
Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, partneri na úrovni samosprávy, podnikatelia, vedci,
pedagógovia, zástupcovia verejnosti predkladáme Vám druhý informačno -  vzdelávací Newsletter -
časopis, ktorý vychádza mesačne v našom vydavateľstve REPRIK a je zverejňovaný na našej webovej
stránke v sekcii Newsletter. 

REPRIK je nositeľom Ekologického, Ekonomicky efektívneho a Sociálne spravodlivého systému prechodu na obehové

hospodárstvo orientované na obyvateľov regiónu RCOH GM (Regionálne centrum obehového hospodárstva GEMER

MALOHONT[1]). 

Vzhľadom na agrárny charakter územia je rozvoj regiónu v RCOH GM postavený na prioritách:

A. LOKÁLNE: zníženie emisií CO2 a energetická sebestačnosť – nízkouhlíková stratégia, dekarbonizácia 

a obnoviteľné zdroje energie (prerozdelenie prebytkov energií).

B. BEZODPADOVO: obnova materiálovej základne - využívanie odpadov ako zdroj novej suroviny.

C. UDRŽATEĽNE: udržateľné prostredie - obnova biodiverzity pre potravinovú bezpečnosť (adaptačné opatrenia-

voda, ovzdušie, klíma, biodiverzita, energie, hodnota).N
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Je kvalita života v regióne založená na ekologickej stabilite územia 
a ekonomickej udržateľnosti, ktorá vytvára sociálne spravodlivé 
pracovné a obývateľné prostredie - vybudovanie environmentálne 
a sociálne spravodlivého a vzdelaného regiónu inovatívnym prístupom 
RCOH (regionálnych centier obehového hospodárstva) 
a vzdelávania EVOškola. 

Našim spoločným cieľom

„INOVÁCIA PREDSTAVUJE ROZDIEL MEDZI LÍDROM A NASLEDOVNÍKOM.“
STEVE JOBS

Naše motto: 

REPRIK súčasť ÚNIE KLASTROV SLOVENSKA, EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM, a nositeľ

ocenenia BRONZOVÝ CERTIFIKÁT ESCA, združujeme zástupcov verejnej správy, samosprávy, podnikateľov,

združení, neziskových a vzdelávacích organizácií za účelom rozvoja IÚS (integrovanej územnej stratégie) 

a implementácie environmentálnych programov EU v regióne Gemer - Malohont podľa jeho potrieb a priorít.

http://www.reprik.eu/
https://www.grantjournal.com/issue/1002/PDF/1002plesnik.pdf
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Jedným z projektových zámerov REPRIKU pre rozvoj regiónu GEMER MALOHONT, ktorý bol prezentovaný 

na poslednom pracovnom stretnutí 11.5.2022 v Jesenskom pri tvorbe regionálnych zámerov v plánovacom období

2021 - 2027, je riešenie environmentálnej a energetickej sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti. 

Mgr. Mihályi privítal prítomných na území obce Jesenské, ktorej je starostom a kde zároveň sídli klastrová organizácia

REPRIK. Predstavil víziu rozvoja regiónu a partnerov pôsobiacich vo viacerých oblastiach, ktorí chcú napomôcť rozvoju

vidieka. 

Ing. Marian Bakita – podpredseda REPRIK a  Matej Plesník, DiS. – predseda REPRIK, predstavili klaster Reprik a jeho

smerovanie v najbližšom období. 

2
Projektové zámery
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Ing. Gabriela Lukáčová oboznámila prítomných s konceptom Virtuálnej elektrárne 
a kompatibility s podmienkami regiónu. RCOH GM (Regionálne centrum obehového
hospodárstva Gemer Malohont) skúsenosti získané z projektu
DanuP-2-Gas [2] premietol do prvého projektového zámeru vybudovania 
P2G HUB – Virtuálna elektráreň.  Projekt Virtuálnej elektrárne 
je významným prínosom k optimalizácii výroby 
a spotreby energií s priamym sociálnym 
dopadom nielen na obyvateľov  stabilizáciou 
ceny za dodávané energie.  Zámer uvažuje 
s rôznymi formami výroby energií 
so širokým zapojením partnerov 
z regiónu, vrátane miestnej 
samosprávy a obyvateľstva. 
Taktiež vytvára nové príležitosti regionálnej zamestnanosti.
Virtuálna elektráreň pracuje s modelom MDS (Malej distribučnej sústavy) a GES (Garantovaná energetická služba). 

