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úvodník

56.5 miliárd EUR poskytnutých na rozvojovú 
spoluprácu robia z krajín a inštitú-

cií EÚ najväčšieho rozvojového partnera na svete.
Slovensko v rámci programu ofi ciálnej rozvojovej spolupráce už 11 rokov 

spolupracuje so svojimi partnermi v tzv. rozvojovom svete.
 Len 8 percent ľudí na svete vlastní automobil. Žime FÉR, 

vysadnime na bicykel, alebo naskočme do autobusu a obráťme 
túto globálnu nerovnosť na hlavu.

 49 miliónov ľudí trpí nedostatkom jedla v Spojených štátoch 
amerických.

 115 miliárd eur uniká každoročne z tzv. rozvojových krajín v po-
dobe daňových únikov.

Jedna planéta, jeden svet. „Plán B neexistuje, pretože nemáme plané-
tu B.“ (Ban Ki-moon)

„Život je ako jazda na bicykli. Aby si udržal rovnováhu, musíš sa 
hýbať,” povedal Albert Einstein

Ako sa my hýbeme na Slovensku?

Rôzne odpovede podľa toho komu položíme túto otázku. Vidiecky parla-
ment na Slovensku sa hýbal celkom dynamicky. Kampaň s Európskemu Vi-
dieckemu parlamentu, Parter súťaže Dedina roka, člen v komisii O najkrajší 
chotár roka, 15. ročník Dní vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky 
„Plánujme spoločne náš život na vidieku.“ Aktívne na Agrokomplexe, na 
Hontianskej paráde, na Turčianskom dni vidieka, 6 členná delegácia na 
konferencii Európskeho vidieckeho parlamentu, Konferencia ku svetovému 
dňu vidieckych žien, Súťaž Vidiecka žena roka – Líderka 2015, semináre 
„Ženy do koča aj do voza“ Podpísané nové zmluvy v sieti VIPA, účasť na za-
sadnutiach v monitorovacích výboroch, práca a členstvo v rade vlády pre 
mimovládne organizácie, členstvo v Rade partnerstva v BB kraji a mnohé 
iné aktivity. O niektorých si môžete prečítať práve v tomto čísle.

Ako sa hýbem ja?

A ko jednotlivec – osoba, člen rodiny ktorej som súčasťou, občan obce 
v ktorej žijem, člen organizácie ktorej som členom, sympatizantom, člen 
cirkvi, člen strany, člen mikroregiónu, člen partnerstva, obyvateľ kraja 
v ktorom žijem, obyvateľ Slovenska, obyvateľ EU, obyvateľ našej Zeme...

Odpovedzme si každý sám za seba, až sa s touto odpoveďou chcete 
podeliť, môžete nám napísať.

Európsky rok 
rozvoja 2015 

sa končí 
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EurAktiv.sk

Ženy akceptujú svoju „druhoradosť“ 
v štruktúre moci 
Základným atribútom demokracie je rovnosť. Napriek tomu sú 
ženy u nás chápané a samy sa chápu viac ako objekt politiky, 
hovorí politologička Darina Malová. 

Profesorka Darina Malová je prodekankou pre medzinárodné vzťahy na Filozofi ckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, vyučuje na katedre politológie. Venuje sa najmä otáz-
kam politického vývoja na Slovensku a v strednej Európe, procesom európskej integrácie, 
problémom demokracie a záujmovým skupinám a občianskej spoločnosti. 

Rozhovor vznikol v rámci série EU 
Stakeholder Brunch na tému „Ženy 
v politike- Prečo na tom záleží,“ ktoré 

zorganizoval 12.novembra portál EurActiv.
sk a o.z. EuroPolicy s podporou Zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku, Heinrich 
Böll Stiftung Praha a Informačnej kancelárie 
Európskeho parlamentu na Slovensku.

Na Slovensku máme 20 % žien v NR 
SR, žiadnu vo vláde. Nemajú o politiku 
záujem ženy alebo je problém inde? 

Výskumy potvrdzujú, že ženy majú menší 
záujem o politiku ako muži. Najčastejšie 
sa to vysvetľuje ako dôsledok pretrvávania 
tradičných rodových rolí, respektíve stereoty-
pov, podľa ktorých muž ako živiteľ rodiny má 
väčší priestor, aby sa mohol venovať verejným 
úlohám a ženy zostávajú viac v pozadí, lebo 
sa starajú o rodinu. Rodové stereotypy takto 
vytvárajú neformálnu štruktúru moci, čo vedie 
k tomu, že ženy akceptujú svoju ‘druhoradosť‘, 
t.j. podradenosť, pokiaľ ide o ich rovnoprávnu 
účasť na politike. 

Neznamená to však, že na Slovensku sa 
ženy nezapájajú do verejnej sféry, naopak, 
práve vo verejnom sektore ich pracuje najviac, 
takmer 60%. K politike však majú ženy viac 
výhrad a označujú ju za prevažne mužskú 
záležitosť. Pritom, základným atribútom de-

mokracie je rovnosť, ale podľa prevládajúcich 
kultúrnych stereotypov sú ženy u nás chápané 
a samy sa chápu viac ako objekt politiky. 
Rovnosť, pokiaľ ide o ich prístup k vzdelaniu 
a sčasti aj k práci, nedokázali –zatiaľ- pretaviť 
aj na rovnosť v politike. 

Najväčšie relatívne zastúpenie žien 
v Európskom parlamente má Slovensko.  
Prečo je to tak? 

Súvisí to najmä s tým, že nielen občania 
- voliči, ale predovšetkým politické strany, po-
važujú voľby do Európskeho parlamentu za tie 
posledné, na ktorých záleží, a preto umožnia 
kandidovať aj aktívnym a úspešným ženám 
zo svojich radov. Určite je táto voľba zo strany 
mužských lídrov politických strán podmiene-
ná aj úvahou, že z pohľadu reálneho vplyvu na 
politiku na Slovensku, majú jednotliví poslanci 

antidiskriminácia
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a poslankyne snáď najmenšiu možnosť za-
sahovať do diania v ich vlastnej strane alebo 
v reálnej politike, preto im tak radi otvárajú 
pomyselné dvere do Bruselu. 

Štúdie naznačujú, že ženy a muži majú 
vo verejných politikách odlišné preferen-
cie. Aké sú dôsledky nerovnomerného 
zastúpenia žien v politike? 

Medzinárodné komparatívne výsledky uka-
zujú, že najmä v menej rozvinutých krajinách 
zvýšenie podielu žien na politickom rozhodo-
vaní znamená aj väčšiu pozornosť politikám, 
ktoré ženy viac zaujímajú, respektíve trápia 
a súvisia s najmä rozvojom zdravotníctva, 
školstva a sociálnej politiky, čiže presne tých 
oblastí, ktoré sú u nás dlhodobo zanedbávané 
a podfi nancované. 

Možno po výraznejšom vstupe žien do poli-
tiky by sa zlepšili práve tieto oblasti, ale túto 
súvislosť však možno len predpokladať, lebo 
na Slovensku nemáme relevantné dáta, ktoré 
by presne zachytili rozdiel v politických prefe-
renciách a nielen vo všeobecných postojoch 
mužov a žien. 

Akými opatreniami by sme mohli zvýšiť 
účasť žien na veciach verejných? 

Existujú dva typy riešení, ako je možno 
zvýšiť zapojenie žien do politiky. Prvým je po-
stupná cesta zápasov o rovnoprávnosť, ktorú 
prešli ženy v tzv. západnom svete. Práve ich 
úspechy však nakoniec priniesli aj tzv. rýchlu 
cestu, ktorú predstavujú kvóty. Napríklad vo 
Švédsku však kvóty boli prijaté až vtedy, keď 
sa spoločnosť zmenila vo vzťahu k ženám 
a požiadavka rodovej rovnosti sa stala kul-
túrnou normou, ktorá pomáha prekonávaniu 
rodových stereotypov. V iných krajinách, kde 
sa kultúrne stereotypy každý deň potvrdzujú 
a reprodukujú v reálnom živote, je zavedenie 
kvót odmietané ako nástroj, ktorý porušuje 
princípy zásluhovosti a nediskriminácie. Je to 
však falošné chápanie problému, ktoré bráni 
riešeniu rodovej nerovnosti. 

Dostávame sa tak do začarovaného kruhu, 
z ktorého je možno vyjsť len v prípade posil-

nenia aktivít radových občanov, zameraných 
na rodovú rovnosť. Kľúčom by mohlo byť aj 
získanie podpory mužskej populácie pre túto 
hodnotu, lebo princípy rodovej rovnosti priná-
šajú nové hodnoty aj mužom, nielen ženám. 
Výskumy jednoznačne potvrdzujú, že zmieša-
né pracovné kolektívy sú nielen efektívnejšie, 
ale aj príjemnejšie. 

 
Čím vyššie sa pozrieme na akademickú 
hierarchiu, tým menej žien tam nájdeme. 
Existuje pomyslený sklenený strop aj na 
akademickej pôde? 

Sklenený strop je prítomný aj v akadémii 
rovnako, ako aj v tých oblastiach verejného 
sektora, v ktorých pôsobí najviac žien, ale 
vedú ich muži. Znovu a znovu sa dostávame 
do zákutí fungovania neformálnych štruktúr 
moci, ktorú tvoria normy, zakotvené v rodo-
vých stereotypoch, ktoré hovoria o tom, že 
ženám sa nepatrí mať ambície na pracovisku, 
resp. takéto ambície spoločnosť odmieta. 
Ženám, ktoré takpovediac prekročia tieň 
vlastného rodu, to je spoločenské očakávania 
a uchádzajú sa o vyššie posty, často hrozia 
spoločenské sankcie, minimálne v podobe od-
súdenia, ktoré začína posmechom, odsudzova-
ním, neprijatím a končí až vylúčením z danej 
komunity.

antidiskriminácia
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EurAktiv.sk

Nie je úlohou politikov motivovať 
kariérne voľby dievčat 
Kým v prípade plačúceho Baracka Obamu média hovorili 
o empatii, v prípade Hillary Clintonovej v slzách naopak 
o hysterickej žene, hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská. 

Jana Žitňanská (NOVA) je od júla 2014 poslankyňou Európskeho parlamentu, kde patrí me-
dzi Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Je podpredsedníčkou Výboru pre práva 
žien a rodovú rovnosť. 

Rozhovor vznikol v rámci série EU 
Stakeholder Brunch na tému „Ženy 
v politike- Prečo na tom záleží,“ ktoré 

zorganizoval 12. novembra portál EurActiv.
sk a o.z. EuroPolicy s podporou Zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku, Heinrich 
Böll Stiftung Praha a Informačnej kancelárie 
Európskeho parlamentu na Slovensku. 

Komisia už dlhšie upozorňuje, že muži 
stále zarábajú v priemere viac ako ženy 
na podobných pozíciách. Podľa priesku-
mov sú najohrozenejšou kategóriou 
v rámci platovej nerovnosti najmä 
pracujúce matky. Komisia však nedávno 
stiahla návrh smernice, ktorá mala ce-
loeurópsky presadiť lepší balans medzi 
pracovným a rodinným životom. Ako 
vnímate rozhodnutie Komisie? Čo plánu-
je EP v tejto oblasti ďalej robiť? 

Tento návrh bol už dlho zablokovaný viacerý-
mi členskými krajinami, čiže Komisii nič iné ako 
ho stiahnuť nezostávalo. V tejto chvíli musíme 
počkať na nový návrh od Komisie. Z vyjadrení 
pani komisárky Jourovej je zrejmé, že téma 
rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami jej leží 
na srdci. Myslím si, že vzhľadom na priebeh ro-
kovaní o predchádzajúcom návrhu bude musieť 
Komisia rešpektovať nielen subsidiaritu krajín 
ale aj zohľadniť stanovisko EP – skĺbiť to nebude 
jednoduché. Sama som zvedavá, s čím príde. 

Dievčatá si častejšie vyberajú povolania, 
ktoré síce majú dôležitý spoločenský 
význam sú však platovo nižšie ohod-
notené. Ako dokážeme dievčatá lepšie 
motivovať, aby si vyberali kariéru aj vo 
výrazne mužských sférach a naopak? 
Mali by sme vôbec? 

Podľa mňa by sme mali urobiť všetko, 
aby každé dievča ale aj chlapec sa mohol 
slobodne rozhodnúť pre povolanie, kde naplní 
svoj talent, bude sa realizovať. Na začiatku 
bude stačiť ak my ako spoločnosť nebudeme 
odrádzať, škatuľkovať, posudzovať. 

Navyše nemyslím, že je úlohou politikov sile-
ne motivovať kariérne voľby dievčat. Priznám 
sa, že nie som celkom stotožnená s tým, že 
hovoríme len o tom, čo by mali dievčatá štu-
dovať. Momentálne sa diskusia v Európskom 
parlamente vedie o tom, že dievčatá potrebujú 
študovať technické smery. Samozrejme, že by 
mali - za predpokladu, že je to to, čo si samé 
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želajú. Hovorme ale jedným dychom aj o mla-
dých mužoch a o tom, že sú povolania, kde sú 
veľmi potrební a je ich stále málo - napríklad 
ako učitelia alebo opatrovatelia. 

Ste podpredsedníčkou Výboru Európske-
ho parlamentu pre práva žien a rodovú 
rovnosť, v ktorom sa však nachádzajú 
iba dvaja muži. Prečo si myslíte, že to 
tak je? Sú ženské otázky len vecou žien? 

Je to skôr otázka na poslancov než na mňa. 
Je ale pravda, že na zasadnutiach výboru 
rovnako ako aj na iných fórach, ktoré sa týkajú 
práv a postavenia žien je zastúpených viac žien 
než mužov. To, že sú vo výbore ženy vo veľkej 
prevahe je podľa mňa jednak výsledkom politic-
kej dráhy viacerých poslankýň - ich voliči si ich 
zvolili práve preto, že veľmi intenzívne pracujú 
s otázkou postavenia žien v spoločnosti. Je 
preto len prirodzené, že si vybrali tento výbor. 

Z pohľadu absencie mužov sa ponúka niekoľ-
ko dôvodov: niektorí to jednoducho necítia ako 
problém, ktorému sa treba venovať. Na základe 
osobných rozhovorov viem, že viacerí si tému 
zlepšenia postavenia žien spájajú s radikálnymi 
feministkami, ktoré častokrát stavajú svoje 
tvrdenia viac na pocitoch a obavách než na fak-
toch, obviňujú všetko mužské už len z princípu, 
a preto sa dotyční tej téme vyhýbajú. 

Som ale presdvedčená, že by práci výboru 
ako aj téme samotnej prospelo, ak by v ňom 
malo záujem pracovať viac kolegov. A to 
najmä preto, že ak sa má v spoločnosti viac 
hovoriť o právach žien - musíme o nich hovoriť 
spoločne muži aj ženy. Z tém ako násilie na 
ženách alebo sociálne zabezpečenie matiek 
sa nesmie stať okrajová záležitosť, ktorej sa 
venujú len ženy samy pre seba. Je to prirodze-
ne záležitosť celej spoločnosti. 

Zo svojej osobnej skúsenosti, akým 
bariéram čelia ženy, ktoré chcú vstúpiť 
do politiky? 

Jednak sú to také tie skryté dôvody, ktoré 
žiadny muž-politik nevyriekne nahlas, ale 
mnohí si to myslia. A síce, že ženy sú v poli-
tike dobré akurát tak v čase kampane kvôli 

bilboardom. K takémuto imidžu političiek žiaľ 
prispievajú aj niektoré médiá, ktoré riešia viac 
ako je dotyčná oblečená, či je „trendy“, „sexy“ 
namiesto toho, aby informovali o jej názoroch, 
návrhoch, postojoch. Pamätám si na jeden 
dokument na tému rozdielneho prístupu médií 
k politikom a političkám. Kým v prípade plačú-
ceho Baracka Obamu média hovorili o empatii, 
v prípade Hillary Clintonovej v slzách naopak 
o hysterickej žene. 

Veľkou nevýhodou politiky pre ženy - matky 
je fakt, že ide o „žrút“ času. Ak si chcete poc-
tivo vykonávať svoj mandát musíte tráviť veľa 
času v teréne medzi ľuďmi, cestovať, stretávať 
sa, rozprávať a najmä počúvať. 

Patríte k odporcom kvót pre ženy 
v dozorných radách fi riem, tak ako to 
navrhovala Komisia. Prečo a akým iným 
spôsobom môžeme zvýšiť počet žien 
v rozhodovacích pozíciách? 

Ku kvótam pre ženy sa dlhodobo staviam 
veľmi zdržanlivo. Existujú desiatky známych 
a úspešných dobrovoľných iniciatív na úrovni 
fi riem a inštitúcií, ktoré fungujú pri zvyšovaní 
počtu žien vo vysokých funkciách. Radšej upred-
nostním pomalú, prirodzenú zmenu pomerov vo 
fi rmách, ako kvóty na počet žien v dozorných 
radách. Toto riešenie je síce zdanlivo „okamžité 
a silné“, no veľmi dobre vieme, že nie je problém 
dosadiť do funkcie ženu, len preto, že je ženou. 

Ak hľadáme cesty na lepšie uplatnenie po-
tenciálu žien - pracujme na fl exibilite zlaďovania 
rodinného a pracovného života, na uľahčení pod-
mienok fi remným škôlkam a hovorme o úspeš-
ných fi rmách, ktoré sa už dnes pýšia úspešnými 
ženami vo vedení. Hoci je to pomalšia cesta, 
je to pre mňa z dlhodobého hľadiska omnoho 
stabilnejšie a poctivejšie riešenie ako kvóty. 

Navyše v debatách sa stále točíme okolo 
podnikov kótovaných na burzách. O čom a kom 
to vlastne hovoríme? Na Slovensku o dvanás-
tich fi rmách? To naozaj je to najdôležitejšie keď 
sa bavíme o postavení žien v spoločnosti? Pre 
mňa je dôležitejšie riešiť problémy bežných 
žien, učiteliek, zdravotných sestier, mám opat-
rovateliek a vôbec mám, ktoré sú za svoje ma-
terstvo štátom viac trestané ako podporované.
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EurAktiv.sk

Diskriminácia žien je na slovenskom 
trhu práce stále realitou 
Rodová diskriminácia nadobúda rôzne nové podoby a jej 
mechanizmy sa stávajú sofi stikovanejšie, povedala pre EurActiv 
sociologička Oľga Gyárfášová.

Oľga Gárfášová vyučuje na Inštitúte európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa proble-
matikou politických kultúr, volebnými systémami a problematikou verejnej mienky. 

Rozhovor vznikol v rámci série EU 
Stakeholder Brunch na tému „Ženy 
v politike- Prečo na tom záleží,“ ktoré 

12. novembra zorganizoval portál EurActiv.
sk a o.z. EuroPolicy s podporou Zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku, Heinrich 
Böll Stiftung Praha a Informačnej kancelárie 
Európskeho parlamentu na Slovensku. 

Na Slovensku tvoria 51 % populácie ženy, 
vzdelanostný potenciál žien je vyšší ako 
v prípade mužov. Neodráža sa to však 
ani na trhu práce ani v politike. Prečo je 
to tak? Existujú určité bariéry špecifi cké 
pre ženy?

Áno, sú špecifi cké bariéry, môžeme ich 
zhrnúť pod pojem „rodová diskriminácia“. Uka-
zuje sa, že aj napriek mnohoročnej snahe o od-
stránenie tohto fenoménu, či už legislatívou, 
napríklad antidiskriminačným zákonom z roku 
2004, ale aj rôznymi osvetovými projektami, 
ostáva rozšíreným problémom slovenského 
trhu práce. V poslednej dobe však nadobúda 
rôzne nové podoby a jeho mechanizmy sa 
stávajú sofi stikovanejšie. Napríklad - ak sa 
pozrieme na proces prijímania do zamest-
nania, personalisti dnes už vedia ako obísť 
„zakázané“ otázky, neopýtajú sa ich priamo, 
ale okľukou. 

Podobne sa „maskuje“ prepúšťanie. Napriek 
tomu, že Zákonník práce pamätá na ochranu 

žien v rôznych oblastiach, zamestnávatelia 
dokážu rôznymi spôsobmi zamaskovať a skryť 
prepustenie za organizačné dôvody. 

Vo všeobecnosti by sme mohli hovoriť 
o bariérach sociálno-ekonomických. Naprí-
klad chýbajúca infraštruktúra na zladenie 
súkromného a profesného života žien a tým 
vytvorenie podmienok na to, aby si každá 
žena mohla slobodne vybrať, akým spôsobom 
chce túto otázku riešiť. Ďalej môžeme hovoriť 
o bariérach a kultúrnych, pretože sú stále 
značne rozšírené rodové stereotypy. Príčiny 
však môžeme deliť aj na všeobecné a rodovo 
špecifi cké. Do tej prvej skupiny určite patrí 
slabé právne povedomie verejnosti o právach 
zamestnancov a zamestnankýň v kontexte 
diskriminácie, ale aj to, že u nás je antidiskri-
minačná legislatíva len na papieri, či slabé 
prepojenie jednotlivých zákonných noriem, 
zamestnávatelia sú schopní nájsť medzery 
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v zákone, resp. dodržiavajú len to, čo majú 
celkom explicitne zakázané.

Prečo je otázka rodovej rovnosti často 
vnímaná ako „ženská vec“? Ako dosiah-
nuť, aby sa o túto vec zaujímali aj muži?

Je to tak. A nielen u nás. Aj preto minulý rok 
herečka a vyslankyňa dobrej vôle OSN Emma 
Watson prišla s kampaňou „HeForShe“. Táto 
téma potrebuje aj „feministov“, bez toho sa stá-
le budeme točiť v začarovanom kruhu. Vidno 
to aj na príklade niektorých krajín, celkom ne-
dávno Kanady. Nový premiér Justin Trudeau 
na 50 % žien vo svojom kabinete nepotreboval 
žiadne extra sofi stikované argumenty. Vystačil 
s tvrdením „lebo je rok 2015“. Kedy to zažijeme 
aj na Slovensku, to si netrúfam odhadnúť.

Žena vo vysokej funkcii ešte neznamená 
otvorené dvere aj pre iné ženy, či záruku, 
že bude presadzovať rodovo citlivé poli-
tiky. Podľa niektorých expertov treba na 

zmenu diskurzu kritickú masu. Tvrdíte, 
že kvóty pre ženy nie sú na Slovensku 
priechodné. Prečo a aké iné riešenie vidí-
te na zvýšenie ich počtu v politike alebo 
rozhodovacích pozíciách?

Nehovorím, že nie sú priechodné, hovorím, 
že nemôžu byť LEN príkazom, ktorý príde 
zhora, alebo nebodaj zvonku. To by bolo soci-
álne inžinierstvo, ktoré spoločnosť nepríjme. 
Navyše, slovenská spoločnosť reaguje na 
kvóty hystericky, bez ohľadu na to, čoho sa 
týkajú. Je to asi aj pozostatok z bývalého re-
žimu. Avšak na Slovensku stále ešte nevidím 
organizácie s jasným „ťahom na bránku“ á la 
Fórum 50 % v ČR alebo Hnutie žien v Poľsku. 
Čo sa týka zastúpenia v politike, bolo by 
dobré zaviesť nejaké podporné, motivačné 
mechanizmy („incentives“), aby politické 
strany (ako dôležití „gate-keepers“) dávali viac 
žien na popredné miesta kandidátnych listín. 
Tiež sa to však nedá bez verejnej diskusie 
a tlaku verejnosti. 

www.EuropskaUnia.sk 

Robia rovnakú prácu. Žena je 
„sekretárka“, muž „poradca“

Správa slovenskej europoslankyne navrhuje trestať podniky, ktoré platovo diskriminujú, 
odopretím prístupu k európskym fondom. Žiada od Komisie lepší monitoring. 

V EÚ od roku 2006 platí smernica EÚ 
o rovnosti medzi mužmi a ženami 
na pracovnom trhu. Ako upozorňuje 

spravodajkyňa Anna Záborská, túto smernicu 
z roku 2006 - aj to nie celú, ale len niektoré jej 
časti - doteraz aplikovalo len v 12 z 28 člen-
ských štátov. 

„Členské štáty nevyužili príležitosť, aby 
zjednodušili a modernizovali svoje zákony 
o rovnosti príležitostí a rovnakom zaobchá-
dzaní s mužmi a ženami v oblasti zamestna-
nosti,“ píše sa v nelegislatívnej správe, Euro-

poslanci odhlasovali pomerom 344 za a 156 
hlasmi proti, 68 poslancov sa zdržalo, vrátane 
spravodajkyne Anny Záborskej (KDH, EPP). 

„Rovnaký plat za rovnakú prácu je férovým 
princípom, ktorý musia rešpektovať všetci 
zamestnávatelia. Dnes to tak nie je. Preto 
potrebujeme lepšiu legislatívu,“ vysvetľuje 
zmysel správy Záborská.

