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➢ Proces prípravy je rovnako dôležitý ako samotný text Vízie

➢ Proces má 5 etáp, pričom každá etapa sa skladá z viacerých krokov:

I. Prípravná etapa – identifikácia potrieb vidieka.

II. Realizačná etapa – identifikácia hlavných hnacích síl

ovplyvňujúcich zmeny na vidieku.

III. Etapa - vypracovanie návrhu Vízie, ako vstupného

dokumentu do verejnej diskusie.

IV. Etapa – séria verejných konzultácií k návrhu Vízie.

V. Implementácia a monitorovanie – Akčný plán a Cestovná

mapa.

PRIEBEH A PROCES PRÍPRAVY 
VÍZIE



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



Structure

Tools that allow people 

companies to create

VÝZVY V OBLASTI POLITÍK

1. Absencia právne záväznej dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti, na základe ktorej by boli integrované
potreby vidieka do kľúčových dokumentov.

2. Výzvy a potreby vidieka nie sú dostatočne a primerané riešené v kľúčových politikách.
3. Potreba garantovať dlhodobé strategické smerovanie vidieka a vyhnúť sa neustálym zmenám v

prioritách.
4. Súčasné konzultačné procesy sú veľmi slabé a potrebujú sa výrazne zlepšiť, posilniť a

profesionalizovať.
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➢ UZNANIE VÍZIE MPRV SR

➢ Zapojenie ďalších rezortov (MŽP SR, MPSVR SR, MIRII SR, MF SR...).

➢ VÝSTUPNÝ dokument ako VSTUP do rozsiahlej celospoločenskej diskusie s podporou MPRV SR a zapojením ďalších

rezortov.

➢ Získať nadrezortný konsenzus ohľadom prijatia jednej spoločnej vízie.

➢ Vytvoriť konzultačný mechanizmus a Monitorovací výbor s účasťou všetkých zainteresovaných.

➢ Predstaviť víziu poslancom NR SR a získať ich názory.

➢ Predstaviť Víziu v Európskom parlamente.

➢ Vytvoriť potrebnú dynamiku pre včasnú a primeranú komunikáciu zdola nahor a zhora nadol – skutočné partnerstvo.

➢ Po dosiahnutí konsenzu iniciovať prijatie ÚSTAVNÉHO ZÁKONA pre skutočný a stabilný rozvoj vidieka s JASNOU VÍZIOU.

HLAVNÉ VÝZVY PRED NAMI
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➢ Hlavná zásada = Princíp partnerstva medzi všetkými zainteresovanými a rovnaké zaobchádzanie so všetkými

➢ Členstvo otvorené akejkoľvek organizácii alebo inštitúcii, ktorá prejaví záujem podieľať sa na jej práci.

➢ Zakladajúci členovia = nominovaní zástupcovia VIPA, dotknutých rezortov a organizácií.

➢ Ďalší členovia prijímaní na základe konsenzu.

➢ Počet členov nie je obmedzený, je však potrebné zvážiť operatívnosť.

➢ Zastúpenie mladých (Vidiecky parlament mladých na Slovensku, ASYF – Združenie mladých farmárov na Slovensku).

MONITOROVACÍ VÝBOR – hlavné zásady a 
členstvo



MONITOROVACÍ VÝBOR – úloha a činnosť

➢Úloha = preskúmavať a dohliadať na plnenie Akčného plánu.

➢Zriaďuje pracovné skupiny podľa potreby (pre každú kľúčovú tému a dve prierezové).

➢Zverejňovanie záverov zasadnutí na www.atraktivnyvidiek.sk a www.vipa.sk

➢Prezentovať výstupy na všetkých dostupných fórach (Rada vlády SR pre MVO, Komora MVO

atď.)

http://www.atraktivnyvidiek.sk/
http://www.vipa.sk/


ĎALŠIA VEĽKÁ VÝZVA

Získať zastúpenie v Monitorovacích výboroch



AKO ĎALEJ S VÍZIOU?

Sme otvorení spolupráci s každým kto má skutočný záujem, vôľu a chuť 
rozvíjať slovenský vidiek alebo zdieľať svoje poznatky a skúsenosti.

Akčný plán 

séria konkrétnych 
ďalších krokov a 
opatrení pre uvedenie 
Vízie do života

Vaše odporúčania?

Ako implementovať 
Víziu?


