POZVÁNKA na 15. ročník
VIDIECKY PARLAMENT
NA SLOVENSKU

DNI VIDIEKA
V NÁRODNEJ RADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
pod záštitou predsedu NR SR Petra Pellegriniho

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
Vážené panie predsedníčky, vážení páni predsedovia, starostky, starostovia, štatutári
organizácií pôsobiacich na vidieku a všetci priaznivci,
pozývame Vás
na 15. ročník Dní vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky
„Plánujme spoločne náš život na vidieku. “
Cieľom stretnutia sú rozhovory so zákonodarcami o potrebách a problémoch slovenského
vidieka, o možnostiach ich riešenia a predstavenie aktivít členov a partnerov.
Podujatie organizuje Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku pod
záštitou predsedu NR SR Petra Pellegriniho v spolupráci

s Výborom NR SR pre

pôdohospodárstvo a životné prostredie. Dni vidieka sa začnú stretnutím organizátorov a ich
hostí s poslancami
25. júna 2015 o 12.00 hod.( štvrtok)
vo výstavných priestoroch NR SR na Západnej terase Bratislavského hradu na Námestí
Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave. Dni vidieka sa budú konať 25.6 .- 30.6.2015.
V piatok 26.6.2015 aj v priestoroch NR s výrobkami slovenských farmárov.
Prezentovať budeme:
Kampaň Európskeho vidieckeho parlamentu 2015, prípravu Národného projektu sociálnej
ekonomiky pre vidiek, Seniorské informačné centrum o. z. , Brániť sa oplatí Slovensko o. z.
Živena, spolok slovenských žien. Integrovanú sieť regionálnych rozvojových agentúr,
Detviansku umeleckú kolóniu, Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre s projektom
Vidiecka univerzita tretieho veku.

Aby sa práve vidiecke zázemie mohlo ľahšie stať atraktívnou alternatívou pre život na
vidieku.
Podpíšeme zmluvy o partnerstve.
Bude pre nás potešením, keď prispejete aj Vy k dôstojnému priebehu tohto už tradičného
podujatia.
Ing. Mária Behanovská, v. r.

Ing. Martin Fecko, v. r.

predsedníčka OZ VIPA

predseda Výboru NR SR
pre PaŽP

na Slovensku

VIPA SK kontakt:
Kapitulská č. 13,
974 01 Banská Bystrica,
mbehanovska@stonline.sk, 0915 446 538
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program :
25.6.2015 (štvrtok)
12:00 hod. otvorenie - príhovory – predseda NR SR, minister pôdohospodárstva a RV, VIPA
SK.
Predstavenie partnerov. Slávnostné podpisy zmlúv v sieti VIPA SK s novými partnermi.
Prezentácia projektu zelenej a sociálnej politiky pre vidiek – do nového programovacieho
obdobia.
Diskusné fórum – Kampaň k Európskemu vidieckemu parlamentu 2015.
26.6.2015 (piatok ) Výstavné priestory
10:00 hod. JUDr. Monika Jankovská – štátna tajomníčka MS SR: Ako sa brániť proti
nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciám.
Ing. Jozef Halcin - riaditeľ odboru prevencie kriminality KMV SR: MV v boji proti
podvodom na senioroch.
Ing. Mária Behanovská- predsedníčka VIPA SK: Slovenská vidiecka žena.
26.6.2015 (piatok) priestory NR
10:00 hod. Slovenskí farmári sa prezentujú
Krstíme praktickú príručku „Spracovanie mlieka pre farmárov a v domácnostiach.“
(Vypracoval Ing. Karol Herian, CSc.)
14:00 hod. Prehliadka priestorov NR
29.6.- 30.6.2015 výstavné priestory