Spravodajkyňa nehlasovala za 

Zároveň ale vysvetľuje, prečo za výsledný 
text správy nakoniec nehlasovala. 
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„Žiaľ, do môjho textu sa dostalo množ-
stvo pozmeňujúcich návrhov založených na 
rodovej ideológii, ktoré zahmlievajú pôvodný 
text a môžu viesť k tomu, že ani v budúcnosti 
nebudeme vedieť riešiť praktické prekážky 
žien pri odmeňovaní, pretože slovo „žena“ sa 
z návrhov nakoniec celkom vytratí,“ povedala 
po hlasovaní slovenská europoslankyňa.

Rozdiely 

Správa žiadajú preto Komisiu, aby predložila 
nový legislatívny návrh, „ktorý stanoví účin-
nejšie prostriedky dohľadu nad vykonáva-
ním a presadzovaním smernice v členských 
štátoch.“ 

Za štyri roky poklesol rozdiel v odmeňovaní 
medzi mužmi a ženami o necelé percento 
(0,8 %) a je to stále takmer 16 % v priemere 
v EÚ. Na Slovensku dosiahol asi 18 %, ale 
napríklad v Nemecku až 22 %.

Defi nícia rovnakej práce 

Možným krokom na zmierňovanie tohto 
javu je napríklad jednotná defi nícia určitého 
povolania, s riadnymi kritériami. Povolanie 
nebude môcť byť zamenené s iným povolaním 
a na to bude fi xovaná aj konkrétna odmena. 
Je napríklad známe, že pri práci s rovnakým 
obsahom je žena hodnotená ako sekretárka 
a muž ako poradca. 

Spravodajkyňa navrhuje, aby sa pojem 
„rovnaká práca“ alebo práca rovnakej hodnoty 
zaviedol vo všetkých členských štátoch ako 
záväzná požiadavka. V platnej smernici, je 
defi novaný na základe štyroch hlavných 
parametrov: zručnosti, úsilie, zodpovednosť 
a pracovné podmienky.

Sankcie 

V rámci svojej správy Záborská tiež žiada-
la transparentnosť v odmeňovaní a navrhla 
dokonca nezávislé audity. Veľmi diskutovanou 
témou podľa nej boli sankcie. Lebo, ako sa 
hovorí, keď nie je trest, tak podniky a zamest-
návatelia nezlepšia svoj prístup. 

„Viem, že je to citlivá téma a je to záležitosť 
členských štátov, ako si tie veci dohodnú. Je-
diná sankcia, ktorá v mojej správe je, že ak sa 

dokáže nejakému podniku, že diskriminoval 
v odmeňovaní, tak sa nebude môcť uchádzať 
o fondy z Európskej únie,“ upozornila Zábor-
ská. Má ísť najmä o prístup fi riem do verejné-
ho obstarávania tovaru a služieb hradených 
z rozpočtu EÚ. 

Návrhy 

Správa okrem posudzovania hodnoty práce 
na základe objektívnych kritérií a zvýšenie 
transparentnosti v oblasti odmeňovania po-
žaduje aj bezplatnú právnu pomoc pre obete 
diskriminácie na pracovnom trhu. 

Volá po zákaze diskriminácie tehotných 
žien, diskriminácie na základe sexuálnej 
orientácie, rodovej identity alebo zmeny po-
hlavia a opatrenia, na zosúladenie pracovného 
a súkromného života a také, ktoré podporia 
účasť žien na politickom a hospodárskom 
rozhodovaní.

Pozície 

Ďalšia slovenská europoslankyňa Jana 
Žitňanská (NOVA) upozornila, že frakcia Eu-
rópskych konzervatívcov a reformistov (ECR), 
do ktorej patrí aj ona, sa rozhodla túto správu 
nepodporiť 

„Je tam niekoľko ustanovení, ktoré prešli 
cez pozmeňujúce návrhy, ktoré túto správu 
ideologizujú. A spomínajú sa tam nástroje, 
ktoré pre nás nie sú najšťastnejšie,“ povedala 
Žitňanská. Dodala, že správa síce obsahuje 
množstvo dobrých opatrení a návrhov, ale je 
príliš zideologizovaná. 

„Je potrebné, aby bol posun smerom k rov-
nosti násobne rýchlejší,“ myslí si poslankyňa 
EP Monika Flašíková Beňová (Smer-SD, S&D). 
„Dnes sa totiž napriek občasným siláckym 
sľubom a rečiam zamestnávateľov v tejto 
oblasti deje len žalostne málo.“ 

Kontinuálne zlepšovanie podmienok pre 
zamestnávanie žien, vrátane ich primeraného 
ohodnotenia, je podľa nej dôležitým faktorom 
udržateľného hospodárskeho rastu a celkové-
ho rozvoja spoločnosti. 

„Zmena musí nastať aj v našom myslení 
a súvisiacom odbúravaní zažitých stereoty-
pov,“ poznamenala europoslankyňa. 

antidiskriminácia
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Anna Záborská, europoslankyňa

Cesty k rodovej rovnosti 

Europoslanci v nezáväznom uznesení pomenovali hlavné ciele pri zabezpečovaní rodovej 
rovnosti. Europoslankyňa Anna Záborská vidí v uznesení prekračovanie pravidiel. 

Európsky parlament (EP) schválil nele-
gislatívne uznesenie o novej stratégii 
rodovej rovnosti EÚ na obdobie po 

roku 2015. Výročná správa pomenováva hlavné 
problémy a navrhuje rámcové riešenia pre boj 
proti diskriminácii na základe pohlavia na trhu 
práce, v systéme vzdelávania a rozhodovania. 

„Napriek odlišným názorom sa poslanci 
zamerali na kľúčový cieľ – dosiahnuť sku-
točnú rodovú rovnosť v Európe. Uznesenie 
je dobrým, vyváženým a do budúcnosti 
hľadiacim základom pre novú stratégiu pre 
práva žien a rodovú rovnosť určenú všetkým 
ženám a mužom v EÚ,“ uviedla spravodajky-
ňa uznesenia, nemecká poslankyňa z tábora 
socialistov Maria Noichlová. 

Poslanci EP požadujú napríklad posilne-
nie práv žien so zdravotným postihnutím, 
migrantiek a príslušníčok etnických menšín, 
rómskych žien, starších žien, osamelých ma-
tiek a osôb z komunity LGBTI.

Nové formy násilia 

Europarlament v uznesení vyzval Európsku 
komisiu, aby predložila legislatívne návrhy, 
ktorých súčasťou budú záväzné opatrenia 
na ochranu žien pred násilím. Členské štáty 
(Rada) by mali podľa Parlamentu čo najskôr 
ratifi kovať Istanbulský dohovor (Dohovor Rady 
Európy o predchádzaní násiliu na ženách a do-
mácemu násiliu a o boji proti nemu). 

Komisia by podľa europoslancov mala veno-
vať osobitnú pozornosť novým formám násilia 
páchaného na ženách a dievčatách, ako sú 
obťažovanie v online priestore a prenasledova-
nie (stalking), uvádza sa v schválenom texte. 

Chudoba má ženskú tvár 

EP sa zameral aj na fenomén feminizácie 

chudoby, ktorý môže viesť k zintenzívneniu 
obchodovania so ženami, sexuálneho vyko-
risťovania a nútenej prostitúcie. Rada by sa 
podľa EP mala zamerať na odradenie dopytu 
a zriadenie programov pre osoby, ktoré chcú 
s prostitúciou skoncovať. 

Primerané systémy materskej, otcovskej 
a rodičovskej dovolenky sú nevyhnutným 
predpokladom na zvýšenie zamestnanosti žien, 
uvádza sa v dnešnom uznesení. Rodičia podľa 
poslancov potrebujú cenovo dostupné a kvalitné 
služby starostlivosti o deti, ktoré sú kompatibilné 
s prácou na plný úväzok žien aj mužov. 

Parlament zdôraznil dôležitosť pružných 
foriem práce, ktoré by mali umožniť ženám 
a mužom zosúladiť pracovný a rodinný život 
na základe svojej slobodnej voľby. 

Uznesenie ďalej vyzýva členské štáty, aby 
bojovali proti neistej a nelegálnej práci žien, 
ktorá prispieva k rastu chudoby medzi ženami. 
Komisia a členské štáty by mali prijať opatre-
nia na zníženie rozdielov v odmeňovaní žien 
a mužov a rozdielov v ich dôchodkoch.

Kvóty v biznise aj politike 

Parlament zároveň vyzval Radu, aby sa čo 
najskôr dohodla na spoločnej pozícii k návrhu 
smernice, ktorá by zaviedla kvóty pre ženy na 
vysokých riadiacich pozíciách, nakoľko toto 
opatrenie sa ukázalo ako účinné v krajinách, 
ktoré už povinné kvóty zaviedli. 

Poslanci s cieľom dosiahnuť vyváženejšie 
zastúpenie žien a mužov v orgánoch miestnej 
správy, regionálnych a národných parlamen-
toch a v Európskom parlamente navrhujú 
rodovo vyvážené volebné zoznamy, na čele 
ktorých by boli striedavo muž a žena. Na vyso-
ké pozície by zároveň mali byť navrhnutí dvaja 
kandidáti – žena a muž. 

antidiskriminácia
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EP vyzval členské štáty, aby v médiách 
a reklame podporovali vyvážený, nestereotyp-
ný obraz žien. Dôležitú úlohu v tomto boji hrá 
aj vzdelávanie a posilňovanie postavenia žien 
v spoločnosti, uvádza sa v uznesení.

Poznať rodičov 

Prijímanie výročnej správa o stratégii ro-
dovej rovnosti je už v Európskom parlamente 
tradične momentom stretu konzervatívnych 
a liberálnych politických síl. 

Uznesenie totiž tiež napríklad žiada 
Komisiu, aby podporovala členské štáty pri 
zabezpečovaní kvalitných a ľahko dostupných 
služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a práv, ako aj bezpečných a legálnych 
interrupcií a antikoncepcie, pričom uviedol, 
že ženy majú právo rozhodovať o vlastnom 
tele. Členské štáty by tiež podľa poslancov 
mali na školách zavádzať programy sexuálnej 
výchovy. 

Slovenská europoslankyňa Anna Zábor-
ská (EĽS, KDH) upozorňuje na to, že prijatím 
správy spravodajkyne Noichl si Európsky 
parlament prisvojuje právomoci členských štá-
tov v oblastiach zdravotníctva či vzdelávania 
a kritizuje, že volá po zavedení práva na potrat 
ako ľudského práva. 

„Práve vďaka takýmto prejavom bohorov-
nej ignorancie narastá medzi ľuďmi nedôve-
ra voči Európskej únii. Pretože nie je možné 
veriť niekomu, kto využije každú príležitosť 
na to, aby nedodržal dohodnuté pravidlá,“ 
zdôraznila Záborská. 

Europoslankyňa tiež upozornila, že v rámci 
samostatného hlasovania o §59, či má v uzne-
sení zostať zmienka o práve každého dieťaťa 
poznať svojich rodičov hlasovalo až 459 po-
slancov proti tomuto právu, ktoré je zahrnuté 
aj v čl. 7 Dohovoru OSN o právach dieťaťa. 

Väčšina poslancov Európskeho parlamentu 
tým odmietla uznať právo detí na to, aby po-
znali svojich rodičov. „Je za tým jasná snaha 
liberálov a ľavice zjednodušiť náhradné ma-
terstvo, teda to, aby dieťa nikdy nepoznalo 
matku, ktorá ho vynosí a porodí,“ uviedla po 
hlasovaní Anna Záborská.

antidiskriminácia

Srdce na dlani

Dňa 15. októbra 2015 sa Senior-
ské informačné centrum na 
pozvanie Vidieckeho parlamentu 

zúčastnilo vyhlásenia výsledkov súťaže 
„Vidiecka žena roka – Líderka 2015“ 
v obci Zubrohlava a pri tejto príležitosti 
udelil riaditeľ cenu SIC „Srdce na dlani“ 
predsedníčke OZ Vidiecky parlament SK 
pani Márii Behanovskej za jej príkladnú 
a obetavú prácu.
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Ing. Mária Behanovská

Ženy do voza aj do koča III.
Projekt podporený z Dotácie podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona 
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov. 

Aktivity projektu
 Konferencia Ženy do voza aj do koča III. 
15. 10. 2015 v Zubrohlave okr. Námestovo

 Vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže 
Vidiecka žena roka – Líderka 2015. 

 Počas národných osláv Svetového dňa 
potravín v Nitre 23. 10. 2015 predstavenie 
a ocenenie Vidieckych žien roka – Líderiek 
2015

 Konferencia EVP 4. – 6. 11. 2015 v Schär-
dingu v Rakúsku v projekt odprezentovaný 
na trhu nápadov a na trhu iniciatív počas 
konferencie

 Seminár „ Ženy do voza aj do koča III “, 
19. 11. 2015 v Krupine

 Seminár „ Ženy do voza aj do koča III “, 
1. 12. 2015 v obci Budimír okres Košice

 Seminár „ Ženy do voza aj do koča III “, 
28. 12. 2015 v Krupine 

Distribuovali a vyhodnocovali sme dotaz-
níky. Oslovovali sme aktívne vidiecke ženy. 
Spoznávali cieľové skupiny, ženy si počas 
konferencie v Zubrohlave na seminároch 
v Krupine 2x, v Budimíre rozprávali svoje prí-
behy, reprodukovali okolnosti, situácie svojich 
životných príbehov, vymieňali skúseností, deje 
v ktorých žijú a pracujú vybraté ženy. Zosuma-
rizovávali sme zistené informácie. Cestovali 
sme za vybranými ženami viedli rozhovory, 
ženy nám vyplnili dotazníky.

Konferencia v Zubrohlave s programom pri-
vítanie účastníkov/čok, otvorenie konferencie, 
príhovory hostí, prednáška rodové stereotypy 
a ich účinok v každodennej realite. (spoločná 
aktivita, spoločná práca zbližuje), počas obed-
ňajšej prestávky, prehliadka obce, kostola, 
školy. Poobede pokračovanie konferencie 
príklady dobrej praxe prekonanie stereotypov. 
Príbehy žien političiek, MVO, remeselníčok, 
podnikateliek, FO.

antidiskriminácia

Prednáša Mgr. Monika Slaninová.

Zúčastnené ženy vypĺňajú dotazníky.
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Večer – Vyhlásenie výsledkov súťaže Vi-
diecka žena roka – Líderka 2015, Spoločenský 
večer, kultúrny program, recepcia. 

Podujatie obohatili sprievodné podujatia: 
Prezentácia miestnych remeselníkov, výstava 
aktivít obce, prezentácia školy, poradenstvo 
ako si nezvyšovať krvný tlak, kadernícke služ-
by, kozmetické služby, rady a líčenie od Mary 
Key a iné aktivity a prezentácie regiónu.

Prednáška bola venovaná pojmom
 Rodová rovnosť

 Rovnaké postavenie a rovnaká účasť 
oboch pohlaví vo všetkých sférach verej-
ného a súkromného života

 Stereotypy v rovnosti príležitostí
 „Využime tú polovicu talentu, ktorý sme 
predtým ignorovali a každý vyhrá“ 

 Bariéry žien pre oblasť manažmentu:
 stereotypy ohľadne vedomostí a schop-
ností žien nedostatok vzorových príkla-
dov

 zlyhanie vodcovských rolí žien rodinné 
povinnosti chýbajúca podpora žien v poli-
tike

Rodová rola je jednou zo sociálnych rolí. 
Je to súbor očakávaní, pravidiel súvisiacich 
s predstavou o mužskosti a ženskosti. Tieto 
pravidlá sú väčšinou nepísané a neformálne, 
určované danou spoločnosťou, a defi nujú, aké 
správanie, myslenie, cítenie, oblečenie či for-
ma partnerských vzťahov sú vhodné/nevhod-
né pre ženy a mužov. Rodové roly sa prijímajú 
a reprodukujú prostredníctvom socializácie. 
Napriek tomu, že rodová rola je jednou z množ-
stva iných sociálnych rolí, často dochádza 
k vnímaniu rodových rolí ako prirodzených 
(alebo historicky potvrdených – teda správ-
nych). Takýto (nevedomý) prístup k rodovým 
rolám prispieva k vzniku a fi xácii rodových 
stereotypov. Napríklad ak sa v spoločnosti sta-
rostlivosť o deti všeobecne považuje za ženskú 
rodovú rolu a fi nančné zabezpečenie rodiny za 
mužskú rodovú rolu.

Rodové stereotypy sú teda určité normy, 
ktorých dodržiavaním vytvárame dojem „nor-
mality“. Ich porušovaním sa človek vystavuje 
sa riziku odsúdenia až označenia za „nenor-
málneho“. Rodové stereotypy zabraňujú slo-

bodne sa rozhodovať aj v dôležitých životných 
rozhodnutiach ako je výber štúdia a povolania, 
z ktorých mnohé sú považované za „výlučne 
ženské“ a „výlučne mužské“. 

Tradičné vzory správania a postojov sa fi xu-
jú vo všetkých spoločenských oblastiach. Na 
školách sa prostredníctvom výchovy a vzde-
lávania prezentujú dievčatám a chlapcom 
očakávania a požiadavky spoločnosti: „iba 
dievča, ktoré bude obetavé, skromné, slušné 
a starostlivé je »správne dievča«, »správny 
chlapec« musí byť zodpovedný, ochraňovať 
svoju rodinu, musí byť sebavedomý a ctižia-
dostivý, aby sa uplatnil na trhu práce a doká-
zal svoju budúcu rodinu fi nančne zabezpečiť“ 
(Bosá, 2005).

Zažitá predstava „prirodzenosti“ chlapčen-
ského „nezbedníctva“ a dievčenskej bezvý-
hradnej poslušnosti, prispieva k utváraniu 
a prehlbovaniu rodových stereotypov. Veľakrát 
konáme neuvedomele na základe osvojených 
stereotypných predstáv. Tieto potom vkladá-
me do výchovy a ovplyvňujeme nimi očaká-
vania od tých, ktorých vychovávame. Rodové 
stereotypy sa svojou podstatou zjednodušo-
vania a idealizovania obrazov „mužskosti“ 
a „ženskosti“ priečia požiadavkám, ktoré na 
výchovu a vzdelávanie kladú ofi ciálne doku-
menty sú to zovšeobecnenia, ktoré odrážajú 
naše presvedčenie o mužoch a ženách (Turner, 
Helms, 1995)

antidiskriminácia

Účastníci pred slávnostnou večerou.
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antidiskriminácia

Rodovo citlivá pedagogika

Pedagogický prístup, ktorý chlapcom a diev-
čatám umožňuje, aby rozvíjali široké a pestré 
spektrum záujmov, schopností a spôsobov 
správania, ktoré nie je ohraničované rodovo 
stereotypnými obmedzeniami. Podporuje deti 
v tom, aby rozvíjali všetky možnosti svojej 
osobnosti, ktoré z nich urobia kompetentných, 
starostlivých, sebavedomých a svoje správanie 
refl ektujúcich dospelých. Vychádza z toho, že 
ženská a mužská rodová rola sú výsledkom so-
ciálnej konštrukcie, že „ženskosť“ a „mužskosť“ 
nie sú vrodené vlastnosti, ale isté spôsoby 
správania sa získavajú vzdelávaním, výchovou 
a socializáciou. Pohľad na iné kultúry a naspäť 
do minulosti potvrdzuje možnosti vývoja, resp. 
zmeny rodových rolí, a teda realizovateľnosť 
cieľov rodovo citlivej pedagogiky. 

Škola a rodové stereotypy

Učitelia majú rozdielne očakávania od chlap-
cov a dievčat a správajú sa k nim odlišne.
Príklady
Dievčatá učia, že:

 sa očakáva, že budú milé, dobré a poslušné.
 budú dvojnásobne úspešnejšie ako chlapci
 budú starostlivé a rozumné najmä voči 
chlapcom

O chlapcoch učia, že:
 zmierme sa, že chlapci často neposlúchajú 
„chlapci sú chlapci“

 chlapci sa prejavujú najmä fyzicky a neve-
dia sa sústrediť po dlhú dobu

 chlapci by mali byť vodcami

Najdôležitejšie kritéria, ktoré treba zohľadňo-
vať v rodovo špecifi ckej práci s dievčatami sú:
1. Dievčatá a ženy treba zviditeľňovať ako 

aktívne konajúce osoby. Životné podmien-
ky žien a dievčat treba priblížiť skúsenosti 
žiakov a žiačok ako realitu.

2. To najdôležitejšie je defi novať dievčatá ako 
samostatné osoby, a nie cez chlapcov.

3. Je dôležité dievčatá akceptovať aj s ich 
odlišnosťami vzhľadom na ich pôvod, výzor, 
správanie. A treba ich posilňovať v ich kritic-
kom odstupe voči roli, do ktorej sú vtláčané 
a voči očakávaniam spojeným s tradičnou 
ženskou rolou.

4. Je potrebné dbať na vyvážený podiel na 
rozhovoroch, čo sa týka dĺžky a frekvencie 
vystúpení, a brať dievčatá s ich argumentmi 
vážne.

5. Dbať na zachovanie práv, čo znamená, že 
treba dievčatá podporovať a zohľadňovať 
pri rozdeľovaní „funkcií“. Treba podporovať 
dievčatá ako rovnoprávne a rovnocenne 
fungujúce bytosti, najmä v takých typicky 
chlapčenských doménach, ako je napr. 
matematika a počítače.

6. Dievčatám treba ponúkať alternatívne spô-
soby konania.

Osudy žien sú rôzne

Príbeh ženy s piatimi deťmi so 

základným vzdelaním na materskej.

18 ročná otehotnela, 3 roky spolu chodili, 
potom sa zobrali. Všetko normálne, potom 
otehotnela, muž začal veľmi žiarliť, do ob-
chodu ju nepúšťal, všade chodil s ňou, aby 
sa nikto na ňu nepozeral, chodil na nákupy, 
k doktorke, do záchodu. 

Robil nákupy a nadával, že je všetko drahé. 
Žena to veľmi zle znášala. Muž nepil, nefajčil, 
ale tá žiarlivosť bola neznesiteľná, bol majet-
nícky, agresívny, že kým je jeho žena, môže 
si s ňou robiť, čo chce. Keď spolu chodili, mal 
o ňu záujem iný chlapec, ale sa rozhodla pre 

Jana Roziaková hovorí účastníkom o svojich 
skúsenostiach na farme.
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terajšieho manžela. Stále ju upodozrieval, že 
bude chodiť za tým prvým, že on sa na ňu 
bude pozerať. Narodilo sa prvé dievčatko 
a bolo to ešte horšie. Neznášal jej plač. Keď 
malá plakala, vadilo mu to a asi od jej roka 
ju začal biť, kopal ju, ubližoval jej. Hádali 
sa, kričali, dobehla svokra, že čo sa hádajú, 
nedbal nič, aby to nerobil. Potom mu dohová-
rala sestra a nejaký čas bolo lepšie. S malou 
chcela utiecť. Svokra jej ju nedala. Prišiel brat 
s otcom na návštevu a svokra povedala, že 
nie je doma. Volala bratovi, či môže s malou 
prísť? Súhlasil, ale svokra ju nedala, muž zba-
dal, že chce odísť. Bývali u svokrovcov a tak 
bolo všetko spoločné a ani nemali súkromie. 
Nechcela odísť od muža. Keď dali nákup do 
chladničky, svokrovci sa sami obslúžili a ne-
vadilo im, že je to ich nákup.

Bola v meste a chcela odísť k otcovi, ale 
muž v meste ju videl a malú zobral a povedal, 
že ona sama môže odísť. Udala ho policaj-
tom, ale nič z toho nebolo, všetko poprel, 
a tak ho pustili, žena odišla k otcovi. 

Muž posľuboval, že bude dobre, potom 
bývali v jednej vyčlenenej izbe v dome so 
svokrovcami. Takto žena odišla päťkrát, ale 
kvôli malej sa vždy vrátila. Svokra jej vždy 
vykrikovala, že nevie variť, že je špinavá... 
Žena je z domova biela a on cigán, asi preto 
ju nechceli, povedala. Chodil za ňou a aj 
poslal bratranca ,aby sa mi vyhrážal, on 
vrieskal. Potom prišiel muž, zbil ju, zobral 
jej malú.

Potom sľúbil, že si kúpia dom a budú sami, 
tak si žena zobrala pôžičku. Vracali dvakrát 
toľko, ako si požičali, muž poznal takého, čo 
požičal. Potom si kúpili dom a poopravovali 
ho a presťahovali sa, dobre bolo pol roka. 
Začal ju biť, zle jej robil, nadával. Znova 
otehotnela, ale s peniazmi stále hospodáril 
muž. Bolo to zlé, nadával jej, malej stále ub-
ližoval, bil svoju ženu a začal ju znásilňovať. 
Mali ďalšie dieťa. Posťažovala sa u sociálnej 
pracovníčky a napísali jej žiadosť do útulku 
aj s deťmi. Muž najstaršiu dcéru nenávidel. 
Peniaze nemali a museli si požičiavať a vra-
cať o 100 percent viacej.

