postupu a k úsiliu ciele 
tejto vízie v%emo#ne presadzova& a zakotvova& 
v politickej realite.

Vydavate&, vlastník a nakladate&: Europäische ARGE 
Landentwicklung und Dorferneuerung (Európske pra-
covné spolo%enstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny)
Redak%n" tím: Ivona Cimermanová (Slovensko), Beatrix 
Drago (Nemecko), Jan Florian ()eská republika), Arno 
Frising (Luxembursko), Bernd Gressler (Nemecko), Dieter 
Gubbels (Nemecky hovoriace spolo%enstvo, Belgicko), 
Henning Kuschnig (Nemecko), Gábor Ónodi (Ma*ar-
sko), Michael Schaloske (Nemecko), Peter Schawerda 
(Rakúsko), Karl Trischler (Rakúsko), Ryszard Wilczy+ski 
(Po&sko), $éfredaktor: Theres Friewald-Hofbauer
Preklad z nemeckého jazyka: I. Cimermanová, SA,P
www.landentwicklung.org
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Krása vidieckej krajiny – dolina Liptovsk&ch Revúc, foto: Ing. arch. Pavol Borodov"ák
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zasadnutie PREPARE tradi$ná kultúrazasadnutie PREPARE tradi$ná kultúra

Po ôsmy krát sa v Klenovci realizovali medzi-
národné tvorivé hudobné dielne mlad!ch 
muzikantov Muzi$ky, v rámci Dní tradi$nej 

kultúry na Slovensku. Projekt podporila Nadácia De-
xia banka Slovensko. Tvorivé dielne Mu#i$ky sú %ko-
lite"ské podujatie ur$ené mlad!m $lenom detsk!ch 
a mláde#níckych "udov!ch hudieb. V tomto roku boli 
ú$astníkmi $lenovia detskej "udovej hudby Kyjovánek 
z detského národopisného súboru z Kyjova z -eskej 
republiky a zo Slovenska to boli muzikanti z detsk!ch 
"udov!ch hudieb Kobylka z Bratislavy a Mlados& 
z Klenovca. Hudobné dielne odborne viedli lektori: 
Dominik Václav z Detvy, Jozef Jackuliak z Kalinova 
a Dominik Va%ulka z Kyjova. Mladí muzikanti pod 
vedením lektorov získavali vedomosti, zru$nosti dob-
rého muzikanta, spoznávali rôznorodos& hudobn!ch 
%t!lov, rozdielnos& v regionalistike v oblasti tradi$nej 
hudby. Mali mo#nos& zdokona"ova& sa vo svojom 
talente spolu s rovesníkmi rovnak!ch zá"ub. Po$as 
tvorivého hudobného t!#d)a v Klenovci na%tudovali 
skladby Rozkazova$ky z Hrochote, hudbu z Kyjovskej 
oblasti, Kokavy nad Rimavicou. Okrem hudobn!ch 
dielní sa vo vo"nom $ase stretli so zástupky)ou 
obecného úradu Mgr. Bla#enou Hru%kovou, ktorá im 
priblí#ila históriu aj sú$asnos& obce Klenovec. Prv! 
ve$er sa stretli s "udovou hudbou Folklórneho súboru 
Vepor z Klenovca. Po$as (al%ích dní vo vo"nom $ase 
nav%tívili ková$sku vyh)u, miestne kúpalisko, vodnú 
nádr#. Za pomoci Jaroslava Zvaru, riadite"a miest-

Bolo pozvan!ch 8 ú$astníkov z krajín ktoré 
majú skúsenosti s fungovaním vidieckych 
parlamentov (z ka#dej krajiny 1 reprezen-

tant: ,védsko, Estónsko, Holandsko, Slovensko, Po"-
sko, Fínsko, Chorvátsko, Írsko). Ú$astníkov z krajín 
ktoré majú záujem organizova& podobné v!meny 
skúseností v budúcnosti.

Cie"om seminára bolo:
 Dosiahnutie vä$%ieho zvidite"nenia “vidieckych 

parlamentov” na Európskej úrovni
 Zlep%enie kvality vidieckych parlamentov a sti-

mulácia nov!ch krajín organizova& podobné akcie
 Intenzívna v!mena skúseností medzi expertmi 

z vidieckych parlamentov o ich fungovaní 
 De'novanie dlhodob!ch projektov s cie"om 

stálej intenzívnej v!meny skúseností a informácií 
medzi krajinami v EU a krajinami mimo EU 

 Umo#ni& %írenie know-how o fungovaní vidiec-
kych parlamentov prostredníctvom rozhovorov 
– ako základ pre tvorbu bulletínu o vidieckych 
parlamentoch

Sú$as&ou programu bolo predstavenie aktivít slo-
venského vidieckeho parlamentu za 10 rokov fungo-
vania na Slovensku. Odprezentovala predsední$ka 
zahrani$ného v!boru VIPA SK Lucia Va$oková.

Program na druh! de) pokra$oval spolo$n!m 
zasadnutím predsedníctva PREPARE s predsední$-
kou v!boru NR pre pôdohospodárstvo a #ivotné 
prostredie Máriou Sabolovou a niektor!mi $lenmi 
v!boru.

Zahrani$ní hostia odprezentovali prácu vo svojej 
krajine a deklarovali 'nan$nú podporu zo strany 
ministerstiev a vlády ich krajiny na fungovanie 
vidieckeho parlamentu. 

Zasadnutia za VIPA SK sa zú$astnili Mária 
Behanovská, Mária Strí#ová, Lucia Va$oková, *u-
bomír Fal&an. S na%imi zahrani$n!mi hos&ami sme 
absolvovali aj prehliadku priestorov NR. 

neho kultúrneho strediska sa u$ili vyrába& ko%íky, 
s animátormi Zuzanou Jakab%icovou a Michalom 
Jakab%icom si mohli vyrobi& %perk, alebo pali$kova-
nú zálo#ku. Posledn! ve$er sa stretli na „opeka$ke“ 
s $lenmi detského folklórneho súboru Mlados& 
z Klenovca a spolu so Stanislavou Zvarovou sa nau$ili 
aj tanec Rontouku. V!sledkom t!#d)ového sna#enia 
bola prezentácia projektu na koncertoch a to: v piatok 
20. 8. 2010 na nádvorí Domova dôchodcov v Klenov-
ci, v sobotu 21. 8. 2010 pri novootvorenej kultúrnej 
pamiatke – Mlyn vo Ve"k!ch Teriakovciach a v obci 
Babinec na podujatí Stretneme sa pod túrni$kou. 
V%etky koncerty mali úspech. Nezostáva iné doda&, 
ako to, #e je ú#asné $o mladí "udia doká#u. Je krásne, 
ke( dávame mlad!m "u(om %ancu poznáva& tradície 
na%ich predkov, rozvíja& ich talent. Ostáva dúfa&, #e 
hudobné tvorivé dielne budú pokra$ova& i na(alej.

Realizátorom projektu bolo Ob$ianske zdru#enie 
RODON, v spolupráci s Miestnym kultúrnym 
strediskom pri obci Klenovec, Národn!m osveto-
v!m centrom, Národn!m ústavom "udovej kultúry 
v Strá#nici. Autormi a koordinátormi projektu boli 
Jaroslav a Stanislava Zvarovci z Klenovca. 

V mene organizátorov chcem vyjadri& v(aku 
ú$astníkom za ozaj tvoriv! hudobn! t!#de), lekto-
rom za precíznu prípravu, ako i donorovi Nadácii 
Dexia banka Slovensko za podporu mlad!ch talentov. 

Mgr. Stanislava Zvarová, koordinátorka projektu

 MUZI$KY , 8. RO$NÍK TVORIV(CH HUDOBN(CH 
DIELNÍ MLAD(CH MUZIKANTOV V KLENOVCI

 ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA PREPARE
27. a 28. septembra 2010 zasadalo predsedníctvo siete PREPARE v Bratislave v hoteli SOREA

Krátka fotoreportá! z rokovania PREPARE a VIPA SK 
a z náv'tevy hostí PREPARE v Národnej rade Slovenskej 
republiky.

Projekt úspe'ne vyvrcholil koncertom. Z hudobnej tvorivej dielne.
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Spustenie vzdelávacieho projektu pre 
zamestnanca a dobrovo*níkov VIPA

Ob$ianske zdru#enie Vidiecky parlament 
na Slovensku za$ína od júla 2010 s realizá-
ciou projektu s názvom Rozvoj "udsk!ch 

zdrojov Ob$ianskeho zdru#enia VIPA, ktor! sa 
realizuje v(aka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu v rámci Opera$ného programu Zamestnanos& 
a sociálna inklúzia.

Názov prijímate*a: Vidiecky parlament na Sloven-
sku

Názov projektu: Rozvoj "udsk!ch zdrojov Ob$ian-
skeho zdru#enia VIPA

Názov Opera%ného programu: Zamestnanos& 
a sociálna inklúzia

Miesto realizácie aktivít projektu: Banská Bystrica, 
okres Banská Bystrica, Banskobystrick! samo-
správny kraj

Trvanie realizácie projektu: 07/2010 - 02/2012
V"#ka nenávratného -nan%ného príspevku: 

150 385 2
Kontaktné údaje: +421 915 446 538, vipa@vipa.sk, 

www.vipa.sk

Cie* projektu: Zv!%ená profesionalizácia a kvalita 
"udsk!ch zdrojov VIPA za ú$elom zlep%enia kvality 
a efektivity poskytovan!ch slu#ieb

)kolenie „Kultúrne dedi%stvo“
Cie"om aktivity je obsiahnu& problematiku 

kultúrneho a prírodného dedi$stva. Odborn! kurz 
sa skladá zo 4 základn!ch tém: Slovenské hrady, 
Slovenské mestá a mestská kultúra, Tradície "udové-
ho stavite"stva a kultúry na Slovensku, Pamiatková 
starostlivos& na Slovensku. ,kolenie je naplánované 
v rozsahu 16 hodín a zú$astní sa ho 20 osôb.

