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Ako lepšie pristupovať k rozvoju vidieka?
Vízia pre vidiek sa bude 
formovať v rámci trojroč-
ného výskumného pro-
jektu PoliRural, ktorý je 
podporovaný z európske-
ho programu pre výskum 
a inovácie Horizont 2020 
za účasti 37 partnerov 
z 15 krajín EÚ.

Koordinátorom projektu 
je Česká zemědělská univer-
zita v  Prahe a  zo slovenskej 
strany sa na ňom podieľa-
jú Slovenská poľnohospo-
dárska univerzita v  Nitre, 
Vidiecky parlament na Slo-
vensku, Agroinštitút, š. p. 
a Mesto Nitra.

Hlavným cieľom projektu 
PoliRural je spojiť kľúčové 
činnosti potrebné pre navr-
hovanie efektívnych vidiec-
kych politík zameraných na 
ľudí a  na budúcnosť a  tým 
následne posilniť postave-
nie vidieckeho obyvateľstva 

a umožniť rozvoj vidieckych 
regiónov. K  tomu je potreb-
né zrealizovať menšie kro-
ky  – čiastkové ciele, ktoré 
by mali byť v procese tvorby 
vízie pre atraktívnejší vidiek 
nápomocné, ktorými sú:

1. Vytvoriť inovačné cen-
trum pre politiky vidieka

2. Zmerať prevládajúce 
postoje k politikám zamera-
ným na vidiek

3. Preskúmať budúce 
možnosti rozvoja vidieka

4. Vytvoriť nové opatrenia 
v  spolupráci so zaintereso-
vanými aktérmi.

Kľúčovým faktorom pre 
dosiahnutie uvedených 
cieľov je inkluzivita a  par-
ticipatívnosť: osobitne je 
vítané zapojenie ľudí žijú-
cich na vidieku alebo plá-
nujúcich sa tam presťaho-
vať, ako aj tvorcov politík 
a  výskumníkov, expertov 
na vidiek. Týmto spôsobom 

sa umožní spoločne budo-
vať záujmovú komunitu za-
interesovaných strán, t. j. 
všetkých, ktorým záleží na 
vidieku.

Za SPU v Nitre sa na rie-
šení projektu podieľa prof. 
Zuzana Palková, PhD., kto-
rá priblížila postup realizá-
cie projektu: „Pomocou ná-
strojov, ktoré budú v  rámci 
projektu vyvinuté, chceme 
vytvoriť diskusnú platfor-
mu, ktorá by mala umožniť 
komunikáciu ľuďom, ktorí 
na vidieku žijú, pracujú, 
podnikajú, prípadne plá-
nujú na vidieku žiť. Zapojiť 
by sme chceli aj politické 
reprezentácie a  na základe 
získaných informácií a skú-
seností jednotlivých akté-
rov vytvoriť víziu, ktorá by 
smerovala k  dlhodobo udr-
žateľnému rozvoju vidieka. 
Chceme, aby bola táto vízia 
prijatá aj politikmi na čo 

najvyššej úrovni a  prispieť 
k  tomu, aby boli pravidlá 
poľnohospodárskej politiky 
nastavené tak, aby sa ko-
nečne vidiek stal konečne 
tým, čím má byť z  pohľadu 
kvality života, produkcie 
potravín, či príležitostí na 
podnikanie.“

Prečo potrebujeme víziu 
pre vidiek?

Zmeny vo vidieckych ob-
lastiach, ako sú vyľudňova-
nie, opúšťanie pôdy a  strata 
biodiverzity, môžu síce pre-
biehať postupne a  pomaly, 
ale majú často nezvratný 
charakter. Tvorcovia politík 
môžu riadiť tento vývoj s cie-
ľom znížiť jeho negatívne 
dopady.

Dôležitou myšlienkou 
projektu je zjednotiť sa pri 
riešení bežných problémov 
a zatraktívniť vidiecke mies-

ta a  povolania pre usadené 
vidiecke obyvateľstvo a  pre 
nových alebo potenciálnych 
nových obyvateľov.

