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Recenzujeme druhé, rozšírené vydanie knihy Slovenská ľudová architektúra (s. 12)

Duši lahodiaci pohľad na Tri koruny zo IV. nádvoria kláštora s domom priora – v očarujúcom
prírodnom prostredí krajiny v katastri Červeného Kláštora na brehu rieky Dunajec (s. 8)

Prvá plastická podobizeň Mateja Bencúra – Martina Kukučína – na svete vyhotovená v čilskom meste Punta Arenas (s. 6)

Pri soche Milana Rastislava Štefánika v Trenčíne položili
účastníci v deň výročia jeho úmrtia pamätné kytice (s. 8)

Zo slávnostného odhalenia pamätnej tabule Kláre Jarunkovej v Červenej Skale pri príležitosti storočnice svetovej spisovateľky (s. 15)

Ďakujeme za podporu otvoreného listu, Literárneho týždenníka a Dotykov.
Bojujeme za pluralitnú slovenskú kultúru a právo na šírenie autentických
hodnôt a neskreslenej informovanosti.

O vidieckej turistike, agroturistike v Modre
FRANTIŠEK MACH

V d ňoch
18. a 19. mája
sa uskutočnil
v Modre odborný seminár
pod názvom
Slovenský vidiek a jeho vízia. Organizátormi seminára boli Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SK),
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA), Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre a New Edu, n. o. Odborného seminára
sa zúčastnilo 75 účastníkov – podnikatelia vo vidieckej turistike, z toho 8 zahraničných podnikateľov z Anglicka a Španielska, starostovia, zástupcovia tretieho sektora a ďalší pracovníci v oblasti
cestovného ruchu na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky, ktorého prvým sídlom bola Modra. Cieľom
podujatia bol reštart podnikania vo vidieckej turistike a agroturistike na Slovensku po pandémii covid-19 a výmena domácich a zahraničných skúseností z podnikania na slovenskom vidieku.
Odborný seminár otvorila predsedníčka Vidieckeho parlamentu na Slovensku Mária Behanovská. Za mesto
Modra privítala účastníkov Viera Jančovičová, poslankyňa mestského za-

stupiteľstva. Vzácnym hosťom podujatia bol generálny sekretár Európskeho zväzu vidieckej turistiky Klaus
Ehrlich zo Španielska, ktorý sa vo vystúpení venoval problémom podnikania po covide-19 na európskom vidieku v oblasti turistiky a trendom ďalšieho vývoja. Hlavné vystúpenie na seminári mala Tatiana Harsová z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ktorá predniesla prednášku na tému Sociálne poľnohospodárstvo ako podpora rozvoja vidieka. Pod názvom Poďme spoločne viac zatraktívniť vidiek pre život,
prácu a investície prednášala Marieta
Okienková zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Prednášku s názvom Nové inovatívne nástroje pre tvorbu politík predniesol Jakub Dvorský z VIPA SK. Zaujímavé informácie poskytla aj prednáška Zuzany
Pálkovej zo SPU Centrum chuti a regionálne partnerstvo, v ktorej uviedla príklady dobrej praxe k rozvoju vidieckej turistiky, založenej na tradíciách a dobrom jedle. O súčasných problémoch reštartu podnikania vo vidieckej turistike na Slovensku hovorila expertka Iveta Pupišová, ktorá zdôraznila naliehavosť pomoci štátu zariadeniam vidieckej turistiky najmä vypísaním výziev podpory v oblasti propagácie na internete, stabilizácii pracovných
síl na vidieku, podpore vytvárania nových pracovných príležitostí na vidie-

