
Vážení čitatelia, členovia inovačného klastra, partneri na úrovni samosprávy, podnikatelia, vedci,
pedagógovia, zástupcovia verejnosti predkladáme Vám štvrtý informačno -  vzdelávací Newsletter -
časopis, ktorý vychádza mesačne v našom vydavateľstve REPRIK a je zverejňovaný na našej webovej
stránke v sekcii Newsletter. 
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„INOVÁCIA PREDSTAVUJE ROZDIEL MEDZI LÍDROM A NASLEDOVNÍKOM.“
STEVE JOBS

Naše motto 

Odborné podujatia
Stretnutie V Banskej Bystrici:

Dňa 08.07.2022 sa v Banskej Bystrici konal pracovný seminár členov a partnerov REPRIKu. Stretnutia 

sa zúčastnili zástupcovia z viacerých klastrových organizácií TEEK, IPEEK, NEK.

Hlavnými témami stretnutia boli:

• realizácia projektu Danube-2-Gas, oboznámenie sa s výsledkami za uplynulé obdobie, pripravované riešenia,

• Nosné témy klastra REPRIK, realizácia Regionálnych centier obehového hospodárstva (RCOH),

• Aktuálne vyhlásené výzvy, grantové schémy, možnosti využitia pre členov klastrov, možnosti využitia 

   a  zapojenia zahraničných partnerov do výziev, význam prepájania.

Deň obce Jesenské:

V rámci akcie sme boli 9. júla pozvaný zakladajúcim členom – obec Jesenské na XVIII. deň obce Jesenské. Novinkou

tohtoročného dňa obce boli Regionálne trhy Gemer – Malohont, prezentácia regionálnych výrobcov. Vďaka tomu

sme mohli reprezentovať a predstaviť činnosti klastrovej 

organizácie REPRIK a jej členov. Najväčší záujem 

od návštevníkov bol o realizáciu vodozádržných opatrení. 

Poďakovanie patrí predovšetkým nášmu partnerovi 

Miestnej akčnej skupiny MAS Cerovina, ktorá pomáhala 

organizačne zabezpečiť priestor pre náš výstavný stánok.

http://www.reprik.eu/


Pracovný workshop vo Zvolene:

Dňa 09.08.2022 sa vo Zvolene konal pracovný workshop. Stretli sa zástupcovia samosprávy, podnikateľského

prostredia a tretieho sektora. Ako dôležitú tému okrem energetickej sebestačnosti videli zástupcovia jednotlivých 
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sebestačnosti/bezpečnosti, ako uviedol aj 

Ing. Pavel Koncoš, je to dôležitá téma, ktorej 

je nutné sa venovať. Za každú sekciu bol

navrhnutý garant, ktorý bude danú sekciu riadiť 

a koordinovať, pričom každý z garantov si navrhol

niekoľko ľudí do tímu. Jednotlivé tímy môžu využiť

priestory kultúrneho domu v Jesenskom a prípadné

riešenia hľadať s projektovým tímom kancelárie

REPRIK. Záštitu celého projektu RCOH GM prevzal

starosta obce Jesenské Mgr. Gabriel Mihályi PhD.

Pracovný workshop v Jesenskom:

Dňa 04.08.2022 sa konal pracovný workshop v obci Jesenské. Stretli sa zástupcovia samosprávy, podnikateľského

prostredia a tretieho sektora. Živá diskusia prebehla v rámci Energetickej sebestačnosti a potravinovej 

sektorov práve vo vzdelávaní. Vzdelávanie je dlhodobý proces, ktorý 

je nutné podchytiť už na základných školách. Garanti jednotlivých sekcií

si v súčasnom období zostavujú vlastné tímy na riešenie projektových

zámerov. Výstupom budú práve integrované projektové zámery, ktoré

budú prelínať niekoľko tém a budú podkladom pre PHRSR resp. IÚS.

Jednotlivé stretnutia sa budú realizovať pod záštitou mesta Zvolen

v zasadačke na MsÚ. Záštitu celého projektu RCOH UMR Zvolen prevzal 

Ing. Vladimír Maňka.

http://www.reprik.eu/
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Plánujeme v mesiaci september:

Workshop RCOH Gemer-Malohont v obci Jesenské.