Projekt PoliRural má 
ambíciu prispieť k  posilne-
niu postavenia vidieckeho 
obyvateľstva a  napomôcť 
rozvoju vidieckych regiónov. 
Vízia, vypracovaná v robust-
nom procese za celospolo-
čenského konsenzu, je veľ-
mi dobrým predpokladom 
toho, aby slúžila ako výcho-
diskový podklad pre prijíma-
nie rozhodnutí na rôznych 
úrovniach s  cieľom lepšie 
čeliť existujúcim a  novo sa 
otvárajúcim výzvam na vi-
dieku, posilniť postavenie 
vidieckych obyvateľov a  vi-
dieckych oblastí.

Partnerstvo vyvíja nástro-
je, ktorých cieľom je nastaviť 
rozhodovacie procesy tak, 
aby boli založené na dôka-
zoch o výkonnosti súčasných 

politík a  umožnili predvídať 
dopady nových opatrení

Aký je atraktívny vidiek?

Definícia pojmu „atraktív-
nosť vidieka“ sa v  priebehu 
projektu upravuje a vyvíja.

V  súčasnej fáze predsta-
vuje udržateľný vidiek s  prí-
stupom k  vysoko kvalitným 
verejným službám, prospe-
rujúce a  rozmanité miestne 
hospodárstvo, v  ktorom sú 
pôdohospodárske aktivity 
doplnené udržateľným ces-
tovným ruchom a inými for-
mami zamestnania.

Existuje atraktívny, ekolo-
gicky bohatý a prístupný vi-
diek, v ktorom sa zachováva 
a  vylepšuje životné prostre-
die a biodiverzita. Atraktívny 
vidiek je teda životaschopné, 
zdravé a príjemné miesto na 
život, prácu a pobyt.

MALVÍNA GONDOVÁ
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Festival Agrofilm tento 
rok inak
V pondelok 5. októbra bol 
v Národnom poľnohos-
podárskom a potravinár-
skom centre v Lužiankach 
v komornej atmosfére 
slávnostne otvorený 
Medzinárodný filmový 
festival Agrofilm.

Napriek obmedzeniam, 
ale v súlade s prijatými opat-
reniami týkajúcimi sa ocho-
renia Covid-19, organizátor 
NPPC pripravil 36. ročník 
tohto výnimočného festivalu 
tak, aby si diváci užili dobré 
filmy, aj keď v inej atmosfére 
ako minulé roky.

Tento rok je prihlásených 
94 filmových dokumentov 
z 22 krajín sveta. Filmy z ob-
lasti poľnohospodárstva, 
potravinárstva, trvalo udr-
žateľného využívania zdro-
jov môžu tento rok diváci 
sledovať v  online priestore 
stránke www.agrofilm.sk. 
Organizátori museli pristú-
piť k  tomuto náhradnému 
riešeniu vzhľadom na pan-
demickú situáciu na Sloven-
sku.

Jedinečnosť Agrofilmu 
a  jeho tém každoročne láka 

viac univerzít a  divákov 
z  rôznych miest Slovenska. 
Žiaľ, tento rok z jedenástich 
plánovaných premietacích 
miest sa nakoniec budú pre-
mietať filmy len v Synagóge 
v  Brezne, v  Trnavskom kul-
túrnom centre Malý Berlín, 
na Technickej univerzite vo 
Zvolene a v kinosálach Mly-
ny Cinemas v Nitre.

Medzinárodná porota Ag-
rofilmu pracovala tento rok 
netradične, zahraniční po-
rotcovia posudzovali filmy 
doma. Zhodli sa na 14-tich 
výnimočných filmoch, ktoré 
si zaslúžia ocenenie.

„Filmy odrážajú okrem 
iného aj veľký tlak na zod-
povedné využívanie zdro-
jov našej planéty. Filmári si 
čoraz častejšie všímajú, čo 
stojí naše pohodlie a  kom-
fort. V  dokumentoch však 
diváci uvidia aj ukážky toho, 
ako môže vyzerať ekologicky 
zodpovedný prístup k  pro-
dukcii potravín a využívaniu 
prírodných zdrojov,“ uvied-
li organizátori. Výsledky 
budú vyhlásené v  piatok 
9. 10. 2020.

MALVÍNA GONDOVÁ

Tento rok môžu diváci sledovať festivalové filmy v online priestore 
na stránke www.agrofilm.sk. FOTO – AgROFiLM


