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Projekt Inteligentné komunity - virtuálna vzdelávacia, výskumná, rozvojová a inovačná sieť v 

slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti začal v máji 2017 a bude pokračovať do konca apríla 2019. 

Hlavným cieľom projektu je prispieť k posilneniu duševného vlastníctva v znevýhodnej cezhraničnej 

oblasti na južnom Slovensku a vv severnom Maďarsku prostredníctvom zriadenia a šírenia 

inovačných štruktúr spolupráce ako praktickej realizácie sociálnej a spoločenskej inovácie. Projekt 

prináša marginalizovanej časti obyvateľstva v cezhraničnej oblasti (Nitriansky, Banskobystrický, 

Košický kraj a Nogradska župa) reálne, praktické alternatívy a motiváciu pre realizáciu radikálnych 

inovácií v rôznych oblastiach rozvoja na lokálnej úrovni – hospodárskej, vzdelávacej, komunitnej, 

profesijnej aj environmentálnej. Náš koncept predpokladá, že región sa môže vymaniť z nepriaznivej 

situácie prostredníctvom aktivít založených na endogénnom rozvoji a inteligentných komunitách. 

Prioritné sektory projektu sú vzdelanie a výskum, vývoj a inovácie so zameraním na udržateľnosť 

a informačné a komunikačné technológie. V rámci projektu vybudujeme sieť občianskych 

partnerstiev, partnerstiev vzdelávacích a výskumných inštitúcií a budeme organizovať a 

implementovať spoločné profesionálne programy, školenia a mentoringové programy pre hlavné 

cieľové skupiny – obyvateľov cezhraničných regiónov od detí až po dôchodcov. 

Projektové konzorcium spája 8 partnerov: 4 maďarské inštitúcie (Nadácia vedomostného 

centra Interindustria, Salgótarján – líder konzorcia, Szent István Univerzita Gödöllő, Centrum pre 
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hospodárske a regionálne štúdie - Maďarská akadémia vied, Pécs, Združenie pre obnoviteľný vidiek, 

Legénd) a 4 slovenské  inštitúcie ( e-Talentum Fiľakovo, Technická Univerzita Košice, ASTRA – 

Združenie pre inovácie a rozvoj, Gymnázium Fiľakovo).  

Jednou z hlavných aktivít projektu sú aj Kariérne a motivačné dni. Ich cieľom je šíriť 

informácie o širokých vzdelávacích a pracovných alternatívach, ako aj poskytnúť rôzne príklady 

a možnosti uplatnenia v živote aj práci prostredníctvom reálnych kariérnych modelov. 2 z pätnástich 

Motivačných a kariérnych dní už boli zorganizované a prostredníctvom nich sme oslovili rôzne 

vekové, a takisto sociálne skupiny. Prvý sa uskutočnil na Luníku IX, kde nám 2 mladé dámy z Rómskej 

komunity porozprávali svoje veľmi motivujúce príbehy spoločne s mladou projektovou manažérkou 

pracujúcou v ICT spoločnosti. Reálne kariérne vzory z Technickej univerzity Košice zase oslovili 

študentov Gymnázia Fiľakovo počas druhého Motivačného a kariérneho dňa a na tretí sa opäť 

vrátime do rómskej komunity, tentokrát do Rankoviec. Našimi poslucháčmi budú deti rôzneho veku 

v Komunitnom centre Rankovce, kde ponúkneme 2 kariérne vzory – Tomáša Valkovského a Lukáša 

Oláha. Tomáš je skvelý rečník, projektový manažér, inštruktor jógy smiechu, Capoeiry a odnedávna 

takisto nádejný inštruktor Wim Hofovej metódy – prezradí nám svoje zdroje motivácie a svoju cestu 

k dosiahnutiu svojich snov. Lukáš nám zase prezradí, ako sa z neho stal úspešný tanečník, herec, 

dokumentarista a v neposlednom rade otec a manžel.  
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