Ženu poznali ako domováčku, posťažovala 
sa u doktorky, zasa sa to dozvedel a zbil ju. 

Chcela odísť aj s deťmi, ale svokra zbadala 
a muž dobehol, zbil ju, zvalil na posteľ, zobral 
peňaženku. 

Volala bratovi, že jej nechcú dať deti a čo 
má robiť, povedal jej, aby prišla sama. Bola 
bez detí. Chodila za staršími do školy, ale 
muž jej zakázal s deťmi aj sa rozprávať. 
Keď požiadala riaditeľa, že sa chce s deťmi 
rozprávať. Keď sa s nimi rozprávala, tak vždy 
dobehla svokra a vymykla jej deti a odišla. 
Podala žiadosť o rozvod. Potom volal svokor, 
že ide do Nemecka, až chce ešte vidieť deti, 
aby prišla. Chcela deti zobrať, dali jej len 
dievčatá, chlapcov jej nedali. Chlapci aj 
chceli ísť, ale nahovorili im, že ich mama sa 
nevie o nich postarať, svokor chodí do Ne-
mecka a nosí im veci, tablet, majú internet. 
Nemecku žobre. Nadávali jej a chlapci museli 
ostať u svokry.

Snažila sa s deťmi stretávať po škole v dru-
žine, poslala sesternicu, aby ich vypýtala, ale 
striehli a zobrali jej ich.

Na pojednávaní ich nerozviedli, boli u psy-
chologičky, chlapcov odporučila, aby ostali 
u svokry, že nebude vhodné ich vytrhnúť 
z toho prostredia. Potom sa žena umiestnila 
v útulku. Má 160,00 EUR materskú, platí za 
pranie, stále sa snaží sa dostať k deťom. Dali 
jej dievčatá a chlapci ostali u svokry, teda 
u otca, ale stará sa o nich svokra.

Najstaršia dcéra je nezvládnuteľná, je 
s mamou, ale je agresívna, bije deti v útulku, 
nechce sa učiť, odmieta chodiť do školy, útočí.

Išla s ňou k psychiatričke, dostala lieky. 
Stav sa jej nezlepšil a teraz je v psychiatric-
kej liečebni. Majú jej oznámiť, či je to lepšie 
a mohla by sa vrátiť k mame.

Čaká na ďalšie pojednávanie, má už 
určený termín, či ich rozvedú, ako rozhodnú, 
komu budú zverené deti. Deti sú ovplyvni-
teľné a otec na nich zle vplýva a pred nimi 
nadáva na mamu.

Dvojičky už mali tri roky, a tak žena skúša-
la hľadať robotu, zatiaľ nemá nijakú robotu.

V útulku má s deťmi jednu izbu a malú 
kuchynku s chodbičkou. Varí im sama. Na 
otázku, čo by poradila ženám, čo majú robiť, 
odpovedala. Určite odísť od tyrana, hocikde, 
len odísť.

antidiskriminácia

náš vidiek 3-4/201516



www.agroinstitut.sk

Resumé národných osláv Svetového 
dňa potravín 2015

Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sa dňa 
23. októbra 2015 uskutočnili národné oslavy Svetového dňa potravín, ktorý bol Organizáci-
ou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo vyhlásený na 16. október.

Toto významné podujatie, ktoré Agroin-
štitút Nitra, štátny podnik zabezpečo-
val po organizačnej stránke, slávnost-

ne otvorili príhovory štátnej tajomníčky MPRV 
SR prof. Ing. Magdalény Lacko-Bartošovej, 
CSc., pani Dono Abdurazakovej z Regionálne-
ho úradu FAO pre Európu a strednú Áziu, pri-
mátora mesta Nitra doc. Ing. Jozefa Dvonča, 
CSc., predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, 
PhD. a riaditeľky Agroinštitútu Nitra, štátny 
podnik Ing. Márie Debrecéniovej, CSc.

Po príhovoroch bola štátnou tajomníčkou 
odovzdaná cena ministra MPRV SR pani Paed. 
Dr. Blanke Bajánkovej, ktorú dostala za svoju 
dlhoročnú prácu na sekcii informatiky a knižni-
ce na ústredí FAO v Ríme.

Témou Svetového dňa potravín v roku 2015 
bola Sociálna ochrana a poľnohospodárstvo: 
prerušenie cyklu chudoby na vidieku. K tejto 
téme boli prezentované príspevky o tom, ako 
neplytvať potravinami, aké sú obilniny dôležité 
pre zdravú výživu a ako sa dá zvyšovať výživo-
vá hodnota pekárskych výrobkov. Hovorilo sa 
aj o činnosti Potravinovej banky na Slovensku 
a o programe potravinovej a základnej materi-
álnej pomoci.

Národné oslavy Svetového dňa potravín 
boli ukončené vyhlásením a ocenením víťazov 
Výtvarnej súťaže na tému Svetového dňa 
potravín v troch vekových kategóriách. Zväz 
ekologického poľnohospodárstva EKOTREND 
Slovakia vyhodnotil Biofarmu roka 2015, kto-
rou sa stala SEMA Sládkovičovo.

Predsedníčka Vidieckeho parlamentu 
Ing. Mária Behanovská vyhodnotila súťaž 
Vidiecka žena roka – Líderka 2015 v šty-

roch kategóriách: žena – aktivistka, žena 
– politička, žena – podnikateľka a žena – 
remeselníčka.

Sprievodnými podujatiami Svetového dňa 
potravín 2015 boli prezentácia projektu rozvojo-
vej spolupráce: Budovanie kapacít miestnych 
farmárov, Burkina Faso – Glen Slovakia a pre-
mietanie fi lmu „Zem bridlice“ z festivalu Jeden 
svet pre študentov stredných škôl. V priesto-
roch Agroinštitútu Nitra, štátny podnik boli 
vystavené fotografi e  dokumentujúce rozvojovú 
pomoc SR. Pri tejto príležitosti bola predsta-
vená zbierka receptov „Zdravo a lacno“, ktorú 
vypracovala Katedra výživy ľudí Fakulty agro-
biológie a potravinových zdrojov, Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá je 
k dispozícii v elektronickej forme na webovej 
stránke www.agroinstitut.sk.

poľnohospodárstvo

Národné oslavy Svetového dňa potravín 2015 
v Nitre; foto www.agroinstitut.sk.
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Ing. Jana Mikušáková

V  Zubrohlave sa stretli aktívne 
vidiecke ženy na oslave Svetového 
dňa vidieckych žien

15.október je Svetový deň vidieckych žien. Každoročne v tento deň OZ Vidiecky parlament 
na Slovensku organizuje oslavy dňa v spolupráci s partnermi v regiónoch Slovenska. Oslavy 
sú spojené s vyhlásením výsledkov súťaže „Líderka roka“.

Podujatie je oslavou vidieckych žien, ich 
náročnej každodennej starostlivosti 
o domácnosť, hospodárstvo, pracov-

nému úsiliu ale aj ich spoločenskej angažova-
nosti. 

Tento rok bola hostiteľom podujatia obec 
Zubrohlava v okrese Námestovo. Záštitu nad 
podujatím prevzala europoslankyňa Jana 
Žitňanská a predseda ŽSK Juraj Blanár. Veľká 
vďaka patrí domácim organizátorom na čele 
s Ing. Ľudmilou Mokošákovou, že pripravili 
pre účastníčky podujatia príjemné prostredie, 
hodnotný program, že napriek nepríjemnému 
jesennému počasiu, sme sa všetci cítili veľmi 
dobre, o čom svedčí aj skutočnosť, že sme sa 
rozchádzali neskoro večer, aj keď viaceré z nás 
čakala dlhá cesta domov. 

Nezabudnuteľné pre mnohé ženy, vrátane 
mňa, zostane osobné stretnutie s charizma-
tickou osobnosťou Ivanou Christovou. Verím, 
že v ten deň, svojim prístupom a životným 
postojom nielen presvedčila o tom, že je pre 
nás osobnosťou, ale naopak ukázala ženám, že 
treba byť sebavedomými, zo životných zakop-
nutí a omylov sa poučiť a byť ženou na správ-
nom mieste. Jednoducho povedané – hodnota 
ženy je v tom, že je ženou a je to jedno, kde žije 
a čomu sa venuje.

Osobitne si cením, že na podujatie prijali 
pozvanie aj muži, ktoré svojimi príhovormi oce-
nili vidiecke ženy a ich nezastupiteľné miesto 
v rozvoji komunity. Účasť pána farára, staros-
tov okolitých obcí a ďalších hostí je dôkazom 
toho, že spolupráca a partnerstvo je pre nich 
dôležité a o to nám vo VIPA SK ide.

Naša veľká vďaka patrí aj starostovi obce 
Pavlovi Bugeľovi bol našim naozajstným hosti-
teľom po celý deň!

ženy – líderky

Ľudové remeselníčky predviedli počas sprievodné-
ho programu svoju zručnosť a tvorivosť.
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Tlačová správa Vidiecka žena – Líderka 2015 

Líderka roka 2015 – vyhodnotenie

V rámci svetového Dňa vidieckych žien sa konal 14. ročník súťaže Vidiecka žena roka – 
Líderka 2015. Pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej a župana žilinského samospráv-
neho kraja Juraja Blanára v spolupráci s partnermi súťaže 15. 10. 2015 v Zubrohlave. 

Niekedy musíme vynaložiť úsilie, ak 
chceme ísť cestou dobra a lásky. Ten, 
kto sa nenechá odradiť počiatočnými 

ťažkosťami, dočká sa ovocia svojho konania. 
Dôležitá je voľba. Prvý krok akou cestou sa 
vydáme.

Výsledky súťaže:
 žena – aktivistka: Anna Verešová
 žena – politička: Bc. Mária Lachkovičová
 žena – podnikateľka: Irena Gareková 
 žena – remeselníčka: Božena Tomanová 

Žena aktivistka 

Anna Verešová, Kamenná Poruba (okr. 
Žilina), vek 51, 5 detí.

Sociálna pracovníčka (zakladateľka a 
riaditeľka neziskovej organizácie „Áno pre 
život“). Významnou mierou pomáha udržať na 
Slovensku zdravú rodinu a robí pre to mnohé 
aktivity. Patrí medzi zakladajúcich členov MAS 
Rajecká dolina. Založila a vedie 3 chránené 
pracoviská. V jednom z nich pečie tradičné 
slovenské medovníčky, takže uchováva a šíri 
ďalej ľudové remeslo.

ženy – líderky

Spoločná fotografi a ocenených žien s organizátorkami a hostiteľom podujatia – starostom Zubrohlavy.
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Žena politička 

Bc. Mária Lachkovičová, Chynorany (okr. 
Partizánske), vek 57, 1 dieťa. 

Starostka obce Chynorany. Pred komunál-
nymi voľbami 2010 sa na ňu začali obracať 
občania, aby kandidovala na pozíciu starostky. 
Skôr ako predložila kandidátku urobila v obci 
prieskum spokojnosti formou dotazníka. Výsle-
dok ju presvedčil – kandidovať. Bola úspešná 
aj v posledných voľbách. Aj prostredníctvom 
eurofondov rieši vážne problémy s margina-
lizovanou komunitou v obci prostredníctvom 
terénnej sociálnej práce. O obci riešia ČOV. 
Vydávajú Chynoranské noviny. Starostka je 
dušou obce. Je to silná žena na svojom mieste 
a verí, že čo ju nezabije, to ju posliní.

Žena podnikateľka 

Irena Gareková, Liesek (okr. Tvrdošín), 
vek 59, 3 deti, 

Dôchodkyňa – farmárka. Okrem starostli-
vosti o rodinu (vychovala 3 šikovných synov, 
stará sa o 6 vnúčat, doopatrovala manželo-
vých rodičov a v júli t.r. pochovala po ťažkej 
chorobe svojho manžela), práce okolo veľkého 
domu, ktorý je vždy plný hostí (rodina, hostia, 
priatelia), ktorí prídu na vidiek za oddychom, 
venuje sa „gazdovaniu“. Donedávna ešte 
pracovala v trojzmennej prevádzke vo fi rme 
PANASONIC v Trstenej. Spolu s manželom 
od mladosti popri zamestnaní aj gazdovali, 

a keď po roku 1989 sa naskytla možnosť 
gazdovanie rozšíriť, rodina im poskytla pôdu, 
ktorú dovtedy užívalo PD a postupne svoju 

Anna Verešová – žena aktivistka. Bc. Mária Lachkovičová – žena politička.

ženy – líderky

Privítanie účastníkov podujatia.
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farmu rozširovali. Manžel, pokiaľ bol zdravý, 
sa venoval práci na poli a chovu zvierat. Pani 
Irena sa venuje agende, účtovníctvu a hlavne 

spracováva mlieko na úžasne syrové výrobky, 
ktorými zásobuje celú rodinu. Jej syrové torty 
a kytice sú umelecké diela. Je príkladom gaz-
dinej a farmárky zároveň. Je zároveň šikovnou 
manažérkou, lebo dokáže do celého náročné-
ho farmárskeho kolobehu nenásilne vtiahnúť 
celú rodinu a všetci radi pomôžu. Nerada sa 
sťažuje, aj keď celá legislatíva okolo farmárče-
nia je náročná.

Žena remeselníčka 

Božena Tomanová, Poruba (okr. Prievidza), 
70 rokov, 2 deti,
Dôchodkyňa – remeselníčka. Udržiava tradič-
né textilné techniky, ktoré sú už na pokraji za-
budnutia ako napr. sieťovanie. Zúčastňuje sa 
výstav a rôznych tradičných remeselných akci-
ách. Predvádza a robí kurzy, ktoré pomáhajú 
udržať staré textilné techniky v povedomí ľudí. 
Napriek neskorému začiatku – až v dôchod-
kovom veku – dosiahla vysokú úroveň tvorby 
a ovládanie jednotlivých techník. Ocenená 
bola aj na celoslovenskej súťaži textilnej tvor-
by v Banskej Štiavnici.

Víťazky boli odmenené mnohými  vecnými ce-
nami, víkendovými pobytmi pre 2 osoby a pani 
Jana Žitňanská ich pozvala do európskeho 
parlamentu. 

Irena Gareková – žena podnikateľka. Božena Tomanová – žena remeselníčka.

ženy – líderky

21náš vidiek 3-4/2015



ŽENA PODNIKATEĽKA

IRENA GAREKOVÁ

S prekvapením a radosťou som prijala 
pozvanie na oslavu dňa vidieckych 
žien, ktoré sa uskutočnilo 15. 10. 2015 

u nás na Orave v obci Zubrohlava. Vedela som 
o tom, že sa takéto podujatie chystá a bola 
som rada, že ma naň organizátori pozvali. 
V lete tohto roku som pochovala manžela, kto-
rý mi veľmi chýba, vo všetkom mi bol oporou 
a smútok, ktorý prežívam je veľký. Tak som 
sa aj tešila, že sa trochu rozptýlim, stretnem 
sa s novými ľuďmi a keďže som sa dozvedela, 
že tam budú aj ženy, ktoré sa venujú farmár-
čeniu, tak sa aj niečo podučím a vymeníme si 
skúsenosti.

To, že sa ocitnem na pódiu medzi navrho-
vanými kandidátkami na ocenenie, mi ani 
nenapadlo. O to väčšie bolo moje prekvapenie, 
keď som bola vyhlásená ako víťazka kategórie 
Líderka – podnikateľka.

Ďakujem za ocenenie, za prejav úcty a ohod-
notenie mojej každodennej práce. Veľmi si to 
vážim a zároveň ma to zaväzuje k tomu, aby 
som to nevzdávala, aj keď som už na našu 
farmu sama, bez manžela. No nesmiernu 
pomoc nachádzam u svojich troch synov, ktorí 
mi pomáhajú a rozhodli sa, že aj po smrti otca 
budeme naďalej našu rodinnú farmu budovať 
a dorábať zdravé potraviny .

Vzťah k pôde, k poľnohospodárstvu mám 
od detstva. Vyrastala som v roľníckej rodine, 
rodičia gazdovali a keďže bola som najmladšia 
zo sestier, zostala som doma sama, rodičia už 
boli starší a chorľaveli, veľa povinností okolo 
gazdovstva som prevzala na seba. Študovala 
som na Strednej priemyselnej škole elektro-
technickej v Tvrdošíne a popri tom som doma 
pracovala. Otecko mi zomrel pred maturitou 
a ja som, aj keď mladá, ale zvyknutá na prácu 
okolo domáceho gazdovstva, pomáhala 
mame. Pomáhal mi už aj môj budúci manžel, 
ale keďže on bol tiež z rodiny, kde mali doma 
gazdovstvo, rozhodli sme sa naše gazdovstvo 
utlmiť a po svadbe sme už spolu gazdovali na 
ich. V tom čase sme sa venovali predovšet-
kým chovu kráv, ošípaných, mali sme kone 

a drobné hospodárske zvieratá. Poľa sme veľa 
nemali, lebo pôdu v tom čase užívalo PD. 
Postavili sme si rodinný dom, postupne sa 
nám narodili 3 synovia, obaja sme pracovali 
v trojzmennej prevádzke a v maštali sme sa 
striedali. Keď nastala možnosť vziať si pôdu 
(mojej a manželovej rodiny) z PD a hospodáriť 
na nej, nezaváhali sme a postupne sme rozši-
rovali aj rastlinnú výrobu, popri tom sa nám 
rozrástol aj strojový park a dnes už dokážeme 
naše polia v pohode obhospodáriť. Synovia 
vyštudovali, všetci pracujú, postavili si domy 
a majú svoje rodiny v našej obci. No aj u nich 
je ten vzťah ku gazdovaniu zakorenený, veď 
vzišli z takého prostredia. Sú zruční a vedia si 
so všetkým poradiť, sú mi veľkou pomocou.
Venujú sa prácam na poli, strojom, statku a na 
mňa zostáva manažment, účtovníctvo a moje 
obľúbené mlieko, ktoré spracovávam na syry 
a syrové výrobky.

Ešte raz ďakujem za ocenenie a teším sa 
na stretnutie s pani europoslankyňou Janou 
Žitňanskou v europarlamente, na ktoré nás, 
ocenené líderky, pozvala na jar 2016.

 ŽENA REMESELNÍČKA

BOŽENA TOMANOVÁ 

Keď som dostala pozvánku na súťaž 
Líderka roka 2015 zostala som prekva-
pená, uvažovala som či ísť alebo nie. 

Ale keď mi pani Kristína Podmanická v pred-
večer konania oznámila, že som v užšom výbe-
re, tak som nemohla sklamať a cestovala som 
do Zubrohlavy. Boli to pre mňa vzácne chvíle 
ako i ocenenie, ktoré si veľmi vážim. Spoznala 
som mnoho zaujímavých ľudí, prednášky boli 
poučné a veľmi ma potešila prehliadka Zub-
rohlavy a miestnej školy. 

Narodila som sa v Čičmanoch, rodičia sa 
presťahovali do Nitrianskeho Pravna, kde som 
aj vyrastala. Keď som sa vydala presťahovali 
sme sa do obce Poruba. Už od malička ma 
bavili ručné práce. Ale až keď som zostala na 
dôchodku som sa mohla venovať svojej záľube 
– ručným prácam. 

Venujem sa šitej čipke, frivolitke a sieťova-

ženy – líderky
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niu (necovanie). Tieto techniky som predvá-
dzala v Piešťanoch a v Žiline. V tomto roku 
som mala pri životnom jubileu samostatnú 
výstavu v Regionálnom kultúrnom centre 
v Prievidzi. Momentálne svoje práce prezentu-
jem na výstave v Kremnici. 

 
ŽENA – AKTIVISTKA

ANNA VEREŠOVÁ

Medzi moje najväčšie tohtoročné 
prekvapenia patrí nominácia, a na-
koniec aj udelenie titulu Líderka 

roka 2015 – Vidiecka žena. Veľmi si vážim toto 
ocenenie. Titul mi bol udelený v kategórii 
„žena – aktivistka“. 

V občianskom sektore fungujem už 18-ty 
rok. V roku 1998 sme s Marcelou Dobešovou 
a spolu s našimi manželmi založili neziskovú 
organizáciu Áno pre život, pretože nám neboli 
ľahostajné ťažké osudy iných žien. Osamelým 
tehotným ženám a matkám s deťmi, ktoré 
sú obeťami domáceho násilia, poskytujeme 
sociálne služby krízovej intervencie a odborné 
poradenstvo. V našom zariadení núdzového 
bývania sme poskytli bezpečné ubytovanie 
už viac ako 700 osobám, z toho viac ako 400 
deťom. Už v roku 2005 sme otvorili Komunitné 
centrum s aktivitami pre členov rodín ohroze-
ných sociálnym vylúčením. Jeho súčasťou je 
Poradenské centrum, v ktorom poskytujeme 
bezplatné odborné poradenstvo právnika, 
psychológa a špeciálneho pedagóga. Organi-
zácia prevádzkuje aj tri chránené pracoviská, 
v ktorých zamestnávame šesť invalidov. Dve 
z nich sú pracoviská s podnikateľskou činnos-
ťou – Remeselné dielne a Cukráreň R AJecké 
radosti. Kruh komplexnej pomoci osobám 
ohrozeným sociálnym uzatvára naštartovanie 
podnikateľskej činnosti za účelom vytvárania 
pracovných miest pre ženy znevýhodnené na 
trhu práce. Koncom roka 2012 sme naštar-
tovali podnikateľskú činnosť sociálnej fi rmy 
LABORE s ponukou upratovacích a záhradníc-
kych prác. 

Ako preventívne a osvetové programy orga-
nizujeme kampaň s názvom „Domáce násilie 

ubližuje všetkým“ a medzinárodné konferencie 
„Vyber si život“. Organizácia získala viacero 
ocenení zo štátneho, mimovládneho i súk-
romného sektora. Medzi posledné patrí cena 
Sociálny čin roka 2013, ktorú udelilo organizá-
cii Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR a ocenenie Litteras Memoriales, ktoré ude-
lil predseda Žilinského samosprávneho kraja 
za dlhoročné pôsobenie v sociálnej oblasti. 

Cenu Líderka roka 2015 chápem ako prejav 
dôvery. Je pre mňa povzbudením do ďalšej 
činnosti v prospech žien. Vďačím za to Vidiec-
kemu parlamentu na Slovensku

ŽENA POLITIČKA

 MÁRIA LACHKOVIČOVÁ

Po príchode zo Zubrohlavy sa ma moje 
kolegyne vypytovali aká bola atmosfé-
ra a ako som obstála v hodnotení. Po 

zverejnení, že som bola Vidieckym parlamen-
tom na Slovensku ohodnotená Vidiecka žena 
– Líderka roka 2015 v kategórií žena – poli-
tička mi blahoželali moje kolegyne. Koncom 
októbra 2015 boli vydané Chynorianske noviny 
a následne v týždenníku Tempo, ktorý sa 
distribuuje do okresov Partizánske a Bánovce 
nad Bebravou, vyšla správa o vyhodnotení 
Líderka roka 2015. Po zverejnení v našich 
médiach mi blahoželalo veľa našich občanov, 
ale i veľa mojich známych z okresov Partizán-
ske a Bánovce n/Bebravou. Veľmi som bola 
prekvapená z gratulácie podpredsedníčky NR 
SR Eriky Jurinovej na medzinárodnej konferen-
cií ITAPA v Bratislave, kde naša obec v súťaži 
o najlepšie internetové stránky a elektronic-
ké služby SR získala Zlatý Erb.sk 4. miesto 
Najlepšia stránka obce v ročníku 2015, pretože 
mi povedala, že mi gratuluje i k Líderke roka. 
Bolo to príjemné, pretože som presvedčená, že 
podpredsedníčka NR SR mala veľa povinnosti 
a prekvapila ma, že sleduje a pamätá si kto 
bol vyhodnotený Vidieckym parlamentom na 
Slovensku. 

Ďakujem 

ženy – líderky
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Ing. Beata Lukáčová, vedúca odboru destinačného manažmentu 

Príležitosti a výzvy pre ženy vidieka – 
vidiecky cestovný ruch
Svetový deň vidieckych žien

Pri príležitosti osláv svetového Dňa vidieckych žien sa 15. 10. 2015 konalo v oravskej dedine 
Zubrohlava vyhodnotenie 14. ročníka súťaže Vidiecka žena roka – Líderka 2015. Súčasťou 
osláv bola konferencia na tému „Rodové stereotypy a ich účinok v každodennej praxi, ako 
aj príklady z praxe prekonávania stereotypov“. V tejto časti programu prezentoval sloven-
ských gajdošov z Oravskej Polhory návrh zápisu slovenskej gajdošskej kultúry do Zoznamu 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, čo je v súčasnosti už vítanou realitou. Hrou na 
gajdy a vedením Gajdošskej ľudovej hudby Beskyd z Oravskej Polhory prekonávajú mužské 
stereotypy aj umelecky nadané ženy tohto regiónu ako pani Čadecká a pani Kopičáková.