)kolenie „Anglick" jazyk – za%iato%ník“
Cie"om aktivity je %túdium anglického jazyka pre 

frekventantov za$iato$níkov s orientáciou na grama-
tiku a slovnú zásobu so zámerom zv!%i& ich jazykové 
znalosti a gramotnos&. ,kolenie je plánované v roz-
sahu 40 hodín. Zú$astní sa ho 15 osôb.

)kolenie „Anglick" jazyk – pokro%il"“
Cie"om aktivity je %túdium anglického jazyka pre 

frekventantov s orientáciou na nadstavbovú grama-
tiku a slovnú zásobu so zámerom zv!%i& ich jazykové 
znalosti a gramotnos&. ,kolenie je plánované v roz-
sahu 40 hodín. Zú$astní sa ho 15 osôb.

)kolenie „Anglick" jazyk – konverzácia“
Cie"om aktivity je %túdium anglického jazyka 

pre frekventantov s orientáciou na nadstavbovú 
gramatiku a slovnú zásobu, schopn!ch aktívnej ko-
munikácie v cudzom jazyku. ,kolenie je plánované 
v rozsahu 40 hodín. Zú$astní sa ho 15 osôb.

)kolenie „Nemeck" jazyk – za%iato%ník“
Cie"om aktivity je %túdium nemeckého jazyka pre 

frekventantov za$iato$níkov s orientáciou na grama-
tiku a slovnú zásobu so zámerom zv!%i& ich jazykové 
znalosti a gramotnos&. ,kolenie je plánované v roz-
sahu 40 hodín. Zú$astní sa ho 15 osôb.

)kolenie „Nemeck" jazyk – pokro%il"“
Cie"om aktivity je %túdium nemeckého jazyka pre 

frekventantov s orientáciou na gramatiku a slovnú 
zásobu so zámerom zv!%i& ich jazykové znalosti 
a gramotnos&. ,kolenie je plánované v rozsahu 
40 hodín. Zú$astní sa ho 15 osôb.

)kolenie „Nemeck" jazyk – konverzácia“
Cie"om aktivity je %túdium nemeckého jazyka 

pre frekventantov s orientáciou na nadstavbovú 
gramatiku a slovnú zásobu, schopn!ch aktívnej ko-
munikácie v cudzom jazyku. ,kolenie je plánované 
v rozsahu 40 hodín. Zú$astní sa ho 15 osôb.

)peci-ck" cie* 1: Zv!%ená úrove) kvality 
"udsk!ch zdrojov prostredníctvom inovatívneho 
a odborného vzdelávania

Hlavné aktivity: Komunitné vzdelávanie, 
Jazykové vzdelávanie, Komunika$né a prezenta$né 
zru$nosti, IKT vzdelávanie

Cie*ové skupiny: zamestnanec VIPA a dobrovo"-
níci, s ktor!mi toto zdru#enie pracuje.

Plánované aktivity projektu

)kolenie „Vidiecky cestovn" ruch“
Cie"om aktivity je uvies& frekventantov kurzov 

do problematiky turizmu. V úvodn!ch kapitolách 
zoznámi& ich s historick!m v!vojom a v!znamom 
turizmu, vysvetli& základné pojmy. V (al%ích 
$astiach je potrebné umo#ni& frekventantom získa& 
základné vedomosti z v!voja hotelierstva, charak-
teristickou a typológiou ubytovacích zariadení vo 
svete, zoznámi& sa s aktuálnou právnou úpravou 
kategorizácie a klasi'kácie ubytovacích slu#ieb 
na Slovensku. Vysvetli& základné charakteristiky 
produktu ubytovacích a pohostinsk!ch zariadení, 
ich %truktúry, technológie $innosti na jednotliv!ch 
úsekoch a personálne zabezpe$enie vo vidieckom 
turizme a agroturizme. ,kolenie je naplánované 
v rozsahu 16 hodín a zú$astní sa ho 20 osôb.

)kolenie „Komunika%né zru%nosti“
Cie"om aktivity je rozvoj komunika$n!ch 

zru$ností ú$astníkov vo verbálnej a neverbálnej 
komunikácií, ako reagova& na pozitívne a negatívne 
postoje, po$úvanie a na$úvanie, kladenie otázok, 
nácvik prijímania a dávania spätnej väzby. ,kolenie 
je plánované v rozsahu 8 hodín. Zú$astní sa ho 
30 osôb.

)kolenie „Zvládanie stresu“
Cie"om aktivity je nau$i& ú$astníkov efektívne 

zlep%ova& pracovné vz&ahy, a zárove) identi'kova& 
a korigova& svoje reakcie v stresov!ch situáci-
ách a rozvinú& schopnosti potrebné k zvládaniu 
stresu. Sú$as&ou aktivity budú aj praktické uká#ky 
a prípadové %túdie. ,kolenie je plánované v rozsahu 
8 hodín. Zú$astní sa ho 30 osôb.

)kolenie „Rie#enie kon,iktov“
Cie"om aktivity je nau$i& ú$astníkov efektívne 

rie%i& problémy a kon+ikty vznikajúce medzi pra-
covníkmi, $i u# na pracovisku alebo mimo neho. Sú-
$as&ou aktivity budú aj praktické uká#ky a prípadové 
%túdie. ,kolenie je plánované v rozsahu 8 hodín. 
Zú$astní sa ho 30 osôb.

)kolenie „Prezenta%né zru%nosti“
Cie"om aktivity je nau$i& ú$astníkov adekvátne 

vystupova& na verejnosti, zlep%i& sa v okruhu réto-
riky, prípravy na vystúpenie na verejnosti. V rámci 
aktivity sa ú$astníci nau$ia ako $eli& nepriazniv!m 
vplyvom po$as vystúpenia, ako vyu#íva& verbálne 
a hlasové aspekty pred vystúpením, po$as vystúpe-
nia a po vystúpení na verejnosti a budú sa venova& aj 
psychológii prejavu. ,kolenie je plánované v rozsahu 
8 hodín. Zú$astní sa ho 30 osôb.

)kolenie „Psychológia dobrovo*níka“
Cie"om aktivity je priblí#i& ú$astníkom problema-

tiku psychológie dobrovo"níka z poh"adu v!vinovej 
psychológie, v%eobecnej psychológie a psychológie 
u$enia. ,kolenie je plánované v rozsahu 8 hodín. 
Zú$astní sa ho 30 osôb.

)kolenie „Multikultúrne zru%nosti“
Cie"om aktivity je poskytnú& ú$astníkom vedo-

mosti v oblastiach zvykov, tradícií, jedine$nosti 
krajín. Oboznámi& ich so základn!mi pravidlami 
verbálnej, neverbálnej komunikácie, stolovania, 
telefonovania, kore%pondencie, pracovnej morálky 
v dan!ch krajinách v rámci v!chovno–vzdeláva-

 PROJEKT „ROZVOJ +UDSK(CH ZDROJOV 
OB$IANSKEHO ZDRU*ENIA VIPA“
Projekt DOP-SIA-2009/4.1.3/01

zamestnanos% a sociálna inklúzia zamestnanos% a sociálna inklúziazamestnanos% a sociálna inklúzia zamestnanos% a sociálna inklúzia
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cieho procesu. ,kolenie je plánované v rozsahu 
8 hodín. Zú$astní sa ho 30 osôb.

)kolenie „Projektov" mana$ment“
Cie"om aktivity je oboznámi& ú$astníkov so 

základn!mi zásadami projektového mana#mentu, 
z cyklom projektového mana#mentu, jeho $as&ami, 
logistikou, metódami, princípmi. Ú$astníci si 
osvoja základné pojmy ako napríklad $o je projekt, 
implementácia, evaluácia, monitoring, 'nan$n! 
mana#ment, riadenie a administrácia projektu at(. 
,kolenie je plánované v rozsahu 8 hodín. Zú$astní 
sa ho 30 osôb.

)kolenie „Mana$ment %asu“
Cie"om aktivity je zv!%enie schopnosti ú$astníkov 

efektívne vyu#i& $as, identi'kova& ciele, stanovi& 
priority a vytvori& celkov! plán mana#mentu $asu 
na základe identi'kácie a anal!zy naj$astej%ích 
problémov súvisiacich s vyu#ívaním pracovného 
$asu – $asovej tiesni a stresu. ,kolenie je plánované 
v rozsahu 8 hodín. Zú$astní sa ho 30 osôb.

)kolenie „Motivácia“
Cie"om je aktivity praktické osvojenie a roz-

voj techník mana#érskych zru$ností motivácie 
pomocou motiva$ného programu a vybudovanie 
efektívneho motiva$ného prostredia so zameraním 
na kvalitu práce a vyu$ovacieho procesu. Ú$astníci 
získajú praktické návody na budovanie interper-
sonálnych vz&ahov zalo#en!ch na modern!ch me-
tódach motivácie. ,kolenie je plánované v rozsahu 
8 hodín. Zú$astní sa ho 30 osôb.

)kolenie „Teambuilding“
Cie"om aktivity je budovanie a rozvíjanie vz&ahov 

na pracovisku a následne efektivity práce a v!kon-
nosti pomocou zv!%enia povedomia zamestnancov, 
#e sú $lenmi kolektívu, ktor! pracuje pre jeden 
spolo$ne de'novan! cie". ,kolenie je plánované 
v rozsahu 8 hodín. Zú$astní sa ho 30 osôb.

)kolenie „Základy IKT“
Cie"om aktivity je oboznámi& ú$astníkov so 

základn!mi pojmami IKT, mo#nos&ami, funkciami 
a spôsobmi pou#ívania IKT. Rozsah kurzu je 16 ho-
dín. Zú$astní sa ho 20 osôb.

