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



Structure

Tools that allow people 

companies to create

VÝSKUMNÝ PROJEKT 
„POLIRURAL“

❖ financovaný Európskou komisiou cez program Horizont 2020

❖ pod názvom: „Na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí“, v skratke „PoliRural“ alebo „Politiky

pre vidiek“

❖ trojročný výskum, ktorého súčasťou je 37 partnerov z 15 krajín a koordinátorom je Česká zemědelská univerzita v Prahe

❖ Slovensko je jedným z 12 pilotovaných regiónov a zahŕňa nasledovných partnerov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,

Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút š.p. a Mesto Nitra
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➢VÝSTUPNÝ dokument (formovaný 2 roky formoval inkluzívnym a participatívnym spôsobom) je

VSTUPOM do rozsiahlej celospoločenskej diskusie o tom, ako vidíme a vnímame náš vidiek v

dlhodobom horizonte.

➢ Inkluzivita už nepostačuje. Potrebná je DYNAMIKA včasných a primeraných procesov ZDOLA NAHOR

a ZHORA NADOL.

➢Po dosiahnutí konsenzu je cieľom iniciovať prijatie ÚSTAVNÉHO ZÁKONA zaručujúceho dlhodobú

orientáciu jasným smerom bez zásadnejších zásahov jednotlivých vlád, aby sa mohol dosiahnuť skutočný

a stabilný rozvoj vidieka na Slovensku s JASNOU VÍZIOU.

NÁVRH VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ 
VIDIEK



• Cieľom vypracovávania Vízie je zjednotiť sa pri riešení 
bežných problémov a hľadať možnosti zatraktívnenia 
vidieckych miest a povolaní pre usadené vidiecke 
obyvateľstvo, ako aj pre nových alebo potencionálnych 
nováčikov. 

• Prispieť tak k posilneniu postavenia vidieckeho obyvateľstva a 
napomôcť rozvoju vidieckych regiónov. 
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➢ Zmeny vo vidieckych oblastiach, ako sú vyľudňovanie, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity, môžu síce prebiehať postupne a

pomaly, ale majú často nezvratný charakter. Tvorcovia politík môžu riadiť tento vývoj s cieľom znížiť jeho negatívne dopady.

➢ Na Slovensku absentuje dlhodobá záväzná vízia pre vidiecke oblasti.

➢ Myšlienka vypracovať takúto víziu pre vidiek nie je nová, ale zatiaľ sa jej nepodarilo nájsť úrodnú pôdu.

➢ Aby sme odstránili pretrvávajúcu neistotu a vydláždili cestu k udržateľnej budúcnosti.

➢ Aby sa zabránilo opakovaným zmenám v prioritách a smerovaní.

➢ Prijatie na základe celospoločenského konsenzu.

➢ Zabezpečí sa kontinuita, stabilita, jasnosť a strategické smerovanie.

PREČO POTREBUJEME VÍZIU?
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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



SPOLOČNE BOLI IDENTIFIKOVANÉ 
KĽÚČOVÉ TÉMY

I. Trvalo udržateľný a odolný potravinový systém

II. Diverzifikácia vidieckej ekonomiky

III. Občianska angažovanosť



1) Veda, vzdelávanie a prenos poznatkov

2) Reštart vidieka po dopadoch pandémie na vidiek

P R I E R E Z O V É  T É M Y

Každá z kľúčových tém je rozpracovaná a obsahuje

sériu krátkodobých a dlhodobých odporúčaní pre

tvorcov politík.

Súčasťou procesu je aj postupné budovanie definície

vízie pre atraktívnejší vidiek.

R O Z P R A C O V A N I E  T É M



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?
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www.atraktivnyvidiek.sk

Návrh Vízie je verejne dostupný na stránke: 

http://www.atraktivnyvidiek.sk/

