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pozývame Vás na konferenciu
„Ženy do voza aj do koča“

svetový deň vidieckych žien oslávime 
14. októbra 2016 v Uhrovci (okr. bánovce 
nad bebravou) pod záštitou europoslankyne 
Jany žitňanskej a župana Jaroslava bašku 
s partnermi v priestoroch kultúrneho domu

program dňa 
•	 Informačný seminár Spracovanie mlieka 

a predaj z dvora (regionálna anténa národnej 
siete rozvoja vidieka sr pre Trenčiansky kraj)

•	 Workshop k projektu Rodový rozpočet 
v samospráve na pomoc a poradenstvo ženám 
zažívajúcim násilie (Združenie lesníčiek )

•	 Spoločenský večer, kde vyhlásime a oceníme 
víťazky súťaže „Vidiecka žena roka – Líderka 
2016“, 15. ročník (Vidiecky parlament na 
slovensku , vÚc Trenčín, obec uhrovec 
s partnermi)

svoju účasť na seminári prosím potvrďte najneskôr 
do 12. któbra 2016 na e-mail: milo@mvlstefanek.sk, 
alebo telefonicky na tel. číslo: 0910/901 431.  
urobte tak čím skôr, kapacita je obmedzená.

Účasť na podujatí je bezplatná.  
občerstvenie pre účastníkov je zabezpečené.

  Informačný seminár 

 09:50 – 10:00 Prezentácia účastníkov, privítanie účastníkov, otvorenie 
seminára – Ing. Andrej Milo, regionálny koordinátor 
nsrV sr pre Trenčiansky kraj, Ing. Zuzana Máčeková, 
starostka obce uhrovec

 10:00 – 12:00 spracovanie mlieka – Ing. Karol Herian, CSc.

 12:00 – 12:30 Prestávka na občerstvenie

 12:30 – 13:30 chov hospodárskych zvierat, výroba produktov, predaj 
z dvora, agroturistika s praktickými skúsenosťami 
– Anna Beníková, SHR

 13:30 – 14:30 Výroba výrobkov a syrov z ovčieho mlieka, predaj 
z dvora – Oľga Apoleníková, SHR

 14:30 – 15:00 diskusia, námety a podnety účastníkov

  Workshop

 15:00 – 16:30 Workshop k projektu rodový rozpočet v samospráve na 
pomoc a poradenstvo ženám zažívajúcim násilie s témou: 
rodovým rozpočtom obcí a miest pomôžme znížiť násilie 
– doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.

  Spoločenský večer

 17:00 – 19:30 Vyhlásenie výsledkov súťaže Vidiecka žena 
roka – Líderka 2016 – Privítanie hostí, príhovory, 
kultúrny program. 

 od 19:30 Vidiecka večera – V programe sa predstavia:  
dFs a Fsk uhrovčan; Ľudová hudba bukovina; spevácky 
súbor Veľké chlievany; divadelný súbor rozmarín 
z bošáce s ukážku svadobných zvykov; Folklórna skupina 
Marinka z novak s pásmom Hej, hej a Stará dievka ostala

Sprievodné podujatia
Prezentácia remeselníkov, výstava aktivít obce, výstava ručných prác 
Únie žien uhrovec, kozmetické služby, rady a líčenie od oriFlaMe 
a iné prekvapenia.