)kolenie „Práca s po%íta%om a správa súborov
Cie"om aktivity je nau$i& ú$astníkov základy 

práce s po$íta$om a textov!mi dokumentmi, ako 

spravova& po$íta$ a súbory. Rozsah kurzu je 8 hodín. 
Zú$astní sa ho 20 osôb.

)kolenie „Textov" editor
Cie"om aktivity je nau$i& ú$astníkov pracova& 

s textov!m editorom. Rozsah kurzu je 8 hodín. 
Zú$astní sa ho 20 osôb.

)kolenie „Tabu*kov" kalkulátor
Cie"om aktivity je nau$i& ú$astníkov pracova& 

s tabu"kov!m kalkulátorom. Rozsah kurzu je 16 ho-
dín. Zú$astní sa ho 20 osôb.

)kolenie „Databázy
Cie"om aktivity je nau$i& ú$astníkov pracova& 

s databázami. Rozsah kurzu je 8 hodín. Zú$astní sa 
ho 20 osôb.

)kolenie „Elektronická prezentácia
Cie"om aktivity je nau$i& ú$astníkov pracova& 

s funkciami podporujúcimi tvorbu elektronickej 
prezentácie. Rozsah kurzu je 8 hodín. Zú$astní sa 
ho 20 osôb.

)kolenie „Práca s internetom
Cie"om aktivity je nau$i& ú$astníkov pracova& 

s internetom. Oboznámi& ich so v%etk!mi funkciami 
a mo#nos&ami vyu#itia internetu, pracova& s interne-
tov!mi prehliada$mi a vyh"adáva$mi. Rozsah kurzu 
je 16 hodín. Zú$astní sa ho 20 osôb.

)kolenie „Správa kontaktov a úloh
Cie"om aktivity je nau$i& ú$astníkov spravova& 

kontakty a úlohy v PC. Rozsah kurzu je 16 hodín. 
Zú$astní sa ho 20 osôb.

)kolenie „Informa%ná bezpe%nos!
Cie"om aktivity je nau$i& ú$astníkov pracova& 

s internetom a s PC bezpe$ne. Ú$astníci sa nau$ia 
ako ochráni& po$íta$ pred in'kovaním rôznymi 
internetov!mi vírusmi, ako predís& unikaniu dát 
z PC at(. Rozsah kurzu je 16 hodín. Zú$astní sa ho 
20 osôb.

)kolenie „Cms e-learning
Cie"om aktivity je nau$i& ú$astníkov pracova& 

s funkciou cms e-lerning. Rozsah kurzu je 16 hodín. 
Zú$astní sa ho 20 osôb.

Realizácia projektu je v plnom prúde. Na%a 
zamestnanky)a a dobrovo"níci u# absolvovali 
prvé %kolenia v rámci vzdelávacieho projektu. Ako 
prvé absolvovali 16 – hodinové %kolenie s názvom 
„Vidiecky cestovn! ruch“ v Krupine, po ktorom 
nasledovalo %kolenie s názvom „Kultúrne dedi$stvo“, 
taktie# v rozsahu 16 hodín, ktoré sa u# konalo 
v Banskej Bystrici. 

Následne sme za$ali s jazykov!m vzdelávaním 
v anglickom jazyku, kde sa na%i pätnásti ú$astníci 

vyu$ujú modernou formou vzdelávania – prostred-
níctvom e-learningového portálu. Ten im umo#)uje 
jednoduché a pohodlné prihlásenie sa z prostredia 
domova. V!hodou tohto vzdelávania je aj to, #e 
ka#d! ú$astník kurzu si mô#e zvoli& vlastné tempo, 
ktoré zoh"ad)uje jeho individuálne mo#nosti.

Ú$astníkom kurzov prajeme ve"a chuti do %túdia!

zamestnanos% a sociálna inklúzia zamestnanos% a sociálna inklúziazamestnanos% a sociálna inklúzia zamestnanos% a sociálna inklúzia

Touto zmluvou obe zmluvné strany vyjadrili, 
#e majú záujem o v%estrann! rozvoj sloven-
ského vidieka a #e k tomuto cie"u smeruje 

aj podstatná $as& aktivít oboch partnerov. Ka#dá 
zmluvná strana bude pritom svoje aktivity realizova& 
nezávisle a u t!ch aktivít, kde budú spolo$né záuj-
my, bude sa táto $innos& spolu koordinova&.

Poslaním OZ VIPA na Slovensku ostáva na(alej 
presadzova& zvy%ovanie kvality #ivota na vidie-
ku a podporova& vidiecke iniciatívy pri riadení 
vidieckeho rozvoja. Cech bryndziarov má podobné 

záujmy av%ak z poh"adu spracovania mlie$nej 
produkcie malov!robcov na mlie$ne, zvlá%& syrárske 
%peciality. S t!m súvisí samotn! rozvoj produkcie 
ov$ieho, kozieho i kravského mlieka na vidieku 
a podpora tradi$nej mliekarenskej v!roby zdrav!ch 
mlie$nych v!robkov.

Táto spolupráca sa u# osved$ila aj v praxi pri 
spolo$nom presadzovaní tradi$nej v!roby bryndze 
z ov$ieho mlieka, pri organizovaní viacer!ch 
ov$iarsk!ch slávností ako boli napr. v Pribyline, vo 
V!chodnej, Ba$ova cesta v Tur$ianskych K"a$a-
noch, tradi$né oslavy v Klenovci at(. Tieto aktivity 
spojené s ov$iarskou tradíciou a v!robou najmä 
tradi$n!ch ov$ích syrov, ako je napr. o%tiepok, pare-
nice, korbá$iky, #in$ica a taktie# aj nové syry ako je 
Klenovec k! syr, Údená ba$ovská hrudka i vyzreté 
ov$ie syry Merino, alebo aj nakladané ov$ie syry 
v oleji, alebo v slanom náleve a pod., napomáhajú 
zachova& vidiecky charakter, "udové tradície a sú 
v!znamn!m prínosom aj ekonomicky a podstatne 
napomáhajú aj zdraviu "udí najmä svojimi probio-
tick!mi ú$inkami. 

Pevne veríme, #e spolupráca Ob$ianskeho zdru-
#enia Vidieckeho parlamentu a Cechu bryndziarov 
prinesie aj v budúcnosti ve"a pozitívnych aktivít a prí-
nosov pre (al%í v%estrann! rozvoj ná%ho vidieka.

Ing. Karol Herian, CSc.

 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI VIPA S CECHOM 
BRYNDZIAROV

Vo Zvolene pri príle!itosti vyhodnotenia Líderky 2010 vo Zvolene v Divadle Jozefa Gregora Tajovského bola podpí-
saná s Cechom bryndziarov „Zmluva o partnerstve v sieti VIPA“. Za OZ Vidieckeho parlamentu zmluvu podpísala jej 
predsední%ka Mária Behanovská a za Cech bryndziarov jeho predseda Ing. Ján Kereste$. 

Ing. Ján Kereke' a Mária Behanovská pred podpisom.



28 ná! vidiek 3/2010 29ná! vidiek 3/2010

Milujem nede"né rána. V%ade je ticho 
sprevádzané pokojn!m dychom 
spiacich, a %umom vetra v stromoch 

za oknami. Aj ulice sú tich%ie ako cez t!#de). Pocit 
ú#asnej bezstarostnosti po celom t!#dni ma vyhá)a 
z postele aby som si ho umocnil a e%te viac pred1#il 
a vychutnal osamote. 

R!chlo a opatrne vstávam... nahadzujem na seba 
domáce háby, pripravím si hrn$ek kávy (naliatej 
%tyri milimetre od vrchu – lep%ie sa s3ka), cigarety, 
sluchátka s „iPodom“, nejak! nepre$ítan! Hríbov 
t!#de), alebo sudoku a %up von. 

V lete to b!va na lavi$ku pod slne$ník, teraz 
na ke( je u# chladnej%ie tak aspo) na balkón. 

Zvykol som si na tento nede"n! rann! rituál... 
a „precvi$il“ dokonca a# tak, #e pri tom nikoho nezo-
budím.. (alebo si na to zvykli u aj moje „babuchy“). 

Tak tomu bolo aj nedávno. V tú nede"u sme mali 
ma& „farsk! de)“ (je to taká v!ro$ná udalos& farnosti 
spojená s posedením vonku, gulá%om, kolá$mi, #i-
vou hudbou a turnajom mini%trantov proti k)azom 
a reho"níkom (...hihi miestni %kodoradostne pozna-
menali, #e je to jedin! de) v roku, ke( je farníkovi 
dovolené „kopnú& si do farára“). 

To ráno bolo pod mrakom chladné s vetríkom, 
e%te som si hovoril, gániac na nebo, „%koda, #e mal 
I"ko v telke pravdu s jeho predpove(ou po$asia“. No 
dobrá, vo)avá Jacobska v hrn$eku, „blúziky Erica 
Claptona a B. B. Kinga mi r!chlo pomohli vráti& sa 
do môjho „pohodového normálu“. Pri druhej, $i 
tretej cigarete ma $osi zaujalo vo vini$i rastúcom 
pod balkónom. (Toho roku mi vini$ ve"a radosti 
neurobil. Zvlá%& tento „domáci“, so stolov!mi odro-
dami. Strapcov bolo málo, vä$%ina po%la na pero-
nospóru, a v tú nede"u u# bol prázdny úplne. -osi 
tam viselo a hompá"alo sa. Namáhajúc svoj zrak 
nahol som sa ponad balkón a uvidel som ho ! Pavú-
$isko! Ve"k!, farebn!, #ltohned!, s pásikmi na chrbte. 
Visel za vlákno tak tenké, #e som ho svojimi slab!mi 
o$ami neuvidel. Visel a akoby plával $i skôr lietal 
v jemnom prúdení vzduchu. Pavu$inu som svojimi 
slab!mi o$ami nevidel. E%te som si vravel.... „$o tu 
chce% ty potvorka %karedá v takom ne$ase... ve( je 
zima, pofukuje vietor! !?“ 

A potom to pri%lo. Po chvíli sa vak akoby rozvid-
nelo, vysko$ilo aj slnie$ko spoza mrakov a oteplilo 
sa. U# bolo zrazu vidie& aj lesknúce sa pavu$inky. 
Boli hrozne tenké, tak tenké pavu$iny som sná( 
e%te ani nevidel. Roztiahnuté medzi vidlicou dvoch 

a ja.. „nie pavúk I"ko je vonku, nebude“. Na obed sa 
suché pono#ky veselo k!vali na %nóre a vonku bolo 
23 stup)ov.