Do sprievodného programu sa svojimi 
prezentáciami a prácami zapojili aj 
ďalšie ľudové umelkyne a remesel-

níčky zo Zubrohlavy a okolia Hornej Oravy. 
Účastníkov podujatia zaujala pestrá paleta 
ľudovo-umeleckých výrobkov na báze miest-
nych zdrojov a tradícií. Medzi prezentovanými 
výrobkami boli rozprávkové perníky, kraslice, 
krásne háčkované dielka, adventné vence, 
vianočné ozdoby a oblátky. Pozornosť zaujali 
výrobky (vankúše a sviečky) žien z Domu Cha-
ritas v Rabči, ale aj tradičné výrobky z vlny, pls-
tené výrobky a ich moderné aplikácie.

Kultúrny program spestrili deti z detského 
folklórneho súboru Zubríček zo Zubrohlavy 
pod vedením PhDr. Zlatice Gerekovej a p. Mar-
gity Banasovej, Líderky za rok 2011, Gajdošská 
ľudová hudba Beskyd z Oravskej Polhory pod 
vedením Ing. Moniky Kapičákovej či spevácka 

skupina Čečina z Veličnej. Folklórna skupina 
Plátenník zo Zubrohlavy pod vedením Mgr. 
Daniely Čiernikovej predstavila takmer zabud-

ženy – líderky

Vystúpenie DFS Zubríček zo Zubrohlavy.
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ženy – líderky

nuté tradície plátenníkov zo Zubrohlavy, ktorí 
sa v minulosti na svojich obchodných cestách 
dostali až do Alexandrie. 

K príjemnému občerstveniu prispeli miestne 
pekárne, PVOD Zubrohlava a Hotelová akadé-
mia z Námestova.

Za krásnym podujatím je aj veľa organizač-
nej práce miestnych aktivistiek – dám Ľudmily 
Mokošákovej, Zlatice Gerekovej, Evy Kurjáko-
vej, Renáty Pavčovej, Margity Bombjakovej, 
Evy Banasovej, podpory starostu obce pána 
Pavla Bugeľa, zainteresovania mladých ľudí, 
hasičov a všetkých zložiek života obce.

Počas slávnostného odovzdávania cien 
odznelo veľa úprimných slov a hodnotení 
ocenených žien a nielen ich, ale aj všetkých 
tvorivých, aktívnych a kreatívnych žien, ktoré 
sa snažia „svojou nošou do mlyna“ prispieť 
k skvalitneniu života svojich rodín a odovzdá-
vaniu tradičných hodnôt slovenského vidieka 
súčasným a budúcim generáciám. 

Tento rok sa nositeľkami ocenenia stávajú:
Žena – aktivistka – Anna Verešová
Žena – politička – Mária Lachkovičová 
Žena – podnikateľka – Irena Geregová
Žena – remeselníčka – Božena Tomanová
Ocenené ženy spája jedna vlastnosť – sú 

to ženy z vidieka. Spoločne ich charakterizuje 
nesmierna húževnatosť, náročnosť na seba 
a presvedčenie, že konajú v prospech tých, 
ktorí to potrebujú. 

Priebeh osláv svetového Dňa vidieckych 
žien a aktivity ocenených žien umocnili u hos-
tí z celého Slovenska názor, že toto je tá správ-
na cesta – cesta zachovávania tradícií, cesta 
vzájomnej spolupráce a odovzdávania svojho 
kultúrneho dedičstva. Bola to malá ukážka 
toho, ako by sa mohol realizovať vidiecky 
cestovný ruch na Slovensku.

Má vidiecky cestovný ruch šance na 

Slovensku?

Nové technológie vo všetkých oblastiach 
hospodárskeho a spoločenského života ako aj 
globalizačné procesy zjednodušujú a urýchľu-
jú dostupnosť informácií, dopravu, pracovné 

Prezentácia ľudovo-remeselných výrobkov 
a umeleckých diel.

Ponuka domácich oblátok.

FS Plátenník zo Zubrohlavy.
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postupy a životný štýl. Sprievodným znakom 
je často krát dopravný chaos, priemyselný 
a elektronický smog, tlak na pracovnú sústre-
denosť a psychiku. To všetko, v kladnom aj 
v zápornom slova zmysle, ovplyvňuje aj ces-
tovný ruch. „Skracujú sa“ vzdialenosti medzi 
destináciami, zavádzajú sa štandardy, ktoré 
síce zvyšujú kvalitu, ale aj uniformitu produktu 
cestovného ruchu. Na druhej strane to vytvára 
dopyt po kvalitnom prírodnom a kultúrnom 
prostredí, ekologických produktoch, jedineč-
nom a autentickom zážitku. Práve táto sku-
točnosť ukazuje možnosti rozvoja vidieckeho 
cestovného ruchu na Slovensku.

Prečo je príležitosťou a výzvou zároveň 

pre ženy vidieka? 

Takmer každá žena má v sebe „zabudovanú 
genetickú výbavu“ pripraviť pre svoju rodinu 
a svojich hostí príjemný nocľah a dobré jedlo. 
To je však len základ, rodinu a hostí treba 
„zamestnať a zabaviť“ a tu už pristupuje celá 
škála domácich, hospodárskych, umelecko-
-remeselných prác, tradičnej kultúry každého 
regiónu a zvykoslovia počas celého roku. 

Na relatívne malom území Slovenska sa 
vidiecke sídla, aj vďaka geomorfológii územia, 
vyznačujú veľkou rôznorodosťou prírodného 
prostredia, pestovania kultúrnych plodín, 

chovu domácich zvierat, ale predovšetkým 
jedinečnosťou tradičného spôsobu života a ľu-
dových tradícií, ktoré možno využiť v ponuke 
vidieckeho cestovného ruchu.

Súčasný „mestský vystresovaný človek“ ute-
ká do čistého prírodného prostredia, očakáva 
domáce dobroty z detstva, rád sa zapojí aj do 
prác spojených s pestovaním a spracovaním 
poľnohospodárskych produktov, kúpi, alebo 
vyrobí darček pre svojich blízkych a rád sa 
zabaví pri peknej ľudovej hudbe. To je priestor, 
kedy ženy z každého kúta Slovenska môžu 
ponúknuť to svoje – jedinečné. 

Ponuka cestovného ruchu Slovenska na:
www.slovakia.travel 

ženy – líderky

Návšteva barokového kostola sv. Petra a Pavla.

Na obecnom úrade hostil návštevníkov starosta 
Pavol Bugeľ.
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ženy – líderky

Poďakovanie
V mene organizátorov a partnerov za aktívnu pomoc pri organizácii 14. ročníka 

súťaže Vidiecka žena roka – Líderka 2015, ktorý sa konal pod záštitou 
europoslankyne Jany Žitňanskej a záštitou pána župana Juraja Blanára 

Pomoc vymenovaných aj tých ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli.Táto pomoc výrazným spôso-
bom prispela k hodnotnému priebehu podujatia a podporili tak význam snaženia Vidieckeho par-
lamentu na Slovensku a jeho partnerov k uznaniu sviatku vidieckych žien na Slovensku. Ocenené 
ženy mali obrovskú radosť. Tešíme sa na pokračovanie našej spolupráce a pri ďalších aktivitách 

v prospech zlepšenia života na slovenskom vidieku.

Jednotlivci a organizácie
Europoslankyňa Jana Žitňanská, predseda žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár, 

Obec Zubrohlava, Ľudmila Mokošáková a jej tím ľudí v Zubrohlave.

Víkendové pobyty
Salaš Cabaj, www.salas-cabaj.sk, Slovak Tourism, www.thermalnitrava.sk,

Penzióny Energy Podhájska, www.energy-podhajska,
Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. www.kastielmojmirovce.sk

Rôzna pomoc 
JUDr.Adriana Adamicová, PhDr. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné, 

Milan Balcierák Pekáreň Zubrohlav, Margita Banásová, Pekáreň Pľutinský, Zubrohlava,
PEKÁREŇ – Štefan Plutinský, Mgr. Daniela Fejová, Oravská poliklinika Námestovo, Marián Grígeľ, 

Námestovo, knihy, Mária Jagnešáková, PhDr. Riaditeľ inštitúcie OM, Oravské múzeum P.O.H, 
ThLic. Pavol Jurčišin, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť, Ing. Anna Kozáková, Súkromná stredná 
odborná škola podnikania EDUCO Slanická osada Námestovo, Hotelová akadémia, katering,

Ing. Tomáš Lúchava, sadenice čučoriedok, Ing. Viera Mazúrová, Oravská Lesná perá, darčekový 
kôš, Mgr. Renáta Pavčová, škola, prezentácia, obedy, Mgr. Darina Petrášová, Oravské Veselé, 

knihy, Oľga Slovíková, Bobrov košíčky na aranžovanie, Ing. Erika Šušková, Stredná odborná škola 
Námestovo, kozmetika, kaderníctvo 20. Občianske združenie Zubor, Zubrohlava, Eva Kurjaková, 

Zubrohlava, knihy, Ing. Albín Maslaňák, Oravské Veselé 

Vecné ceny 
Ivana Christová kozmetické služby, Občianske združenie Misia mladých Tvrdošín, propagačný 
materiál, Agentúra pre regionány rozvoj SEVER propagačý materiál,Občianske združenie Pod 

Babou horou Katarína Turácová, svoje výrobky z vlny, Slovenský cech gajdošov Oravská Polhora, 
kultúrny program, Ing. Daniel Hajduč, Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo družstvo 

v Zubrohlave, Zlatica Gereková, Zubrohlava, program, organizácia 
Eduard Herdel, Kuňaky, Zubrohlava syry, Ľuboš Sroka, fi n. príspevok 

Mgr. Tyrolová Veronika, Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu, vankúše, mydlá, sviečky,
Banásová Eva, Zubrohlava, Bombjaková Margita, Zubrohlava, Marta Zemančíková, Zubrohlava, 
Mikroregión CEDRON – NITRAVA, Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Obec Mojmírovce, 

Mojmírovské kroky, OZ „Nádej v Uňatíne“, OZ Vidiecke ženy.
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Mária Behanovská, Monika Slaninová

Účasť na konferencii 
Európskeho vidieckeho 
parlamentu 2015 za 
Slovensko 
Aktivity VIPA SK ku kampani Európskeho vidieckeho parlamentu 
na Slovensku boli odprezentované v správe a prezentáciami na 
II. zasadnutí EVP

Účastníci pracovnej cesty Vidieckeho parlamentu na Slovensku: Mgr. Monika Slaninová, 
Bc. Katarína Hradská, Ing. Mária Behanovská, Ing. Anna Tušimová, Daniela Ťapuchová, 
Margita Zrebná

Utorok 3. novembra večer sme prices-
tovali do Schärdingu, zaregistrovali 
sme sa a ubytovali. V stredu po sláv-

nostnom otvorení sme sa rozdelili do skupín 
a o 8.30hod. odchodom účastníkov sa začal 
program rozdelený na tematicky zamerané vý-
lety v okolí mesta, vidiecke podnikanie, farmy, 
miestne akčné skupiny v Hornom Rakúsku, 
Bavorsku a Južných Čechách. Večer spoloč-
nou večerou v centre Schärdingu sa skončil 
prvý deň programu konferencie.

Štvrtok 5. novembra o 08.00hod. registrá-
ciou sa rokovanie otvorilo plenárnym zasad-
nutím, life stream: https://www.youtube.com/
watch?v=j9jU2OuGxN4
Privítanie účastníkov organizátormi, hosťami 
a zástupcami vlád z Rakúska, Horného Ra-
kúska a Českej republiky.

Prezentácia národných delegácií, priblíženie 
programu stretnutia Od 11.hodiny prvé kolo 
tematicky zameraných workshopov na dopl-

regionálny rozvoj

Otvorenie konferencie v Schärdingu.

Pred rokovaním.
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nenie dokumentov:
Deklarácie a Správy z národných kampaní 

k Európskemu vidieckemu parlamentu 2015
12.30–14.00 obed a „Trh nápadov“
14.00–15.30 druhé kolo tematických 

workshopov, tematicky rovnakých ako v pr-
vom kole.

15.45–17.30 prestávka a “Trh nápadov”. 
Stretnutie reportérov z pracovných skupín 
z cieľom zapracovať pripomienky k dokumen-
tom.

18.30 spoločný odchod autobusom do 
mesta Passau.

Od 19.00 do 23.00 plavba po Dunaji spojená 
s večerou a kultúrnym programom

V piatok 6. november a od 09.30 – Plenárne 
stretnutie, Life Stream https://www.youtube.
com/watch?v=tnbeujTfAdU

Prezentácia príkladov dobrej praxe:
Anahit Ghazanchyan, Regionálna riaditeľka 

pre Arménsko, organizácia Heifer Internatio-
nal; Boban Ilic, Generálny sekretár pracovnej 
skupiny pre regionálny vidiecky rozvoj Juho-
východnej Európy; Luis Chavez, Koordinátor, 
MINHA TERRA, Portugalsko

Vysvetlenie prijímaného Manifestu a disku-
tovanie následných aktivít na národnej úrovni 
prostredníctvom partnerov.

11.00–12.30 diskusia venovaná problémom 
a výzvam v oblasti rozvoja vidieka a vidiec-
kych oblastí Európy (štátov Európskej únie 
a štátov Východného partnerstva)

12.30–14.00 obed a „Trh nápadov“
14.00–17.00 Plenárne zasadnutie dostupné 

online: https://www.youtube.com/watch?v=X-
kQsMXP7pgc 

Diskusia a kompletizácia Manifestu
Schválenie obsahu Manifestu a príhovory 

zástupcov:
 Vlády Horného Rakúska;
 Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru;

 Európskej siete regionálneho rozvoja
 Inštitútu pre poľnohospodárstvo a obchod-
nú politiku, USA ,

 ukončenie stretnutia

18.00–20.00 neformálne stretnutie na ná-
mestí v stane

Sobota 7. november 
09.00–17.00 Výlet v regióne mesta Schär-

ding a do historického mesta Passau v Ne-
mecku

Odchod účastníkov

Stručný priebeh rokovaní

Obsahom pracovnej cesty bola účasť na 
konferencii Európsky vidiecky parlament 2015, 
ktorej predchádzala Kampaň k Európskemu 
vidieckemu parlamentu 2015. Cieľom Európ-
skeho vidieckeho parlamentu 2015 je posilniť 
hlas vidieckych komunít v Európe a tiež zabez-
pečiť, že záujmy a udržateľnosť týchto komunít 
sú zastúpené v národných a európskych poli-
tikách a tiež propagovať sebestačnosť vidieka, 
vzájomné porozumenie, solidaritu, výmenu 
príkladov dobrej praxe a spolupráce medzi 
vidieckymi komunitami v rámci Európy.

Cieľom kampane na Slovensku bolo zozbie-
rať názory ľudí, ktorí žijú a pracujú na vidieku.

Výstupy z konzultácií boli spracované do 
správy a posunuté na európsku úroveň.

regionálny rozvoj

Pivnica školy.

Exkurzia.
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Aktivity VIPA SK

Dotazník, workshopy ako spôsob konzultácií, 
príprava záverečnej správy z konzultácií a z vy-
hodnotenia dotazníka.

Na základe správ jednotlivých krajín bola 
vypracovaná 103 stranová správa. Na základe 
tejto správy bol navrhnutý program a témy 
rokovania konferencie EVP.

VIPA SK odprezentovala na konferencii 
aktivity na trhu nápadov a na trhu iniciatív. 
V prvom prípade sme mali k dispozícii jeden 
stôl v spoločnom stane, kde sme prezentovali 
Slovensko propagačnými materiálmi, ochut-
návkami slovenských potravín a rozhovormi 
s účastníkmi z ostatných krajín.

Trh iniciatív bol názov pre aktivitu, ktorá 
bola organizovaná organizáciou Forum Syner-
gy. Jednotlivý účastníci, resp. organizácie sa 
mohli dobrovoľne prihlásiť na odprezentovanie 
svojich úspešných projektov, ktoré by mohli 
inšpirovať ostatných účastníkov. VIPA SK od-
prezentovala 3 zo svojich úspešných každoroč-
ných aktivít, a to súťaže Líderka a Vandrovalo 
vajce a Dni vidieka v NR SR. 

Počas celého zhromaždenia EVP 2015 sa 
účastníci slovenskej delegácie aktívne zapájali 
do všetkých ponúkaných aktivít, ktoré sú 
rozpísané v programe EVP 2015.

Naše aktivity v rámci kampane, cesta, uby-
tovanie boli fi nančne podporené z PREPARE 
a NSRV.

Účastníci z Česka a Slovenska.

regionálny rozvoj
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Tlačová správa zo dňa 7. novembra 2015 

Celá Európa by mala žiť!
Ľudia z vidieckych oblastí presadzujú svoje práva

ERCA – Alianca Európskych vidieckych komunít, PREPARE – Partnerstvo pre vidiecku Euró-
pu, LEADER- Európske združenie LEADER pre vidiecky rozvoj

Stretnutie 240 predstaviteľov vidieckych 
komunít zo 40 európskych krajín, ktorí 
sa zišli v hornorakúskom meste Schär-

ding na II. Európskom vidieckom parlamente, 
schválili ambiciózny Manifest pre európsky 
vidiek. Manifest vyzýva na plné uznanie práv 
vidieckych komunít, zlepšenie kvality života 
a životnej úrovne rovnajúcej sa mestskej popu-
lácii, rovnako ako aj v politických procesoch 
na všetkých úrovniach.

Manifest, ktorý vyzýva k riešeniu 30 kľúčo-
vých otázok a vyplýva z národných kampaní 

v 40 krajinách, ktoré zahŕňajú tisíce obyvate-
ľov vidieka.

Vyzývajú na vytvorenie rovnoprávneho 
partnerstva medzi ľuďmi a vládami. Uznali, 
že obyvatelia vidieka sú zodpovední konať 
pre ich vlastné blaho, ale žiadajú, aby vlády 
na všetkých úrovniach vrátane európskych 
inštitúcií, spolupracovali, aby toto dôležité 
partnerstvo bolo efektívne.

Európsky vidiecky parlament vyzval Európ-
sku úniu, aby vytvoril veľkú revíziu aktuálneho 
stavu vidieckych oblastí v rámci EÚ. Závery 
tohto výskumu by sa mali odraziť zvýše-
ným zameraním na vidiecke oblasti v rámci 

Počas rokovania v konferenčnej sále.

Slovenské účastníčky a Hanes Lorenzen z PREPARE.

regionálny rozvoj
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všetkých príslušných programov a fondov EÚ. 
Kampaň k Európskemu vidieckemu parlamen-
tu bude pokračovať v priebehu nasledujúcich 
dvoch rokov, s cieľom ovplyvniť prípravu 
politík na obdobie po roku 2020.

Účastníci Európskeho vidieckeho parla-
mentu si veľmi dobre uvedomujú, že do mesta 
Schärding, v ktorom sa zhromaždenie konalo, 
prichádza 2000 utečencov denne na ceste cez 
hranice do Nemecka. Pre mnohé vidiecke ob-
lasti to ponúka možnosť integrovať utečencov, 
ale zároveň je potrebné podporiť vytváranie 
pracovných miest, investícií do bývania, 
služieb a infraštruktúry. Európsky vidiecky 
parlament vyzval na vrelé prijatie utečencov, 
založenej na základe solidarity medzi národmi.

Organizátori Európskeho vidieckeho 
parlamentu budú pracovať aj naďalej, aby 

akcie požadované v Manifeste, v spolupráci 
s národnými a Európskym partnermi, vládami 
a inštitúciami boli zrealizované.

Poznámky pre editorov

1. Dokument Manifestu bol prerokovaný a 
odsúhlasený všetkými účastníkmi v Európ-
skom vidieckom parlamente 2015. Manifest 
vznikol na základe národných kampaní v 40 
krajinách, ktoré identifi kovali aké otázky sú 
dôležité pre vidiecke obyvateľstvo Európy.

2. Európsky vidiecky parlament bol organi-
zovaný tromi celoeurópskymi vidieckymi 
sieťami – ERCA – Aliancia Európskych vi-
dieckych komunít, PREPARE – Partnerstvo 
pre vidiecku Európu, LEADER- Európske 
združenie LEADER pre vidiecky rozvoj. Čle-
novia týchto sietí sa nachádzajú v celej EÚ 
a v krajinách západného Balkánu a Čierne-
ho mora.

regionálny rozvoj

Pracovná skupina „Mladí“.
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regionálny rozvoj

Pozdrav domov.

3. Zhromaždenie Európskeho vidieckeho 
parlamentu 2015 sa konalo v prekrásnom 
mestečku Schärding v Hornom Rakúsku. 
Hostiteľom bola Miestna akčná skupina 
Sauwald – Pramtal a Mestská rada mesta 
Schärding, organizovanej spoločnosťou 
Projects4, ktorá je podporovaná vládami 
Rakúska a Horného Rakúska.

4. Zhromaždenia sa zúčastnili ľudia z vidiec-
kych komunít takmer zo všetkých krajín 
EÚ, Albánska, Arménska, Bieloruska, Bosny 
a Hercegoviny, Bývalej juhoslovanskej 
republiky Macedónsko, Kosova, Islandu, 
Nórska, Srbska, Turecka a Ukrajiny.

5. Kampaň je pod záštitou generálneho tajom-
níka Rady Európskej únie, pána Thorbjørna 
Jaglanda; a je spolufi nancovaná Európskou 
komisiou prostredníctvom programu Európa 
pre občanov.

6. Ďalšie informácie môžete nájsť na:
www.europeanruralparliament.com 

Koordinátori pre Európsky 
vidiecky parlament 2015:

Michael Dower (PREPARE)
Tel +44 1308 863515
e-mail: mdower6@btinternet.com

Vanessa Halhead (ERCA)
Tel +44 1381 600736
M. +44 7753834910
e-mail: vanessa@duthchas.org.uk

PROJECTS4 (Organizátori v Rakúsku)
Thomas Müller
Tel +43 664 2214269
e-mail: mueller@projects4.info
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EURÓPSKY VIDIECKY MANIFEST
Prijatý na základe záverov z II. Európskeho vidieckeho parlamentu 
konaného 4.- 6. novembra 2015 v Schärdingu v Rakúsku a za účasti 

242 delegátov zo 40 krajín

1) My, zástupcovia mnohých ľudí 
a organizácií zakorenených v eu-
rópskom vidieku, sme prijali tento 

Európsky vidiecky manifest ako vyhlá-
senie ašpirácií, záväzkov a požiadaviek 
vidieckych ľudí, čerpajúc zo zasadnutí 
v mnohých krajinách počas kampane Eu-
rópskeho vidieckeho parlamentu.

2) Rozmanitosť vidieckych oblastí. 
Hlboko oceňujeme širokú rozmanitosť 
oblastí a ľudí v Európe, vyplývajúce 

z pestrej geomorfológie, klímy a biodiverzity 
zeme a mora; a z dlhej histórie ľudskej činnosti 
na celom kontinente. Vnímame túto rozma-
nitosť, ako je vyjadrené v ľudskej kultúre a 
prírodných zdrojoch, ako obrovskú príležitosť 
pre budúce blaho všetkých národov v Európe.

3) Spoločné hodnoty. Vyznávame 
spoločné hodnoty, ktoré spájajú 
európskych občanov – demokraciu, 

rovnosť, právny štát, uznanie ľudských práv, 
duch spolupráce. Sme ohromení spoločnými 
témami vyplývajúcich z kampane Európskeho 
vidieckeho parlamentu cez celú tvár Európy, 
od Atlantiku k Čiernemu moru a od Škandiná-
vie po Stredomorie.

4) Kvalita života. Tí, ktorí žijú vo vidiec-
kej Európe si vysoko hodnotia kvalitu 
života, ktorá je ponúkaná krajinou, 

farmami, dedinami a malými mestami, po-
brežiami a ostrovmi, pohoriami a lesami s ich 
miestnymi kultúrami, životom vo voľnej príro-
de, povrchom, zdravým životným prostredím 
a kultúrnym dedičstvom.

5) Obavy o podmienky na vidieku. Sme 
však veľmi znepokojení tým, že mnohé 
regióny sú ovplyvnené obmedzenosťou 

vidieckeho hospodárstva, nedostatkom príle-
žitostí pre uspokojivú a spravodlivo platenú 
prácu, stratou populácie, keďže mladí ľudia 
sa vysťahovávajú, následná demografi cká ne-
rovnováha, pokles v oblasti služieb, chudoba 
a sociálne vylúčenie medzi znevýhodnenými 
ľuďmi alebo etnickými menšinami a poškodzo-
vanie životného prostredia.