Virtuálna elektráreň vychádza z predpokladu správnej optimalizácie OZE ( obnoviteľné zdroje energie) a

konzervatívnych zdrojov energie ako sú napríklad odpady a biomasa podľa regionálnych vstupov pre výrobu energie a

energetickej efektívnosti budov. Cieľom zámeru je stabilizovať cenu energie pre končeného spotrebiteľa. 

http://www.reprik.eu/
https://danup2gas.eu/info/project
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a/ Centrum výskumu, vývoja, inovácií,  

b/ Centrum environmentálneho vzdelávania, 

c/ Centrum udržateľnej energetiky, 

d/ Centrum zhodnocovania odpadov, 

e/ Centrum sociálnej ekonomiky, 

f/ Centrum potravinovej bezpečnosti,

g/ Centrum kultúry, športu a turizmu

Ing. Ján Plesník sa sústredil na geomorfologickú (agrárny charakter územia) a etnickú charakteristiku regiónu Gemer-

Malohont.  Predstavil kľúčový projekt RCOH GM (Regionálne centrum obehového hospodárstva Gemer Malohont):

Prínosom stretnutia boli zástupcovia samospráv, ktorí informovali o súčasnej situácii a podľa ich reakcií bolo vidieť,

že plne chápu ciele, ktoré máme v klastri REPRIK. Počas diskusie si viacerí diskutujúci spomenuli na možnosti

„zdravého“ družstevného systému, ktorý kedysi fungoval a mal svoje výhody. Z diskusií zároveň vyplynulo, že je

potrebné podporiť systém riadenia zdola nahor a tak ovplyvňovať aj legislatívu a procesy fungovania v štáte.

Diskusia bola veľmi intenzívna a dĺžka trvania stretnutia prekročila plánovaný čas.

Viac informácií nájdete na webovej stránke organizácie www.reprik.sk.

V spolupráci s viacerými partnermi sa zúčastníme významnej konferencie                                                                 ,

ktorú organizuje Národný energetický klaster NEK v dňoch 15. - 16. júna 2022 v Hoteli Rozálka Pezinok.

Programové okruhy konferencie: Inovácie v MSP priemyselných podnikoch, programy a projekty v energetike, KZE 

a OZE, environmentálne aspekty projektovania stavieb a budov, revitalizačná, recirkulačná a recyklačná ekonomika,

originálne priemyselné a investičné riešenia na Slovensku a v krajinách V4.

Pre našich partnerov máme možnosť umiestniť a publikovať ich články a výskumy v našom zborníku.

V prípade záujmu o konferenciu, nájdete viac informácií a pozvánku s prihláškou na webovej stránke NEK.

Zúčastnili sme sa

Pripravované aktivity

> 5. Konferencia Konferencia SSCC, "A(E)KO ĎALEJ S ENERGETIKOU V SAMOSPRÁVE?", pod záštitou predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja na témy súčasný vývoj na energetickom trhu, uplatnenie SMART technológií;
> Pracovno - vzdelávacie stretnutie Banská Bystrica 2022, ktoré usporiadal Ipeľský energetický environmentálny klaster
IPEEK k témam Plánované zmeny v legislatíve v Zákone o ochrane ovzdušia, Akčné plány na programové obdobie 2022 - 2027,
budovanie RCOH a iné;
> „Cluster Stakeholder Group“, dňa 19.5.2022 v Bratislave sa uskutočnilo rokovanie klastrov pod záštitou SIEA a MHSR, 
 predovšetkým na témy Národného hodnotenia výkonnosti klastrov a strategické poradenstvo SIEA.  

V rámci našich aktivít sme sa zúčastnili viacerých konferencií, seminárov, školení online / offline z ktorých vyberáme.

http://www.reprik.eu/
http://www.reprik.sk/
https://www.nek.sk/?post_type=portfolio&p=7326


> Environmentálne vzdelávanie pre základné a stredné školy;
> Participáciu na vypracovaní Programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja;
> Spracovanie projektovej dokumentácie;
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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     

V prípade potreby nás nájdete na uvedených adresách, dohodnite si prosím termín návštevy vopred 
na uvedených kontaktných údajoch:
Tel : + 421 907 136 851 Matej Plesník DiS.
Tel : + 421 902 073 260 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, kontaktujte nás.

KANCELÁRIA ADRESA
Lučenecká cesta 2266/6
960 01 Zvolen
Slovakia 

Vytvárame a ponúkame 

Výzvy a zaujímavosti

Environmentálne hodnotenie dopadov stavby na krajinu a obyvateľa

http://www.reprik.eu/
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/life-2022-calls-proposals-open-eu598-million-help-make-your-green-project-ideas-come-true-2022-05-17_en
https://www.visegradfund.org/news/visegrad-focus-research-development-innovation-digitalization/
https://www.erasmusplus.sk/vyzva-2022/