Uva#oval som aj nad t!m $o ho viedlo k môjmu 
vini$u??? Ako vedel, #e tam budú chodi& muchy? 
A pre$o vlastne tie muchy tam chodili, na vini$, kde 
u# nebolo sladkej bobu"ky hrozna, $i hnilého strapca? 

Tu je sná( vysvetlenie. Ide o ju#nú expozíciu 
pozemku s vyhriatymi stenami domu ako aj listami 
vinica. Teplo láka nielen pavúka ale aj muchy. 
Naviac Muchy mali asi aj in! dôvod tam chodi&, 
Vini$ bol dos& napadnut! hubami a pravdepodobne 
aj rozto$mi. Napadnuté miesta rany b!vajú zdrojom 
ob#ivy pre tento hmyz, preto tam tak rady lietali 
a veselo pobehovali, k3miac sa v!tokmi rozto$ov $i 
bune$n!ch %tiav listov. 

ERGO. Na jar musím zv!%i& dôraz na jarn! po-
strek proti rozto$om.

vini$ov!ch prútov - tesne nad listami - vyzerali ako 
tenisová raketa vystr$ená nad vini$om. Akurát #e 
vlákna neboli pospájané aj prie$ne do sie&ky, ale len 
ved"a seba – rovnobe#ne... ako struny harfy. 

Dávno som zabudlo na svojho Blue Billy Kinga 
a Claptona, aj na kávu chladnúcu v hrn$eku. 
Zrazu ma len ten pavúk zaujímal. Neubehlo ani 
desa& minút a so slnkom pri%lo aj teplo a vzápätí 
muchy. Keby jedna ale dve, tri, desa&...! Nie také, $o 
poznáme z domu, malé, bzu$iace, $ierne potvory, 
$o otravujú ráno nad poste"ou a %teklia pri nose. 
Tieto boli %tíhle, %edé a a hrozne %karedé. Lietali 
ponad listy a krátkymi skokmi preskakovali z listu 
na list zvedavo po )om pobehali $osi po%tuchali t!m 
svojim sosákom a %up hne( (alej. 

Ú#asné!!! Vtedy ma to napadlo. /iadny I"ko z te-
levízie nevedel tak presne ako tento mal! tvor... táto 
malá chlpatá potvora.. #e bude pekne a teplo... a a #e 
prídu muchy. Asi reaguje na zmenu atmosférického 
tlaku alebo nie$o podobné. Ve"mi múdry tvor$ek. 

V to nede"né ráno som pobudol veru na balkóne 
dlho a a pozoroval ten krásny a zaujímav! kúsok 
sveta. Keby ste len videli ak! je %ikovn! ke( sa 
chytila mucha. V mihu bol pri nej ako po rebríku 
vybehol po svojich rovnobe#n!ch pavu$inkách 
a %&úch... vrhol na lapenú muchu (al%í kúsok vlákna, 
asi aj do nej nie$o vpichol lebo po chvíli mucha 
znehybnela. Pavúk si koris& omotal a potom - div 
sa svete – pri&ahoval, ako vysutú lanovku po neja-
kom lane, k svojej skr!%i. Vyzeralo to ako tie vozíky 
s kamením $o sa %inú ponad cesty z kame)olomu 
do cementárne.

A keby ste videli ako chutne ten pavúk kaká. 
No videl u# z vás niekto pavúka kaka&? (prepá$te 
mi túto fekalománsku poznámku). /iadny tvor si 
ne%piní do svojho hniezda ani pavúk nie. Vylezie 
na pavu$inu prestr$í zado$ek cez svoje „struny 
pavu$ín“ a kvic.. vypusti biele $udo dole na zem. 

V tú nede"u bol pekn! a slne$n! de). Aj farská 
akcia sa vydarila. I"ko v telke pravdu nemal. Aspo) 
nie u nás v Nitre. U nás mal pravdu môj pavúk.

V nasledujúce dni som ho chodil pozoroval ka#d! 
de). V jeden de) ráno nevy%iel, hoci aj slnko svieti-
lo, ostalo mi smutno, mysliac si #e odi%iel, alebo ho 
dostal nejak! predátor. Ale nie. Dá#( o desiatej bol 
jasn!m dôvodom, pre$o pavúka nebolo vidno. 

Na druh! de) bol ráno zase vo svojej sieti. Vzal 
som kô% so %pinav!m prádlom, reku aspo) dám 
pono#ky vypra&. /ena vraví... „neper bude pr%a&...“ 

Celé dni pozorujem a obdivujem tohto „pavúka 
– I"ka“. Ka#d! de) má nie$o nové pre m)a. Raz je to 
drobná mu%ka lapená v jeho sieti, raz nové spevnene 
vrchné lanká pavu$ín (to na druh! de) bol silnej%í 
vietor) pavu$ina samozrejme vydr#ala. 

Priznávam, a# nastane zima, bude mi za pavú-
kom smutno. No u# dnes som rád, #e som ho mohol 
pozorova&, a nie$omu sa priu$i&. Svet je krásny 
a zaujímav! a obdivuhodn! aj v tak!chto mal!ch 
príhodách. Cítim sa pokornej%ie ale akosi aj %&ast-
nej%ie a obohatenej%ie. Dokonca ani ten Clapton mi 
u# neznie tak bolestne krásnosmutno.

Oh lordie lord
It hurts me so bad for us to part
But someday baby
I ain‘t gonna worry my life anymore

Richard

literárne okienko literárne okienkoliterárne okienko literárne okienko

 PAVÚK

skúsenosti zo zahrani$iaskúsenosti zo zahrani$ia

Starosta je akoby medzi kladivom a nákovou, 
preto#e záplavy v regióne sú ve"mi $asté a 
v r. 1999 si vybrali krutú da). 5 obyvate"ov 

meste$ka po$as záplav zahynulo, r. 2005, 2006 
a 2009 si vyliata rieka Aude na%&astie obete nevy#ia-
dala. Na druhej strane sa starosta borí s obrovsk!m 
mno#stvom #iadostí o stavebné povolenia, práve 
v ohrozenej zóne. /iadosti nemô#u by& masívne od-
mietané, preto#e nová v!stavba láka aj "udí z okolia, 
podnikate"ov, slu#by at(. Pre deti nov!ch obyvate"ov 
zasa treba stava& %kôlky a %koly, kultúrne zariadenia, 
obchodnú sie&.

Pri tom v%etkom sa e%te neza$alo so stavbou 
hrádze, ktorá je naplánovaná u# 10 rokov. Zaradeniu 
hrádze do územného plánu predchádzali dopado-
vé %túdie, kalkulácie, administratívne povolenia. 
Uplat)uje sa zásada, #e tam, kde po$as povodní 
v!%ka vody nepresiahne 50 cm, stavebné povolenia 
sa ude"ujú. .a#ko sa v%ak vysvet"uje odmietnutie 
stavebného povolenia tam, kde voda presiahla túto 
hodnotu.

V tak!ch prípadoch sa e%te dá operova& doplne-
ním projektu o tzv. núdzovú miestnos&, do ktorej je 
vstup z domu. Jej podlaha musí v%ak by& minimálne 
180 cm nad úrov)ou hlavného vchodu.

A e%te jeden postreh autora, ktor! pracoval rok 
vo Francúzsku ako konate" istej stavebnej spolo$-
nosti z Pova#ia.

Ak v SR vládne divok! stavebn! boom a develo-
péri $asto silou pe)azí prevalcujú stavebné úrady, 
vo Francúzsku sa nestavia na zelen!ch lúkach, na 
ornej pôde a nezaberajú sa pe%ie zóny, zele) $i 
autobusové nástupi%tia. Vyu#ívajú sa najmä svahy, 
nekvalitné terény, asanované priestory, prípadne sa 
terény rekultivujú. Ako to niekedy vyzerá v praxi 
po unáhlen!ch a neestetick!ch investíciách v SR, 
sta$í sa pozrie& do útrob e%te úplne nefunk$n!ch tzv. 
Troch ve#í v Bratislave.

