
Cieľom Newslettera - časopisu je zverejňovať aktuálne apolitické, environmentálne, ekologické, inovatívne,
vzdelávacie, vedecké príspevky a výstupy členov a partnerov, odborníkov,  pedagógov a vedeckých pracovníkov
našej sieťovej organizácie, ale aj vedcov z domova a zo zahraničia. 
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Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, partneri na úrovni samosprávy, podnikatelia, vedci,
pedagógovia, zástupcovia verejnosti predkladáme Vám nový informačno -  vzdelávací Newsletter -
časopis, ktorý bude vychádzať mesačne v našom vydavateľstve REPRIK a bude zverejňovaný na našej
webovej stránke v sekcii AKTIVITY. 

V  Newsletteri budeme tiež publikovať najúspešnejšie štúdie a výsledky našich
sieťových partnerov a informácie o aktuálnych legislatívnych rámcoch.
Záverečné strany budú venované kritikám, recenziám a informáciám o aktuálnych
strategických prioritách, vzdelávacích, vedeckých a pedagogických aktivitách doma
a v zahraničí, ale aj tých, ktoré sú spojené so životom našej organizácie REPRIK.

Newsletter REPRIK sa zrodil spontánne pri náhlom uvedomení si súvisu
environmentálnych tém RCOH (regionálneho centra obehového hospodárstva),  
a vzdelávania EVOškola. 

V súvislosti s našou sieťovou organizáciou je práve umenie inovatívneho prístupu k

sociálnej ekológií – k životu človeka v prírode, tou najdôležitejšou esenciou, ktorá

uspokojuje nielen tých, ktorí REPRIK tvoria, ale aj všetkých tých, ktorí budú

prijímateľmi našich inovatívnych vzdelávacích prístupov.

Veríme, že Vás náš Newsletter zaujme a stanete sa aj Vy jeho pravidelnými čitateľmi a prispievateľmi. 

Redakčná rada je otvorená novým námetom a podnetom, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

Kto sme?

REPRIK je záujmové združenie právnických osôb v súlade s § 20 f až 20j Občianskeho zákonníka, súčasť ÚNIE
KLASTROV SLOVENSKA, EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM, a nositeľ ocenenia BRONZOVÝ
CERTIFIKÁT ESCA. 
Na báze partnerstva združujeme zástupcov verejnej správy, samosprávy, podnikateľov, združení, neziskových a
vzdelávacích organizácií, za účelom rozvoja regiónu Gemer – Malohont pre implementáciu
integrovanej územnej stratégie environmentálnych programov EÚ. Realizovaním integrovaných územných
investícií na princípe obehového hospodárstva chceme vybudovať ekologický, inovatívny a sociálne
spravodlivý a vzdelaný región. Systémovým prístupom je RCOH (Regionálne centrum obehového
hospodárstva) a environmentálne vzdelávanie, výchova a osveta EVOškola. (Viac podrobných informácií o našej
činnosti, cieľoch a stratégiách nájdete na našej webovej stránke v dokumente „Stratégia rozvoja klastrovej
organizácie REPRIK“)

Naše motto

Sociálna ekológia a ochrana životného prostredia je základom pre inovácie,
udržateľný rozvoj a hospodársky rast.

http://www.reprik.eu/
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3. Cezhraničná spolupráca – búrame bariéry v
oblasti medzinárodnej spolupráce a zdieľania
príkladov dobrej praxe predovšetkým s okolitými
krajinami V4;

Chceme byť príkladom, kedy uplatnenie a realizácia hodnôt nie sú v rozpore s osobnými
a spoločenskými hodnotami a už vonkoncom nie s plnohodnotným rodinným životom.
Kladieme dôraz na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie,
sociálny rozvoj, ekológiu, prechod z lineárneho hospodárstva na obehové hospodárstvo
a podporu konkurencieschopnosti hospodárstva SR.

2
Čo nás inšpirovalo k vzniku?

Našim cieľom je udržateľný rozvoj modernej a systémovej environmentálnej

a energetickej politiky a rozvoja podnikateľského prostredia na Slovensku na

tvorbe zámerov rozvoja „zdola“ v regióne Rimavská kotlina.

Čo robíme?

Podporujeme konkurencieschopnosť hospodárstva SR na lokálnej úrovni
prostredníctvom osvety, sieťovania a vzdelávania  v ôsmich oblastiach 

1. Podnikateľské prostredie – rozvoj a podpora
podnikania  s dôrazom na výrobu a služby v regióne;

2. Sociálny rozvoj – podpora sociálneho podnikania
zameraná na poradenstvo pri zakladaní a rozvoji
sociálnych podnikov;

4. Systémová ekologická a energetická politika –
aplikáciou riešení W2E (transformácia odpadov na
energiu) a P2E (ako využiť efektívne existujúce
energetické zdroje), MDS (malá distribučná sústava),
model virtuálnej elektrárne (koncepcia prípravy
riešenia energetickej sebestačnosti od prípravy štúdie
až po obchodovanie energie z decentralizovaných
zdrojov) a hospodárenie - RCOH (Regionálne
centrum obehového hospodárstva – centrum
zhodnocovania odpadov a udržateľnej energetiky);

