
číslo priority PRIORITA
číslo 

PT
PRIORITNÁ TÉMA 

1

  Podporiť tvorbu pracovných príležitostí s primeraným mzdovým ohodnotením a so

zreteľom na podporu malých a stredných podnikov, ekologických firiem

a udržateľných podnikov (obehová ekonomika).

2

Podporiť zakladanie startupov a vytvoriť vhodné podmienky pre zakladanie nových

podnikateľských spoločností, ako aj primeraných služieb pre podporu

podnikateľského prostredia s cieľom využiť potenciál krajiny pre nové inovatívne

spoločnosti a kreatívnych profesionálov.

3 Zvýšiť finančnú pomoc pre inovatívne/nové aktivity na vidieku.

4

Zvážiť zavedenie osobitnej daňovej schémy zatraktívňujúcej podnikanie a tým zvýšiť 

počet nových podnikateľských spoločností.

5

Rozvinúť vhodné podmienky pre rozvoj udržateľného pôdohospodárstva a lesného 

hospodárstva cez prijatie dlhodobej vízie, obnovenie potravinovej sebestačnosti, 

podporu lokálnej produkcie, zvýšenie objemu štátnej pomoci, zvýšenie 

transparentnosti prideľovania priamych platieb a projektových podpôr Programu 

rozvoja vidieka, venovanie osobitnej pozornosti mladým, malým a rodinným 

farmárom.

6

  Zlepšiť poľnohospodárske praktiky tak, aby boli vykonávané postupmi šetrnými

k životnému prostrediu cez zmenu podpory v poľnohospodárskom sektore

z hektárovej bázy na podporu vytvárania pridanej hodnoty trvalo udržateľným

spôsobom. 

7
Klásť väčší dôraz na ochranu prírodne významných oblastí, nakoľko životné 

prostredie a príroda sú dôležité.

8

 Vytvárať udržateľné obývanie vidieka v kontexte zmeny klímy s dôrazom na 

udržateľné využívanie prírodných zdrojov a prijímanie environmentálnych opatrení 

v krajine. 
9 Zamedziť devastácii lesov a ťažbe dreva v národných parkoch

10
 Nájsť riešenia pre integráciu niektorých častí populácie, ako menšiny, novo 

prisťahovaní.
11   Zlepšiť vhodné možnosti bývania vo vidieckych oblastiach. 

12

Zlepšiť kvalitatívne podmienky pre život na vidieku, vrátane zlepšenia poskytovania 

základných služieb (opravár, elektrikár, kaderník, spracovanie dreva a kože atď.).

13
 Posilniť aktivity pre zníženie chudoby a sociálnu inklúziu, vrátane prístupu 

k ubytovaniu pre ľudí na hranici chudoby.

14
 Ukončiť dlhotrvajúce pozemkové úpravy a zlepšiť prístup k pôde, najmä pre 

mladých, malých a začínajúcich farmárov.

15

Zlepšiť kvalitu celoživotného vzdelávania, vrátane odborného vzdelávania a posilniť 

sociálne postavenie učiteľov a vychovávateľov pre dôstojný život, prácu a 

hospodársky rast a vyváženie sociálnych nerovností.
16 Zlepšiť dostupnosť a diverzitu rekreačných a spoločenských aktivít na vidieku.  

17

Vytvoriť dostatok dobre vybavených miest na stretávanie sa mladých ľudí a rodín

s deťmi.

18 Organizovať lokálny projekty z iniciatívy a pod vedením miestnych obyvateľov. 

19

Podporiť školské a komunitné záhrady, organizovanie exkurzií študentov na miestne

farmy.

