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

Mesiac Jún bol pre REPRIK bohatý na odborné podujatia. Jedným z nich bola konferencia s medzinárodnou

účasťou „ECO & ENERGY Innovation2022“, ktorej sme boli spoluorganizátorom. Konferencia bola

organizovaná ako prezentácia,

najlepších tvorivých výstupov projektov a investičných

zámerov s inovačným potenciálom, vypracovaných 

samotnými účastníkmi a zástupcami viacerých

klastrových organizácii, zo súbežne realizovaného

výskumného a vzdelávacieho projektu a súvisiacej 

prezentácie renomovanými lektormi a riešiteľmi 

zo Slovenska i zahraničia s obhajobou pred domácou

 i medzinárodnou odbornou verejnosťou. 

Hlavnými témami boli:

- Inovácie v energetickom priemysle a ekológii, nové trendy v oblasti efektívnosti a zdroje energií, budovanie

environmentálneho prostredia.

- Tvorba moderných inovačných projektov a priemyselných diel so zreteľom na implementáciu u investorov s

dôrazom na implementáciu najmä v prostredí MSP.

Súčasťou konferencie boli zverejnené Zborníky príspevkov a prezentácií, ktoré nájdete TU alebo na našej

webovej stránke.

Viac informácií nájdete na našej stránke na webovej stránke www.reprik.eu v sekcií AKTIVITY.
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„INOVÁCIA PREDSTAVUJE ROZDIEL MEDZI LÍDROM A NASLEDOVNÍKOM.“
STEVE JOBS

Naše motto 

Odborné podujatia

31. mája 2022 sa uskutočnili odborné prednášky s názvom Fórum Ekológov 2022 pod záštitou odborníkov 

vo viacerých témach:  Stromy a Lesy, Voda, Energie, Odpady a Vzdelávanie. Každú tému odprezentoval

odborník v danej oblasti, ktorý uviedol možnosti riešenia alebo 

príklady dobrej praxe.

Viac informácií nájdete TU.

http://www.reprik.eu/
https://drive.google.com/file/d/1J8UxXZaavgd4xg39Oga2g4-b3VdqOmjd/view?usp=sharing
https://www.reprik.eu/?p=1229
https://forumekologov.websnadno.eu/Rok-2022.html


V rámci spolupráce pomáhame vytvoriť odbornú webovú platformu Ecoportál.

Táto platforma je rozdelená do 35 kategórií, s návrhom riešení pre každú z nich. Ťažiskovou oblasťou

činnosti správcu je technický výkon správy, poradenstvo pri výbere vhodného riešenia a predloženie návrhu

optimálneho spôsobu financovania.
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Súčasťou RCOH je dôležitou časťou Centrum zhodnocovania odpadu v obci za účelom spracovania

odpadového textilu a šatstva vyzbieraného v rámci separovaného zberu od obyvateľov regiónu.

Ing. Ján Plesník - garant témy Reuse centrum spracoval modelové príklady, kde uvažuje s potenciálnym

počtom obyvateľov regiónu v počte 50 000 obyvateľov a textilným odpadom 1500 ton za rok. Na základe

kalkulácií stanovil náklady a príjmy pri vytvorení Reuse centra. 

V súčasnom období ešte nie je legislatívne TEXTIL v prúde odpadov, kde je financovaný zber cez OZV a možný

príspevok na REUSE a recykláciu.

Výzvy v oblasti energetiky
•  nespoliehať sa na globálnych distribútorov, ale vytvárať nezávislé ostrovné prevádzky s priaznivou
energetickou bilanciou;
• prepájať energetické komunity subjektov verejného ale aj súkromného sektora (priemysel,
poľnohospodárstvo, firmy, škola, škôlka, obecný úrad, športoviská, bytové domy …;
•    aktívne pristupovať k legislatívnym zmenám, samospráva sa môže stať partnerom na energetickom trhu;
•    optimalizovať energetické domény (teplo, plyn, elektrická energia, emisie, doprava, infraštruktúra,....).

 

REPRIK Vám ponúka spoluprácu pri sprocesovaní žiadostí:

Zelený vzdelávací fond

Výška maximálnej žiadanej dotácie je 5 000 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania

oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

Viac informácií nájdete TU.