Účastníci seminára Slovenský vidiek a jeho vízia v penzióne Harmónia v Modre

ku, aby sa zamedzilo odchodu mladých
ľudí do zahraničia. K. Ehrlich v prednáške Trendy vidieckej turistiky v Európe hovoril o podnetných skúsenostiach z oblasti vidieckej turistiky vo vyspelých západných európskych štátoch,
ktoré sú cenné pre slovenských podnikateľov v tejto oblasti.
Čestný predseda SZVTA František
Mach informoval o aktivitách zväzu
počas jeho 30-ročnej existencie, uviedol potrebu intenzívnej pomoci podnikateľom v oblasti vzdelávania, propagácie, výmeny skúseností a stabilizácie
pracovných síl na vidieku. Najaktívnejším úspešným podnikateľom vo vidiec-

kej turistike na Slovensku organizátori
odovzdali Pamätné listy.
Peter Patúš hodnotil súčasné podmienky podnikania vo vidieckej turistike na Slovensku, navrhol uskutočniť
spoločný európsky projekt na podporu
podnikania vo vidieckej turistike. Peter
Nemček, manažér Miestnej akčnej skupiny (MAS) Kopaničiarsky región prezentoval aktivity svojej MAS v oblasti cestovného ruchu a poodhalil problémy, s ktorými sa MAS borí v súvislosti s nadmernou byrokratickou záťažou,
nastavenou riadiacimi orgánmi.
Pokračovanie na s. 5 èèè
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Seminár Slovenský vidiek a jeho vízia v Modre

Vinár Michal Šebo (zľava) v diskusii s Klausom Ehrlichom a Františkom Machom počas exkurzie vo vinárstve

Účastníci seminára Slovenský vidiek a jeho vízia v penzióne Harmónia v Modre

Na MPRV SR prijala Klausa Ehrlicha generálna riaditeľka služobného úradu Zuzana Nouzovská. Na obrázku spolu s Eduardom Šebom a Oliverom Fedorom

Na výstave prác výtvarníka Pavla Šimu-Jurička
v Modre

O vidieckej turistike, agroturistike v Modre
èèè Dokončenie zo s. 1
Na pôde SZVTA vzniklo v roku 1996 i Združenie Malokarpatská vínna cesta (MVC), pri jej
zakladaní v starej vinohradníckej škole (zámočku) bol aj prezident Európskeho zväzu vidieckej
turistiky Erik Jordan z Belgicka. Účastníci seminára si preto pripomenuli 25. výročie vzniku
Združenia MVC, najúspešnejšieho projektu vinárov v stredoeurópskom regióne. V diskusii na
seminári vystúpil i exminister Peter Baco, ktorý sa zaoberal problémami sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti SR. Ladislav Lysák hovoril o ochrane pôdy, Vojtech Tĺčik o podnikaní v agroturistike.
S diskusnými príspevkami vystúpili aj
starosta Dubovej Ľudovít Ružička, starostka
Vinosadov Ivana Juráčková, predseda Cechu
husacinárov Miroslav Jajcaj zo Slovenského
Grobu, František Stano z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) v Bratislave,
ktorí zhodnotili podnikanie vo vinohradníckom regióne na Malokarpatskej vínnej ceste,
ako i ďalší diskutéri.

Počas seminára sa uskutočnila ochutnávka regionálnych produktov, malokarpatského vína, od
členov spolku VINCÚR v Modre. Odznela bohatá
diskusia, výmena skúseností z podnikania v cestovnom ruchu na slovenskom vidieku. Účastníci
odborného seminára sa na druhý deň zúčastnili
exkurzie v Modre, kde navštívili vinárstvo SHEBO WINERY, SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra
v Modre, Galériu figurálnej plastiky a výtvarníkov
v meste Pavla Šimu-Jurička a Martina Dzureka.
Vzácneho hosťa generálneho sekretára Európskeho zväzu vidieckej turistiky K. Ehrlicha prijala na MPRV SR generálna riaditeľka služobného
úradu Zuzana Nouzovská. Hovorili spolu o realizácii spoločne pripravovaného projektu na podporu vidieckej turistiky na Slovensku. Do projektu chcú zapojiť i malokarpatských vinárov, ktorí
majú veľké straty v dôsledku pandémie covid-19.
Účastníci seminára prijali na záver uznesenie s tým, že konštatovali, že seminár splnil stanovené ciele.
FRANTIŠEK MACH
Foto: autor

Klaus Ehrlich (vpravo) a Pavol Šimo-Jurička

Na návšteve vinárstva Shebo Winery Modra (zľava):
Peter Patúš, Klaus Ehrlich, Jerguš Hajdučik

Vidiecky parlament na Slovensku, Slovenský zväz vidieckej
turistiky a agroturistiky, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej
turistiky a agroturistiky, New Edu, n. o.