6) Potreba opatrení. Zanietene veríme, 
že tieto úlohy je nutné riešiť v prospech 
nielen vidieckych komunít, ale aj celej 

populácie Európy. My všetci sme závislí na 
potravinách, dreve, vláknach, energii, vode 
a minerálnych látkach produkovaných vo vi-
dieckych oblastiach. Poľnohospodári, podniky 

regionálny rozvoj
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a iné subjekty na vidieku vytvárajú spoločné 
bohatstvo pre Európu. Vidiecke oblasti vý-
znamne prispievajú k zmierneniu zmeny klímy, 
k rekreácii, verejnému zdraviu a sociálnemu, 
ekonomickému a duchovnému blahu.

7) Práva. Presadzujeme právo vidieckych 
oblastí a spoločenstiev k plnému uzna-
niu zo strany všetkých ľudí a inštitúcií 

v Európe, na kvalitu života a životnej úrovne 
rovnajúcich sa mestskej populácii; a na plnej 
účasti v politických procesoch. Žiadame štát-
nu správu na všetkých úrovniach, aby schválili 
toto právo.

Vo všetkých aspektoch politiky a opatrení 
týkajúcich sa vidieckych komunít, ženy a muži 
by mali mať rovnaké práva.

8) Vízia. Naša vízia pre budúcnosť vidiec-
kych oblastí Európy je vo vibrujúcich, 
inkluzívnych a udržateľných vidieckych 

spoločenstvách, podporovaná diverzifi kovaný-
mi vidieckymi ekonomikami a účinnou starost-
livosťou o vysoko kvalitné životné prostredie 
a kultúrne dedičstvo. Veríme, že vidiecke 
komunity vymodelované na tejto vízii, môžu 
byť hlavnými dlhodobými prispievateľmi do 
prosperujúcej, mierovej, právnej a spravodlivej 
Európy a k   udržateľnej globálnej spoločnosti.

9) Partnerstvo. Uskutočnenie našej 
vízie vyžaduje v každej krajine čulé 
a spravodlivé partnerstvo medzi ľuďmi 

a vládami. My, obyvatelia vidieka a organizá-
cie, vieme, že máme zodpovednosť za vedenie 
a konanie smerom k nášmu kolektívnemu 
blahu. Ale tiež požadujeme, aby vlády na všet-
kých úrovniach vrátane európskych inštitúcií, 
pracovali na tom, aby toto kľúčové partnerstvo 
bolo efektívne.

10) Prehodnotenie stavu vidieckych 
oblastí. Vyzývame Európsku úniu, 
aby sa pustila do veľkej revízie pod-

mienok vo vidieckych oblastiach Európskej 
únie; a príspevku, ktorý vidiecke oblasti v 
súčasnej dobe robia a môžu ďalej robiť k bla-
hobytu Únie. Správa o tomto preskúmaní by 
mala byť zverejnená v roku 2017, pri príleži-

tosti 30. výročia správy „Budúcnosť vidieckej 
spoločnosti „(The Future of Rural Society). Jej 
závery by sa mali odraziť v lepšom zameraní 
na vidiecke oblasti v rámci všetkých prísluš-
ných programov a fondov EÚ. Chceme využiť 
pokračujúci proces Európskeho vidieckeho 
parlamentu, aby vidiecke spoločenstvá mohli 
ovplyvniť prípravu politík na obdobie po 
roku 2020.

Žiadame Radu Európy, aby zvážila začatie 
preskúmania stavu a potrieb vidieckych oblas-
tí vo všetkých svojich členských krajinách.

11) Zvrátenie špirály úpadku. Mnoho 
regiónov je ovplyvnených „zostup-
nou špirálou „ v životaschopnosti 

vidieckych komunít. Strata populácie ( najmä 
mladých ľudí ) vedie k zníženiu životaschop-
nosti vidieckych služieb a oslabeniu miestnej 
ekonomiky, ktoré urýchľujú stratu populácie. 
Vyzývame k zosúladenému úsiliu zúčastne-
ných vidieckych subjektov, všetkých prís-
lušných agentúr a vlád, aby „zvrátili špirálu“ 
podporou uznania a hrdosti vo vidieckom spô-
sobe života skôr než vnucovaním mestských 
noriem, posilňovaním vidieckych služieb, 
diverzifi káciou vidieckych ekonomík a umož-
nili mladým ľuďom zotrvať na vidieku alebo sa 
vrátiť do vidieckych oblastí.

12) Mládež. Mnoho mladých ľudí je pri-
pravených zostať na vidieku alebo 
presunúť sa do vidieckych oblastí 

a vziať na seba zodpovednosť ako poľnohospo-
dári, vidiecky podnikatelia alebo občania pre 
budúce blaho vidieckych ekonomík a komunít. 
Mladí ľudia potrebujú atraktívne zamestnanie, 
dobre cielený systém vzdelávania a odbornej 
prípravy, učňovského vzdelávania na základe 
miestnych potrieb, prístup k pôde, bývanie a 
úvery, sociálne a kultúrne aktivity vhodné pre 
mladých ľudí a osobitnú podporu pre mladých 
poľnohospodárov a podnikateľov. Vyzývame 
vlády a občiansku spoločnosť, aby tieto potre-
by naplnili a umožnili mladým ľuďom aktívne 
sa podieľať na politických procesoch.

Podporujeme vyslovenú požiadavku mlá-
deže mať vlastný mládežnícky vidiecky parla-
ment ako na národnej, tak na európskej úrovni.
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13) Utečenci. Príchod zúfalých ľudí 
z oblastí konfl iktov a katastrôf, 
hľadajúcich útočisko a nové životy 

v Európe, je provokatívna téma v rámci našich 
sietí. Súčasne naliehame na vlády a ostatné 
agentúry, aby urýchlene pracovali na vyrie-
šení základnej príčiny tejto krízy, vyzývame 
k vrelej reakcii, založenej na solidarite medzi 
národmi. Veríme, že pre mnohé vidiecke oblas-
ti, najmä tie s ubúdajúcim počtom obyvateľov, 
to ponúka možnosť integrovať utečencov 
a novo prichádzajúcich. Proces integrácie 
musí obsahovať potrebné vytváranie pracov-
ných miest, investície do bývania, služieb 
a infraštruktúry. Úspešné snahy o integráciu 
ba mali byť ocenené.

14) Chudoba a vylúčenie. Sme si 
vedomí pokroku, ktorý bol urobený 
v boji proti chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu v Európe. Ale milióny ľudí stále 
ešte trpia chudobou a sociálnym vylúčením 
rôznych druhov. Sociálna a územná súdržnosť 
sú neoddeliteľnou súčasťou našej vízie Európy. 
Vyzývame k vytrvalému úsiliu s cieľom pod-
poriť začlenenie a plnú účasť v spoločnosti. 
Zvlášť sa to týka potreby rómskych komunít 
v mnohých európskych krajinách, ktoré patria 
medzi najchudobnejšie a najviac vylúčené zo 
všetkých európskych obyvateľov vidieka. Mali 
by byť uznaní za osoby s rovnakými právami 
na vhodné pracovné miesta a na vzdelanie pre 
svoje deti. Všetci ľudia majú talent a schop-
nosti na ponúknutie.

15) LEADER a CLLD. Sme zástancami 
územného, integrovaného a part-
nerského prístupu k rozvoju vidieka, 

realizovaným „zdola nahor“ a na báze „miest-
neho ducha“. Prajeme si široké uplatnenie 
princípu LEADER a jeho rozšírenie do CLLD 
(miestny rozvoj vedený komunitou) v rámci EÚ 
aj mimo nej. Sme veľmi znepokojení súčasným 
nedostatkom, v mnohých krajinách, skutočne 
integrovaného procesu regionálneho rozvoja 
a rozvoja vidieka. Naliehavo vyzývame inšti-
túcie a vlády v rámci EÚ, aby ukázali dôveru 
v miestne akčné skupiny, rozšírili ich fi nanco-
vanie, prispôsobili svoje pravidlá a postupy 

potrebám vidieckych komunít, a aby zabezpe-
čili skutočne integrovaný prístup k miestne-
mu rozvoju a k využívaniu viacerých fondov. 
Naliehavo žiadame všetky sektory v krajinách 
západného Balkánu a Čierneho mora, aby 
položili základy partnerstva medzi sektormi 
pre použitie LEADER a CLLD .

16) Služby a infraštruktúra na vidie-
ku. Základné vidiecke služby, ako 
sú obchody, poštové služby, školy, 

základná zdravotná starostlivosť a verejná 
doprava, rovnako ako sociálna infraštruktúra, 
sú životne dôležitou oporou pre kvalitu života 
vo vidieckych oblastiach. Adekvátna fyzická 
infraštruktúra – vodovody, kanalizácia a elek-
trina, dodávky energie, dopravné systémy – je 
tiež životne dôležitá. Ale v mnohých vidiec-
kych oblastiach, vidiecke služby sú už slabé 
alebo sa strácajú a infraštruktúra je nedosta-
točná, čo môže prispieť k začarovanému kruhu 
úpadku. Vyzývame vlády a poskytovateľov 
služieb, aby uznali právo vidieckych ľudí na 
zodpovedajúcu infraštruktúru a primeraný 
prístup k všetkým základným službám, a aby 
umožnili vidieckym spoločenstvám rozhodo-
vať a prijímať opatrenia na zabezpečenie slu-
žieb a infraštruktúry vhodnej pre naše potreby.

17) Širokopásmové pripojenie 
a mobilná komunikácia. Prístup 
k veľkokapacitným telekomunikáci-

ám sa stáva zásadným pre sociálny, kultúrny 
a hospodársky život všetkých Európanov a na 
poskytovanie dôležitých služieb. Vzhľadom 
na ich vzdialenosť a riedke osídlenia, vidiecke 
oblasti majú osobitné potreby pre efektívne 
telekomunikácie. Avšak, mnoho vidieckych 
oblastí, najmä v strednej a východnej Európe 
a okrajových regiónoch EÚ, sú v súčasnosti 
vážne znevýhodnené slabými telekomunikač-
nými systémami. Vyzývame vlády, nadnárod-
ných investorov a poskytovateľov telekomu-
nikačných služieb, aby sa naliehavo usilovali 
o prístup k vysokorýchlostnému širokopásmo-
vému pripojeniu a mobilným službám pre vše-
tok vidiecky ľud a v prípade potreby na to, aby 
sa vidieckym komunitám umožnilo podniknúť 
kroky na zabezpečenie tejto služby.
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18) Miestne a mikroregionálne eko-
nomiky. Vidiecke oblasti v Európe 
zahŕňajú tisíce miestnych a mik-

roregionálnych ekonomík, ktoré sú bohaté 
na mikropodniky, malé a stredné podniky. 
Práve tieto tvoria základ vidieckych komunít 
a významne prispievajú k hospodárstvam eu-
rópskych národov. Presadzujeme veľký význam 
posilneniu vitality a životaschopnosti miest-
nych a mikroregionálnych ekonomík na celom 
európskom vidieku prostredníctvom iniciatív 
v rôznych odvetviach – poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, rybolov, výroba energie, výroba, 
vrátane produktov s pridanou hodnotou, 
dodávateľských reťazcov, cestovného ruchu 
a služieb, informačných a technologických 
fi riem, ktoré sa navzájom môžu líšiť. Na vidieku 
je tiež veľký priestor pre sociálne podniky. 
Veľmi dôležité je zabezpečenie všestranného 
poradenstva, podpory podnikania a úverových 
služieb, odborného vzdelávania a prípravy, 
presne zamerané na existujúce a potenciálne 
pracovné príležitosti.

19) Malé a rodinné farmy. Uznávame 
významný príspevok komerčných 
fariem k európskemu hospodár-

stvu. Sme však vážne znepokojení stratou 
pracovných síl v poľnohospodárstve a blaha 
mnohých miliónov malých a rodinných 
fariem v rámci EÚ, v juhovýchodnej Európe 
a čiernomorskom regióne, zvlášť v odľahlých 
oblastiach hôr a ostrovov. Tieto farmy dávajú 
obživu miliónom rodín, poskytujú jedlo na 
miestne trhy, tvoria populáciu tisícov komunít 
a udržiavajú tradičný spôsob života, na 
ktorých závisí zdravie krajiny, ekosystémov 
a kultúrneho dedičstva. Taktiež môžu zacho-
vať životaschopnosť vytváraním družstiev 
a podnikov sociálneho poľnohospodárstva, 
pridávať hodnotu svojim výrobkom, diverzi-
fi káciou príjmov poľnohospodárov a miest-
nych ekonomík sa postupne tvoria väčšie 
pozemné jednotky. Naliehavo žiadame vlády, 
darcov, organizácie občianskej spoločnosti 
a vidieckych komunít rozpoznať a podporovať 
rodinné poľnohospodárstva ako životaschop-
ný európsky model.

20) Malé mestá. Malé mestá, ktorých 
sú v Európe tisíce, majú zásadný 
význam pre vidiecke komunity ako 

sociálne, hospodárske a kultúrne centrá. Sú 
centrami obchodu, verejných a sociálnych slu-
žieb, stredných škôl a zdravotnej starostlivosti; 
ponúkajú veľké príležitosti pre cestovný ruch; 
a spoločne významným spôsobom prispievajú 
k regionálnej a národnej ekonomike. Avšak, 
oni nie sú uznané ako hlavný cieľ národných 
alebo európskych politík a programov, často 
nie sú vnímané ani ako vidiecke, ani ako 
mestské sídla. Sme zástancami hlavného 
prúdu politík Európskej únie zameraných na 
malé mestá, ktoré rozpoznávajú ich všetky vý-
znamné príspevky, ktoré napĺňajú v sociálnej 
a ekonomickej štruktúre vidieckych regiónov 
a ich vitalitu; a pre väčšie zameranie na potre-
by malých miest v národných politikách.

Vyzývame k posilneniu spolupráce medzi 
občanmi, organizáciami a orgánmi vo vidiec-
kych a mestských oblastiach s cieľom získať 
plný prospech zo sociálnych, kultúrnych a hos-
podárskych vzťahov, ktoré takáto spolupráca 
môže priniesť, na intenzívnu výmenu názorov 
a osvedčených postupov medzi zúčastne-
nými subjektmi vo vidieckych a mestských 
oblastiach.

21) Klimatické zmeny a prírodné 
zdroje. V priebehu príprav na 
konferenciu OSN o zmene klímy, 

presadzujeme významnú úlohu, ktorú vidiecke 
oblasti v Európe môžu vytvoriť v boji proti 
zmene klímy a zachovaniu prírodných zdrojov; 
a tiež uznávajú potrebu pomáhať vidieckym 
oblastiam, aby sa prispôsobili klimatickým 
zmenám. Viac ako 40 percent zemského po-
vrchu Európy tvoria lesy, ktoré môžu zachytiť 
a viazať uhlík, a tiež ktoré masívne prispievajú 
k využívaniu obnoviteľných zdrojov surovín 
a energie. Vidiecke oblasti majú dobrú pozíciu, 
aby uspokojili rastúci dopyt po obnoviteľných 
zdrojov energie z veterných, vodných, mor-
ských, slnečných, geotermálnych a drevených 
palív a zdrojov, a to spôsobom, ktoré rešpek-
tujú nedotknutú prírodu a životné prostredie 
z pôdy a vody, a ktoré prinášajú priamy úžitok 
a zamestnanie pre vidiecke komunity. Vyzý-
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vame k zvýšenému využívaniu agrolesníc-
kych, agroekologických a biohospodárskych 
prístupov. Takisto vyzývame, aby podmienky 
vytvorené zmenou klímy boli vzaté do úvahy 
pri defi nícii znevýhodnených regiónov pri 
posudzovaní prideľovania fi nančnej pomoci.

22) Západný Balkán a juhovýchod-
ná Európa. Vidiecke komunity 
a ekonomiky v krajinách západného 

Balkánu a juhovýchodnej Európy sú hlboko 
ovplyvnené politickou nestabilitou v regióne. 
Proces pristupovania k EÚ sa zastavil, čo 
spomaľuje proces politických reforiem. Rozvoj 
vidieka má pre vlády nízku prioritu. Naliehavo 
žiadame, aby EÚ oživila prístupové procesy 
v Európe, vrátane oveľa účinnejšej podpory 
procesov rozvoja vidieka.

23) Líderstvo v oblasti rozvoja vidie-
ka. Uznávame dôležitú úlohu vede-
nia na všetkých úrovniach a medzi 

jednotlivými úrovňami. Sme si vedomí, že 
prvotná zodpovednosť za identifi káciu potrieb 
a poskytovanie riešenie spočíva v nás ako so 
subjektmi na vidieku. Avšak, vedenie v ob-
lasti rozvoja vidieka zahŕňa kolektívnu akciu 
z miestnej, regionálnej, národnej a európskej 
úrovne, ktorá je charakterizovaná záväzkami, 
komunikáciou, spoluprácou a budovaním dô-
very. Vyzývame občiansku spoločnosť, vlády 
a súkromný sektor, aby spolupracovali v budo-
vaní kapacít, zdrojov a podpory na posilne-
nie prostredia, ktoré podnecuje inovatívne, 
udržateľné a zodpovedné vedenie, inšpirujúce 
a zapájajúce budúcich lídrov.

24) Siete občianskych spoločností. Eu-
rópske a národné siete, ktoré viedli 
túto kampaň Európskeho vidieckeho 

parlamentu sú založené na princípoch miestnej 
úrovne a participatívnej demokracie. Ich členmi 
sú tisíce akčných skupín na regionálnej úrovni, 
miestnych združení, družstiev a ďalších štruk-
túr, ktoré poskytujú základné služby a podporu 
spolupráce medzi subjektmi na vidieku. Vyzý-
vame vlády a Európske inštitúcie, aby rešpekto-
vali nezávislosť mimovládnych organizácií a ich 
sietí a podporovali ich činnosť.

25) Partnerstvo medzi občianskou 
spoločnosťou a vládami. Sme 
presvedčení, že efektívny rozvoj 

vidieka požaduje otvorenú myseľ a inovatívne 
partnerstvo medzi občanmi a vládami, na 
základe rovnosti. Preto vyzývame dôležitých 
hráčov na vidieku, aby pozitívne spolupra-
covali s vládami; a vlády, medzinárodné 
inštitúcie a príslušné orgány štátnej správy, 
aby stanovili zmysluplné systémy konzultácií 
a spolupráce v rozhodovaní, s cieľom umožniť 
dôležitým hráčom na vidieku zúčastniť sa na 
tvorbe a realizácii politík a položiť pevné zákla-
dy plnohodnotnej spolupráce medzi zúčastne-
nými stranami z vidieckych komunít a vlád na 
všetkých úrovniach.

26) Podporné prostredie. Vyzývame 
vlády, aby konali v duchu dôve-
ryhodnej a otvorenej spolupráce 

s vidieckymi komunitami, uznávali ich právo 
na sebaurčenie; a poskytovali podporné pro-
stredie pre právny systém, regulácie, správu 
a fi nancie. Tento podporný mechanizmus by 
zahŕňal pevný záväzok ku demokracii a práv-
nemu štátu; súdržnosť medzi rôznymi aspek-
tami a geografi ckými úrovňami politiky v celej 
oblasti vládnej podpory týkajúcej sa vidiec-
kych oblastí; začlenenie vidieka do všetkých 
príslušných politík a programov; zjednodušený 
dizajn, citlivé a fl exibilné využitie regulačných, 
daňových a fi nančných systémov pre podporu 
iniciatív jednotlivcov, mikropodnikov, malých 
a stredných podnikov, sociálnych podnikov, 
družstiev a i.; a dodržiavanie práv vidieckych 
komunít vo vytváraní medzinárodných záko-
nov a zmlúv.

27) Vzdelávanie. V meniacom sa 
svete, ľudia všade potrebujú 
neustále zvyšovať ich schopnosť 

prispôsobiť sa a inovovať v sociálnej a ekono-
mickej oblasti. Z tohto dôvodu, vzdelávanie 
a celoživotné vzdelávanie, ktoré začína už 
v ranom detstve, má zásadné miesto vo 
vidieckych komunitách, nakoľko im umožňuje 
prekvitať, spolupracovať, vytvárať siete a pri 
tom sa plnohodnotne zapájať do vývojových 
procesov. Práve vzdelávanie má osobitný 
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význam umožniť mladým ľuďom pochopiť prí-
ležitosti pre bohatý a úspešný život na vidieku, 
a tiež pre dosiahnutie a neustále obnovovanie 
zručností, ktoré sú potrebné pre participáciu 
občanov. Naliehame na vzdelávacie inštitúcie, 
aby zabezpečili efektívny prístup vidieckych 
komunít do vzdelávacieho procesu, vrátane 
dištančného vzdelávania a odbornej prípravy 
prispôsobené realite života na vidieku.

28) Medzinárodné výmeny. Sme 
presvedčení, že pre dosiahnutie 
trvalo udržateľného rozvoja vidieka 

v rozšírenej Európe môže byť veľmi napomoc-
ná urýchlená výmena osvedčených postupov 
medzi zúčastnenými stranami z vidieckych 
alebo národných vlád vo všetkých európskych 
krajinách a mimo nej. Východ a Západ môže 
rovnako prispieť vrámci týchto výmen. Preto 
voláme po naozaj celoeurópskom prístupe vo 
výmenných programoch, na základe spoluprá-
ce medzi vládami, mimovládnymi organizá-
ciami, medzinárodnými darcami a ďalších 
v rámci EÚ aj mimo nej. Hlavný podiel na 
tomto procese v Európe by mali mať Národné 
vidiecke siete pre rozvoj vidieka vo všetkých 
členských štátoch EÚ.

29) Advokácia a akcie. Žiadame 
siete Európskych mimovládnych 
organizácií, ktoré stáli pri realizácii 

druhého Európskeho vidieckeho parlamen-

tu, aby viedli program advokácie a akcií na 
základe tohto manifestu v úzkej spolupráci so 
svojimi národnými členmi a všetkými ochotný-
mi partnermi.

30) Náš záväzok. Sľubujeme vlastný tr-
valý záväzok k úsiliu o vízie a akcie 
uvedené v tomto Manifeste. Veríme, 

že vidiecke komunity, vlády a nadnárodné 
inštitúcie budú spolupracovať s cieľom dosiah-
nuť renesanciu vidieckych regiónov v Európe. 
S týmto presvedčením prehlasujeme, že:

celá Európa by mala žiť!

regionálny rozvoj

Vysvetlivka 
Kampaň Európskeho vidieckeho parlamentu 2015 bola spolu-inciovaná troma európskymi mimovlád-
nymi organizáciami ERCA – European Rural Community Alliance, PREPARE Partnership for Rural 
Europe a ELARD – European LEADER Association for Rural Development. V rámci národných kampaní 
sa zhromaždili myšlienky z vidieckych komunít v 36 európskych krajinách; z národných konferencií 
či vidieckych parlamentov v mnohých z týchto krajín; a vrcholom bol trojdňový Európsky vidiecky 
parlament, ktorého sa zúčastnili účastníci zo 40 krajín, spolu so zástupcami vlád a medzinárodných 
inštitúcií. Manifest bude tvoriť základ pre ďalšie kampane zo strany troch spolupracujúcich organizá-
cií a ich národných partnerov. Vidiecky parlament na Slovensku je členom PREPARE Partnership for 
Rural Europe,  

Schärding.
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Margita Zrebná

Horse Management & Economics 
alebo Konská ekonomika

V dňoch 4. – 7. novembra 2015 nás privítalo malebné mestečko Schärding v spolkovej kraji-
ne Horné Rakúsko, kde sa konalo pre nás všetkých dôležité medzinárodné stretnutie dele-
gátov European Rural Parliamient, (www.europeanruralparliament.com) ktorý vyzýva na plné 
uznanie práva vidieckych komunít na kvalitu života a životnej úrovne rovnajúci sa mestskej 
populácii a na plnej účasti v politických procesoch. Na tomto stretnutí bola zastúpená 
aj Slovenská republika. Okrem aktívneho podieľanía sa pri tvorení ERP Manifestu, naša 
krajina bola prezentovaná čavojským krojom, kraslicami pani Ľudmily Bátorovej, domácim 
pečivom a rôznymi inými propagačnými materiálmi z rôznych regiónov Slovenska

Dielo ERP Manifest uzrelo po dvoch 
dňoch svetlo sveta a naši hostitelia 
sa podujali prezentovať svoj región. 

Zorganizovali pre nás celodennú exkurziu do 
neďalekého mestečka Lambach, ležiaceho na 
brehu rieky Traun. 