7. Obehové hospodárstvo – návrh riešenia a
implementácia princípov obehového hospodárstva na
regionálnej úrovni prostredníctvo RCOH (regionálne
centrum obehového hospodárstva);

6. Ekológia – podpora, vzdelávanie a aplikácia
ekologických opatrení nie len v oblasti nakladania s
odpadmi a v hodnotení a realizácii zelených striech;

5. Vzdelávanie – Externý rozvoj a vzdelávanie nielen v
spomínaných oblastiach ale predovšetkým v osobnostom
rozvoji členov klastra REPRIK;

8. Výskum a vývoj  - spolupráca s akademickou pôdou,
školami, vzdelávacími centrami, vysokými školami (napr.
TUKE, STUBA, VUT Brno,..) a podpora partnerov v
oblasti využívania dostupných a overených riešení a v
oblasti vlastného vývoja a výskumu, hodnotenie a
certifikácia produktov, služieb a metodík.
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Kde pôsobíme?

Pôsobíme predovšetkým v regióne Rimavskej kotliny. Nájdete nás v našom sídle v Jesenskom alebo v kancelárii vo
Zvolene, ale aj v Bratislave prostredníctvom našich spolupracujúcich partnerov a všade tam, kde sa dohovoríme
slovensky a anglicky (zatiaľ) :). REPRIK však svoje činnosti realizuje aj v iných regiónoch Banskobystrického
samosprávneho kraja, napr. región Udržateľný Mestský Rozvoj mesta Zvolen.

Ciele, priania, posolstvá?

Sme v zhode s našou najväčšou hodnotou a vášňou a tou je zdravé a plnohodnotné životné
prostredie, ktoré sme dostali od našich predkov, aby sme ho v rovnakej hodnote a kvalite
odovzdali našej budúcej generácii. Naša prvoradá rola je spájať tých, ktorí zdieľajú rovnaké
hodnoty a úctu k životu. 

Náš bonus pre klientov  je zdieľanie praktických skúseností v oblasti manažmentu a
riadenia, podnikateľské portfólio a kontakty na partnerov (sieťovanie a prepájanie)
získané dlhoročnou spoluprácou so samosprávou, zahraničnými organizáciami a
regionálnymi partnermi, ktorý trpezlivo stáli a stoja po našom boku a pôsobením na
zaujímavých projektoch. 
Zvýhodnená cena služieb a produktov pre členov klastra REPRIK a absolventov našich
workshopov je samozrejmá.

Najvýznamnejšie referencie

> Virtuálna konferencia NEK ECO & ENERGY Innovation;
> Medzinárodná konferencia pod názvom „OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO (CIRCULAR
ECONOMY) -TEXTILNÝ ODPAD“;
> ENERGOFUTURA;
> VÝZVA OPKŽP-PO2-SC211-2020-62 – vodozádržné opatreniach;
> Zelené riešenia – napr. hodnotenie a certifikácia zelených striech;
> „REGIÓNY 2030 – partnerstvá pre súdržnosť“ - regionálny rozvoj a pre účinnejšie
zapojenie sociálno-ekonomických partnerov do procesov prípravy integrovaných územných
stratégií;
> SIEA – projekt – Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ClusterFY
Interreg European);
> Projekt CircleVET (018-1-DE02-KA202-005022) -  Testing circular methods in recycling –
Miroboard;
> Projekt Interreg DanuP-2-Gas: Inovatívny model na podporu energetickej bezpečnosti a
rozmanitosti v podunajskej oblasti prostredníctvom kombinácie bioenergie s nadbytočnou
obnoviteľnou energiou
> GREENPASS ®- služba „Environmentálne hodnotenie dopadov na obyvateľa“;
> Súťaž inovatívnych nápadov v TECHNICOM – Startup centrum TUKE;
> Sieťovanie BAT technológií na nulové odpadové hospodárstvo v Banskobystrickom kraji v
regióne Rimavskej kotliny;
> Vzdelávanie v oblasti zakladania a sieťovania registrovaných sociálnych podnikov;
> Certifikácia klastra v ECCP - Bronzový certifikát „European Cluster Management
Excellence in BRONZE“

http://www.reprik.eu/
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Pokiaľ si neprajete zasielať aktuality/newsletter od nás, napíšte nám na inforeprik@gmail.com, pre zrušenie odberu.

Kontakt
SÍDLO ADRESA
Ulica Mieru 283/24
980 02 Jesenské 
Slovakia     

KANCELÁRIA ADRESA
Lučenecká cesta 2266/6,
960 01 Zvolen
Slovakia     

V prípade potreby nás nájdete na uvedených adresách, dohodnite si prosím termín návštevy vopred na
uvedených kontaktných údajoch:
Tel : + 421 907 136851 Matej Plesník DiS.
Tel : + 421 902 073260 Ing. Marian Bakita

Email : reprik@reprik.sk               inforeprik@gmail.com 

ZVEREJNENIE PRÍSPEVKOV A OBJEDNÁVKY
Ak vás časopis zaujal a máte záujem o zverejňovanie štúdií, odborných článkov a recenzií alebo o objednávku
vybraných publikovaných ročníkov a čísel, resp. sa chcete stať predplatiteľmi časopisu, kontaktuje nás na:

http://www.reprik.eu/

