
 

Pozvánka na predstavenie programu iniciatívy 

Verejnosť Pre Rozvoj Východu 
Východ si zaslúži lepšiu budúcnosť. 

Ponuka pre občanov Východného Slovenska, ktorí chcú zostať a žiť v zdravom, tolerantnom, 

prosperujúcom a bezpečnom regióne Slovenska i Európy. 

Program bude predstavený  
Pavlom Gašperom, 2. viceprimátorom Popradu a Michalom Kravčíkom, nositeľom Goldmanovej 

environmentálnej ceny 
symbolicky v obci Bretejovce na hranici dvoch krajov, aby sme spoločne odštartovali nápravu toho, 

čo doterajší politici v prešovskom i košickom kraji pokazili. 

Prístup doterajších ponovembrových vlád k riadeniu našej krajiny spôsobil, že sa východné Slovensko stalo 
príveskom Slovenska – regiónom, v ktorom sa viac troví ako tvorí. Ľudia z neho utekajú a politici si ich 
všímajú len v čase volebnej kampane. Náš región je len dočasným domovom pre naše deti, ktoré čakajú na 
príležitosť vysťahovať sa za lepším životom ďaleko od svojho rodiska. Podobne, ako aj ich rodičia odchádzali 
a ešte stále odchádzajú za prácou, aby zabezpečili obživu pre svoje deti. Pritom sa neraz rozpadajú rodiny. 

Preto je potrebná zásadná a systémová zmena 

Náš ťažko skúšaný región ostal aj po vstupe Slovenska do Európskej únie na okraji záujmu politikov 
v Bratislave. Svedčí o tom nízky hrubý domáci produkt regiónu v porovnaní s priemerom Slovenska – po 
vstupe krajiny do Európskej únie paradoxne ešte viac klesol.  

Preto je potrebná zásadná a systémová zmena 

Stali sme sa regiónom ľudí odkázaných na sociálne balíčky. Regiónom, z ktorého sa vytráca nielen život, ale 
aj ľudia. 

Preto je potrebná zásadná a systémová zmena 

Miesto: Kultúrny dom, Bretejovce (Okres Prešov, 22 km južne od Prešova a 15 km severne od Košíc)  

Dátum a čas: 15. jún 2017 (štvrtok) so začiatkom o 13.00 hodine 

Pozvaní: osobnosti kultúrneho, politického a spoločenského života vo Východoslovenskom kraji, 
starostovia, primátori, podnikatelia, občianski aktivisti i všetci tí, ktorí úprimne chcú zastaviť úpadok 
Východoslovenského regiónu 

PROGRAM: 

1. Prečo vznikla iniciatíva VEREJNOSŤ PRE ROZVOJ VÝCHODU  
(Michal Kravčík, Predseda MVO Ľudia a voda) 

2. Predstavenie programu iniciatívy VEREJNOSŤ PRE ROZVOJ VÝCHODU  
(Pavol Gašper, 2. viceprimátor Popradu) 

1. VÝCHODNÉ SLOVENSKO  – PROSPERUJÚCI REGIÓN NAŠICH OTCOV, NÁS I NAŠICH DETÍ, KDE SA 
OPLATÍ ŽIŤ 

2. VÝCHODNÉ SLOVENSKO – REGIÓN VLASTNÝCH INOVATÍVNYCH PRODUKTOV - ROZVOJ LOKÁLNEJ 
EKONOMIKY - KARPATSKÝ REMESELNÝ VEĽTRH  

3. VÝCHODNÉ SLOVENSKO – REGIÓN ZDRAVÝCH ĽUDÍ, ZDRAVEJ PRÍRODY A ZDRAVÝCH POTRAVÍN 

4. VÝCHODNÉ SLOVENSKO – EKOLOGICKY BEZPEČNÝ REGIÓN SO ZDRAVOU KLÍMOU A ČISTOU VODOU 

5. VÝCHODNÉ SLOVENSKO  – REGIÓN S PERMANENTNOU OBNOVOU PRÍRODNÉHO, KULTÚRNEHO 
A HISTÓRICKÉHO DEDIČSTVA 

3. Vystúpenie hostí, ktorí podporujú program 

4. Diskusia, komentáre, odporúčania a návrh ďalších krokov 

5. Záver (cca o 16,00 hodine) 

Prosím, POTVRĎTE PROSÍM ÚČASŤ na mailing@pavolgasper.sk alebo kravcik.michal@gmail.com  
do 13.06.2017 

mailto:mailing@pavolgasper.sk
mailto:kravcik.michal@gmail.com

