
Z á v e r y 

VI. zasadnutia Fóra VIPA, uskutočneného v Košiciach 22. – 23. októbra 2010 

 

VI. zasadnutie Fóra Vidieckeho parlamentu odporúča presadzovať v najbližších rokoch 

nasledovné priority v jednotlivých oblastiach: 

1. Využitie  prístupu LEADER ako všeobecného princípu vidieckeho rozvoja 

1.1.  Presadzovať prístup LEADER ako významný nástroj pre rozvoj vidieka , považovať ho 

za šancu získať ďalšie zdroje pre rozvoj územia, pričom má verejnosť  možnosť účasti  na 

rozhodovaní o rozvoji územia – VSP,  informácie ,  spoločná iniciatíva partnerov v území. 

„Sám vojnu nikto nevyhrá“ 

1.2. P prístup LEADER bol pre všetky strany novou ( živou) agendou – z toho vznikali 

problémy– časový stres. Záležalo na každom ako sa s agendou oboznámil a stotožnil. MAS 

mali rovnaké šance, informácie a usmernenia boli pre každého rovnaké, v nadchádzajúcom 

období je potrebné sledovať ako sa MAS darí ISRU a poznatky využiť pri plánovaní 

budúceho programového obdobia 

 1.3 Potreba spolupráce a výmeny skúsenosti v rámci medzinárodnej Asociácie MAS – 

zapojiť naše MAS 

1.4. Zintenzívnenie  komunikácie pri príprave dokumentov z národnej úrovne Riadiacim 

orgánom ( MPŽPRRSR)     

2.  Sieťovaním k efektívnosti regiónov – Perspektívy slovenského poľnohospodárstva  

v európskom kontexte   

2.1. Hodnota aktérstva v sieťach na riešenie miestnych a regionálnych problémov 

            -    je slabá  

            -   absentuje osveta.  

Možnosť VIPA - V Našom vidieku viac informovať o pozitívnych príkladoch                      

2. 2. Občan a občiansky sektor často nie sú pozitívne vnímaní na úrovni samospráv 

(miestnych aj regionálnych) ako aj u štátnej správy. 

Možnosti VIPA – V Našom vidieku viac informovať o dobrých príkladoch spolupráce OZ so 

samosprávami 

2. 3. Vytvárať podmienky, včítane legislatívnych, pre formovanie miestneho a regionálneho 

trhu pre miestnych producentov. 

Možnosti VIPA - uvádzanie pozitívnych príkladov v Našom vidieku 

V rokovaniach s Výborom NR pre pôdohospodárstvo, rovnako i na    

Ministerstve pôdohospodárstva prezentovať a presadzovať túto ideu   



 

 

2.4.  Pôsobiť na miestne a regionálne podnikateľské štruktúry v smere formovania ich 

záujmových združení, ktoré by boli partnerom pre samosprávy 

Možnosti VIPA - uvádzanie pozitívnych príkladov v Našom vidieku 

3.     Vidiecka ekonomika – využitie miestnych zdrojov 

3.1   Zmeniť sociálny systém podpory nezamestnaných  za zásluhový systém a motivovať 

mladých ľudí pre rozvoj poľnohospodárstva na vidieku, ku vzťahu k pôde a k svojej obci 

Možnosti VIPA – dať podnet na ministerstvo pôdohospodárstva i na ministerstvo práce 

a sociálnych vecí na zmenu  doterajšieho systému a dať podnet na pomoc mladým ľudom na 

rozvoj poľnohospodárstva 

3.2   Zamedziť úbytku poľnohospodárskej pôdy a jej nevyužité plochy  využiť na rozvoj chovu 

drobných  hospodárskych zvierat (oviec, kôz, ...) a taktiež  presadzovať včasné 

protipovodňové opatrenia  

Možnosti VIPA – informovať MP SR  o požiadavke vidieka a spolupracovať s MP SR pri 

riešení týchto problémov 

3.3   Presadzovať doriešenie legislatívy predaja z dvora bez diskriminácie  malých 

producentov a presadiť realizáciu   aj farmárskych  trhov a trhovisiek 

Možnosti VIPA – dať podnet na MP SR na doriešenie  legislatívy  malovýroby  

poľnohospodárskych produktov a potravín a spolupracovať pri realizácii týchto opatrení 

3.4   Podporovať rozvoj výroby a prezentácie regionálnych špecialít pri zachovaní dotácii ako 

doplnkového zdroja podpory – potravinárskych produktov, remesiel a tradícii a mobilizovať 

miestne zdroje pre rozvoj vidieckej turistiky 

Možnosti VIPA – iniciovať obce  na rozvoj výroby  miestnych  špecialít a využitie miestnych 

zdrojov a naďalej podporovať vzdelávacie projekty a informačné aktivity 

 

4.       Zhodnocovanie doterajšieho mechanizmu podpory Rozvoja vidieka 

4.1    Získavať podporu z finančných  nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky 

4.2    Využitie verejných služieb – ich dostupnosť, odstránenie diskriminácie 

 

Odsúhlasené  účastníkmi VI.  FÓRA  VIPA  

  