20 Vytvárať miestne podporné skupiny/komunity. 

21

Zlepšiť kvalitu poskytovania verejných služieb, napr. v oblasti práce (vytvoriť

podmienky pre prácu z domu), dopravy (zlepšiť možnosti presunu a spojov do

hlavného mesta a medzi vidieckymi a mestskými oblasťami), zdravotníctva (zlepšiť

kvalitné zdravotné služby prvej asistencie, elektronických zdravotníckych služieb),

školstva (rozšírenie elektronického vzdelávania) a pôdohospodárstva (zjednodušiť

pravidlá pre priamy predaj z dvora, obnoviť a posilniť existujúce lokálne trhoviská

a tržnice). 

22

Požadovať posilnenie spolupráce rôznych verejných sektorov, ako

pôdohospodárstvo, školstvo, zdravotníctvo, životné prostredie, regionálny rozvoj,

doprava atď.

23

Štátom propagovať zdravú výživu s dôrazom na školy, nemocnice, sociálne

zariadenia atď., ktoré môžu obstarávať potraviny priamo od miestnych farmárov.

24 Štátom propagovať turistické zariadenia na Slovensku. 

25

  Zlepšiť pomer závislosti zvýšením počtu pracujúcich na podporu závislej populácie

(deti, starší ľudia) a podporiť generačnú výmenu v pôdohospodárstve. 

26

  Zlepšiť rozvíjanie komunitného a dobrovoľníckeho sektor zameraného na sociálne

potreby a vytváranie nových príležitostí. 

27

Motivovať mladých ľudí, aby žili a pracovali vo vidieckych oblastiach

prostredníctvom štipendií, poskytovania ubytovania v odborných školách atď.

28

Vytvoriť príležitosti pre mladých ľudí, aby sa mohli zúčastňovať rozhodovacích

procesov. 

29

Zvýšiť počet živých komunít a miestnych aktivít zameraných na občanov, vrátane

podpory miestnych organizácií propagujúcich regionálne špeciality, remeslá,

tradície.

30

Zmeniť sociálne myslenie o zamestnanosti v poľnohospodárstve cez cielenú

propagáciu.

31

Organizovať miestne spoločenské, kultúrne a umelecké podujatia a veľtrhy,

podujatia pre študentov, deti, rodiny a mladú generáciu.

  Business, economy & innovation1

Environment & biodiversity2

 Living condition, quality of life and standard of 

living
3

 Social and cultural aspects of rural areas7

Recreation / social activities4

Availability of public and other services5

 Demographic & human capital6



32

Využívať moderné technológie a progresívne metódy marketingu, vrátane zapájania

miestnych aktérov do komerčného využívania kultúrneho dedičstva a podpory

prístupu k digitalizovanému dedičstvu pre širokú verejnosť a podnikateľské subjekty,

berúc do úvahy potreby ľudí so zdravotným postihnutím.

prislusna 

priorita P a 

prioritna 

tema PT

PT6

PT5 PT22

P7 PT 29

P1 

P1 PT2

PT7 PT32

PT7 PT32

PT4

• Založenie počiatočného potravinárskeho inkubátora;

• Neformálna virtuálna platforma obsahujúca databázu miestnych výrobcov, príručky podpory, príručky štandardov, príručky pre školy a výrobcov 

a katalóg výrobcov a sezónne a tradičné výrobky;

• Podpora kreatívneho cestovného ruchu a agroturistiky.

• mapa alebo webová aplikácia výrobcov;

Očakávané výstupy projektu Pilot fiche

• Dostatočné, kategorizované a rodovo rozčlenené údaje o miestnej produkcii na objektívne a na dôkazoch založené rozhodovanie;

• Nová regionálna stratégia rozvoja vidieka;

• Príručka štandardov (Regionálne kulinárske dedičstvo);

• základ zavedenia jednotného vnútroštátneho poradenského systému pre poľnohospodárov;

 Social and cultural aspects of rural areas7



Mapovanie potrieb - priorít  rozvoja vidieka

Názov vašej organizácie: 

A: Prosím uveďte vybrané priority ( max 4 z ponúkaných 7) a prioritné témy (max. 6 z ponúkaných 32) zo Zoznamu priorít a PT (list 1 s názvom Zoznam priorít a PT tohto súboru)

B: Vyberte si z ponuky zadefinovaných socio-demografických skupín v odkaze 

C: Názov politiky / programu /stratégie. Možete mať viac politík /programov /stratégií, ktoré riešia vybranú prioritu (napr. riešenie na národnej úrovni, regionálnej úrovni, lokálnej úrovni). 

