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Pozývame Vás na konferenciu

Ženy do voza aj do koča

Svetový deň vidieckych žien 
oslávime 15. októbra 2021 
v obci Žabokreky (pri Martine) 
v priestoroch kultúrneho domu.

Program dňa

Vidiecke ženy – Líderky, Vyhlásenie výsledkov 
súťaže

16. október celosvetovo oslavovaný ako Svetový 
deň potravín

Ako znížiť plytvanie potravinami na Slovensku?

Ako agroturizmus a kultúrne dedičstvo môže 
pomôcť rozvoju vidieckych regiónov?

Participácia aktérov vidieckeho rozvoja

Práca s mladými ľuďmi vo vidieckych oblastiach 
na Islande a na Slovensku

Spoločenský večer, na ktorom vyhlásime 
a oceníme víťazky súťaže ,,Vidiecka žena roka – 
Líderka 2021. 20. ročník (Vidiecky parlament na 
Slovensku, obec Žabokreky s partnermi)

Harmonogram

 10:00 – 10:30 hod. Príchod a registrácia účastníkov

 10:30 – 11:00 hod. Privítanie starostkou obce Ing. Zuzanou 
Valockou, prezentácia obce

 11:00 – 11:30 hod. Prezentácia Svetového dňa potravín

 11:30 – 12:00 hod. Zdieľame vízie a znásobujeme príležitosti: 
spolupráca mladých ľudí zo Slovenska 
a z Islandu

 12:00 – 12:30 hod. Prezentácia práce s mládežou na území 
VUC Žilina Marcel Rypák

 12:30 – 13:00 hod. Vízia pre atraktívnejší vidiek

 13:00 – 13:33 hod. Ako znížiť plytvanie chlebom na 
Slovensku?

 13:30 – 14:00 hod. prestávka na občerstvenie

 14:00 – 15:30 hod. Prezentácie Líderiek

 Od 16:00 hod. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže 
Vidiecka žena – Líderka 2021

  Privítanie hostí, príhovory, kultúrny 
program 

Sprievodné akcie

Sieťovací Seminár od 8:00 hod. – 14:00 hod. Medzi 
pozvanými hosťami VIPA SK (študenti a učitelia stredných 
škôl) a Islandského partnera Landsbyggðin lifi (LBL) za 
účelom nadviazania kontaktov medzi mladými aktivistami 
a pokračovania spolupráce v budúcich projektoch.

„Slovo, víno, syry“, živá knižnica Líderiek, čo šikovné ženy 
vedia, plody zeme, ukážky remesiel, výstava naj výkresov 
„Moja dedinka ako ju vidím ja“. 

Nahrávanie videa z prítomnými ocenenými ženami – 
Líderkami v jednotlivých kategóriách v rokoch 2002 – 2021  

obec Žabokreky

Svoju účasť potvrďte do 13. októbra:
maria.behanovska@gmail.com, 0915 446 538

Podujatie sa uskutoční v súlade s aktuálne platnými 
protipandemickými opatreniami.


