
Závery z rokovania  VII. Fóra  Vidieckeho parlamentu 

22. - 23. septembra 2012   v Mošovciach 

 
 

 

Pracovná skupina:  Cestovný ruch – agroturistika - prínos alebo prekážka? 
 

Uvedomujúc si ekonomické a spoločenské prínosy vidieckeho CR a agroturistiky pre 

národné hospodárstvo Slovenska a pre rozvoj vidieka, ktoré sa vyskytujú najmä 

v oblastiach: 

a)    Tvorba nových pracovných miest na  vidieku 

b)    Zachovanie krajinotvorby. 

c)    Zvyšovanie príjmov miestnych  regionálnych   samospráv 

d)    Zviditeľnenie regiónov Slovenska pre domácich a zahraničných návštevníkov 

e)    Vytváranie pozitívneho vzťahu k vlastnej  krajine 

 

Požadujeme  pre ďalšiu podporu vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky prijať 

príslušným orgánmi a organizáciami opatrenia:  

1.   Zjednodušiť a sprehľadniť legislatívu týkajúcu sa podnikania v cestovnom ruchu,               

      najmä zákon o podpore cestovného ruchu, hygienické a iné predpisy  týkajúce sa                    

      predaja vlastných výrobkov a predaja z dvora  

2.   Zlepšiť propagáciu Slovenska a ich regiónov na európskom trhu cestovného ruchu ,    

      s cieľom zviditeľniť jednotlivé regióny Slovenska, pritiahnuť  väčší počet    

      zahraničných  návštevníkov, podporiť domáci cestovný ruch ( rekreačne poukážky) 

3.   Cielenou  finančnou podporou podnikania v CR a agroturistike, ako pri rozdeľovaní    

      EU fondov. Zohľadniť jeho prínos pre rozvoj vidieka, ako aj špecifiká  podnikania   

      v tejto oblasti. 

4.   Vytvoriť organizačné a materiálne a ostatné predpoklady pre poradenstvo a ďalšie       

      vzdelávanie subjektov pôsobiacich vo vidieckom CR, agroturistike a permakultúre  

5.   V  záujme zvyšovania kvality poskytovaných  služieb a tým zvýšenie   

       konkurencieschopnosti vidieckeho cestovného ruchu na domácom  a    zahraničných   

      trhoch  

6.    Pri výstavbe a rekonštrukciách zariadení vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky    

       rešpektovať  a  aplikovať regionálne a miestne  prvky tradičnej ľudovej kultúry,    

       architektúry, charakteristického vzhľadu krajiny   vidieckeho sídla 

 

 Pracovná skupina:  Poľnohospodárstvo – vidiek ? 

 
Vysoká nezamestnanosť, zlý demografický vývoj, odliv mladých do miest, nezáujem mladých 

o poľnohospodárskej činnosť a tradície/korene. Nedostupnosť pôdy pre nových/začínajúcich 

a mladých farmárov, vysoké vstupné náklady. 

Návrhy riešení: 

 

1. Zosúladenie legislatívy a odstránenie medzier (zákon o vidieku, nové zadefinovanie     

          vidieka v SR ,farma, farmár/ka,  predajné činnosti, DPH) zníženie, zjednodušenie                

           administratívy  

2. Zmena v legislatíve ohľadne zásobovania slovenskými potravinami v sociálnych 

zariadeniach (školy, nemocnice, atď.) 



3. Zmena legislatívy ohľadne vzdelania a praxe starostu vrátane od toho odvíjajúceho sa 

platu, podporovanie aktívnych starostov,  viesť evidenciu a prehľad o chovaných 

zvieratách na území obce 

4. Zmena legislatívy v podiele slovenských výrobkov na pultoch hypermarketov 

a zahraničných reťazcov 

5. Podpora pre návrat živočíšnej výroby na vidiek 

6. Rozlišovať úrovne výroby: pre vlastnú spotrebu – odbremenenie administratívy 

(evidencia zvierat, aplikácia plemenárskeho zákona, ) predaj z dvora a veľkovýroba 

         – odstupňovanie legislatívy 

7. Poľnohospodárske  zariadenia (prívesné alebo vozidlá), aby neboli viazané na 

pridelenie ŠPZ a technického osvedčenia – dopravný zákon 252/2006 

8. Prepojenie škôl s praxou – odborná prax, poľnohospodárske škôlky pre dorast 

9. Zabezpečiť účasť zástupcu neštátneho sektora ako strategického partnera vlády SR v 
Rade solidarity a rozvoja 

   10.  V oblasti lesného hospodárstva neštátny lesnícky sektor vysoko oceňuje postoj Vlády    

          SR, ktorá tento sektor vníma ako svojho strategického partnera pri zvyšovaní                    

          zamestnanosti v najchudobnejších lesnatých regiónoch Slovenska  

 
 

  Pracovná skupina:  Rodová rovnosť naša  (ne) známa  
 

 1.   Zvýšiť informovanosť občanov o diskriminácií. 

2. Zviditeľnenie  príkladov  dobrej praxe z radov vidieckych žien a zviditeľnenie  politík  

podporujúcich rodovú rovnosť 

3. Zníženie účinkov diskriminácie formou aktívnej pomoci bezplatnou poradenskou 

činnosťou. 

4. Zaviesť vzdelávanie v oblasti rovnosti príležitostí  zamestnancov v  pretváraní štátnej 

a verejnej správy 
 

 

Pracovná skupina    Program obnovy rodiny – základná  bunka štátu 

v ohrození. Etika ľudských vzťahov. 
 

1. Zainteresovať  štát, aby vytvoril systém podpory rodiny, tak aby fungujúca rodina bola 

prioritou politiky štátu, tento systém  opatrení preniesť  na lokálnu úroveň  

2. Podpora rodiny je v programovom vyhlásení vlády  

3. Vytvoriť systém vzdelávania učiteľov ako postupovať  s problémovou rodinou .  

         zaviesť  na školách etiku  do vzťahov naučiť deti empatii prosociálnemu správaniu  

         zaviesť výuku etiky ako povinný  predmet vytvoriť na  miestnej úrovni ( okres) rodinné    

         centrá,  v ktorých poskytneme poradenstvo ako zvládať výchovné problémy s deťmi  

         posilniť vzťah RODIČ  A DIEŤA 

4. Prostredníctvom médií pozitívne ovplyvňovať verejnosť  k uvedomeniu si, že rodina je 

základný ekonomický nástroj  prosperity štátu 

 

Účastníci VII. FÓRA  

Vidieckeho parlamentu na Slovensku  

23.septembra 2012 

 

 