Rieka Traun zohrala už v ďalekej minulosti 
dôležitú úlohu v rozvoji vidieka v Hornom Ra-
kúsku. Bola významnou tepnou pri splavovaní 
kamennej soli vyťaženej v Alpách. V odbor-
nom výklade sme sa okrem iného dozvedeli 
aj to, že prázdne plte ťahali proti prúdu rieky 

Traun kone. Kone sa tam chovajú dodnes 
v historickom žrebčíne.

A tu, v čase minulom, sa začala konská eko-
nomika. Nastalo dlhé obdobie techniky a mo-
dernizácie až do dnešných dní. Ale najdôležitej-
šie zo všetkého je skutočnosť, že ľudia v tomto 
regióne zachovavávajú dedičstvo otcov a mladí 
ľudia v ňom úspešne pokračujú. V meste Lam-
bach to potvrdzuje moderná škola pod názvom: 
Lambach – Agrar Bildungszentrum. 

Jej úlohou je pripraviť mladých ľudí do 
života v odbore:

 Chovateľstvo koní
 Chovateľatvo ošípaných
 Domáca ekonomika
Školské priestory sú vybavené tak, aby ab-

solventi po úspešnom skončení štúdia, ktoré v 
odbore chovateľstvo koní trvá až 6 rokov, boli 
pripravení k úspešnému podnikaniu. Či v ad-
ministratíve alebo v manuálnych zručnostiach. 
Štúdium je ukončené skúškou – HAK Maturita 
kvalifi kovaných pracovníkov. 

Štúdium v odbore chovateľstvo prasiat trvá 
4 roky. Počas tohto obdobia sú študenti pripra-
vení na šľachtenie, chov, porážku a spracova-
nie mäsa do fi nálnych výrobkov.

Študenti, chlapci nám predviedli svoje 
zručnosti v kováčskej, stolárskej a zámočníckej 
dielni. Vo vyhni sa im darilo kuť horúce železo, 
stolári sa tešili z novo vyrobenej lavice a sús-
tružníci so zváračmi nemali čas. Pracovali.

regionálny rozvoj

Na exkurzii v sklade zemiakov.
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Anna Tušimová

Európsky parlament vidieka 2015 
Gathering Schärding 
Stredajší deň návštev – study Visit No 6 LEADER Muhlviertel Kernland 

O 9.00 skupina odišla autobusom do 
Windhaagu, kde nám od 11. do 12. 
hod. v Green Belt centre odprezen-

tovali veľmi zaujímavý cezhraničný projekt: 

Pohraničnie Rakúsko – Česko. Potom sme 
 odišli do Freistadtu, kde nám pracovníčka 
samosprávy v kultúrnom centre odprezento-
vala „život v meste a v regióne“.

Po ochutnaní regionálnych špecialít 
a spoločnom foto pred budovou sme si so 
sprievodcom prezreli pamätihodnosti mesta 
a oboznámil nás s históriou.

Nakoniec sme navštívili v Hirschbach, 
kde sme mali možnosť oboznámiť sa 
s projektom „zdravého života“ Pestovanie 
byliniek a ich spracovanie na čaje a iné 
produkty pre zdravie. Prezreli sme si ich mú-
zeum a štýlovú predajňu s veľkým výberom 
BI O upomienkových darčekov. 

Tiež sme ochutnali BIO čaje a BIO syry 
s rôznymi príchuťami bylín a korenín naaran-
žovaných na malých tanierikoch tak, že „jedli“ 
aj oči od súkromnej fi rmy BIOHOF Abraham.

Domáca ekonomika je určená viac diev-
čatám. Ani dievčatá sa nedali zahanbiť. Vo 
vybavenej kuchyni, ktorá slúžila ako učebňa 
to nádherne voňalo. Šijacie stroje a žehličky 
mali voľný deň. No najkrajší pohľad na ne bol 
vtedy, keď sedeli v sedle koní v historickej 
jazdiarni. V stajniach stálo veľa spokojných 
koníkov a medzi nimi aj lipicany.

Nedalo sa neopýtať, prečo študujú súčas-
ne toľko odborov. Odpoveď bola prekvapivá 
a presne vystihla problémy s absolventami na 
pracovnom trhu aj u nás. V preklade znela:

Využívame poznatky z histórie 
a skúsenosti našich otcov. 

Dobrý farmár musí vedieť všetko.

Pravdivé a poučné aj pre náš vidiek.

regionálny rozvoj

Exkurzia.
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Ing. Janka Mikušáková 

Chotár roka 2015 – 
– boli sme pri tom. 
 V odbornej hodnotiteľskej 
komisii mal Vidiecky 
parlament na Slovensku svoje 
zastúpenie. 

V odbornej komisii mali svojich zástup-
cov okrem VIPA SK Slovenská poľno-
hospodárska a potravinárska komora, 

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Slovenská 
agentúra životného prostredia z Banskej Bys-
trice, Slovenská poľnohospodárska univerzita 
Nitra a garant súťaže Klub poľnohospodár-
skych novinárov. Hodnotiaca komisia si pri 
návšteve jednotlivých chotárov všímala stav 
a zaburinenosť porastov, starostlivosť o okraje 
poľných ciest, ktoré sú semenišťom burín, 
v akých podmienkach sú chované zvieratá, 
či sú chránené pred fyzickou a psychickou 
nepohodou, ďalej či sú hospodárske dvory 
upravené, aký je stav techniky a starostlivosť 
o ňu, aký je stupeň diverzifi kácie výroby a tým 
zvýšenia konkurencieschopnosti a zníženia 
rizika podnikania v agrosektore a v neposled-
nom rade aj to, či sú v chotári, obci, regióne 
zdravé vzťahy a či poľnohospodárske farmy 
robia aj to, z čoho nemajú ekonomický profi t, 
ale čo vytvára práve dobré meno gazdu. 
Na záver členovia komisie skonštatovali, že 
súťažiace podniky myslia na tradície, na svoje 
poslanie starať sa o krajinu a kultivovať ju, 
aby ani okolo závlahových skruží či stĺpoch 
elektrického vedenia nerástli kroviny a burina, 
aby sa v horúčavách mala kde zver skryť, aby 
vetrolamy chránili polia aj lúky a ukázalo sa, 
že v chotári sa osvedčujú zdravé vzťahy.

Za 15 rokov trvania tejto súťaže o titul 
Chotár roka súťažilo 70 poľnohospodárskych 
fariem. Tretí rok je súťaž rozdelená do dvoch 
kategórií podľa výmery: farmy do 500 ha a far-
my nad 500 ha. 

regionálny rozvoj

Tento rok sa uskutočnil jubilej-
ný už 15. ročník súťaže o Naj-
krajší chotár. Súťaž vyhlasuje 

klub poľnohospodárskych noviná-
rov a má v odbornej poľnohospo-

dárskej verejnosti vysoký kredit. 
Do súťaže sa prihlasujú poľnohos-

podárske podniky. V posledných 
rokoch sa súťaž rozšírila aj o ka-

tegóriu malé farmy. V tomto roku 
sa do súťaže prihlásilo 12 poľno-

hospodárskych podnikov. Členo-
via komisie počas štyroch týždňov 

obchádzali chotáre fariem v rôz-
nych regiónoch Slovenska, ktoré 

môžu byť príkladom, že sa o kraji-
nu a pôdu, na ktorej hospodária, 
starajú naozaj príkladne. Svojou 

činnosťou prispievajú ku skultúr-
neniu krajiny, zachovávajú tradič-

né postupy šetrné k životnému 
prostrediu a zabraňujú tak erózii 

pôdy, v živočíšnej výrobe vytvá-
rajú svojimi prístupmi pohodu 

zvierat aj ľudí a v neposlednom 
rade sa snažia pridanou hodno-

tou zveľaďovať slovenský vidiek. 
Poľnohospodárske podniky spo-

lupracujú s inými spoločnosťami, 
združeniami aj vedením obcí a tak 

napomáhajú k tvorbe príjemné-
ho prostredia pre komunitu ľudí, 

žijúcich v danom regióne.
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Celkové výsledky – Najkrajší 
chotár 2015:

Veľké farmy:

 Poľnohospodárske výrobno – obchodné 
družstvo Madunice (591 ha) – 85 bodov 

 Poľnohospodárske podielnické družstvo 
Liptovská Teplička (1273 ha) – 84,4 bodov

 SEMA HŠ spol. s.r.o., Sládkovičovo (1280 
ha) – 82 bodov

Malé farmy:

 Karpatská Perla s.r.o., Šenkvice (58 ha) – 
88,5 bodov

 Terra Parna, Suchá nad Parnou (6,5 ha) – 
84,666 bodov

 AGROMIX VOS spoloč. s r.o., Sedliská (65 
ha) – 74,6 bodov

Súťažiaci, hodnotitelia a hostia sa stretli 
na slávnostnom večere „TOP AGRO“ dňa 22. 
októbra v historickom kaštieli Arthotel Tomá-
šov, kde za účasti predsedu vlády Róberta 
Fica, ministra pôdohospodárstva Ľubomíra 
Jahnátka boli vyhlásené výsledky súťaže 
a víťazi boli ocenení. Je pre nás potešiteľné, 
že medzi ocenenými bolo Poľnohospodárske 
podielnické družstvo Liptovská Teplička, ktoré 
vedie Anna Glejdúrová, naša ocenená líderka 
v roku 2013. Okrem ocenenia v súťaži Chotár 
roka získala aj významné osobné ocenenie – 
stala sa Manažérkou roka TOP AGRO podniku 
a bola jej udelená Cena SPPK za presadenie 
hospodárenia, ktoré je nielen šetrné k život-
nému prostrediu, ale nadväzuje aj na tradície 
našich predkov.

Za VIPA SK v komisií pracovali Ing. Mária 
Behanovská, Ing. Janka Mikušáková, Ing. 
Karol Herian a na slávnostnom večeri členov 
komisie Vidieckeho parlamentu na Slovensku 
reprezentovala Ing. Janka Mikušáková.

Ilustračné foto – chotár obcí Tŕnie a Železná Breznica.
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Ing. Anna Tušimová

Vyrovná sa Slovensko so zmenou klímy? 

Dňa 29.9.2015 sa uskutočnilo prezentačno-diskusné podujatie v zasadačke Výboru NR SR 
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tematikou scenárov klimatickej zmeny, adap-
tácie na ňu a pripravenosti Slovenska. Za VIPA SK a zúčastnila Ing. Anna Tušimová 

Záštitu nad týmto podujatím prevzal pán 
Mikuláš Huba, člen výboru NR SR pre 
pôdohospodárstvo a životné prostre-

die (V NR SR PaŽP), ktorý podujatie otvoril 
a viedol.

Po privítaní zúčastnených odovzdal slovo 
poslancovi a predsedovi .V NR SR PaŽP Ing. 
M. Feckovi, ktorý zdôraznil, že v tejto oblasti 
musíme vidieť ďalej, inak nie sme zodpoved-
ná generácia, že sme už 1,6 planéty prejedli 
a musíme konať, aby sme sa nehanbili že sme 
tu žili.

Zo vstupných prezentácií postupne predne-
sených slovenskými klimatológmi: Alexande-
rom Ačom, Pavlom Matejovičom a Jozefom 
Pechom (zaslali aj otvorený list nášmu prezi-
dentovi vláde a parlamentu) jednoznačne vy-
plynulo že vplyv ľudskej činnosti na globálnu 
klímu rastie s bezprecedentnou rýchlosťou. So 
zvyšujúcou sa globálnou teplotou pribúdajú aj 
extrémne prejavy počasia. To, čo dnes pozo-
rujeme sa malo podľa klimatických modelov 
diať až v POLOVICI tohto storočia. Slovensko 
môže čakať podobný osud ako suchom sužo-
vanú Kaliforniu, kde farmári bojujú o každý 
liter vody a vo veľkom počte opúšťajú svoje 
zdevastované farmy, len aby prežili. Naša 
krajina sa tak veľmi rýchlo môže v priebehu 
tohto storočia zaradiť medzi štáty, kde voda 
bude tiež nedostatkovým zdrojom a bude stále 
drahšia a nedostupnejšia. Problém bude mať 
predovšetkým naše poľnohospodárstvo, kde 
sa nedostatok vody premietne aj do vyšších 
cien potravín. Sucho postihne aj celé ekosys-
témy a krajina postupne nadobudne hlavne v 
južných oblastiach stepný charakter. Škodám 
spôsobených suchom sa nedá zabrániť, no 
dajú sa čiastočne zmierniť. Preto sú životne 

dôležité najmä adaptačné opatrenia, ktoré sa 
týkajú vodného hospodárstva. Ich základnou 
fi lozofi ou by malo byť racionálne hospodárenie 
s vodnými zdrojmi. Na to by mali slúžiť najmä 
akumulačné priestory ako sú jazerá, rybníky 
a poldre, ktoré by sa v čase výdatnejších 
zrážok naplnili vodou, tá by sa mohla potom 
využívať na rôzne hospodárske účely, napr. na 
zavlažovanie. Dôležitú funkciu však zohrávajú 
aj les, močiare a mokrade. Poľnohospodársky 
využívaná pôda by sa mala striedať s lesnými 
porastmi. Takýto systém by mal zároveň plniť 
aj funkciu protipovodňovej ochrany. S vodou 
by sa malo však rozumne hospodáriť na všet-
kých úrovniach.

Pán Š. Vaľo ako človek z praxe skonštatoval 
že sa musia prijať také opatrenia aby „kvapka 
ktorá spadne ostala tam kde spadne“.

Pán Poljak poukázal na prázdne vákum 
v „dažďovej vode“ a inovovať zákony ohľadom 
výrubu lesov.

Pani Hucovská – urbanistka zdôraznila že si 
treba stále uvedomovať, že voda je strategická 
surovina a zeleň znižuje extrémne teploty.

Po skončení diskusie p. Huba dal do pozor-
nosti aj 21. medzinárodnú konferenciu za uni-
verzálnu dohodu o klíme COP 21-CMP11, ktorá 
sa uskutoční od 30. 11. do 11. 12. 2015 v Paríži 
za účasti 40 000 účastníkov zo všetkých krajín 
sveta. Cieľom COP 21 je dosiahnutie všeobec-
nej a záväznej dohody za účelom obmedzenia 
zvýšenia teploty o viac ako o 2°C. Všetky kraji-
ny sa musia zaviazať znižovať emisie skleníko-
vých plynov (Európa sa zaviazala znížiť tieto 
emisie o 40% do r. 2030 oproti r. 1990).

Konkrétne ide o: 
 rozvoj obnoviteľných zdrojov energie
 uprednostňovanie dopravných prostriedkov 
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s nízkymi emisiami CO2 (bicykel, hromadná 
doprava)

 organizovanie recyklovania odpadu 
 vývoj spôsobov spotreby (napr. uprednost-
nenie lokálnych čerstvých a sezónnych 
surovín)

 obmedzenie odlesňovania atď

Americký minister zahraničných vecí 
John Kerry nedávno vyhlásil, že klimatic-
ké zmeny DNES predstavujú najstraš-
nejšiu zbraň hromadného ničenia. To 
v konečnom dôsledku ohrozí nielen 
našu bezpečnosť ale aj naše slobody.

Ing. Janka Mikušáková 

6. ročník podujatia Deň turčianskeho vidieka 

V turčianskej obci Blatnica sa uskutočnil 6.septembra 2015 Deň turčianskeho vidieka. Pod-
ujatie, ktoré sa teší priazni návštevníkov nielen z regiónu ,Slovenska, ale i zo zahraničia, aj 
v tomto roku zaznamenalo vysokú návštevnosť. Cieľom podujatia je nielen popularizácia 
turčianskeho vidieka, ale aj podpora roľníckej hrdosti a zdôraznenie postavenia poľno-
hospodárov v spoločnosti. Naše kvalitné domáce potraviny si zaslúžia, aby sa zvýšila ich 
spotreba a predaj na vnútornom trhu a to si žiada neustálu propagáciu aj prostredníctvom 
takýchto podujatí. Hlavným organizátorom tohtoročného Dňa turčianskeho vidieka bola 
Turčianska regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Regionál-
nou rozvojovou agentúrou Dolný Turiec, a ďalšími partnermi, medzi ktorými je tohto roku 
aj Združenie miest a obcí Turca.

Okrem celodenného kultúrneho a do-
žinkového programu, ktorý patril 
turčianskym folkloristom, spevá-

kom, muzikantom a dychovke, návštevníci 
obdivovali šikovnosť turčianskych remeselní-
kov, ochutnávali tradičné turčianske výrobky, 
so záujmom si prezreli výstavu hospodárskych 
zvierat a turčianskych drobnochovateľov. 
V rámci podujatia sa verejnosti predstavili 
so svojou ponukou i podnikateľské subjekty 
poskytujúce služby na vidieku a dodávatelia 
poľnohospodárskej techniky. V spolupráci 
s Turčianskou galériou bola pre deti pripra-
vená tvorivá dielňa s názvom „Umenie na 
vandrovke“. Pre väčšinu návštevníkov je vždy 
lákadlom súťaž malotraktorov domáckej výro-
by RALLY FATRA – a účastníci nesklamali ani 
tento rok. Majstri mechanici predstavili svoje 
malotraktory, ale i svoju zručnosť v jazde. 
V programe boli aj zaujímavé vystúpenia a to 

exhibičná ukážka hasičov s názvom „Historic-
ký prierez hasičským útokom“ a Policajný zbor 
SR sa predstaví ukážkami policajnej kynológie. 

Vidiecky parlament sa na podujatí 
zúčastňuje každoročne a nebolo tomu inak 
ani v tomto roku. Turčanov príhovorom 
pozdravila podpredsedníčka VIPA SK Janka 
Mikušáková. Predstavila aktivity občianske-
ho združenia – zapojenie sa do európskej 
kampane Európskeho vidieckeho parlamentu. 
Súťaž Vidiecka žena –Líderka netreba v Turci 
zvlášť predstavovať, v uplynulých ročníkoch 
Turčianky bodovali, ale napriek tomu p.Mi-
kušáková vyzvala k nominácií do 14.ročníka. 
Na záver príhovoru predstavila praktickú 
príručku „Spracovanie mlieka....“ ,ktorú VIPA 
SK  v tomto roku vydala a zároveň vyslovila 
poďakovanie za poskytnuté rady, odbornosť 
a skúsenosti Ing.Karolovi Herianovi ktorý 
podujatie tiež navštívil. 
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Stanislav Selecký

V Sáse máme minimliekareň

Mojim hlavným predmetom podnika-
nia je výroba zdravých mliečnych 
výrobkov z kravského a ovčieho 

mlieka. Svoju činnosť vykonávam v Sáse preto, 
lebo tu žijem, mám tu svoju rodinu a chcem tu 
prežiť i svoj ďalší život. V neposlednom rade 
chcem zvýšiť ponuku služieb v našej obci 
a zviditeľniť ju v regióne i mimo neho. Pre ten-
to druh podnikania som sa rozhodol z dôvodu 
tradície mliekarenstva v našej rodine, v ktorej 
sa slovo mlieko určite opakovalo častejšie než 
tomu bolo v iných rodinách. Môj otec MVDr. 
Ján Selecký zasvätil celý život mliekarenstvu, 
syrárstvu a bryndziarstvu na Slovensku, čo 
je zdokumentované aj vo viacerých knihách 
a odborných článkoch o slovenských syroch 
a slovenskej bryndzi. Svoju poslednú knihu 
vydal v svojich 82 rokoch, asi pol roka pred 
smrťou, takže bol aktívny do konca svojho 
života. Bol to výnimočný človek a zanietený 
mliekar, ktorý sa snažil zanechať odkaz pre 
nasledovné generácie v podobe odbornej 
literatúry. Ja v tomto jeho zámere uchovať 
dobré slovenské výrobky chcem pokračovať aj 
praktickou výrobou a nadviazať na dedičstvo, 
ktoré mi zanechal v podobe receptov, skú-
seností, rád, patentov a celého jedinečného 
mliekarenského archívu. Už teraz vyrábam 
slovenské výrobky z bio mlieka, a to syry, nite, 
uzlíky, parené syry, nátierky, nakladané syry, 
tvaroh, maslo, kyslomliečne výrobky, jogurty 
a tiež syry a bryndzu z ovčieho mlieka, ktoré 
sú súčasťou zdravej výživy a mali by byť 
nenahraditeľné v jedálničku každého človeka. 
Mlieko, z ktorého vyrábam mliečne výrobky 
má certifi kát kvality v podobe BIO certifi kátu, 
čo nie je samozrejmosťou u každého výrob-
cu mliečnych výrobkov. Pretože to nebude 
veľkovýroba, ale výroba v menšom množstve, 
chcem, aby moje produkty pripomínali zdravé 
domáce potraviny, ktoré sa chuťou a kvalitou 
vyrovnajú najšpičkovejším výrobkom v tejto 
oblasti a boli zároveň za primeranú cenu 

potravinárstvo

Mnohí z vás už stihli za-
registrovať, že nejaký ten 
týždeň v našej obci funguje 
minimliekáreň nachádzajú-
ca sa v budove sídla býva-
lého sásanského poľno-
hospodárskeho družstva 
pri evanjelickom kostole. 
Niektorí však o tejto sku-
točnosti stále nevedia, 
preto sme sa rozhodli oslo-
viť jej majiteľa Stanislava 
Seleckého s požiadavkou, 
aby nám o svojej mliekar-
ni porozprával. Zaujímali 
nás dôvody, pre ktoré sa 
rozhodol podnikať v tejto 
oblasti, prečo si vybral pre 
sídlo svojho podniku práve 
našu obec, aký sortiment 
výrobkov ponúka a aké 
zámery má v tejto oblasti 
do budúcnosti.
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dostupné pre všetky kategórie zákazníkov. 
Výrobky predávam vo svojej predajni na 
Školskej ulici č. 148 v Sáse, pojazdnej predajni 
a nejakú časť dávam aj do obchodnej siete. 
Svoje výrobky propagujem cez internetové 
portály a informačné tabule, ale hlavne dúfam 
v dobrú reklamu mojich zákazníkov, teda si 
prajem, aby reklama a chýr o mojich výrob-
koch sa šírila ústnym podaním od mojich spo-
kojných zákazníkov, ktorí sa budú s radosťou 
ku mne vracať. Veď heslo dobrého výrobcu 
a obchodníka by malo byť: „Náš zákazník-naša 
radosť“. Martuška Cúttová ml. na propagačnej 
fotografi i novej minimliekarne. Foto: Jana 
Cúttová (2015)

Mojim veľkým plánom do budúcnosti je 
zachovať a zviditeľniť dedičstvo mliekaren-
ského archívu v podobe zriadenia pamätnej 
izby venovanej pamiatke môjho otca MVDr. 
Jána Seleckého. Mám záujem o zachovanie 
archívu mliekarstva na Slovensku, chcem 
usporadúvať podujatia zamerané na školenie 

nádejných výrobcov mliečnych výrobkov 
spojené s odbornými prednáškami a ukážka-
mi v areáli mliekarne s účasťou odborníkov 
v oblasti mliekarstva, spojených s propagá-
ciou kníh a odbornej literatúry môjho otca. 
Podnikanie, ktorému sa venujem, má mať 
stúpajúcu tendenciu a dúfam, že sa mi podľa 
mojich plánov podarí rozširovať a vylepšovať 
sortiment podľa nápadov a návrhov mňa 
a môjho pracovného tímu, ale aj zákazníkov, 
ktorí sú prvoradí a pre každého podnikateľa 
tí najdôležitejší. Môj podnikateľský nápad 
chcem vylepšovať a spestrovať v praxi aj 
rôznymi podujatiami spojenými s ochutnávka-
mi syrov a moju spoluprácu rozšíriť aj s inými 
výrobcami napríklad o prezentáciu kvalitných 
slovenských vín spojenú s ochutnávkou syrov, 
prezentáciu domáceho pečiva, syrových 
a tvarohových nátierok, šalátov, nakladaných 
syrov, domácej tvarohovej štrúdle, a to všetko 
podľa receptov z vlastnej kuchyne. Chcem sa 
záverom poďakovať ľuďom, ktorí ma v mojom 
podnikaní podporujú a ich odborné rady sú 
pre mňa veľmi dôležité a potrebné – pánovi 
Ing. Karolovi Herianovi, CSc., odborníkovi na 
mliečnu výživ a výrobu syrov a pracovníč-
kam Regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správy vo Zvolene MVDr. Anne Stankovej 
a MVDr. Nine Juhaščíkovej. Verím, že sa mi 
podarí moje plány splniť. Určite urobím všetko 
preto, aby som po bilancovaní mojej práce 
o pár rokov mohol byť spokojný s výsledkami, 
ktoré som dosiahol a hlavne aby boli spokojní 
ľudia, ktorí si odo mňa budú kupovať kvalitné 
a chutné slovenské mliečne výrobky.

potravinárstvo

Propagačný plagátik minimliekárne.