Pod&a RMC a Le Monde spracoval
Peter Kopeck"

 SKÚSENOSTI FRANCÚZSKEHO STAROSTU Z OBCE 
OHROZENEJ ZÁPLAVAMI
Starosta francúzskeho meste%ka Cuxac d´Aude (nachádza sa v ju!nom Francúzsku, medzi Arles a Toulouse) Jacques 
P. sa zdôveril francúzskemu  regionálnemu rozhlasu s problémami, ktor"m %elí obec v zóne ohrozenej záplavami. 
Ke*!e problematika bola toho roku aktuálna aj u nás, jeho my$lienky sme spracovali do krátkeho príspevku.
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 PROGRAM 6. INFOD)A VIPA

6. Informa!n" de# Vidieckeho parlamentu,
venovan" novinkám v oblasti podpory
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a $peciálnej téme
„Rovnos$ príle%itostí pre obyvate&ov vidieka“
22. a 23. október 2010
In$titút vzdelávania veterinárnych lekárov, Ko$ice

Program 22. októbra
 10:00 – 10:10 hod. Otvorenie 5. Infod!a
 10:10 – 10:45 hod. Ing. Ján Be!adik, MP SR – Novinky v PRV 
 10:45 – 11:30 hod. Mária Behanovská, predsední"ka VIPA SK – Dopad projektu Informa"né dni pre plnenie 

záverov Fóra VIPA 
 11:30 – 12:30 hod. Prestávka, ob"erstvenie 
 13:00 – 14:00 hod. Mgr. Janka Miku#áková, RRA Doln# Turiec – Vyu$itie prístupu LEADER ako príle$itos% 

obyvate&ov vidieka 
 14:00 – 15:00 hod. Ing. Ladislav Bartók, OZ Pro Tornensis – Zhodnocovanie doteraj#ích mechanizmov RV 

ako rovnos% príle$itostí obyvate&ov vidieka 
 15:00 – 15:30 hod. Prestávka
 15:30 – 16:30 hod. Mgr. 'ubomír Fal%an, SAV Bratislava – Sie%ovaním k efektívnosti regiónov 
 16:30 – 17:30 hod. Ing. Karol Herian – Vidiecka ekonomika – vyu$itie miestnych zdrojov 
 18:00 – 19:00 hod. Ve"era
 od 19:00 hod. Program – ABOV 

Program 23. októbra
 7.30 hod. ra!ajky
 08.00 – 09.00 hod. Ing. Janka Miku#áková – Spracovanie záverov z 6. Infod!a
 09.00 – 10.00 hod. Ing. Ladislav Bartók – závery k téme Rovnos% príle$itostí 
 10.00 – 10.15 hod. Prestávka
 10.15 – 11.15 hod. Mgr. 'ubomír Fal%an – závery k téme 

sie%ovaním k efektívnosti regiónov 
 11.15 – 12.00 hod. Diskusia k téme Infod!a
 12.00 – 13.00 hod. Obed 
 13.00 – Ukon"enie odchod ú"astníkov

  A. Mechanizmy podpory

 Národná: nariadenia vlády 264/2009 o podpor-
n!ch opatreniach v pôdohospodárstve

 Európska: nástroje spolo$nej po"nohospodárskej 
politiky

Financovanie v rámci spolo%nej 
po*nohospodárskej politiky

 Priame platby a trhové opatrenia (nastavuje EÚ)
 Rozvoj vidieka (nastavuje ka#d! $lensk! %tát 

pod"a vlastn!ch potrieb)

Priame platby a trhové opatrenia
Priame platby a trhové opatrenia zvy%ujú príjmy 

po"nohospodárov bez oh"adu na v!robu, ak dodr-
#iavajú normy ochrany #ivotného prostredia, dobré 
#ivotné podmienky zvierat, bezpe$nos& potravín 
a dobr! stav pôdy. 

Priame platby – Ak ste po"nohospodárom 
a spravujete aj po"nohospodársku pôdu, prav-
depodobne máte nárok na priame platby, ktoré 
predstavujú najv!znamnej%iu formu 'nan$n!ch 
zdrojov EÚ v po"nohospodárstve. Reforma spolo$-
nej po"nohospodárskej politiky z roku 2003 zaviedla 
nov! systém priamych platieb, známy ako systém 
jednotnej platby, v rámci ktorého pomoc u# nie je 
prepojená s v!robou. Hlavn!m zámerom jednotnej 
platby je podpori& príjmy po"nohospodárov bez 
oh"adu na v!robu, ak dodr#iavajú normy ochrany 
#ivotného prostredia, dobré #ivotné podmienky 
zvierat, bezpe$nos& potravín a dobr! stav pôdy. 
Po"nohospodárov to motivuje rozhodova& sa pod"a 
signálov trhu. 

Trhové opatrenia – Osobitné re#imy podpory 
boli zriadené alebo ponechané pre mnohé v!robky, 
ako napríklad tvrdá p%enica, bielkovinové plodiny, 
ry#a, orechy, energetické plodiny, zemiaky ur$ené 
na v!robu %krobu, mlieko a mlie$ne v!robky, osivá, 
bavlna, tabak, olivovníky a strukoviny. Predajcovia 
a spracovatelia mô#u po splnení ur$it!ch podmie-
nok získa& v!vozné náhrady $i dotácie na spracova-
nie a úpravu. 

Rozvoj vidieka prostredníctvom národn"ch 
programov (Program rozvoja vidieka SR 2007-
2013)

Finan$né zdroje na rozvoj vidieka napomáhajú 
zlep%i& konkurencieschopnos& po"nohospodárskych 
a lesníckych subjektov, chráni& #ivotné prostredie 
a krajinu, zlep%ova& kvalitu #ivota a rôznorodos& vi-
dieckej ekonomiky a podporova& prístupy k rozvoju 
vidieka, ktoré vychádzajú z miestnych reálií

EÚ v zmysle politiky rozvoja vidieka na roky 
2007 – 2013 prispieva k investíciám $lensk!ch %tátov 
sumou, ktorá prevy%uje 90 miliárd eur. Cie"om 
tejto pomoci je zv!%enie konkurencieschopnosti 
po"nohospodárstva a lesníctva, ochrana #ivotného 
prostredia a krajiny, zlep%enie kvality #ivota a diver-
zi'kácia ekonomiky na vidieku. V rámci %tvrtej ob-
lasti (Leader) vznikajú mo#nosti 'nancova& prístupy 
k rozvoju vidieka vychádzajúce z miestnych reálií. 

Mechanizmy, ktoré je mo$né v rozvoji vidieka 
vyu$íva! aj teraz.

Rôzne dotácie pre ob$anov v oblasti energetiky, 
resp. %etrenia s energiou

 dotácie na slne$né kolektory
 dotácie na v!menu kotlov
 zv!hodnené úvery na zatep"ovanie objektov.

Vo v%etk!ch prípadoch je mo#né pri vyu#ití 
t!chto mechanizmov pritiahnu& na vidiek 'nan$né 
zdroje, u%etri& na v!davkoch a tie eventuálne vyu#i& 
na rozvoj.

Mechanizmy ponúkané cez UPSVaR v rámci 
zákona o slu#bách zamestnanosti. Je potrebné po-
znamena&, #e ide v celku o miliardové sumy.

 príspevok na aktiva$nú $innos&, dobrovo"nícku 
slu#bu. Najmä obce ale aj zdru#enia mô#u tak zís-
ka& ve"mi lacnú pracovnú silu. Otázka je len – $i 
sme pripravení efektívne ju zhmotni& v prospech 
rozvoja. Prax ukazuje, #e a# na malé v!nimky ani 
nie. Je to %koda.

 Podobne aj s chránenou diel)ou at(. 
Mechanizmy cez ESF (SIA, FSR) na inklúziu, 

vzdelávanie. 

 ROVNOS- PRÍLE*ITOSTÍ PRE OBYVATE+OV VIDIEKA 
Cie&om je analyzovanie doteraj$ích mechanizmov a zhodnoti# efektivitu, resp. poukáza# na mo!nosti lep$ieho 
vyu!itia existujúcich mechanizmov, ich zmien, resp. navrhnú# nové.
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Program obnovy dediny. 
Obecné rozpo$ty, rozpo$ty podnikate"ov, ob$a-

nov z vidieka sú nasmerované na rozvoj vidieka, $i#e 
prostredia, kde oni #ijú (a pracujú). Prax ukazuje, 
$e %asto sa samosprávy nevedia s touto otázkou 
vysporiada! a tak miliardy sa mí'ajú malo efektív-
ne, nie v prospech programu rozvoja.

  B. Odporú%ania, kde potrebuje slovensk"
  vidiek podporu?

V ekonomickej oblasti pri podpore subjektov 
vyu#ívajúcich miestne zdroje – pôda, "udia, prírod-
ne bohatstvo (nerastné, turizmus), ostatné miestne 
zdroje (remeselníctvo)?

Ktor! ekonomick! subjekt potrebuje podporu 
?? – je rozhodujúce h*adisko ve*kosti (ve"k! alebo 
mal! farmár, ve"k! alebo mal! spracovate" ) alebo 
h*adisko príspevku subjektu k naplneniu cie"ov 
v sociálnej a environmentálnej oblasti? 

Ak je rozhodujúce h*adisko ve*kosti – KTO? 
Ve"k! alebo mal!? Vi( ve"k! podnik HYZA, ktorá 
preinvestoval obrovské peniaze z predchádzajúcich 
programov a dnes kon$í, ale mal! rodinn! podnik?

Ak je rozhodujúce h*adisko príspevku – KTO 
má vä$%í príspevok? Ve"k! alebo mal!? AKO Prispe-
je do jednotliv!ch oblastí? 

V sociálnej oblasti – v dostupnosti zamestna-
nosti zabezpe%ujúcej príjmy na $ivot na vidieku, 
v dostupnosti a kvalite vzdelania, sociálnych 
a zdravotníckych slu$ieb, kultúry, verejn"ch slu-
$ieb (#tátna správa a územná samospráva).

V environmentálnej oblasti – v skultúrnení 
obhospodarovanej krajiny, v produkcii ekolo-
gick"ch produktov, v opatreniach zmier'ujúcich 
klimatické zmeny.

  Ako vidíme doteraj#iu podporu?

Je doteraj#ie 8 ro%né smerovanie podpory 
na rozvoj vidieka v rámci spolo%nej po*nohospo-
dárskej politiky vidite*né?

Zlep#uje sa konkurencieschopnos! po*nohos-
podárov a lesníkov, ako sa dr#í spracovate"sk! 
sektor – pre#ije bez (al%ej pomoci, má vôbec zmysel 
pomáha& sú$asn!m subjektom? Ktor!m?

Zlep#uje sa $ivot na vidieku, zvy#uje sa diverzi-
-kácia hospodárskej %innosti obyvate*ov vidieka? 
V ktor!ch oblastiach sa zlep%uje, v ktor!ch je rov-

 Podporova& proti korup$né opatrenia s cie"om 
posil)ovania rovnosti príle#itostí. Tam, kde je 
korupcia, rodinkárstvo a podobné javy, ve"mi 
&a#ko hovori& o rovnosti príle#itostí !!!

