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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. Prvý zo série piatich 

Motivačných a kariérnych dní sa konal v Komunitnom centre na Luníku IX v Košiciach, kde sme 

inšpirovali komunitu prostredníctvom príkladov mladých študentiek, ktoré dokázali dosiahnuť 

vynikajúce študijné výsledky napriek zložitým životným podmienkam. V druhom Motivačnom 

a kariérnom dni sa zameriame na študentov vo veku 17 – 19 rokov prostredníctvom reálnych 

kariérnych vzorov, ktoré sme starostlivo vybrali, aby oslovili dané publikum. Prvým bude súčasný 

zamestnanec Technickej Univerzity Košice, Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD., mladý a rozhľadený 

muž, ktorý úspešne ukončil 2 vysoké školy a v súčasnosti buduje svoju kariéru, venuje sa vedeckému 

výskumu, a takisto aj vyučovaniu. Po jeho prezentácii sa predstaví Ing. Zofia Sinčáková, študentka 

PhD, takisto na Technickej Univerzite Košice. 
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