KONTAKT

MINIMLIEKAREŇ SÁSA
Školská ulica 148
96262 Sása
Slovakia
Mobil: 0902 208 173
Majiteľ a zodpovedný vedúci: 
Stanislav Selecký
E-mail: stanislavselecky@gmail.com
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Ing. Karol Herian, CSc., Žilina

Prínos syrárskych súťaží na kvalitu 
našich syrov

Možno sa to mnohým terajším výrobcom syrov a odborníkom nepozdáva a považujú 
súťaže v kvalite výrobkov za zbytočný prepych, za niečo, čo nemôže byť objektívne 
a je to iba strata času a peňazí, napriek tomu tieto súťaže v zahraničí i u nás po-
kračujú a mnohí to podporujú a vítajú takéto hodnotenia kvality svojich výrobkov. 
Veď slovenskí syrári sa v minulosti zúčastnili mnohých súťaží a to boli minimálne 
1 – 2 krát ročne v rámci aktivít Slovenského mliekarenského zväzu, alebo na akci-
ách Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline, alebo na akciách Cechu syrárov 
v Liptovskom Mikuláši, ale aj na súťažiach v zahraničí a to v Českej republike – Praha 
„Prohlídka sýru“, Festival tradičných syrov v Mikulove a najpopulárnejšie boli syrár-
ske olympiády „Käsiade“ v Rakúskych Alpách, kde sa slovenské syry umiestňovali na 
popredných miestach a slovenské syry uspeli aj vo svetovom merítku napr. v Anglii, 
kde získali popredné miesta. 

V posledných rokoch však akoby sa 
slovenskí syrári nedokázali doma 
dostatočne zviditeľniť a súťaže i hod-

notenia kvality robili najmä spracovatelia 
ovčieho a kozieho mlieka. Už vyše 15 ročnú 
tradíciu majú syrárske súťaže na Ovčiarskych 
dňoch v Pribyline, taktiež na Ovenáliach vo 
Východnej, ale aj na regionálnych súťažiach 
v Turčianskych Kľačanoch, v Klenovci na 
Rontovke, na Syrárskom jarmoku v Novoti, na 
Kozom vršku, na rôznych ovčiarskych poduja-
tiach ako je „Bačova cesta“ po viacerých sa-
lašoch, „Salaše v meste“ v Považskej Bystrici, 
„Na salaši pri guláši“ v Pružine, na oslavách 
ukončenia salašníckej sezóny na Demetra, na 
Memoriáli Egona Gyarmathyho v Nitre, atď. 
Na týchto syrárskych slávnostiach a súťa-
žiach sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí a vždy 
to bolo spojené propagáciou mliečnych vý-
robkov, s ich predajom, s ochutnávkami a tiež 
s propagovaním ľudových tradícii, folklóru 
a dobrej zábavy.

Bola tá námaha s usporiadaním súťaží zby-
točná? Určite nie a možno smelo konštatovať, 
že práve takéto súťaže pomáhajú zlepšovať 
kvalitu a aj inováciu pri výrobe syrov. Určite 

môže byť veľa pripomienok, kritiky a zne-
važovania snahy o dobrú vec, no vždy tam 
treba hľadať to pozitívne. Však všetky súťaže 
v čomkoľvek sú výsledkom poctivej práce, ale 
aj momentálneho šťastia. S tým treba vždy 
počítať a treba sa nebáť i prehrávať. Tak je to 
aj v športe. Vždy je veľmi dôležité sa zúčast-
niť a nebáť sa porovnania svojich výrobkov 
s konkurenciou.

V poslednom čase (september 2015) sa 
uskutočnila na Valaskom festivale v Lip-
tovskom Hrádku zaujímavá súťaž zrejúcich 
slovenských syrov, ktorú zorganizovalo mesto 
Liptovský Hrádok a Ovčiarske múzeum pod 
vedením PhDr. Ivety Zuskinovej a za pomoci 
bývalého riaditeľa VUM v Žiline Ing. Karola 
Heriana a Ing. Jána Keresteša. Rozhodlo 
sa, že sa bude súťažiť iba v kategórii zrejúci 
syrov. Však v minulosti prevládala práve na 
našom území výroba zrejúcich syrov, ktoré 
boli známe po celej Európe ako napr. pôvodná 
tvrdá Bryndza, Karpatský syr, Topolanský syr, 
Klenovecký syrec a pod. Cieľom súťaže bolo 
vyhodnotiť súčasnú kvalitu našich zrejúcich 
syrov a pripomenúť si naše tradície i príchod 
Kráľa Mateja Korvina medzi valachov. Vždy 

potravinárstvo
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bolo veľmi zaujímavé, keď sa takéto súťaže 
robili za prítomnosti verejnosti a boli spojené 
s ľudovými slávnosťami.

Súťažné syry anonymne hodnotila komisia 
zložená z odborníkov a výrobcov, ktorí boli 
oboznámení s charakteristikou jednotlivých 
druhov syra. Zároveň všetky syry nezávisle 
hodnotili prítomní výrobcovia a vybratí hostia 
podľa vopred stanovených kritérií, pričom sa 
hodnotil vzhľad a konzistencia syrov a chuť 
a vôňa syrov. Syry sa hodnotili v troch kategó-
riách a to syry vyrobené z kravského mlieka, 
potom syry vyrobené z ovčieho mlieka a kozie 
syry. Je potešiteľné, že do súťaže sa prihlásili 
mnohí výrobcovia syrov z veľkých i malých 
syrárni: Levické mliekarne, Milk Agro Sabinov, 
Syráreň Havran Senica, Tatranská mliekareň 
Kežmarok, Jozef Hiadlovský Slovenská Lupča, 
Farma Fauna Veľké Úľany, Gazdovský dvor 

Turčianske Kľačany, Brysyrt Tisovec, Farma 
pod čerešňou Rodina Besson Pliešovce a PD 
Východná. Sú to výrobcovia, kde sa syry robia 
vo veľkom množstve ale aj malí výrobcovia, 
ktorí začínajú vyrábať širšiu paletu kravských, 
ale aj ovčích a kozích syrov. Aj na tejto súťaži 
sa prezentovala celá rada našich výborných 
syrov tradičných a aj nových druhov. Medzi 
vynikajúce syry z kravského mlieka možno 
zaradiť polotvrdé syry dlhozrejúce ako bol 
napr. Hiadlovský syr, Zrejúce syry v červenom 
víne, Volovec, Niva i Encian – plesňové syry, 
ale i salámové syry. Z ovčích a kozích syrov 
najlepšie boli hodnotené nové druhy syrov 
a to Ovčí Klenovecký syrec, syr Horal a ovčie 
i kozie zrejúce pastierské syry. Titul Kráľovský 
syr získal syr vyrobený z kravského mlieka 
Hiadlovec zo Slov. Lupči, syr vyrobený z ovčie-
ho mlieka Klenovecký syrec z Brysyrt Tisovec 
a syr z kozieho mlieka -Pastierský syr z Gaz-

potravinárstvo

Sprievodný kultúrny program na syrárskej súťaži.
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dovského dvora v Turčianských Kľačanoch. 
Syry na 1.mieste dostali od mesta Liptovský 
Hrádok titul Kráľovský syr, syry na 2. a 3. mies-
te dostali titul Zemianské syry a syry na 4.,5., 
a 6. mieste dostali titul Valaské syry. 

Pri všetkých súťažiach je potrebné si uve-
domiť, že žiadne hodnotenie nie je dokonalé 
a možno mať veľa pripomienok ku kritériam, 
ku komisii a pod, no vždy nám to dáva obraz 
o súčasnej kvalite syrov a trend inovácie 
a výroby syrov. Veľkým prínosom poslednej 
spomínanej súťaži bolo, že prítomní výrobco-
via sa sami mohli presvedčiť o kvalite konku-
renčných výrobkoch a že sa živo zaujímali aj 
ako sa dá kvalita syrov zlepšiť.

Z výsledkov hodnotenia na poslednej súťaži 
možno konštatovať, že kvalita našich syrov 
bola pomerne vyrovnaná a rozdiely v kvalite 
boli nepatrné. Priemyselne vyrobené syry boli 
výborne balené a označené, avšak prevažne 
veľmi mladé a chuťovo boli menej výrazné. Je 
to pochopiteľné z pohľadu maloobchodného 
balenia a porciovania, kde sú práve takéto 
mladšie syry lepšie, ale skúsený konzument 
už v súčasnosti oceňuje aj dobrú typickú chuť 
jednotlivých druhov syrov. Dobré syry by mali 
mať menej gumovitú konzistenciu a nemali 
by sa ani drobiť. Ich chuť by mala byť výrazne 
lahodná, syrovo – kyslomliečna a typická pre 
každý druh syra zvlášť. Samozrejme je veľký 
predpoklad, že keby sa tieto syry ako napr. 
eidamské syry, alebo plesňové syry nechali 
dobre vyzrieť, ich kvalita by bola podstatne 
lepšia. Celkovo však mliekarenské a syrárske 
závody vyrábajúce vo veľkom množstve sú 
vlastne hlavnými zásobovateľmi syrov v našej 
obchodnej sieti a bolo by potrebné sa tejto 
problematike viac venovať.

Svojimi senzorickými vlastnosťami a to 
zvlášť výraznou syrovou chuťou sa presadili 
drobní výrobcovia kravských a hlavne ovčích 
syrov. Však práve títo malovýrobcovia môžu 
lepšie experimentovať a nechať dlhšie zrieť 
syry ako pri veľkovýrobe. Tieto malé, dlho 
zrejúce syry sa už v malom vyrábajú aj bez 
pasterizácie mlieka s prídavkom vlastných 

kyslomliečnych kultúr a syry tak získavajú 
výraznejšiu dobrú chuť. Tieto syry sú potom 
aj drahšie a skonzumuje sa ich pomerne veľmi 
málo. Treba však pripomenúť, že kvalita 
drobných malovýrobcov sa za posledné roky 
podstatne zlepšila a je to aj vďaka pravidel-
ným školeniam a mnohým súťažiam, kde sa 
stále hodnotí kvalita a stále sa niečo zlepšuje. 

Naši syrári by sa mali naučiť syry prezen-
tovať a vychutnávať tak, akoto robia a pri 
prezentáciách naši vinárski výrobcovia. Oni 
vedia o každom víne veľa rozprávať a hlavne 
vyzdvihovať jeho prednosti. Väčšina spotrebi-
teľov si v súčasnosti vyberá syry podľa jemnej, 
lahodnej chuti a mnohí už vyhľadávajú aj 
trochu pikantnejšie, vyzretejšie syry. Syry však 
môžu ponúknuť podstatne viac a môžu nám 
zamestnať všetky naše zmysly. Popri vonkaj-
šiemu vzhľadu syra – tvaru, povrchu, spôsobu 
ošetrenia, prípadnej plesne, alebo mazu na 
povrchu – je dôležitá aj konzistencia syra 
a jeho vôňa a chuť. Na labužnícke vychutnanie 
si skutočne dobrého syra je potrebné, aby 
syr bol správne vyzretý. U mäkkších syrov až 
polotuhých a tiež u tvrdších syrov, bez ohľadu 
či je syr krehký, lomivý, alebo elastický – kon-
zistencia syra v ústach musí byť taká, aby syr 
v ústach pri prežúvaní bol dobre rozpustný. 
Syr pri rozhryzení nesmie mať „pilinovitú“ 
prípadne zrnitú, alebo gumovitú štruktúru. 
Inak je takýto syr ešte nevyzretý a treba si ho 
nechať dlhšie dozrievať.

Najdôležitejšou vlastnosťou každého syra 
je práve jeho vôňa a chuť. Syr totiž má mať 
aj prirodzenú syrársku vôňu, a to od jemnej 
sviežej a kyslomliečnej až po jemné odtiene 
pikantnej vône v závislosti od druhu syra. Táto 
aróma môže byť mandľová, ovocná, korenistá 
a dokonca až ostrá, štipľavá a zapáchajúca. 
V podstate sa ale u syrov rozoznávajú štyri 
základné druhy vône a to: svieža až kyslá, 
smotanová až nažlklá, mierne ostrá až pálivo 
ostrá a príjemne voňajúca až zapáchajúca.

Vôňa syrov však závisí aj od druhu použi-
tého mlieka (kravské, ovčie, kozie), od druhu 
mliečnych kultúr, potom tiež od spôsobu 

potravinárstvo
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zrenia (s použitou mazovou kultúrou, alebo 
s plesňou) a najmä od doby a teploty zrenia 
syrov. Veľa syrov zrejúcich v obale môže mať 
zatuchlú vôňu. Tvrdé syry majú vôňu sladko-
-horkastú, syry s mazovou kultúrou majú mať 
jemno amoniakovú arómu, u syrov s bielou 
plesňou je potrebné cítiť vôňu šampiónov, 
atď. Znalci syra dokážu už podľa vône určiť aj 
správnu chuť syra.

Chuť syra sa dá pomerne jednoducho zistiť, 
lebo naše chuťové bunky sú pomerne slabo 
vyvinuté a chuť potom dotvára vlastná aróma 
syra. V podstate sa v chuti rozlišujú zas štyri 
základné druhy a to: sladká, kyslá, horká 
a slaná. Ostatné príchute – korenisté, pikantné 
a pod pochádzajú z vnímania arómy syra. Pre-
to pri degustovaní syra je potrebné syr nezjesť 
hneď, ale najskôr si ho dobre privoňať a potom 
pomaly a dobre požuť. Samotný chuťový záži-
tok zabezpečujú z veľkej časti molekuly vôní 
(plynov), ktoré sa uvoľňujú pri rozpúšťaní syra 
v ústach. Pri degustácii syrov si však treba 

uvedomiť, že syr je vlastne „prírodný výrobok“ 
a mení sa s časom a s teplotou úchovy. Syr 
pred každou degustáciou a podávaným je po-
trebné preto nechať aspoň 1 hodinu pri izbovej 
teplote a najlepšie zakrytý.

Z doterajších skúseností vyplýva, že súťaže 
v kvalite syrov a prípadné školenia o možnosti 
zlepšovania kvality nie sú zbytočné. Je to 
vždy dobrá príležitosť na propagáciu syrov, na 
nadviazanie nových kontaktov a na získanie 
nových námetov, ale aj ponaučení. Výsledky 
súťaže treba brať vždy športovo a dôležité je 
nie iba zvíťaziť, ale nebáť sa prísť a zúčastniť 
sa hodnotenia. Slovenské syrárstvo má bohatú 
skúsenosť na domácich i medzinárodných 
súťažiach, kde sme pri väčšej pozornosti 
a trpezlivej príprave dokázali sa umiestniť 
na popredných miestach. Pevne veríme, že 
aj pravidelné súťaže nám môžu iba pomôcť 
udržať a zlepšovať kvalitu syrov, ale aj získavať 
nové podnety na zlepšenie výroby a preto je 
potrebné ich robiť.

Výstava syrárskych výrobkov na súťaži.

51náš vidiek 3-4/2015



Ing. Jarmila Dubravská, PhD., Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Kvalitné mliečne výrobky na treťom 
ročníku Memoriálu docenta Egona 
Gyarmathyho na Agrokomplexe 
v Nitre

Už v predchádzajúcich rokoch sme hodnotili Memoriál docenta Egona Gyramthyho, CSc., 
ktorí zorganizovali chovatelia oviec a kôz na počesť významného nestora ovčiarstva a ko-
ziarstva, nekompromisného pedagóga, jedinečného človeka. Počas druhého dňa memo-
riálu na AK v Nitre, 22 augusta 2015, pokračovalo podujatie súťažou mliečnych výrobkov, 
krstom jedinečného koziarskeho kalendára a seminárom určeným chovateľom oviec a kôz. 

Vzorky ovčích, kozích ako aj kravských 
syrov boli preberané v pavilóne K, 
ktorý bol hlavným stanom druhého 

dňa memoriálu. Spolu bolo doručených 51 
výrobkov, prevažná väčšina bola z kozieho 
mlieka. Vzorky prijímali mladé chovateľky 
Andrejka Eržiaková a Danka Kružicová. Po 
príprave vzoriek a roztriedení začala pracovať 
päťčlenná medzinárodná odborná komisia pod 
vedením vynikajúceho odborníka, mliekara, 
Ing. Karola Heriana, CSc. 

Odborná komisia pripravila dopredu pokyny 
k hodnoteniu syrov. Zohľadňoval sa vzhľad 
a konzistencia, ale aj chuť a vôňa. Každé 
kritérium sa hodnotilo samostatne počtom 
bodov od 0 do 10, pričom 9 a 10 bodov mohol 
získať syr či špecialita, ktorá sa vyznačova-
la vynikajúcou či nadpriemernou kvalitou. 
Štandardná kvalita bola hodnotená 8 bodmi, 
v prípade ľahkých chýb členovia komisie 
prideľovali 6 resp. 7 bodov hodnotenej vzorke. 
Ak sa vyskytli zreteľné chyby, syr či špecialita 
mohla získať najviac 5 bodov. V prípade veľmi 
silných nedostatkov mohli syry získať len 1 až 
3 body. Takéto hodnotenie nezískal žiadny syr 
či špecialita. 

Kým odborná komisia svedomito hodnotila 
anonymne označené vzorky syrov a špecialít, 

začal sa seminár krstom náučného kalendá-
ra Kozí rok 2016. Kalendár mal hneď dvoch 
krstných otcov, a to primátora mesta Nitra Ing. 
Jozefa Dvonča a riaditeľa štátneho podniku 
Agrokomplex výstavníctvo Ing. Eduarda 
Krchu. Krst bol výnimočný nielen význam-
nými krstnými otcami, ale aj spôsobom, keď 
primátor mesta Nitry a riaditeľ štátneho 
podniku uviedli kalendár do života kozími 
chlpmi. Po krste nasledoval seminár zamera-
ný na veterinárnu oblasť chovu oviec a kôz 
a diskusia k problémom z praxe. O 13:00 hod 
boli slávnostne vyhlásené výsledky súťaže 
syrov a špecialít. A ako sa umiestnili prihlásení 
výrobcovia? 

V kategórii Ovčí hrudkový syr získalo 
prvé a druhé miesto Poľnohospodárske druž-
stvo Kľačianska Magura, Turčianske Kľačany 
z okresu Martin s ovčou bryndzou a s ovčím 
hrudkovým syrom, tretie miesto obsadil Gaz-
dovský dvor Branovo s chutnou bryndzou so 
100 % zastúpením ovčieho hrudkového syra. 

V kategórii Ovčie špeciality skončilo na 
prvom a druhom mieste Poľnohospodárske 
družstvo Kľačianska Magura, Turčianske 
Kľačany s ovčím syrom so zeleným korením 
a s ovčím syrom pikant, na treťom mieste skon-
čili dvaja farmári, a to pani Ľudmila Kováčová 

potravinárstvo
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potravinárstvo

zo Žarnovickej Huty s ovčou žinčicou a pán 
Michal Hrdlička, z Brníčka u Zábřeha z Českej 
republiky s ovčím syrom „Konopáčom“. 

V kategórii kozí hrudkový syr sa na 
prvom mieste umiestnilo Poľnohospodárske 
družstvo Kľačianska Magura, Turčianske 
Kľačany (najúspešnejší účastník súťaže), na 
druhom mieste pani Ľudmila Kováčová zo Žar-
novickej Huty a na treťom mieste pani Mgr. 
Anna Hamerlíková z Jablonice. 

V kategórii Kozie syrové špeciality sa na 
prvom mieste umiestnila pani Jana Stránska, 
Kopřivnice, z Českej republiky s kozím syrom 
Gouda, na druhom mieste sa umiestnila pani 
Blanka Hrbková, ALMATHEA, s.r.o, Hvozd 
s kozím syrom polotvrdým v paprike a na 
treťom mieste sa umiestnili dva syry obidva 
od pani Jany Stránskej z Českej republiky, a to 
kozí syr čerstvý a kozí syr čerstvý s medvedím 
cesnakom. 

V kategórii kravské syry zvíťazila farma 
Fauna s kravským trojmesačným zrejúcim 
syrom, na druhom mieste skončila farma 
Fauna, s.r.o Veľké Úľany s kravským zrejúcim 
syrom v červenom víne a na treťom mieste 
sa umiestnil MVDr. Peter Guba s kravským 
syrom dlhozrejúcim. 

Cieľom podujatia bolo nielen oceniť vynika-
júce výrobky, ale zhodnotiť syry a špeciality, 
odporučiť chovateľom, čo je vhodné zlepšiť. 
Komisia pochválila aj výrobky z farmy rodiny 
Škvarkovej z Dačoveho Lomu, Jaroslava 
Dubec, od Ing. Milana Petroviča či Radky 
Šťastnej. 

Všetkým účastníkom súťaže, ktorí pri-
niesli kvalitné syry a syrové špeciality, patrí 
poďakovanie a uznanie za výborné výrobky. 
Poďakovanie patrí všetkým členom medziná-
rodnej hodnotiacej komisie, ktorá pracovala 
pod vedením Ing. Karola Heriana, CSc. Vďaka 
však patrí všetkým sponzorom a priaznivcom 
podujatia, a to Roľníckym novinám a Farmár-
skej revue za propagáciu podujatia, spoloč-
nosti HRIADEĽ, spol. s r.o. so sídlom v Nitre, 

Združeniu agropodnikateľov, družstvo, so 
sídlom v Dvoroch nad Žitavou, štátnemu pod-
niku Agrokomplex výstavníctvo, Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komore, 
spoločnosti Merkanta International s.r.o., spo-
ločnosti Milki s.r.o., Základnej organizácii Kozy 
a členom Ústrednej odbornej komisie pre chov 
oviec, kôz a koní SZCH. 

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie na 
štvrtom ročníku Memoriálu docenta Ego-
na Gyarmathyho v roku 2016. 

Ilustračné foto.
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Slovenská agentúra životného prostredia

Dedinou roka 2015 je Spišský Hrhov
VIPA Sk je garantom kategórie „Dedina ako partner“ v súťaži 
Dedina roka 2015.

Predsedníčka Ing. Mária Behanovská 
poblahoželala starostke obce Tuchyňa 
Bc. Gabriele Švecovej k oceneniu „Za 

iniciatívnu realizáciu projektov na všetkých 
úrovniach partnerstiev a aktívnu účasť obča-
nov pri smerovaní rozvoja územia“ popriala 
veľa síl na ďalšie pokračovanie v tejto vynika-
júcej práci, ktorú pre obec a jej obyvateľov so 
svojím kolektívom robí  a odovzdala cenu za 
VIPA SK.

Hlavná cena Dedina roka 2015
 1. Spišský Hrhov (okres Levoča)
 2. Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom)
 3. Kapušany (okres Prešov)

Dedina ako hospodár
 Muránska Dlhá Lúka (okres Revúca) ocene-
nie „Za oživenie a zhodnotenie jestvujúceho 
stagnujúceho potenciálu uplatňovaním 
netradičných metód a foriem v zložitých 
ekonomických a sociálnych podmienkach“

Dedina ako maľovaná
Ocenenie nebolo udelené

Dedina ako klenotnica
 Klátova Nová Ves (okres Partizánske) ocene-

nie „Za príkladnú starostlivosť o pamiatky 
hmotného kultúrneho dedičstva a ich využí-
vanie v aktivitách obce a rozvoji turizmu“

 Lúčky (okres Ružomberok) ocenenie „Za 
udržiavanie a rozvíjanie nehmotného 
kultúrneho dedičstva s dôrazom na au-
tenticitu tradičnej ľudovej kultúry a odkaz 
budúcim generáciám“

Dedina ako pospolitosť
 Dúbrava (okres Levoča) ocenenie „Za 
súdržnosť a zanietenosť obyvateľov malej 
obce v udržiavaní tradičnej dedinskej pospo-
litosti, miestnej hrdosti, záujmovej a spolko-
vej činnosti a regionálnej spolupráce“

obnova vidieka

Obecný úrad v Spišskom Hrhove, ktorý bol odbor-
nou komisiou vyhodnotený ako Dedina roka 2015. 
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 
v kultúrnom dome; foto František Ďurčenka.
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obnova vidieka

Dedina ako partner
 Tuchyňa (okres Ilava) ocenenie „Za ini-
ciatívnu realizáciu projektov na všetkých 
úrovniach partnerstiev a aktívnu účasť 
občanov pri smerovaní rozvoja územia“

Dedina ako hostiteľ
 Vyhne (okres Žiar nad Hronom) ocenenie 
„Za využitie prírodných a kultúrnych 
daností obce a okolia v prospech rozvoja 
služieb cestovného ruchu pre domácich 
a zahraničných hostí pri zohľadňovaní zá-
ujmov a prosperity miestnych obyvateľov“

Dedina ako záhrada
 Jablonka (okres Myjava) ocenenie „Za dlho-
dobú starostlivosť o krajinu so zachovaním 
pôvodného kopaničiarskeho prostredia“

Mimoriadna cena
 Píla (okres Pezinok) ocenenie „Za výni-
močnú aktivizáciu ľudského potenciálu 
pri všestrannom rozvoji obce po prírodnej 
katastrofe“

Internetové hlasovanie verejnosti vyhrala 
obec Tuchyňa (okres Ilava).