 Zasadzova& sa za zmenu sociálneho systému – 
NA ZÁSLUHOV4. Ke( sa zadarmo rozdáva, 
prehlbuje sa „MORÁLNA“ kríza. Hospodárska je 
len dopadom, vonkaj%ím prejavom.

 Postupne zavádza& do praxe metodiku boja proti 
chudobe. Bridges out of Poverty – Mosty z chu-
doby. Rubby Paine, Boj proti chudobe v súlade 
s praxou Rubby Paine a jej kolegov má charakter 
multisektorov! ale aj integrovan!.

 Rezonovala otázka, #e VIPA by mala ma& %ir%iu 
bázu, %ir%ie partnerstvo na presadzovanie záuj-
mov „VIDIEKA“ 
Navrhujeme vo vä$%ej miere sa na vidieku dr#a& 

princípov a zásad rozvoja pri tvorbe koncepcií, 
stratégií, programov ale aj ak$n!ch plánov. K tomu 
je potrebné h"ada& spolo$níkov, ale aj vychováva&. 
Musíme to robi& v systéme. A ani to nie je na zá-
vadu, ke( sa tomu budeme venova& systematicky. 
Súvisí to aj so smerovaním in%tituciálneho rozvoja 
VIPA, R-VIPA at(. 

Ladislav Bartók

naká a v ktor!ch sa zhor%uje? Ako sa diverzi'kujú 
$innosti? A vôbec dochádza k nejakej dierzi'kácia? 
Sú schopné sú$asné po"nohospodárske subjekty 
diverzi'kácie? Resp. nemá ís& Slovensko opa$n!m 
smerom – malé podniky, remeselníci, #ivnostníci 
v turizme diverzi'kujú svoju hospodársku $innos& 
smerom k po"nohospodárstvu – za$nú obhospoda-
rova& pôdu? 

Zlep#ilo sa obhospodarovanie krajiny – máme 
poorané polia, vykosené lúky a spasené pasienky? 
Ak nie, $o tomu bráni? Dosiahli sme pokrok v pro-
dukcii ekologick!ch potravín, dodr#iavaní prírode 
%etrného vyu#ívania pôdy (po"nohospodárskej, 
lesnej)? Sú$asné opatrenia vo vz&ahu k povodniam 
sú dostato$né?

  Rovnos! príle$itostí pre obyvate*ov vidieka

 V získavaní podpory z 'nan$n!ch nástrojov 
Spolo$nej po"nohospodárskej politiky – mal! vs. 
ve"k!, podnik vs. fyzická osoba, mlad! vs. star! 
(ako podnik fungujúci).

 V mo#nosti vyu#itia verejn!ch slu#ieb – ich do-
stupnosti: vidiek vs. mesto. Aké nástroje/postupy 
na odstránenie prípadnej diskriminácie? (Napr. 
pomô#e internet?).

  C. Zhodnocovanie mechanizmov podpory
  rozvoja vidieka vrátane zvy#ovania rovnosti
  príle$itostí pre obyvate*ov vidieka. 

 Zasadzova& sa o uplatnenie teórie rozvoja na báze 
vnútorn!ch zdrojov. Realizova& také aktivity, aby 
sa táto teória udomác)ovala v hlavách a následne 
v prístupoch stakehodrov vidieka. Je potrebné 
dosiahnu& postupnú zmenu paradigmy v prístu-
poch rozvoja vidieka (Hore aj Dole) Prvoradá je 
zmena „dole“ aby sa vedel vytvori& tlak smerom 
„hore“. Vo ve"a prípadoch u# aj teraz by boli 
lep%ie v!sledky pri novej PARADIGME.

 presadzova& princíp „Integrovaného prístup roz-
voja vidieka na celom vidieku ( osveta!!!, tréningy 
pre aktérov ale aj ob$anov)

 Vidieku by prospel lep%í sociálny kapitál. Po(me 
cielene, programovo budova&, lebo je tam obrov-
sk! potenciál na rozvoj.

 Podporova& pochopenie princípu programového 
rozpo$tovania (aj viac ro$ného rozpo$tovania ) 
a uplat)ovania v praxi. 

Ladislav Bartók a Mária Behanovská

 SIE-OVANÍM K EFEKTÍVNOSTI REGIÓNOV 

Hlavné my#lienky k predná#ke 

1. Hodnota aktérstva v sietiach na rie%enie miestnych a regionálnych problémov – je slabá – absentuje 
osveta. 

 
2. Ob%an a ob%iansky sektor $asto nie sú pozitívne vnímaní na úrovni samospráv (miestnych aj regionál-

nych) ako aj u %tátnej správy.

3. Vytvára& podmienky, v$ítane legislatívnych, pre formovanie miestneho a regionálneho trhu pre miest-
nych producentov. Prezentova& a presadzova& túto ideu.

4. Pôsobi! na miestne a regionálne podnikate*ské #truktúry v smere formovania ich záujmov!ch zdru#e-
ní, ktoré by boli partnerom pre samosprávy

-ubomír Fal#an 
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Os 4 - Realizácia prístupu Leader
V rámci tejto osi je alokovan!ch 3,04 % 'nancií 
z Európskeho po"nohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka = 79,0 mil. 2.

 
Opatrenia:
4.13 Implementácia integrovan"ch stratégií 
rozvoja územia
4.2 Projekty spolupráce
4.3 Chod miestnej ak%nej skupiny

Projekty v rámci t!chto opatrení sú realizované 
prostredníctvom opatrení osi 3 Programu rozvoja 
vidieka SR 2007 – 2013.

tab. 1: Rovnomerné regionálne rozlo!enie miestnych 
ak"n&ch skupín na území SR 

Samosprávny kraj I. v"zva II. v"zva Celkom
Bratislavsk" a Trnavsk"
kraj (zmie!ané VSP)

0 1 1

Trnavsk" kraj 3 1 4

Nitriansky kraj 5 0 5

Tren(iansky kraj 2 2 4

Banskobystrick" kraj 3 2 5

#ilinsk" kraj 1 1 2

Ko!ick" kraj 0 4 4

Pre!ovsk" kraj 1 3 4

.al#ie kroky v rámci osi 4 Leader
 V!zva na opatrenia 4.2 vykonávanie projektov 

spolupráce – predpoklad november/2010.
 V!%ka oprávnen!ch v!davkov na 1 projekt v rám-

ci národnej aj nadnárodnej spolupráce je max. 
75 757 EUR.

 MAS schválenej na implementáciu stratégie v SR 
mô#u by& schválené v rámci podpory z PRV SR 
maximálne 2 projekty národnej alebo nadná-
rodnej spolupráce po$as 1 kalendárneho roka 
a maximálne 4 projekty spolupráce v celom 
programovom období 2007 – 2013.

Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Rozsah a $innosti:

 spolo$n! marketing Leaderovsk!ch skupín so za-
meraním napr.: na miestne %peciality a produkty, 
remeselné v!robky, vytvorenie regionálnej zna$ky 
produktov, slu#ieb a pod.;

 ochrana spolo$ného kultúrneho bohatstva, ako 
napr.: rekon%trukcia objektov spolo$enského 
v!znamu (pamätníky, hroby), zriadenie a v!stav-
ba miestnych múzeí, zriadenie izieb "udov!ch 
tradícií a izieb v!znamn!ch osobnosti (vrátane 
vnútorného vybavenia okrem v!stavn!ch expo-
nátov), v!stavba vyhliadkovej ve#e, v!stavba a 
rekon%trukcia náu$n!ch a turistick!ch chodníkov, 
in%talovanie a v!roba náu$n!ch, informa$n!ch 
a historick!ch tabú", revitalizácia, resp. obnova 
historick!ch parkov a záhrad a pod.;

 budovanie kapacít: v!mena skúseností, prenos 
praktick!ch skúseností pri rozvoji vidieka (napr. 
spolo$né publikácie, prípadové %túdie, návody 
osved$en!ch postupov, v!skumy, s cie"om v!me-
ny skúseností a prenosu praktick!ch skúseností, 
ktoré musia vies& k prijatiu spolo$n!ch metodík 
a pracovn!ch metód alebo k rozvinutiu spolo$nej 
alebo koordinovanej $innosti, twinningové pod-
ujatia – v!menné programy pre zamestnancov 
a mana#ment MAS, spolo$ná alebo koordinova-
ná práca) a pod.;

 prevádzková $innos& a administratívna $innos& 
súvisiaca s prípravou a realizáciou projektu spo-
lupráce.

Ing. Ján Be(adik
poveren" zastupovaním

generálneho riadite&a sekcie rozvoja vidieka

Dotazník 
Meno, bydlisko a zamestnanie:

Myslíte si, $e sú%asn" stav aktivít vo Va#ej obci je 
dostato%n"? 
Áno  Nie  Iné:

Vyu$ívajú sa v#etky dostupné mo$nosti a zdroje?
Áno  Nie  Iné:

Aké tradi%né remeslá sú vo Va#ej obci?

Rozvíjajú sa dostato%ne *udové tradície? Ak nie 
pre%o?

Je kultúrna %innos! vo Va#ej obci dobrá ? Ak nie, 
tak pre%o?

V %om vidíte najvä%#ie rezervy vyu$itia miestnych 
zdrojov?

 VIDIECKA EKONOMIKA , VYU*ÍVANIE MIESTNYCH 
ZDROJOV, REMESLÁ, PÔDA, V$ELÁRSTVO, 
OVOCINÁRSTVO, PREDAJ Z DVORA....
Cie*om predná#ky vidiecka ekonomika bolo:

 Preh"ad sú$asného stavu v SR a v EU - %tatistika
 Situácia v #ivo$í%nej v!robe u nás a v EU
 Mo#nosti spracovania produktov v malov!robn!ch podmienkach
 V!roby mliekarensk!ch regionálnych %pecialít v malov!robn!ch podmienkach
 Mo#nosti predaja po"nohospodárskych prebytkov z dvora na stôl
 Problematika zdravej v!#ivy - bioprodukty
 Diskusia a návrhy na rie%enie
 Rozvoj tradi$n!ch i nov!ch remesiel na vidieku
 Rozvoj "udov!ch tradícií
 Rozvoj kultúrnej $innosti na vidieku
 Diskusia a návrhy na rie%enie

Karol Herian 

 IMPLEMENTÁCIA PRÍSTUPU LEADER V SR

Ing. Ján Be(adik po"as svojej predná'ky.

