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Vízia pre
vidiecke 
oblasti

#RuralVisionEU

program 4. workshopu 
• 3 prioritné oblasti pre Víziu 

atraktívneho vidieka:

o Trvalo udržateľný a odolný 
potravinový systém

o Diverzifikácia vidieckej 
ekonomiky 

o Občianska angažovanosť
• Diskusia 
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• spojiť kľúčové činnosti potrebné pre navrhovanie 

efektívnych vidieckych politík zameraných na ľudí a na 

budúcnosť

• posilniť postavenie vidieckeho obyvateľstva a umožniť 

rozvoj vidieckych regiónov

• dôležitá INKLUZIVITA a PARTICIPATÍVNOSŤ:

• účasť vidieckych populácií,

• výskumníkov

• tvorcov politík

Hlavný cieľ
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www.atraktivnyvidiek.sk
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www.atraktivnyvidiek.sk
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www.atraktivnyvidiek.sk



Výstupy tematickej 
skupiny ENRD k 
formovaniu dlhodobej 
vízie pre vidiecke oblasti. 
(Veronika Korčeková)



Trvalo udržateľný a odolný potravinový 

systém

ČO SI POD TÝM PREDSTAVUJEME?

AKO SA DÁ REALIZOVAŤ U NÁS?



Definícia

Trvalo udržateľný potravinový systém je druh

potravinového systému, ktorý poskytuje zdravé

jedlo ľuďom a vytvára udržateľné

environmentálne, ekonomické, sociálne

a výživové systémy, ktoré obklopujú jedlo.

Trvalo udržateľné potravinové systémy

začínajú rozvojom udržateľných

poľnohospodárskych postupov, rozvojom

udržateľnejších systémov distribúcie potravín,

vytváraním udržateľných diét a znižovaním

potravinového odpadu v celom systéme.

Udržateľné potravinové systémy sú ústredné

pre všetkých 17 cieľov trvalo udržateľného

rozvoja prijatých na pôde OSN.



Slovenské pôdohospodárstvo a vidiek majú

všetky predpoklady na to, aby boli úspešné a

napredovali a spoločne rozvíjali všetky časti

krajiny.

Stačí si zapnúť bezpečnostný pás (prijať

dlhodobú víziu a stratégiu), uvoľniť ručnú

brzdu (trvalo, jasne a systematicky

podporovať a priorizovať) a pridať na plný

plyn (všetci aktéri spolupracujú s rovnakou

motiváciou).

Po takmer 17 rokoch členstva v EÚ je najvyšší

čas naučiť sa skutočne efektívne využívať

dostupné zdroje cez SPP EÚ.



Obnova potravinového systému

Ak chceme na Slovensku obnoviť potravinový

systém, ktorý poskytuje výživu a zdravie našim

telám, životnému prostrediu a komunitám na

vidieku, tak nevyhnutne potrebujeme zvýšiť úsilie

a spoluprácu všetkých zainteresovaných aktérov a

zaviesť nové metódy práce zamerané na ochranu,

zveľaďovanie a rozvoj slovenského vidieka.

Slovensko potrebuje modernú, jasnú a stabilnú

pôdohospodársku politiku s dlhodobou víziou

reagujúcu na aktuálne globálne a európske výzvy v

kontexte národných potrieb a potenciálu a

podporujúcu trvalo udržateľný rozvoj vidieka.
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● Nedostatok pracovných príležitostí a nízkych miezd

● Sťahovanie predovšetkým mladých ľudí do väčších miest

● Upadajúci agrosektor

● Postupné vyľudňovanie vidieka

Diverzifikácia vidieckej ekonomiky predstavuje zdroj nových pracovných
príležitostí založených na miestnych prírodných, materiálnych a ľudských
zdrojoch a tvorbu dodatočných príjmov ako u vidieckeho obyvateľstva, tak aj u
poľnohospodárskych podnikateľských subjektov s ohľadom na spravodlivé
pracovné miesta a príjmy.

Diverzifikácia vidieckej ekonomiky
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Rozvoj a zachovanie zamestnanosti je jedným z kľúčových prvkov udržania
osídlenia na vidieku. Diverzifikácia ekonomických aktivít tak tvorí významnú súčasť
politiky trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

Zároveň je potrebné pružne reagovať
na nové výzvy medzi ktoré patrí:
● dekarbonizácia,
● zmena klímy,
● dopad pandémie,
● digitalizácia,
● generačná výmena,
● integrácia nových migrantov,
● a sociálna inovácia.

Diverzifikácia vidieckej ekonomiky



Otázky, ktoré treba riešiť v záujme väčšej diverzifikácie vidieckej ekonomiky 

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

Diverzifikované poľnohospodárstvo založené na vedomostiach

Podpora a rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky 

Rozvoj ľudského kapitálu - vzdelávanie a informovanie 

Investície do vidieckej infraštruktúry

Vytváranie vhodného prostredia na podnikanie 

Budovanie efektívnych doplnkových a poradenských služieb

Tvorba nových pracovných príležitosti

Podpora prístupov „zdola nahor“ 

Energia z obnoviteľných zdrojov
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Aby bola diverzifikácia vidieckej ekonomiky účinná, je pri návrhu a zavádzaní politík
rozvoja vidieka nevyhnutné lepšie prepojenie medzi rôznymi subjektmi pôsobiacimi na
vidieku a ich lepšia koordinácia pri uplatňovaní rozhodovacieho procesu „zdola nahor“.

Čo si predstavujete pod pojmom "Diverzifikácia vidieckej ekonomiky"?

Aké opatrenia je podľa Vášho názoru potrebné presadzovať?

Záver
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Prvá otázka: Go to www.menti.com and use the code 64 12 74 7

Druhá otázka: Go to www.menti.com and use the code 95 20 81 8

Tretia otázka: Go to www.menti.com and use the code 27 24 49 5

Vaša skúsenosť s občianskou angažovanosťou

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/
http://www.menti.com/
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Participácia: 

● zapojenie

● spoluúčasť

● spolurozhodovanie

● aktívny postoj

Občianska angažovanosť



19

● fyzická pomoc

● verejná diskusia

● petícia

● blogovanie

Formy aktívneho občianstva
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Na Slovensku zavádzanie participácie do praxe 

prípravy a tvorby verejných politík prebieha na 

národnej úrovni  od roku 2011  uznesením  vlády 

SR č. 134/201.

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti 

Participácia v praxi
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● Od roku 2012 existuje Rada vlády Slovenskej

republiky pre mimovládne neziskové organizácie

● Postavenie Rady

● Pôsobnosť a hlavné úlohy Rady

Občianska angažovanosť
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● národná úroveň

● regionálna úroveň

● mikroregionálna úroveň

● lokálna úroveň

Zapojenie verejnosti do tvorby verejných politík 
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Mnohé súčasné problémy dneška či zajtrajška

sú riešiteľné len v spolupráci mnohých

zúčastnených štátnych i neštátnych aktérov.

Záver