ZÁVERY zo seminára Slovenský vidiek a jeho vízia

Seminár sa konal v dňoch 18. – 19. mája 2022 pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky v Penzióne Harmónia
v Modre, miestna časť Harmónia.
Hlavným zámerom seminára bolo upriamiť pozornosť na nevyhnutnosť reštartu vidieckej ekonomiky s ohľadom na skutočnosť, že v rámci fondu obnovy neboli alokované nijaké finančné prostriedky pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.
Na seminári odzneli príspevky
zamerané na témy:
* Koncepcia moderného pôdohospodárstva
v horizonte do roku 2035,
* Trendy vidieckej turistiky v Európe (Klaus
Ehrlich, generálny sekretár Európskej asociácie
pre vidiecku turistiku),
* Zatraktívnenie vidieka pre život, prácu a investície,
* ďalšie príspevky sa venovali návrhom inovatívnych nástrojov na podporu tvorby politík, trendom vidieckej turistiky na Slovensku, témam, ako
naštartovať vidiecku turistiku po pandémii, a akcent sa kládol na úlohu regionálnych gastronomických špecialít pri rozvoji vidieckej ekonomiky.

Odporúčania pre príslušné štátne
orgány prijaté účastníkmi seminára:
1) Rozhodujúci význam v krízových situáciách
zohráva pôdohospodárstvo, ktoré zabezpečuje výživu obyvateľstva. Prostredím poľnohospodárskej
výroby je vidiek, ktorý má nezastupiteľné miesto.
Dlhodobo pociťujeme absenciu jasnej a záväznej

vízie na obnovenie potravinovej bezpečnosti, ktorá
by sa realizovala vo všetkých verejných politikách.
2) Keďže súčasná úroveň potravinovej sebestačnosti Slovenska je dlhodobo veľmi nízka, je potrebné
venovať prioritnú pozornosť finančnej a legislatívnej podpore pôdohospodárstva a vidieckych regiónov, aby sa zlepšila situácia regionálnej ekonomiky.
3) Významný príspevok vidieckej ekonomike
prinesie aj rozvoj agroturistiky a vidieckeho cestovného ruchu, čím prispeje k zlepšeniu infraštruktúry
vidieka, vrátane podpory zamestnanosti na vidieku.
4) Zapájanie aktérov vidieka do tvorby politík a rozhodovacích procesov dlhodobo absentuje. Adekvátne konzultačné mechanizmy nie sú vytvorené.
5) Zjednodušiť nadstavenie byrokratických procesov pri implementácii CLLD projektov zo strany riadiacich orgánov (PPA, MIRRI SR, MPRV
SR) s cieľom zvýšiť atraktivitu vidieckeho územia
a podporiť podnikanie v cestovnom ruchu.
6) Zintenzívniť činnosť SZVTA, zvoliť nové
samosprávne orgány a profesionalizovať sekretariát zväzu za pomoci projektu na podporu podnikania na vidieku z MPRV SR, SPA, MDRR SR
a MPSV SR.

Vyhlásenie:
My členovia Slovenského zväzu vidieckeho turizmu a agroturistiky, ktorí sme sa zúčastnili v dňoch 18. –19. 5. 2022 na seminári Slovenský vidiek a jeho vízia v Modre-Harmónii,
súhlasíme s tým, aby potenciálny projekt, týkajúci sa vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky, financovaný Európskou federáciou vidieckeho turizmu a agroturistiky Ruraltour so
sídlom v Španielsku, bol realizovaný pod hlavičkou SZVTA a jeho manažovaním a vykonávaním všetkých činností súvisiacich s projektom bol poverený Oliver Fodor.
Účastníci seminára
v Modre 18. mája 2022
Účastníci seminára v pivnici vinárstva Shebo Winery Modra