Prosím vložte preto názov každej politiky / programu/ stratégie / iného dokumentu  do samostatného riadku . 

D: Úroveň na ktorom bola politika / program/ stratégia / iný dokument prijatá: prosím vyberte z ponuky v odkaze 

G: Trvanie a platnosť / začiatok politiky (napr. jun 2019; stratégia do roku 2030, vydaná v roku 2010; prog. ob. 2014-2020)

J: Kontakt/ webová stránka: pridajte odkaz na stránku s predmetnou politikou/ programom /stratégiou/ iným dokumentom pre ďalšie informácie alebo plný text

Zo zoznamu vybrané pre vás najdôležitejšie 

priority (max. 4 zo 7 možných)  a prioritné 

témy PT (max. 6 z 32 možných)

Cieľová socio-

demografická 

skupina na vidieku 

Názov politiky 

/programu /strategie 

Úroveň na ktorej   

sa politika začína

Kategória politiky / 

programu / stratégie

Zodpovedná 

organizácia / vlastník, 

iniciátor politiky

Trvanie a platnosť 

/začiatok politiky 

/programu/ stratégie

Ako politika rieši vybrané 

potreby - priority vidieka? 

Ďalšie komentáre Kontakt / /odkaz na webovú stránku 

dokumentu

Vybrané priority a prioritné témy Vaša politika / program / stratégia / iný dokument na rozvoj vidieka 

Porovnanie zo zoznamu vybraných pre vás najdôležitejších priorít a prioritných tém na rozvoj vidieka s vami prijatou politikou rozvoja vidieka (stratégiou, programom, akčným plánom, alebo iným dokumentom)

Táto tabuľka slúži na porovnanie  priorít a prioritných tém (PT), ktoré si vyberiete zo zoznamu (ten vznikol pri idenifikovaní potreb rozvoja vidieka projektom Polirural - prvý list s názvom 

Zoznam priorít a PT) s vami prijatými, používanými politikami, stratégiami alebo inými dokumentmi pre rozvoja vidieka.

E: Kategória politiky / programu/ stratégie / iného dokumentu: odkazuje na iniciátorov /vlastníkov politiky /programu: prosím vyberte z ponuky v odkaze 

- zároveň stručne popíšte čo robíte na pomoc vidieckym oblastiam, farmárom (napr. obec obnoví kultúrnu pamiatku na podporu turizmu a rozvoja vidieka, lokálne aktivity jednotlivcov alebo skupiny 

obyvateľov: napr. propagovanie remesla a tradícií atď. 

F: Zodpovedná organizácia, názov organizácie ktorá je majiteľom, inciátorom politiky/stratégie/ dokumentu.( napr. stratégia rozvoja vidieka 2014 -2020 - samosprávny kraj, akčný plán - obec, 

dokument k podpore rozvoja tradicných remesiel - mimovládna organizácia

H: Ako politika rieši vybrané potreby - priority? Prosím vyberte zo zoznamu v odkaze, prípadne uveďte iné alebo podrobnejšie ( napr.formou parcipatívneho rozpočtu, organizovaní školení, využitím 

technológií - napr aplikácií pre farmárov atď.  

I: Ostatné komentáre, ktoré považujete za relevantné: napr.pripravované nové politiky; identifikované potreby-prioritys vysokou dôležitosťou, ktoré neboli v našom zozname; alebo potreby ktoré ste 

našli v zozname, ale nemáte ich žiadnej politike z dovôdu vydania staršieho dáta; tu môžete bližšie vysvetliť situácie, kedˇje vlastníkom politiky jedna organizácia, ale iná organizácia ju 

implementuje atď.


