ROZVOJ VIDIEKA A VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU
PROSTREDNÍCTVOM ZHODNOTENIA MIESTNYCH ZDROJOV
A 1⁄4UDSKÉHO POTENCIÁLU V KRAJINÁCH STREDNEJ EURÓPY

Ciele konferencie
Slovenská republika je známa svojím vidieckym charakterom. Na mnohých miestach naej
krajiny 3⁄4udia spoznali a vyuili vidiecky potenciál v oblasti turistiky. Obyvatelia miest túia po
pokojnej atmosfére týchto oblastí, tradiènej pohostinnosti a srdeènom vzahu. Práve vidiek im
toto vetko môe poskytnú. Je najvhodnejí pre dokonalý oddych a relaxáciu.
Je ve3⁄4mi dôleité vyui pokrok na vyzdvihnutie kvalít a daností týchto zákutí Slovenska. Mal by
sa ïalej vyvíja a napredova spolu s meniacou sa dobou. Avak v období hospodárskych
a ekonomických zmien prilo na vidieku k jeho vy3⁄4udòovaniu. Najmä mladí 3⁄4udia odchádzajú
za prácou a prijate3⁄4nejími podmienkami do vzdialených miest a do zahranièia. Rovnako aj
otcovia a matky rodín sú nútení opúa svoj domov. Dlhodobá odlúèenos, pokles dopravnej
dostupnosti, nízka mobilita obyvate3⁄4ov, strata dlhodobých istôt, nárast ivotných nákladov
vedú k výraznému zhoreniu vzahov a kvality ivota v mnohých regiónoch. Tieto problémy
pomaly úplne zatieòujú krásy a hodnotu, ktorú vidiek v spoloènosti zastáva. Tento stav
môeme riei iba s pomocou a aktívnou úèasou tých, ktorých sa bezprostredne týka.
Naou prioritou je zapoji vetkých obyvate3⁄4ov, ale hlavne mladých 3⁄4udí do analýzy stavu
a navrhovania rieení. Vyuitie zdrojov vidieka v turistike môe zabráni tomu, aby sa úplne
vytratil z mysle 3⁄4udí z miest.
Naím cie3⁄4om je ukáza monosti a dosiahnuté výsledky hv rozvoji vidieka s vyuitím jeho
prírodných daností v rámci krajín strednej Európy a èlenských krajín Európskej Únie.
EÚ v rokoch 2007  2013 prispeje na rozvoj vidieka sumou 73,981 miliardy korún. Ich
efektívnym vyuitím môeme zlepi existenèné podmienky obyvate3⁄4ov. Je to úloha pre nás
vetkých, ktorí sa zaujímame o slovenský vidiek a máme úprimnú snahu mu pomôc.
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V spolupráci:

TVRTOK 7. december.2006
Otvorenie

PIATOK 8.december.2006
Július Hudec, prezident SZVTA

09:00

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v kontexte európskej a tátnej politiky
rozvoja vidieka na roky 2007-2013
Vidiecka turistika a európska politika rozvoja vidieka
Jean-Michel Courades, predstavite3⁄4 DG AGRI
Vidiecky cestovný ruch - integrálna súèas novej politiky rozvoja
Klaus Ehrlich, prezident EuroGites
Európsky sociálny fond - zdroj financovania kvalifikovanej pracovnej sily na vidieku.
Mária Berová, MPSVaR
Program rozvoja cestovného ruchu - monosti podpory jednotlivých subjektov pre roky

09:30
09:55
10:20
10:45

2007 a 2013 Spolupráca zainteresovaných subjektov ako podmienka úspeného rozvoja v regiónoch

tátne stratégie rozvoja cestovného ruchu zamerané na vidiecky cestovný ruch II
Monosti programov MVaRR - prispie k rozvoju vidieka a vidieckeho
predstavite3⁄4 MV a RR
Program rozvoja vidieka SR - monosti podpory rozvoja vidieckych

11:30

Vladimír Bajan, predseda SK8
Podpora spolupráce pri rozvoji vidieka
11:55
Viera Krakovská, podpredsedníèka ZMOS
SPPK a jej vízie diverzifikácie v rámci rozvoja vidieka
12:20
Ivan Oravec, predseda SPPK

1⁄4ubomír Mièek, MP SR
Obnova kultúrneho dedièstva - predpoklad atraktívnej ponuky
9:50
cestovného ruchu vo vidieckych oblastiach. Monosti spolufinancovania.

predstavite3⁄4 SZRB
10:35 - 11:00

Finanèná podpora vidieckeho turizmu a koordinácia aktivít zainteresovaných subjektov
Okrúhly stôl

11:00

Ako zlepi spoluprácu medzi zainteresovanými subjektami v záujme zlepenia vidieckeho
turizmu a rozvoja vidieka. Diskusia s moderátorom.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

n

Ministerstvo Výstavby a regionálneho rozvoja SR

n

Ministerstvo hospodárstva SR, SACR

n

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

n

Ministerstvo kultúry SR

predstavite3⁄4 SACR
Národná vidiecka sie a jej úloha v rozvoji vidieka 2007-2013
14.55
predstavite3⁄4 MP SR

n

Zástupcovia EuroGites

n

Zástupcovia zahranièných partnerských asociácií

n

Zástupca SK8

PRESTÁVKA

n

Zástupca SPPK

n

Zástupca SZRB

13:00 - 14:00

tátne stratégie rozvoja cestovného ruchu zamerané na vidiecky cestovný ruch
14:30

15:20 - 15:55

Legislatíva v prospech rozvoja vidieckeho turizmu
Legislatívne rámce pre vidiecku turistiku - v Rakúsku,
Èeskej republike a Maïarsku
VEÈERA formou BANKETU
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16:00

10:10

cestovného ruchu a rozvoja vidieka.

n

Podpora vidieckej turistiky marketingovými aktivitami SACR

9:25

oblastí v rokoch 2007-2013

PRESTÁVKA

vidieckeho cestovného ruchu

OBED

9:00

cestovného ruchu (v oblasti infratruktúry, informaèných technológií, vzdelávania
a pod. z fondov EÚ na roky 2007-2013)

Aktivity a produkty SZRB - Úvery pre podnikate3⁄4ov z oblasti vidieckeho

11:10 - 11:30

Úloha územných a profesijných subjektov v rozvoji vidieka a vidieckeho
cestovného ruchu na roky 2007-2013.
Aktivity SK8 - Podpora spolupráce zainteresovaných subjektov v oblasti

7:00 - 9:00

Mária Medvecká, MK SR

Jozef Mesáro, MH SR Sekcia CR

PRESTÁVKA

RAÒAJKY

Záver konferencie

12.30
Július Hudec, prezident SZVTA

19:00-22:00

OBED

12.50 - 14.00

To najlepie z vidieka.