Predstaviteľky obce Tuchyňa po prevzatí ceny v kategórii Dedina ako partner; foto František Ďurčenka.
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Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Vybrané zariadenia vidieckeho 
cestovného ruchu a agroturistiky na 
Slovensku

Salaše

1 Michalová

EuroSalaš Brest
976 57 Michalová,
Korešp. adresa: Rohozná 639, 977 01 Brezno,
Mob.: +421 903 610 126

www.eurosalas.sk
info@eurosalas.sk 

2
Pohronská 
Polhora – 
Sedlo Zbojská

Salaš Zbojská – Zbojnícky dvor
Zbojská, s.r.o., Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
Mob.: +421 911 355 000, +421 903 427 287,
+421 910 418 788

www.zbojska.sk
info@zbojska.sk

3 Poprad
Penzión Koliba
ul. Športová 4425/4, 058 01 Poprad,
Tel.: +421 52 789 40 22, Mob.: +421 905 368 275 

www.penzionustefana.sk
limbask@sinet.sk

4 Ružomberok
Salaš Krajinka
Ružomberok - Černová, 034 06 Ružomberok,
Mob.: +421 915 803 444, +421 905 240 066

www.salaskrajinka.sk 
salaskrajinka@badas.sk

5 Smrečany
Salaš Žiarska dolina
Žiarska dolina 378, 032 05 Smrečany,
Mob.: +421 915 461 363, +421 907 856 478

www.salas-ziar.sk
info@salas-ziar.sk

6 Spišské 
Podhradie

Spišský salaš
Levočská cesta 11, 053 04 Spišské Podhradie,
Tel.: +421 53 454 12 02

www.spisskysalas.sk
info@spisskysalas.sk, salas@
spiskysalas.sk

cestovný ruch

zariadenie vidieckeho 
cestovného ruchu
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7 Stará Ľubovňa 
Salaš u Franka
Popradská 34, 064 01 Stará Ľubovňa,
Tel.: +421 52 43 692 92

www.salasufranka.sk
salasufranka@salasufranka.sk

8 Stupava

Biofarma Príroda - Salaš Stupava
Lokalita Dúbravy-Botanická záhrada,
Malacká ul., 900 31 Stupava
Mob.: +421 918 280 546, +421 918 606 865

www.biofarma.sk
biofarma@slovakpub.sk

Agroturistické zariadenia

9 Blatné

Hotel u Wocha
Športová ul. 3, 900 82 Blatné,
Tel.: +421 33 645 93 92, +421 33 645 93 93,
Mob.: +421 911 405 555

www.arealuwocha.sk
info@arealuwocha.sk

10 Bratislava
Hotel Kamila
Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob,
Tel.: +421 2 459 436 11

www.kamila.sk
hotel@kamila.sk

11 Bratislava
C ést la vie Restaurant & Pension
Vápenka 15, 841 07 Bratislava,
Tel.: +421 2 642 823 82

www.cestlavie.sk
info@cestlavie.sk

12 Brzotín
Penzión a reštaurácia Konský dvor
Kružnianska 514, 049 51 Brzotín,
Mob.: +421 905 341 078, +421 907 947 668

www.konskydvor.sk
restauracia@konskydvor.sk

13 Dlhá Ves 
(Domica)

Penzión Ferdi – Rancs
Ing. Zoltán Ferdinand, 049 55 Dlhá Ves, okr. Rožňava,
Tel.: +421 58 788 16 26, +421 58 788 16 25

www.ferdi-rancs.sk
ferdinandz@stonline.sk

14 Hruštín
Penzión Koliba u Kuba
Rekreačná oblasť Zábava, 029 52 Hruštín,
Tel.: +421 43 238 82 84, Mob.: +421 905 653 766

www.skizabava.sk
info@skizabava.sk

15 Liptovská 
Teplička

Penzión Dolinka
Ul. Štefana Nahalku 555, 059 40 Liptovská Teplička,
Tel.: +421 52 789 24 71, Mob.: +421 905 883 343

www.penziondolinka.sk
penziondolinka@orangemail.sk
info@penziondolinka.sk

16 Medzev
Ranč Šugov
Šugovská Dolina, 044 25 Medzev,
Mob.: +421 914 218 203, Tel.: +421 55 466 76 39

www.rancsugov.sk
recepcia@rancsugov.sk

17 Nová Baňa

Horský ranč
Kolibská cesta 266,
968 01 Nová Baňa – časť KOLIBA/ILEND,
Mob.: +421 911 775 572

www.horskyranc.sk
ranc@horskyranc.sk 

18 Papradno
Agropenzión Grunt
018 13 Papradno 134,
Tel.: +421 42 439 33 77, Mob.: +421 905 749 859

www.penziongrunt.sk
agro@penziongrunt.sk

19 Ploské
Ranč Ortáše
Ortáše 75, 044 44 Ploské,
Mob.: +421 949 451 266

www.rancortase.sk
ranc.ortase@gmail.com

20 Počúvadlo
Hotel Topky
Počúvadlianske jazero 199, 969 01 Banská Štiavnica, 
Tel.: +421 45 699 41 15

www.hoteltopky.sk
hoteltopky@hoteltopky.sk

21 Podkylava
Agropenzion Adam
916 16 Podkylava 188,
Tel.: +421 32 777 21 01

www.penzion-adam.sk
recepcia@penzion-adam.sk

22 Prešov
Šariš Park, s.r.o.
Železničná 1900, 082 21 Veľký Šariš,
Tel.: +421 51 747 04 22

www.sarispark.sk
recepcia @sarispark.sk

cestovný ruch
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23 Ružomberok

Penzión Gejdak
Cesta na Vlkolínec 17, 034 01 Ružomberok, 
Tel.: +421 44 432 02 97,
Mob.: +421 908 961 182, +421 903 437 394

www.penziongejdak.sk
info@penziongejdak.sk

24
Selce 
(pri Banskej 
Bystrici)

Fuggerov Dvor
Selčiansky diel 596, 976 11 Selce,
Mob.: +421 911 278 366, +421 910 183 793,
+421 918 425 481

www.fuggerov-dvor.sk
fuggerov.dvor@gmail.com 

25 Spišské 
Podhradie

Penzión Podzámok
Podzámková 28, 053 04 Spišské Podhradie, 
Tel.: +421 53 454 17 55,
Mob.: +421 903 609 314, +421 903 809 314

www.penzionpodzamok.sk
info@penzionpodzamok.sk

26 Vrútky
Penzión Sv. Mitro
Turčianske Kľačany 271, 038 61 Vrútky,
Mob.: +421 918 388 801 

www.penzionsvmitro.sk
penzionsvmitro@
penzionsvmitro.sk

Hospodárske dvory, farmy a ekozariadenia

27 Banská Belá

Detská farma Gazdáčik, s.r.o.
Bohovová, 966 15 Banská Belá 170,
Mob.: +421 915 113 377, +421 905 331 177,
+421 911 928 636

www.gazdacik.sk
farma.gazdacik@gmail.com

28 Motešice
Žrebčín Motešice
913 26 Motešice,
Tel.: +421 903 722 330, +421 911 909 660

www.furioso.sk
motesice@furioso.sk

29 Odorica pri 
Levoči

Ekofarma na Odorici pri Levoči
Odorica 1025/4, 054 01 Levoča,
Tel.: +421 53 451 18 62, Mob.: +421 905 580 141

www.odorica.sk
odorica@odorica.sk

30 Sebedražie
Vodný svet - Mgr. Slavomír Pavle
Sebedražie – pri Prievidzi,
Mob.: +421 905 604 550

www.rrr.sk
pavle@rrr.sk

31 Spišský 
Štiavnik

Jazdecký klub Equipe
059 14 Spišský Štiavnik – Kaštieľ,
Mob.: +421 949 191 802

www.facebook.com/
JAEquipeSpisskyStiavnik

32 Žehra – časť 
Hodkovce

Agrofarma – Ranč F&A&H pri Spišskom hrade
053 61 Hodkovce,
Tel.: +421 53 449 51 29, Mob.: +421 907 930 186

www.ranch-fah.sk
hadusovsky@ranch-fah.sk

Ranče

33 Cabaj-Čápor
Ranč Nové Sedlo
951 17 Cabaj-Čápor,
Mob.: 0907 645 527, 0905 790 871

www.rancns.sk
info@rancns.sk

34 Dubová-Častá
Ranč Margitin dvor
900 90 Dubová-Častá,
Tel.: +421 903 242 947

www.margitindvor.sk
margitindvor@gmail.com

35 Dunajský 
Klátov

Czailík ranch
Hlavná 600, 930 21 Dunajský Klátov
Tel.: +421 31 559 11 88, Mob.: +421 918 629 068,
+421 903 834 000, +421 907 573 994

www.czajlikranch.sk
info@czajlikranch.sk

36 Galanta
Ranč na Striebornom jazere
924 00 Galanta,
Mob.: +421 910 915 915, +421 917 049 449

www.rancgalanta.sk
rancgalanta@rancgalanta.sk

37 Hrabušice
Ranč u Trapera
Podlesok 16, 053 15 Hrabušice,
Tel.: +421 911 987 231, +421 915 987 231

rancutrapera@e-zones.sk

cestovný ruch
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38 Kežmarok

Ranč Čajka
Stanislav Čajka, Južná 1/3, 060 01 Kežmarok
Tel.: +421 52 456 52 52,
Mob: +421 915 920 523, +421 904 415 712

www.ranc-cajka.sk
chata.cajka@stonline.sk

39 Kľačno
Osada Dallas, s.r.o.
Klačno 142, 972 15 Klačno,
Mob.: +421 905 651 217, +421 905 511 267

www.osadadallas.sk
osada.dallas@stonline.sk

40 Kláštor pod 
Znievom

Ranč Amadeus
Valentova 74, 038 42 Kláštor pod Znievom,
Mob.: +421 905 345 939, +421 907 088 124 

www.ranchamadeus.sk 
ranchamadeus@hotmail.com

41 Lipovce 
ZLATÉ KOPYTO camp Kopytovská dolina
MVDr. Oto Kandráč, Čapajevova 35, 080 01 Prešov, 
Mob.: +421 905 273 810, +421 904 003 920

www.zlatekopyto.sk
camp@zlatekopyto.sk

42 Liptovská 
Sielnica

Mustang aréna Villa Betula
Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica
Tel.: +421 44 559 84 64,
Mob.: +421 907 812 327, N 49°08‘15“ E 19°30‘45“

villabetula@villabetula.sk
www.villabetula.sk

43 Námestovo
Ranč u Edyho
Oravská priehrada, 029 01 Námestovo,
Tel.: +421 43 552 18 40

www.rancuedyho.sk
rancuedyho@rancuedyho.sk

44 Nitrianske 
Pravno

Monty Ranč
Vyšehradné 885/32, 972 13 Nitrianske Pravno,
Mob.: +421 905 454 508, +421 905 453 830

www.montyranc.sk
info@montyranc.sk

45 Nový Tekov
Ranč u Bobiho, s.r.o.
Hlavná 88, 935 33 Nový Tekov,
Tel.: +421 36 622 83 40, Mob.: +421 905 536 295

www.bobiranc.sk
info@bobiranc.sk

46 Pezinok
Penzion – Ranč u Shlifa
Kučišdorfská dolina, 902 01 Pezinok,
Mob.: +421 907 720 967, +421 905 624 555

www.penzion-ranc.sk
jester@stonline.sk

47 Pezinok
Areál zdravia Rozálka
Suvorovova 9, P.O.Box 112, 902 01 Pezinok,
Tel.: +421 33 640 20 32, Mob.: +421 911 999 950 

www.vip.sk/sk/rozalka
rozalka@rozalka.sk

48 Sása
Ranč Bezekov laz
Bezekov laz 32, 962 62 Sása,
Mob.: +421 903 514 179, +421 903 774 179

www.rancbezekovlaz.eu
info@rancbezekovlaz.eu

49 Stebnícka 
Huta

Ranč Slnečný Majer
Stebnícka Huta 111, 086 33 Zborov, 
Tel.: +421 54 479 89 34, +421 54 479 89 86,
Mob.: +421 903 907 775

www.slnecnymajer.sk
rezervacia@slnecnymajer.sk

50 Stratená
Ranč pod Ostrou skalou
Dobšinská ľadová jaskyňa, 049 71 Stratená,
Mob.: +421 911 298 208, +421 905 298 208

www.ranc-ladova.sk
ranc@ranc-ladova.sk

51 Svätý Anton
Ranč Nádej
Na Záhumní 499, 969 72 Svätý Anton,
Mob.: +421 911 806 499, +421 904 877 078

www.rancnadej.sk
fi rmabinder@fi rmabinder.sk

52 Vígľaš-Pstruša
Masarykov dvor
Pstruša 339, 962 02 Vígľaš,
Tel.: +421 45 524 46 00

www.masarykov-dvor.sk
mail@mdvor.sk

53 Zámutov
Zaľubova ranč – Bilikova chata – Zámutov
Zámutov 635, 094 15 Zámutov,
Mob.: +421 918 688 343

www.zalubova.sk
zalubova@gmail.com

54 Žilina
Ranč v Brodne pri Žiline
Tel./Fax: +421 41 596 24 21,
Mob.: +421 915 813 870 (J. Bajánek)

www.rancpriziline.sk
montex@stonline.sk

cestovný ruch
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Mária Behanovská

VIPA SK na Agrokomplexe 2015 
v pavilóne M1

Od 20. augusta začínal 40. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej 
výstavy AGROKOMPLEX. Tak ako minulý rok, aj v tomto roku aktuálne pripravilo Zastúpe-
nie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a internetový portál 
poľnoinfo.sk sériu odborných diskusných stolov, ktoré mali za cieľ priblížiť návštevníkom 
výstavy odborné a aktuálne témy z poľnohospodárskej problematiky. Diskusie sa uskutoč-
ňovali v sále Diskusných okrúhlych stolov.

Stánok VIPA Sk bol v priestoroch pa-
vilónu M1, ktorý manažovala NSRV. 
Program bol bohatý a aj v našom 

priestore prebiehali diskusie na rôzne témy, 
predstavovali sme aj knižku Spracovanie mlie-
ka pre farmárov a v domácnostiach.

Jednoduchých návodov na spracovanie 
mlieka je v masmédiách veľmi veľa a mnohé 
sú veľmi nepresné, alebo aj zavádzajúce. 
Poslaním tejto malej publikácie je preto jed-
noduchým spôsobom poukázať na možnosti 
spracovania mlieka na dobré, kvalitné výrob-
ky, naučiť sa pritom dodržiavať a usmerňovať 
podstatné technologické parametre a pritom 
vyrobiť zdravotne nezávadné mliečne výrobky 

i v podmienkach malovýroby vo farmách 
i v domácnostiach. 

Autor publikácie Ing. Karol Herian, CSc, pri 
písaní využíval najmä svoje bohaté praktické 
skúsenosti a svoje publikácie v odborných 
časopisoch a zo školení mliekarenských a far-
márskych pracovníkov. 

nástenka VIPA

Ing. Karol Herian, CSc. predstavuje svoju knižku.

Prezentácia publikácie Spracovanie mlieka pre 
farmárov a v domácnostiach v pavilóne M1.
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EurAktiv.sk

V eurozóne vznikne milión 
pracovných miest 
Najviac miest by malo podľa Ernst & Young vzniknúť v Španielsku, 
naopak v Grécku či Fínsku bude nezamestnanosť stúpať. 

V eurozóne vznikne tento rok podľa štúdie poradenskej spoločnosti Ernst & Young (EY) 
viac ako milión pracovných miest. Informuje o tom rakúsky denník Die Presse a dodáva, že 
štúdiu, ktorá ešte nebola publikovaná, má k dispozícii. 

Štúdia vyčísľuje predpokladané prírastky 
a úbytky pracovných miest na trvalý 
pracovný úväzok so súvisacimi sociál-

nymi benefi tmi. 
Najviac nových pracovných príležitostí 

by sa malo vytvoriť v Španielsku, 377.000, 
v Taliansku by ich malo pribudnúť 241.000, 
v Nemecku 159.000, v Portugalsku 89.000, 
vo Francúzsku 59.000 a v Holandsku 57.000. 

Slovensko je v štatistike EY na desiatom 
mieste s tvorbou nových miest 5000. Pred 
ním sú Slovinsko (6000 miest), Írsko (35.000) 
a Belgicko (43.000) pracovných miest. 

V najhoršej situácii by sa mali ocitnúť 
v Grécko so stratou až 50.000 pracovných 
miest. Vo Fínsku, ktoré pád Nokie uvrhol do dl-
hodobej recesie, zanikne podľa projekcií 7000 
pracovných príležitostí. HDP Fínska je stále 
8 % pod predkrízovou úrovňou. 

Malta a Estónsko by mali zostať pokiaľ ide 
o pracovné miesta na nule a v Rakúsku by 
malo vzniknúť len 2000 pracovných príleži-
tostí. 

Čísla EY ukazujú, že v niektorých krajinách 
zasiahnutých krízou, konkrétne v Španielsku, 
Taliansku a Portugalsku, uskutočnené reformy 
začínajú prinášať isté výsledky. Faktom ale 
je, že po stratách pracovných miest, ktoré 
priniesli škrty v Španielsku, bude aj 377.000 
nových príležitostí len malou pomocou. 

Experti EY vypočítali, že kríza v Španielsku 
v rokoch 2007 až 2014 zlikvidovala 2,7 milióna 
pracovných pozícií a mieru nezamestnanosti 
vytlačila predvlani koncom roka na 24,5 %. V de-
cembri tohto roku by mala klesnúť na 20,7 %. 

V Portugalsku počas krízy zaniklo do 
500.000 príležitostí a v Taliansku viac ako 
420.000. 

Na gréckom pracovnom trhu napätie 
nepoľaví. Miera nezamestnanosti dosiahla 
v minulom roku 25,5 % a v tomto roku by mala 
vzrásť na 26,5 %. 

Zlá situácia je najmä s nezamestnanosťou 
mladých ľudí. V Grécku dosahuje rekord-
ných 47,9 %. Nasleduje Španielsko s 47,7 % 
a Chorvátsko s 43,1 %.

Ožijú investície 
Iná, decembrová ekonomická predpoveď pre 
eurozónu z dielne EY hovorí, že po miernom 
oživení z rokov 2014-15, ktoré ťahala najmä 
spotreba domácností, sa v novom roku dá 
očakávať aj zvýšenie investícií. 

Do roku 2017 by sa na raste mali spotre-
ba a investície podieľať približne rovnakým 
dielom. 

Očakáva sa aj postupné zvyšovanie vlád-
nych investícií, ktoré budú už menej brzdiť 
úsporné opatrenia ale stále vysoké úrovne 
dlhu.

európske záležitosti
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Výroba mlieka vytvorila stratu v roku 
2015 až 50 miliónov EUR

V končiacom roku 2015 bolo horúcich tém v sektore mlieka naozaj mnoho. Najvýznamnej-
šou bol prepad nákupných cien z dôvodu navýšenia európskej produkcie mlieka a zavede-
nia ruského embarga. Viac sa rozhovorila Margita Štefániková, výkonná riaditeľka Sloven-
ského zväzu prvovýrobcov mlieka.  

„Tento rok sa nášmu zväzu v spolupráci 
s ostatnými samosprávnymi organi-
záciami podarilo veľa z vecí, o ktoré 

sme sa snažili ešte v roku 2014. Za veľký 
úspech považujeme to, že sa nám spoločne 
podarilo presadiť navýšenie podpory pre sek-
tor prvovýroby mlieka. Tešíme sa z navýše-
nia priamych podpôr na dojnice, ale vážime 
si aj pozitívny prístup Vlády SR a rezortného 
ministerstva, vďaka ktorému sa do sektoru 
prvovýroby mlieka dostalo vo forme mimo-
riadnej pomoci z národných zdrojov 13,6 
milióna EUR. Čiastočným úspechom je aj 
podpora na jalovice, hoci boli podporené len 
jalovice s dobrými reprodukčnými paramet-
rami. Za prejav dobrej vôle riešiť problémy 
v tomto sektore zo strany Vlády SR považu-
jeme aj zavedenie zníženej DPH na vybrané 
druhy mlieka a mliečnych výrobkov,“ uviedla 
Margita Štefániková.

Ako ďalej informuje, podľa prepočtov zväzu, 
straty v slovenskej provýrobe mlieka dosiahli 
až 50 miliónov eur.

„Presadzujeme aby sa v čase krízy na 
európskej úrovni regulovali dodávky mlieka 
a dlhodobo sa snažíme o presadenie mini-
málnej nákupnej ceny mlieka. Zastávame 
názor, že je potrebné zvýšenie bezpečnosti 
prvovýrobcov prostredníctvom tzv. „záchran-
nej siete” EÚ, t.j. aby sa zvýšila intervenčná 
cena mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré 
podliehajú intervencii.“ hovorí Margita 
Štefániková.

Ako informuje, presadzujú aj opatrenia na 
podporu odbytu mlieka a mliečnych výrobkov 

na nových trhoch, ktoré by mohli byť riešené 
aj prostredníctvom prechodného znovuzave-
denia exportných dotácií.

„Najstarším a najdlhšie presadzovaným 
opatrením na národnej úrovni je uplatňova-
nie Memoranda o porozumení medzi SZPM 
a SMZ v zmysle dodržiavania nákupných 
cien mlieka na úrovni priemeru EÚ s dvoj-
mesačným oneskorením - s maximálnou 
odchýlkou 2 centy na kilogram. V tomto 
smere máme obdobia, v ktorých sa táto „gen-
tlemanská dohoda“ plní, ale máme obdobia, 
v ktorých nákupné ceny mlieka na Slovensko 
veľmi zaostávajú za európskymi. Aj v tomto 
smere nás čaká ešte mnoho práce,“ povedala 
M. Štefániková.

Ako kľúčové pre rok 2016 považuje dolade-
nie systému podpory v prvovýrobe mlieka tak, 
aby sa našiel model, ktorý bude s cieľom vo 
vzťahu k zabezpečeniu potravinovej bezpeč-
nosti Slovenska previazaný na produkciu mlie-
ka, ale bude brať do úvahy aj udržanie krajiny 
a udržanie zamestnanosti na vidieku. 

potravinárstvo
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Pôda je pre  poľnohospodárov 
základným výrobným prostriedkom.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) veľmi citlivo vníma a sleduje 
situáciu v oblasti trhu s pôdou a prípadného nákupu pôdy cudzincami. Uviedla to pre TASR 
hovorkyňa SPPK Jana Holéciová pri hodnotení fungovania trhu s poľnohospodárskou pô-
dou v SR v roku 2015 a možností jej nadobúdania cudzincami.

„Vždy sme tvrdili a budeme tvrdiť, 
že pôda je pre poľnohospodárov 
základným výrobným prostriedkom 

a čím menej poľnohospodárskej pôdy bude 
v rukách Slovákov, tým viac si sťažíme výro-
bu vlastných potravín a prehĺbime závislosť 
od dovozov. A to je nepriaznivý trend každej 
jednej ekonomiky, prehlbovať záporné saldo 
zahraničného obchodu, keď je dominantnejší 
dovoz ako vývoz danej komodity, plodiny či 
tovaru,“ zdôraznila.

„Nemáme žiadne ofi ciálne štatistiky, 
koľko slovenskej pôdy je v rukách cudzích 
štátnych príslušníkov. Vychádzame len z 
odhadov získaných z našich regiónov, kde 
vychádzame z čísla, že približne 100.000 až 

150.000 hektárov (ha) pôdy v SR už Slovákom 
nepatrí,“ priblížila.

SPPK aj z tohto dôvodu považuje za pozitív-
nu novelu zákona z roku 2014 o nadobúdaní 
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, 
ktorá platí od 1. júla 2015.

„Jej úlohou je okrem iného zamedziť špeku-
latívnym prevodom pozemkov,“ podotkla.

Tak ako každý zákon aj tento má podľa 
Holéciovej svoje nedostatky, ktoré sa budú 
musieť v budúcnosti odstrániť novelou.

„Aj napriek tomu sme však radi, že boli prija-
té konkrétne nástroje, ktoré sprísňujú pravidlá 
pri prevodoch pozemkov a zabraňujú, aby 
pôda končila aj v rukách zahraničných podni-
kateľských subjektov,“ dodala hovorkyňa SPPK.

Ilustračné foto – krásny ale drsný kraj pod Belianskymi Tatrami.

poľnohospodárstvo
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bodka na záver
Žiaden cieľ nie je taký vysoký, 
aby ospravedlnil nečestné metódy.

[Einstein] 