Workshop RCOH UMR Zvolen na MsÚ Zvolen.

Pracovné stretnutie klastrových organizácií v rámci SR, rozvoj

spolupráce, uskutočnené Banskobystrickom kraji.

Účasť na konferencii "European Cluster Conference" organizovanú

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) v dňoch 26 - 27

September 2022 v Prahe.

Účasť na summite s názvom "All Digital Summit 2022" v dňoch       

 28 - 30 September 2022 v Prahe.

Ponuka služieb
> EVVO vzdelávanie na ZŠ a SŠ od septembra 2022

> Zapojenie MAS v regióne do výziev na vzdelávanie v rámci Animácií v PRV

> Vypracovania analýz, štúdií realizovateľnosti pre hospodárske subjekty

> Vypracovanie Environmentálneho hodnotenia dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov vhodné pre   

    vodozádržné opatrenia

> V spolupráci s inými organizáciami Vám môžeme zabezpečiť vypracovanie analýz z rôznych oblastí napr.

energetiky, environmentálnej, sociálnych (NEK, TEEK, IPEEK, KRR, SPK, HEMPcluster,  služba Ecoportál).

Výzvy

Výzvy z  Plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota 2022-2026 

https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-rimavska-sobota-2022-2026

Výzvy v rámci Plánu obnovy a odolnosti  - https://www.minedu.sk/30088-sk/vyzvy/

Podpora regiónu
V rámci podpory kultúry a rozvoja detí

v okrese Rimavská Sobota zabezpečila

organizácia REPRIK virtuálnu realitu pre deti

z 5. športového tábora detí.

http://www.reprik.eu/
https://www.europeanclusterconference.eu/
https://all-digital.org/adsummit/all-digital-summit-programme/
http://www.nek.sk/
https://www.teek.one/
https://www.ipeek.eco/
https://www.klasterrr.sk/
https://portal.spklaster.sk/index.php/sk/
https://www.hempcluster.eu/
http://www.ecoportal.site/
https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-rimavska-sobota-2022-2026
https://www.minedu.sk/30088-sk/vyzvy/
https://www.jesenske.sk/udalosti-v-obci/zo-zivota-obce-1/5-sportovy-tabor-687sk.html
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Pokiaľ si neprajete zasielať aktuality/newsletter od nás, napíšte nám na office@reprik.sk, 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 

Tajnička
1. Vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu;
miera všetkých foriem pohybu hmoty.
2. Skupina stromov.
3. Vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť.

4. Technické zariadenie produkujúce elektrickú energiu.
5. ,,.. predstavuje rozdiel medzi lídrom a nasledovníkom"

6. Osoba, ktorá sa zaoberá ekológiou, sa volá ....

Vzdelávanie pre ZŠ, SŠ 
a samosprávu

Spracovanie ŽoNFP

Spracovanie ŽoPr

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Spracovanie relevantnej štúdie

Spracovanie VO

Spracovanie finančnej analýzy

Pomoc s implementáciou projektov

V spolupráci s našimi partnermi poskytujeme:

Výzvy a grantové schémy

 

 

 

SCHVÁLENOU NOVELOU POSLANCI ZRUŠILI REGULOVANIE
CIEN ZA KOMODITU ELEKTRINA A PLYN A UZÁKONILI, ŽE 
OD 01.10.2022 VŠETCI ZRANITEĽNÍ ODBERATELIA BUDÚ
PLATIŤ ZA ELEKTRINU A PLYN VO FAKTÚRACH ZA CENY
TRHOVÉ (NIE ZA REGULOVANÉ CENY). VIAC INFORMÁCIÍ

https://www.reprik.eu/vzdelavanie-a-osveta-evvo/
http://www.reprik.eu/
https://www.reprik.eu/vzdelavanie-a-osveta-evvo/
https://financnenoviny.com/energeticky-ombudsman-dava-do-pozornosti/

