
Vidiek, poklad Slovenska, ktorý stojí za 

to navštíviť, spoznávať a rozvíjať 
 

Ako často jazdíte na vidiek? Čo pre vás vidiecky život znamená? Podieľate sa vy 

sami na rozvoji svojej obce, regiónu? 

Nové partnerstvo Vidieckého parlamentu na Slovensku – VIPA SK  a projektu 

#ObjavUdržateľnéSlovensko prináša nielen návštevníkov, ale tiež domácim 

obyvateľom vidieka úplne novú pridanú hodnotu. Podpora trvalo udržateľného 

rozvoja je ústrednou témou, ktorá bude spájať všetky spoločné aktivity.  

„Kultúra slovenského vidieka je neobyčajná, plná skrytých krás, úžasných ľudí a 

pozoruhodnej remeselnej histórie. Práve tieto atribúty vo svojich aktivitách dlhodobo 

vyzdvihuje Vidiecky parlament na Slovensku – VIPA SK . Na tieto tradície máme v 

pláne nadviazať vďaka našim znalostiam, skúsenostiam z prostredia ekológie, 

udržateľného rozvoja,“ dodáva spoluautor #ObjavUdržateľnéSlovensko Lukáš 

Žaludek. 

Pracujeme pre slovenský vidiek 

„Presadzujeme zvyšovanie kvality života na vidieku, podporujeme vidiecke iniciatívy 

pri riadení vidieckeho rozvoja,“ tak znie hlavné motto Vidieckého parlamentu na 

Slovensku – VIPA SK. 

Vidiecky parlament na Slovensku – VIPA  SK pristupuje k napĺňaniu tohto poslania 

hlavne podporou integrovaného rozvoja vidieka odbornými advokačnými a 

informačno-komunikačnými aktivitami formou dialógu vedeného na národnej úrovni 

na základe identifikácie potrieb vidieka. 

 vlastný časopis Náš vidiek 

 zameranie tiež na mladú generáciu vďaka vlastnej organizácii 

 medzi najobľúbenejšie aktivity patrí Vidiecka žena roka - Líderka , Vandrovalo 

vajce a ďalšie 

 

Udržateľná vízia regionálneho rozvoja 

Trvalo udržateľný rozvoj vidieka je ústrednou myšlienkou projektu 

#ObjavUdržateľnéSlovensko. Usilovne pátrame naprieč celým Slovenskom od 

Bratislavy až po Humenné po ľuďoch, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie a 

svoj postoj transponovali tiež do svojho podnikania, zamestnania, voľnočasovej 
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aktivity. Našej pozornosti neuniknú ani neprebádané turistické chodníky, prírodné 

zaujímavosti alebo kultúrne podujatia. 

V čom vynikáme? 

 zázemie turistických informačných centier po celom Slovensku 

 pokrytie oblastí ako ekoturistika, regionálne špeciality, tradičné remeslá a 

ďalšie 

 to najatraktívnejšie v interaktívnej mape 

 

„Zodpovedné správanie a cestovný ruch ide ruka v ruke.“ 

https://aices.sk/

