
 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/2) 

„Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv“ 
 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

27. 03. 2019 Palárikovo  

Počet účastníkov 
22 osôb (20 účastníkov, 1 lektor, 1 zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky 

kraj) 

 
Popis realizácie aktivity: dňa 27. 03. 2019 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj 

informačný seminár k problematike podpory inteligentných obcí s cieľom poskytnúť informácie z tejto 

oblasti v nadväznosti na opatrenia 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach a 16 

Spolupráca PRV SR 2014 – 2020 a na výstupy medzinárodných zasadnutí TPS pre „smart villages, 

ktorých sa regionálny koordinátor nitrianskej antény aktívne zúčastňuje. 

 
Po registrácii účastníkov podujatie úvodným slovom otvoril regionálny koordinátor Ing. Tomáš Kozolka, 

privítal prítomných, poskytol informácie súvisiace s organizačným zabezpečením seminára a následne 

sa venoval prezentácii Národnej siete rozvoja vidieka SR s dôrazom na činnosť, zrealizované 

a pripravované aktivity RA NSRV SR pre Nitriansky kraj. 

 

Ing. Tomáš Kozolka následne prezentoval príspevok k inteligentnému vidieku z pozície miestnych 

samospráv v nadväznosti na opatrenia 7 a 16 PRV SR 2014 – 2020. V rámci neho priblížil situáciu 

z medzinárodného pohľadu, pričom čerpal zo záverov Tematickej pracovnej skupiny pre „smart 

villages“, ktorej je riadnym členom ako zástupca SR a tieto zasadnutia sa konajú spravidla 2 – 3-krát do 

roka v belgickom Bruseli za účasti zástupcov členských krajín EÚ, predstaviteľov Európskej komisie,  

Contact Point-u ENRD, ELARDU-u, Európskeho parlamentu a pod. Taktiež v rámci modelu podpory 

inteligentných obcí prezentoval i konkrétne príklady dobrej praxe z Fínska a Rakúska ako inšpiráciu pre 

prostredie slovenského vidieka, pričom popísal i aktuálnu situáciu v kontexte tejto problematiky na 

Slovensku.  

Počas prezentácie priebežne odpovedal na otázky z radov účastníkov, medzi ktorými mali zastúpenie 

najmä starostovia obcí a zástupcovia miestnych akčných skupín a táto téma u nich vzbudila veľký 

záujem.  

 

Po obedňajšej prestávke, v rámci ktorej diskusie medzi účastníkmi pokračovali, so svojou prezentáciou 

vystúpil Mgr. Miloslav Oliva predseda pracovnej skupiny „chytrý venkov“ NS MAS ČR. Zanietene 

porozprával o dôvodoch podpory a rozvíjania „chytrého venkova“, hlavných princípoch konceptu 

rozvoja inteligentného vidieka v českých podmienkach a o konkrétnych spôsoboch a fungujúcich 

projektoch. 

 

Vzhľadom k obsahu jednotlivých prednášok a prejaveného záujmu zo strany účastníkov možno 
konštatovať naplnenie cieľa seminára. Prítomní účastníci získali odborné informácie k podpore 
inteligentných obcí i ich rozvoju v podobe konkrétnych úspešných projektov v tejto oblasti. 



 

 
 
 
Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Pokračovať v realizácii aktivít vychádzajúcich z potrieb beneficientov PRV SR 2014 – 2020. 

Nadväzovať na aktuálnu situáciu v zahraničí a sprostredkovávať informácie, možnosti a skúsenosti 

v regióne. 

 
 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka v.r. 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka v.r. 
 
Dňa: 28. 03. 2019  Nitra 


