
Správa z realizácie aktivity 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Národná a nadnárodná spolupráca: Fórum KC SPU – 
špecifiká plánovania verejných priestranstiev na slovenskom 
vidieku (C 2.4/4.) 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 13. 10. 2022 Nitra 

 

Popis realizácie aktivity: dňa 13. októbra 2022 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej knižnice 

pri SPU v Nitre konalo odborné podujatie s názvom: „Fórum KC SPU – špecifiká plánovania verejných 

priestranstiev na slovenskom vidieku“, ktoré organizačne zabezpečila Regionálna anténa NSRV SR pre 

Nitriansky kraj a SPU v Nitre.  

Cieľom podujatia bolo rozprúdiť diskusiu o plánovaní verejných priestranstiev na vidieku v slovenských 

podmienkach v kontexte opatrenia 7 z PRV SR 2014 – 2022 medzi odbornou a laickou verejnosťou 

a bolo určené najmä aktérom rozvoja vidieka, zástupcom samosprávy, akademickej obce 

a predstaviteľom architektonických kancelárií. 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj mala v kompetencii catering a odborný program (lektorov), SPU 

zabezpečila konferenčné priestory, didaktickú techniku, pozvanie účastníkov a opatrenia v súvislosti so 

situáciou COVID-19 (dezinfekcia, žiariče a pod.).  

Jednodňové podujatie oslovilo špecifickými témami v rámci odborného programu i priestoru na 

panelovú diskusiu resp. workshopy.  

Po úvodnej registrácii a otvorení fóra boli priblížené zámery a idey samotného Fóra KC SPU a v dvoch 

krátkych príspevkoch bola charakterizovaná interdisciplinarita v architektúre a dizajne v spojitosti so 

slovenským vidiekom. Súčasťou prvej časti prednášok (pred obedňajšou prestávkou) bola aj panelová 

diskusia a workshop so zámerom rozvinutia dialógu o jeho témach, spôsobe fungovania i vzťahu 

výskumu a praxe. Diskutovali zástupcovia SPU v Nitre, KC SPU i renomovaní architekti. Účastníci mohli 

získať i veľa informácií z ďalších odprezentovaných príspevkov, predovšetkým o Národnej sieti rozvoja 

vidieka SR, jej činnosti, aktivitách, možnosti členstva, o územnom plánovaní z pohľadu NSK a taktiež 

o premene vidieka a vidieckych oblastí i o reálnom obraze „dediny v meste“. Podujatie zavŕšila diskusia 

o plánovaní a dizajne verejných priestranstiev v území medzi mestom a dedinou. 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

→ Spolupracovať pri realizácii odborných podujatí s organizáciami pôsobiacimi v oblasti rozvoja 

vidieka. 

→ Prezentovať Regionálnu anténu NSRV SR pre Nitriansky kraj, jej príspevok v oblasti rozvoja vidieka 

v rámci týchto podujatí a poskytovať informácie o aktivitách a výhodách členstva v NSRV SR. 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka 

Podpis zodpovedného pracovníka RA:    ......................................................... 

        Ing. Tomáš Kozolka 

regionálny koordinátor RA NSRV SR  

pre Nitriansky kraj  

Dňa: 17. 10. 2022 Nitra 


