
 

Program:  
  
09:00 – 09:15 Otvorenie XI. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku  
 
09:15 – 10:30 Projekt Polirural  
09:15 – 09:30 Stručné predstavenie výskumného projektu PoliRural  
09:30 – 09:45 Formovanie vízie pre atraktívnejší vidiek  
09:45 – 10:00 Identifikovanie hnacích síl podmieňujúcich zmeny na vidieku  
10:00 – 10:15 Výsledky analýzy potrieb slovenského vidieka  
10:15 – 10:30 Hodnotenie uplatňovania Politiky kvality EÚ na Slovensku (chránené označenie 

pôvodu, chránené zemepisné označenie a zaručená tradičná špecialita) 

10:30 – 12:00 Panelová diskusia: „Vidiek potrebuje podporu – diskutujme 

spoločne“ s dôrazom na Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP), na stratégiu Z farmy 

na stôl (Farm to Fork) a na Európsku zelenú dohodu (European Green Deal), moderuje 

Danica Hullová. 

Diskutovať budú:  

Mgr. Veronika Korčeková, MA.,  analytik politík pre ENRD so sídlom v Bruseli (Európska sieť 

rozvoja vidieka), a to najmä v oblastiach sieťovania aktérov rozvoja vidieka a sociálnych tém, 

aktuálne pracuje na Dlhodobej vízii pre vidiek  

RNDr. Ivana Hacajová, MPRV SR, koordinátorka  SPP,  Sekcia rozvoja vidieka a priamych 

platieb 

MVDr. Jaroslav Karahuta,   Predseda   Výboru  NR SR  pre pôdohospodárstvo   a životné 
prostredie 
Ing. Štefan Adam, PhD., generálny riaditeľ  NPPC - Výskumný  ústav ekonomiky 
poľnohospodárstva a potravinárstva 
JUDr. Marieta Okenková, PhD.,  roky pôsobila na MPRV SR v rôznych pozíciách, naposledy 
ako stála predstaviteľka pri organizáciách OSN v Ríme a predtým ako generálna riaditeľka 
sekcie zahraničnej koordinácie a obchodu, v súčasnosti pôsobí ako výskumný pracovník na 
SPU v Nitre 
ING. Michal  Kravčík  CSC., Expert pre Trnavský samosprávny kraj pre nízkouhlíkovú stratégiu 
a klimatickú zmenu, Poradca hejtmanky Juhočeského kraja pre klimatickú zmenu  
Milan  Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku ASYF 
Mgr. Martin Giertl, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
Ing. Juraj Modranský, PhD.,  Technická univerzita vo Zvolene  (TUZVO),  Fakulta  ekológie a 
enviromentalistiky Katedra plánovania a tvorby krajiny 
Mgr. Marcel Zajac, podpredseda Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie 
PhDr. Lucia Škvareninová, M.S.S., v roku 2012 iniciovala proces vývozu slovenského mlieka 
na čínsky trh,  publikuje články o ekoturizme, o trvalo-udržateľnom rozvoji v regiónoch; 
súčasne skúma domácu problematiku potravinovej sebestačnosti a budovania národnej 
značky Slovenska 
 
 
 
 

http://www.minv.sk/?ros_rvmno


 

12:00 – 12:30 obed 

 

12:30 – 14:00 Príklady dobrej praxe 

12:30 – 12:40 Veronika Korčeková - Vízia pre vidiek 2040: Ako sa zapojiť do verejnej   

konzultácie? 

12:40 – 12:55 Matica ovocná s.r.o. 

12:55 – 13:10 Sociálne poľnohospodárstvo (OZ Druživa) 

13:10 – 13:25 Mladiinfo Slovensko - dobrovoľnícke pobyty v zahraničí 

13:25 – 13:40  Združenie mladých farmárov na Slovensku ASYF 

13:40 – 14:00 Práca s vidieckou mládežou na Islande v rámci projektu #VISIONS x CHANCES 

 

14:00 – 14:45 Práca v pracovných skupinách 

1. Zmena klímy podnebia v koncepte vidieckych oblastí – vedie Michal Kravčík, moderuje 

a zapisuje Martina Slámová 

2. Rodinné poľnohospodárstvo –  vedie Karol Herian, moderuje a zapisuje Bruno Jakubec 

3. Vidiecka mládež – vedie Alena Minns, moderuje a zapisuje Jakub Dvorský 

4. Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí a miestne iniciatívy – vedie Marika Čuchtová, 

zapisuje a moderuje Milka Jezná, speaker za skupinu Miloslav Kováč  

 

14:45 – 15:00 Návrhy záverov za jednotlivé skupiny 

15:00 Ukončenie XI. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku 

 

 

 


