
POROČILO Z SEMINARJA PROJEKTA GRUNDTVIG 
»CAPACITIES OVER 50S AS RURAL DEVELOPMENT TOOL« 

Slovaška, 11 – 14.4.2012 

  

3. seminar v okviru projekta GRUNDTVIG »Capacities over 50s as rural development tool«, v 
katerem Društvo za razvoj slovenskega podeželja sodeluje kot partner, se je izvajal med 11. in 14. 
aprilom 2012 na Slovaškem, na področju med mestoma Nitra kot izhodiščem seminarja in Banska 
Bistrica, kjer se je tridnevno dogajanje tudi zaključilo. 

V slovenski delegaciji smo bili Aleš Zidar, Mojca Metličar, Denis Goja, Marjeta Topolovec  in Jožef 
Hribar kot predstavniki članov DRSP.  

Prvi dan smo obiskali Lokalno akcijsko skupino Radosinka v neposredni bližini mesta Nitra, kjer so nas 
seznanili z njihovim delovanjem, izvajanjem projektov in delom s starejšimi ljudmi. Prav to je ena 
izmed značilnosti njihovega LAS, saj se v njihovo delo največ vključujejo prav starejši, zato je eden 
izmed ciljev pritegniti k sodelovanju tudi mlade. Značilnost financiranja njihovih projektov je, da 
lahko izvajajo predvsem infrastrukturne, saj so mehki projekti nezaželeni, problem pa imajo tudi z 
vračilom sofinanciranja, saj še vedno čakajo prva sredstva iz zahtevkov. Ta dan je bilo predvidena tudi 
večerja s predstavitvijo tradicionalnih oblačil partnerjev, vendar se je ta aktivnost zaradi zamude 
prenesla na naslednji dan. 

Drugi dan smo odpotovali na konjsko farmo na podeželje Banske Bistrice, kjer nam je g. Švaral 
predstavil financiranje in programa mikrokreditov organizatorja seminarja – organizacije Voka. Pri 
tem je zanimivo, kako je z majhno finančno pomočjo g. Švaral postavil veliko konjsko farmo z 
dejavnostjo tečajev in šole jahanja. Na njegovi farmi smo poslušali tudi predstavitev dejavnosti VOKE, 
ki se ukvarja s svetovanjem in pomočjo podjetnikom.. 

V nadaljevanju dneva smo obiskali vas Hrušev na slovaško madžarski meji, ki je znana po poletnem 
festivalu Hontianska parada, ki jo obišče ogromno obiskovalcev s celega sveta. Predstavniki lokalne 
oblasti so nam predstavili festival in njihove projekte, med katerimi smo si ogledali učno pot po vasi 
in muzej starih kmetijskih strojev. Tudi tu je zanimivo sodelovanje mladih in starejših (vas je v 
povprečju zelo stara) in njihov trud za vzpostavitev bogatega družabnega življenja. 

Zvečer smo v obnovljeni graščini Hokovce si ogledali razstavo starih vozil in motorjev, ob večerji pa 
predstavili tipična oblačila in običaje s podeželja vseh sodelujočih partnerjev.  

Zadnji dan seminarja smo obiskali vas Velke Teriakovce, kjer smo si ogledali obnovljen vodni mlin, ki 
je navdušil z inovativnim pristopom k učni poti o delovanju mlina. V nadaljevanju smo se seznanili z 
delovanjem lokalne akcijske skupine Malohont iz občine Hrachovo, ki se ubada s podobnimi problemi 
kot že predstavljena LAS in Nitre (financiranje, sistem oz. namen sofinanciranj, večja sredstva na 
prebivalce in področje kot v Sloveniji, financiranje samo infrastrukturnih projektov). Nato smo si 
ogledali muzej in popeljali z ozkotirno železnico Čierny Balog, ki jo upravljajo zasebniki v okviru 
društva in na ta način zagotavljajo stalno turistično ponudbo tega kraja, saj gre za zelo znan odprti 
muzej na Slovaškem. 

Seminar smo zaključili z evalvacijo v večernih urah v Banski Bistrici, kjer smo ugotovili, da smo videli 
kar nekaj zanimivih stvari. Predvsem pa je našo delegacijo navdušil pedagoški pristop k oblikovanju 
učne poti v vodnem mlinu ter pripravljenost ljudi, da sodelujejo v aktivnostih lokalnih skupnosti. Res, 
da je bil poudarek na starejših osebah, vendar pa gre za podeželje, kjer so mladi več ali manj v šolah 
in službah v večjih mestih. Slovaki se zavedajo problema in ga poskušajo reševati tudi skozi evropske 
projekte. 

Zapisal: Aleš Zidar 

 