Realizujete v obci spôsob predaja z dvora?
Áno  Nie  Iné:

Chováte súkromne domáce zvieratá – prasa, ovce, 
kozy, sliepky a pod?
Áno  Nie  Iné:

V %om vidíte prí%inu nezáujmu o chov zvierat?

Vyrábate si doma nejaké potravinárske v"robky 
a aké?

&o robíte pre zabezpe%enie zdravej v"$ivy?

Navrhnite prosím aké sú Va#e doporu%enia 
na lep#í rozvoj aktivít vo Va#om okolí!
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Rovnos! v politike #tátu a obcí 

Rovnos& je proces, stav, ktor! sa rokmi vyvíja. 
To $o spolo$nos& tolerovala pred 1000 rok-
mi, pred 100 rokmi a aj pred 50 rokmi dnes 

u# nemusíme nevyhnutne strpie&. Ak pred rokmi 
sme neboli informovaní o stave #ivotného prostre-
dia a niektor!ch nepriazniv!ch vplyvoch na kvalitu 
ná%ho #ivota (zne$istenie ovzdu%ia v 80-tych rokoch 
sa rie%ilo najmä pobytmi de&mi z postihnut!ch oblastí 
na lie$ení a pri mori, u nás sa pou#ívali v Európe u# 
zakázané chemické prípravky – napr. DDT v po"-
nohospodárstve...) tak v sú$asnosti je u# na%e právo 
na rovnos& k prístupu informácií zakotvená v ústave. 
Teraz tie# u# pova#ujeme za takmer samozrejmé, #e 
vchody do budov a to najmä verejn!ch, sú prístupné 
aj telesne postihnut!m ob$anom. Bezbariérov! prí-
stup je u nás u# zvy$ajne zakomponovan! do v!stav-
by v%etk!ch nov!ch budov, ale tie# do úprav chodní-
kov a ciest miest a obcí. H"adajú sa mo#nosti úprav 
komunikácií tak, aby ich mohli bezpe$ne vyu#íva& 
ob$ania s bicyklami, ale tie# ob$ania s de&mi na pe%o 
a tie# s ko$íkmi, s invalidn!mi vozíkmi. *udove pove-
dané stáva sa to pre nás spravodlivé, #e títo ob$ania 
nie sú vylú$ení zo sociálneho diania v mieste bydliska 
a majú mo#nos& aj cestova&. Rovnos& nevnímame 
len v podobe spravodlivosti v zamestnaní a v od-
me)ovaní, ale aj v podobe odstra)ovania bariér pri 
postihnutí "udí, pri znev!hod)ovaní skupín ako napr. 
pod"a rasy, pohlavia, rodu alebo príslu%nosti k nábo-

by& uskuto$)ované len dovtedy dokia" nenastane 
rovnos& a odstráni sa nerovnos&.

Práva v%etk!ch ob$anov a ob$ianok Slovenskej 
republiky sú v%ak rovnaké. Preto tieto opatrenia nie 
sú #iadúce, ak u# nastal stav rovnosti.

Rovnos! príle$itostí v politikách podpory zo 
#trukturálnych fondov

Podpora základn!ch práv, nediskriminácie a rov-
nosti príle#itostí je jedn!m zo základn!ch princípov 
uplat)ovan!ch v EÚ. Rovnos& príle#itostí je sú$as&ou 
pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európ-
skej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnak!ch 
príle#itosti pre v%etk!ch, v zmysle ktor!ch bude 
horizontálna priorita Rovnos& príle#itostí podporova& 
potieranie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, et-
nického pôvodu, nábo#enského vyznania, viery, zdra-
votného postihnutia, veku, $i sexuálnej orientácie.

V rámci sú$asnej podpornej politiky zo %truktu-
rálnych fondov EÚ sú najdôraznej%ie opatrenia ku 
rovnosti príle#itostí obsiahnuté najmä v nariadeniu 
ku Európskemu sociálnemu fondu (ESF). Nariade-
nie EP a Rady (ES) $. 1081/2006 o ESF ods. 7 hovorí 
o tom, #e ESF by mal podporova& politiky $lensk!ch 
%tátov súvisiace so:

 sociálnou inklúziou
 nediskrimináciou,
 podporou rovnosti,
 vzdelávaním a odbornou prípravou.

V rámci podporn!ch politík zo %trukturálnych 
fondov sa prijali horizontálne priority v Národnom 
strategickom rámci (NSRR), ktoré sa presadzujú 
v rámci projektov 'nancovan!ch pod"a pravidiel EÚ 
tak ako sú uvedené v tabu"ke $. 1.

#enskej alebo etnickej skupine. Legislatívne je rovnos& 
rie%ená rôzne. Naj$astej%ie sa s )ou stretávame ako 
s ochranou pred diskrimináciou a presadzujú sa )ou 
hodnoty chrániace "udskú dôstojnos&.

V praxi sa stretávame s presadzovaním rovnosti 
dvomi základn!mi postupmi:

 prevenciou cestou „pozitívnej diskriminácie“ 
alebo „pozitívneho postupu“, kde sa mô#u prizna& 
osobitné v!hody ur$it!m skupinám obyvate"ov 
(#enám, de&om, telesne postihnut!m...)

 prijímaním v legislatíve sank$n!ch opatrení pri 
poru%ení zákona a príslu%n!ch predpisov (Antidi-
skrimina$n! zákon)
-lánok 38 Ústavy SR priamo umo#)uje zákonom 

upravi& osobitné v!hody – pozitívny prístup, ke( 
uvádza:

1) /eny, mladiství a osoby zdravotne postihnuté 
majú právo na zv!%enú ochranu zdravia pri práci 
a osobitné pracovné podmienky.

2) Mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú 
právo na osobitnú ochranu v pracovn!ch vz&ahoch 
a na pomoc pri príprave na povolanie.

Z h"adiska presadzovania princípov rovnosti by 
mal by& preferovan! preventívny postup. Tento vní-
mame ako súbor opatrení a konkrétnych a nástrojov 
a postupov politík na rôznej úrovni v rámci hori-
zontálnych a aj vertikálnych vz&ahov vznikajúcich 
v systéme %tátu a verejn!ch politík. Tento pozitívny 
postup predstavuje súbor osobitn!ch v!hod pre ur-
$ite skupiny obyvate"stva. Ich cie"om je kompenzácia 
za nespravodlivé konanie vo$i nim v rámci spolo$-
nosti alebo zv!%enie ú$asti t!chto skupín obyvate"ov 
na zastúpení v spolo$nosti a v zamestnaní. Táto 
druhá skupina opatrení sa prijíma bu( dobrovo"ne 
alebo zo zákona. Ide napr. o vzdelávanie, %peciál-
nu prípravu do zamestnania alebo ur$enie po$tu 
povinného zastúpenia pod"a %peci'ck!ch skupín 
obyvate"ov v in%titúciách %tátu a obcí. Tie# sú známe 
%tipendijné pobyty, ktoré nemusia by& zamerané len 
na obyvate"ov v hmotnej núdzi.

V spolo$nosti sa teraz v rámci európskej podpor-
nej politiky mô#u vyu#íva& opatrenia posil)ujúce 
rovnos& príle#itostí najmä prostredníctvom projek-
tov 'nancovan!ch zo %trukturálnych fondov. Vy-
rovnávacie opatrenia k eliminácii vylú$enia skupín 
obyvate"stva z podpory mô#u prijíma& tie# okrem 
%tátu obce, %koly, zamestnávatelia. tieto v%ak majú 

Horizontálna priorita rovnos& príle#itostí sa 
uplat)uje a sleduje vo v%etk!ch opera$n!ch progra-
moch. Horizontálna priorita rovnos& príle#itostí má 
zasahova& iba do t!ch projektov, v ktor!ch bude ma& 
pozitívny, resp. negatívny vplyv na rovnos& príle#itostí. 
V prípade ostatn!ch projektov (nemajú vplyv na rov-
nos& príle#itostí) sa tento princíp nemusí uplat)ova&.

Horizontálna priorita sa uplat)uje aj formou prí-
stupnosti fyzického prostredia, dopravy a verejn!ch 
slu#ieb pre obyvate"ov s obmedzenou mobilitou 
a orientáciou. 

Posúdenie vplyvu projektu na naplnenie hori-
zontálnej priority rovnos& príle#itostí je povinné pre 
v%etk!ch #iadate"ov zo ,F a KF a jej naplnenie sa sle-
duje v projektovej prihlá%ke, kde #iadate" zhodnotí $i 
má projekt vplyv na rovnos& príle#itostí. V prípade, 
#e projekt má vplyv na rovnos& príle#itostí, je tento 
vplyv zhodnoten! ako pozitívny, resp. negatívny 
a vz&ah k rovnosti príle#itostí bude zaraden! medzi 
hodnotiace kritériá. V prípade ak projekt nemá 
vplyv na rovnos& príle#itostí, vz&ah k rovnosti príle-
#itostí sa nezaradí medzi hodnotiace kritériá.

Horizontálnu prioritu koordinuje a jej imple-
mentáciu sleduje v SR Ministerstvo práce sociálnych 
vecí a rodiny SR (MPSVaR SR). Riadiaca schéma je 
znázornená na obr.1.