Environmentálny fond

Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Maximálna výška dotácie je 200 000 EUR pre činnosť E1;

Maximálna výška dotácie je 50 000 EUR pre činnosť E2;

Viac informácií nájdete TU.

http://www.reprik.eu/
http://www.ecoportal.site/
https://envirofond.sk/2022/05/03/zverejnujeme-specifikaciu-cinnosti-na-oblast-zeleny-vzdelavaci-fond/
https://envirofond.sk/2022/06/08/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2022-oblast-environmentalna-vychova-vzdelavanie-a-osveta-e/
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V rámci riešenia RCOH v téme Virtuálna elektráreň, Ing. Gabriela Lukáčová uskutočnila stretnutia 
so zástupcami podnikateľského sektora a samospráv nielen v regióne Gemer-Malohont, ale aj 
v Banskobystrickom kraji. Projekt sleduje rýchlo sa tvoriace zmeny na slovenskom dennom trhu s energiou 
už dnes napr. v porovnaní s rokom 2021. Tento jav má okrem iného za následok významné ohrozenie minulých
aj súčasných investícií do FVE (fotovoltaická elektráreň), zameraných na jednoduchú dodávku energie do siete
bez lokálnej spotreby a v rámci tohto identifikuje adaptačné riešenia a návrhy na implementáciu.

Koncept virtuálnej elektrárne je veľkou príležitosťou na implementáciu takmer akejkoľvek technológie, ktorá

produkuje alebo spotrebováva elektrickú energiu a súčasne umožňuje zvýšiť stabilitu elektrickej sústavy 

aj po zvýšení podielov OZE (obnoviteľný zdroj energie). 

Garanciou nad sekciou Virtuálnej elektrárne zastrešuje Ing. Gabriela Lukáčová - LUGASOL.

Stále silnejšiu úlohu preto zohráva využívanie regulácie zdrojov, spotrebičov i

akumulátorov, ktoré doteraz nebolo ekonomicky zaujímavé samostatne 

realizovať alebo realizácia s ohľadom na energetický kódex nebola legálne 

možná. Súčasná situácia však nahráva tzv. agregáciu elektrického výkonu 

a spotreby. Inými slovami, je možné konsolidovať 

prebytky, nedostatky a schopnosť akumulácie 

do virtuálneho bloku, ktorý je možné ako celok

riadiť pomocou peer-to-peer komunikácie.

Na základe tejto koncepcie je možné vykrývať

vzájomné pozitíva s negatívami rôznych

technológií. Typickým príkladom 

dlhodobej tendencie je klesajúca 

výrobná kapacita FVE (fotovoltaická elektráreň) v zimných mesiacoch, kedy naopak rastie potreba po výrobe

tepla z kogeneračného motora. Krátkodobou tendenciou na dennej báze je plánovanie použitia jednotlivých

spotrebičov – napr. doplnenie vzdušníka na tlakový vzduch, ktorý môže byť s maximálnym výkonom

kompresora vyrábaný práve v dobe najväčšej produkcie FVE (fotovoltaická elektráreň). Vďaka agregácii je

vplyvom jednotného trhu s energiou naprieč celým štátom možné konsolidovať výrobu, spotrebu a akumuláciu

bez územného obmedzenia a využívať vyrábané prebytky. 

Virtuálna elektráreň

EVVO  

Ponúkame prednášky spojené so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním
účastníkov s odbornými lektormi a moderátormi a stretnutia s podnikateľskými subjektmi v regióne.
Samozrejmé je zabezpečenie vzdelávacích materiálov, občerstvenia, priestorov a príspevkov na cestovné.
Hlavnými témami sú:
- Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
- Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

http://www.reprik.eu/


Obsahová náplň tém:
Názov témy: „Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy“
Podtémy:
Tvorba integrovaných projektových zámerov.
Status QUO – východiskový stav územia.
Návrhový stav po realizácii zámeru.
3 H - základ správneho postupu pre návrh zelenej infraštruktúry.
Environmentálne hodnotenie dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov
Názov témy: „Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy“
Podtémy:
Certifikácia GREENPASS®.
Stanovenie merateľných ukazovateľov:
Klíma prostredia – pocitová teplota, tepelné ostrovy.
Biodiverzita - nakladanie či spotreba CO2.
Voda – nakladanie so zrážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti.
Vzduch – zachovanie prirodzených vetracích koridorov, poletové častice.
Energia - efekt zelene na lokalitu projektu.
Retenčno-drenážne parkoviská na princípe obehového hospodárstva.
Vegetačné strechy – systémy, výhody, aplikácie. Benchmarky pre prvky zelenej infraštruktúry. Zelené a sociálne
verejné obstarávanie.
Viac informácií poskytne garant témy Ing. Ján Plesník alebo na webovej stránke www.reprik.eu v sekcií Témy.
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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.
V prípade záujmu o stretnutie píšte na email adresu reprik@reprik.sk

KANCELÁRIA ADRESA
Lučenecká cesta 2266/6
960 01 Zvolen
Slovakia 

Plánujeme v mesiaci júl:   
Workshop RCOH Gemer-Malohont.
Pracovné stretnutie klastrových organizácií. 

http://www.reprik.eu/

