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P O Z V Á N K A 

na záverečnú konferenciu  
 

VÝSKUMNÉHO PROJEKTU POLIRURAL, 

ktorá sa uskutoční dňa 8. júna 2022 od 10:00 hod.  
 

v Kongresovej sále Kúrie na Táľoch v Nízkych Tatrách  
 

                        link na prihlasovanie: https://forms.gle/MQcF3TCAML34bdBC9 
 
Organizátori:  

- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,  
- Vidiecky parlament na Slovensku,  
- Agroinštitút, š.p.  
- Mesto Nitra. 

 
Program: 
 
10:00   Otvorenie a príhovory hostí   
 

Vedúci zastúpenia EK na Slovensku - Vladimír Šucha 
MPRV SR  - Štefan Adam  generálny riaditeľ  – sekcia stratégií, analýza 
prierezových činností  
MPRV SR -  Ingrid Kocianová – vedúca oddelenia CLLD  -  sekcia rozvoja vidieka 
a priamych platieb   
SPPK -  riaditeľ Jozef Artim  
Predseda SK 8 - Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja 

https://forms.gle/MQcF3TCAML34bdBC9
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10:30   Vízia pre atraktívnejší vidiek – uvedenie do života - Marieta Okenková 
 
11:00  Aktuálna situácia v oblasti rozvoja vidieka na úrovni EÚ - Vladimír Šucha  

vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 
 
11:20   Aktuálna situácia SK8 - predseda SK 8 Jozef Viskupič, predseda Trnavského 

samosprávneho kraja 
 
11:45  Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti- Európska sieť pre rozvoj vidieka  (ENRD),  

Veronika Korčeková 
 
12:20    Sociálne podnikanie na Slovensku - Magdaléna Čurillová 
 
13:00    Prestávka – obed  
 
14:00    Príklady  dobrej praxe    
  
15:00   Monitorovací výbor pre implementáciu Vízie pre  atraktívnejší vidiek -  

Marieta Okenková  
 
15:30  Podpora cestovného ruchu prostredníctvom Centra chuti - Zuzana Palková 
 
16:00   Voľná diskusia 
  
18:00    Večera – kultúrny program 
 
 
 
Informácie o projekte : www.atraktivnyvidiek.sk a www.polirural.eu   
 
 
Ubytovanie: http://www.kurianataloch.sk/  
 
 
 
 
 
 
 

Poďme spoločne viac zatraktívniť vidiek pre život, prácu a investície. 

http://www.atraktivnyvidiek.sk/
http://www.polirural.eu/
http://www.kurianataloch.sk/

