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Regionalisti z Ekonomickej fakulty absolvovali odbornú stáž v Nórsku 

 

Členovia Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty na prelome januára a 

februára absolvovali odbornú stáž v Nórsku. Trojtýždňová stáž bola realizovaná v rámci projektu 

Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku s číslom SK06-IV-02-001. 

Spolupracujú na ňom Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty UMB a 

Sogn og Fjordane University College (SFUC), Sogndal - Nórsko. 

Projekt je zameraný na tri hlavné oblasti týkajúce sa miestneho rozvoja. Ide o vytváranie sietí a 

partnerstiev vo vidieckych oblastiach, monitorovanie výkonov a finančnej situácie miestnych samospráv 

a lokálne produkčné systémy orientované na využitie biomasy vo vidieckych oblastiach. V rámci týchto 

tém sa účastníci zo Slovenska i z Nórska zúčastňovali pracovných mítingov, kde diskutovali a hľadali 

podobnosti a odlišnosti, ktorých identifikácia je predpokladom vzniku spoločných učebných pomôcok, 

publikácií a vedeckých článkov. Stretli sa s predstaviteľmi viacerých inštitúcií, ktoré ovplyvňujú miestny 

rozvoj (County Governors Office, Innovation Norway, Science Park, Fjord Incubator, Rural development 

Centre, Sogn og Fjordane County municipality).  

 

 

 

Katedra sa do projektu zapojila na základe predchádzajúcich pozitívnych skúseností. „Už sme takýto typ 

projektu mali v rokoch 2009-2011 a nórske univerzitné prostredie bolo obohacujúce pre všetkých 

zúčastnených členov katedry aj študentov,“ vysvetľuje koordinátor projektu, Ing. Stanislav Kološta, PhD. 

„Tentoraz navyše už ako výsledok intenzívnej spolupráce máme podpísanú s partnerskou vysokou 

školou z Nórska aj ERASMUS +  zmluvu, takže počítame aj do budúcnosti s dlhodobou spoluprácou v 

oblasti študentských mobilít a vedecko-výskumných aktivít,“ dodáva. 
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Projekt inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami podporený štipendijným programom EHP 

Slovensko hodnotíme ako veľmi prínosný. Umožnil akademickým pracovníkom z EF UMB (Soňa 

Čapková, Stanislav Kološta, Filip Flaška) a SFUC (Oddbjørn Bukve – koordinátor, Kristin Løseth, 

Johannes Idsø, Jon Gunnar Nesse, Torbjørn Årethun) prostredníctvom obojsmerných mobilít rozšíriť sieť 

kontaktov, nadobudnúť nové odborné poznatky a skúsenosti na workshopoch, seminároch a stretnutiach 

so zástupcami z praxe. Mohli tiež nadviazať intenzívnu spoluprácu pri tvorbe spoločných publikačných 

výstupov a realizácii výskumných aktivít. Zapojeným študentom umožnil zúčastniť sa na zaujímavých 

odborných stretnutiach, workshopoch a seminároch na akademickej pôde a v praxi, oboznámiť sa so 

zahraničným univerzitným prostredím, konzultovať dizertačné, diplomové a bakalárske práce, 

zdokonaliť sa v cudzom jazyku a v neposlednom rade nadviazať medzinárodné kontakty. 

Spokojnosť je obojstranná. „Zatiaľ som veľmi spokojný s tým, ako sa projekt vyvíja,“ hovorí profesor 

Oddbjørn Bukve, koordinátor projektu zo Sogn og Fjordane University College. „Bolo vzrušujúce počas 

výmenného pobytu stretnúť toľko šikovných, priateľských a zaujímajúcich sa študentov a kolegov.“ Tiež 

pozitívne hodnotí spoločné akademické úsilie. „Dúfame, že tieto snahy budú viesť k vydaniu vedeckých 

článkov ako aj k dlhodobej spolupráci našich inštitúcií,“ potvrdzuje plánovanú spoluprácu profesor 

Oddbjørn Bukve. 
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