 ROVNOS- PRÍLE*ITOSTÍ V PROJEKTOCH 
PODPOROVAN(CH Z VEREJN(CH PROSTRIEDKOV

Tabu)ka ". 1 – Horizontálne priority

Horizontálna priorita Cie$ horizontálnej priority Uplatnenie horizontálnej priority
marginalizované rómske komunity Zv"!enie zamestnanosti a vzdelanostnej 

úrovne príslu!níkov MRK a zlep!enie ich 
&ivotn"ch podmienok

komplexn" prístup (integrácia projektov 
z viacer"ch OP)

rovnos, príle&itostí Zabezpe(i, rovnos, príle&itostí pre 
v!etk"ch a predchádzanie v!etk"m 
formám diskriminácie

princíp uplat'ovan" pri ka&dom projekte

trvalo udr&ate*n" rozvoj Zabezpe(enie environmentálnej, 
ekonomickej a sociálnej udr&ate*nosti 
ekonomického rastu

princíp na úrovni strategického cie*a 
NSRR

informa(ná spolo(nos, Rozvoj inkluzívnej informa(nej 
spolo(nosti

integrovan" prístup (interoperabilita 
informa(n"ch systémov verejnej správy 
a zavádzanie e-slu&ieb v opera(n"ch 
programoch)

Obrázok 1: Koordinácia implementácie horizontálnej 
priority „rovnos% príle!itostí“

Ú"astníci 6. Infod(a Vidieckeho parlamentu.
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Rovnos& príle#itostí v projektoch zo %trukturál-
nych fondov obsahuje opatrenia z rôznych oblastí. 
Smerom ku pracovnému trhu sa treba zamera& na:

 Oblas& myslenia (postoje, stereotypy, scitlivovanie)
 Oblas& slu#ieb
 Oblas& práce
 Oblas& vedomostí (vzdelávanie)

Rovnos& príle#itostí cez vnímanie rovnosti mu#ov 
a #ien nie je dominantn!m opatrením pre oblas& trhu 
práce a rovnos& z h"adiska rodu a pohlavia sa viac 
vníma v projektoch na %peciálne zameranie cez cie"ové 

 V!hody pre podnik, plynúce z rôznych prístupov, 
skúseností a priorít vypl!vajúcich z rozdielnych 
prístupov k rie%eniu pracovn!ch zadaní medzi 
mu#mi a #enami

 Nediskrimina$n! v!ber zlep%uje procesy %kolenia 
(celo#ivotného vzdelávania) a postupu v zamest-
naní

 Dobré postavenie podniku pokia" ide o sú$asné 
a budúce právne povinnosti podniku vo$i svojim 
zamestnancom

Sú$asná podporná politika v horizontálnej 
priorite rovnos& príle#itostí má ukazovatele uvedené 
v tabu"ke $. 2.

Z opatrení zvy%ujúcich rovnos& vyberám tie, ktoré 
sa vyskytujú naj$astej%ie. Rovnos& príle#itostí v po-
litike zosúladenia pracovného a rodinného #ivota 
– informovanos&, celo#ivotné vzdelávanie a podpora 
domácej starostlivosti o deti.

 Zamestnanci na rodi$ovskej dovolenke sú prie-
be#ne informovaní a dianí na pracovisku:

 majú mo#nos& zú$astni& sa schôdzí a porád;
 sú im zasielané informácie o zmenách na praco-

visku;
 je im ponúknutá ú$as& na usporiadan!ch %kole-

niach a v %túdiu
 usporiadajú sa prípravné schôdzky s ich mana#é-

rom a s t!mom pred t!m, ne# sa vráti zamestna-
nec do práce.

Úpravy súvisiace s organizáciou práce:
 Podpora starostlivosti o deti, ale aj ostatn!ch 

rodinn!ch príslu%níkov (skráten! úväzok, jasle, 
%kôlka)

 Flexibiln! pracovn! $as
 Teleworking
 Programy pre rodi$ov v rámci rodi$ovskej dovo-

lenky – iné podpory (neplatené vo"no)
Cesta k rovnosti príle#itostí na trhu práce:

 Motivácia k celo#ivotnému vzdelávaniu najmä 
u ohrozen!ch skupín obyvate"stva

 Motivácia a vzdelávanie zamestnávate"ov
 Vzdelávanie a rozvoj informovanosti na rozhodo-

vacích pozíciách v %tátnej a verejnej správe
 Vzdelávanie a rozvoj informovanosti odborníkov, 

MVO (v tom najmä odborárov)

skupiny ako napr.: obete domáceho násilia (rovna-
ko mu#i a #eny), matky po návrate z rodi$ovskej 
dovolenky, zvy%ovanie domáckej práce, teleworku pre 
umo#nenie vy%%ej starostlivosti o deti a seniorov...

Príklady reálnych v!hod plynúcich z prijatia poli-
tiky rovnosti #ien a mu#ov pri práci v podnikoch:

 ,ir%ia dostupná rezerva talentov, z ktor!ch je 
mo#né vybera&

 Vä$%ia vierohodnos& v!beru vzh"adom k pou#i-
tiu jasn!ch, otvoren!ch a dopredu stanoven!ch 
kritérií

Z in!ch oblastí napr. v investi$n!ch projektoch 
sú to opatrenia, ktoré zvy%ujú rovnos& príle#itostí 
zamerané na rovnos& najmä cie"ov!ch skupín nedo-
minantn!ch:

 V!stavba mostov a na nich chodníky prístupné 
pre zdravotne postihnut!ch a rodi$ov s ko$íkmi 
$i pre invalidné vozíky

 V!stavba najmä verejn!ch budov bezbariérov!ch 
– cie"ová skupina sú zdravotne postihnut!ch 
a rodi$ov s ko$íkmi

 V!stavba cyklistick!ch chodníkov pre zv!%enie 
starostlivosti nielen o cyklistov, ale zvy%ovanie 
telesného pohybu pre deti a záujemcov aj z rady 
dospel!ch

 V!stavba nemocníc a sociálnych domov s oh"a-
dom na rozdielne po#iadavky mu#ov a #ien 
na hygienické zariadenia, na vybavenie domovov...

 V!stavba turistick!ch bezbariérov!ch zariadení 
a iné...

Problematika rovnosti príle#itostí je ve"mi rozma-
nitá a vy#aduje si poznatky rôzneho druhu a je preto 
na projektantoch, aby dokázali reagova& na potreby 
doby a realizátori, aby dokázali dobre zadáva& 
podmienky pre realizáciu horizontálne priority – 
rovnos& príle#itostí. 

 
Doc. Ing. Viera Petrá$ová, CSc.

Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, 
E-mail: viera.petrasova@uniag.sk

Tabu)ka ". 2 – Ukazovatele sú"asnej podpornej politiky v horizontálnej priorite rovnos% príle!itostí.
M

R
K

Po(et vytvoren"ch lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, ako aj -al!ích lokálnych partnerstiev 
vytvoren"ch za ú(elom rozvoja marginalizovan"ch komunít 

v"sledok po(et

Podiel klientov pre ktor"ch sú poskytované soc. slu&by a opatrenia SPO a SK v prirodzenom 
rodinnom prostredí a ambulantnou formou na celkovom po(te klientov 

v"stup %

Podiel zamestnancov ktorí absolvovali projekty -al!ieho vzdelávania zamerané na zv"!enie 
kvality sociálnych slu&ieb a SPO a SK a in"ch opatrení sociálnej inklúzie 

v"stup po(et

Miera úspe!nosti absolventov podporen"ch projektov dopad %

R
P

Miera zamestnanosti (55 - 64) spolu kontext %

Miera zamestnanosti mu&ov (15 - 64) kontext %

Miera zamestnanosti mu&ov (15 - 64) v BSK kontext %

Miera zamestnanosti &ien (15 - 64) kontext %

Miera zamestnanosti &ien (15 - 64) v BSK kontext %

Po(et oblastí v"konu so zaveden"m systémom prehlbovania kvalifikácie v"sledok po(et

Po(et osôb zapojen"ch do podporen"ch projektov v"sledok po(et

Po(et podporen"ch projektov v"stup
po(et

Po(et podporen"ch projektov pre oblasti ur(ené pod*a Sociografického mapovania rómskych 
osídlení v SR (r. 2004)

dopad po(et

Po(et podporen"ch projektov zameran"ch na rodovú rovnos, v"stup po(et

Po(et vytvoren"ch lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, ako aj -al!ích lokálnych partnerstiev 
vytvoren"ch za ú(elom rozvoja marginalizovan"ch komunít 

v"sledok po(et

Po(et vytvoren"ch pracovn"ch miest pre mu&ov dopad po(et

Po(et vytvoren"ch pracovn"ch miest pre &eny dopad po(et

Po(et zamestnávate*ov zú(astnen"ch na projektoch prorodinne orientovan"ch politík a politík 
na podporu rodovej rovnosti na pracovisku

v"stup po(et

Po(et zamestnávate*ov, ktorí vytvorili podmienky pre rodinne orientované zamestnanie v"sledok po(et

Podiel klientov pre ktor"ch sú poskytované soc. slu&by a opatrenia SPO a SK v prirodzenom 
rodinnom prostredí a ambulantnou formou na celkovom po(te klientov 

v"stup %

Poznámka: MRK - marginalizované rómske komunity, RP- regionálne programy.

Rokovanie o rovnosti príle!itostí na vidieku.
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VIDIECKY PARLAMENT
NA SLOVENSKU

bodka na záver
Za dobrého richtára
sa oddalo aj pobi%

Richtár v dedine,
cisár v krajine.
 
Ale iné príslovie kontruje: 
Rad#ej sa do zeme zakopa%, 
ako richtár"i%.

slovenské &udové príslovia

Vidiecky parlament vyhlasuje

fotogra-ckú sú!a$
pre amatérskych fotografov

Z/0 1 2/2 34/0/56
Ví&az získa kni#nú publikáciu a ví&azná fotogra'a bude 

publikovaná na titulnej strane $asopisu Ná% vidiek.

Svoje sú&a#né príspevky posielajte do 31. januára 2011

na e-mailovú adresu: vipa@vipa.sk

motto sú!a$e: „Nechajme Zem vyniknú!“


