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1.2. Skupinová práca a E-learning:
Mali by byť použité tieto jednotky:
 Vysvetliť individuálnu a skupinovú prácu
 Dať účastníkom možnosť výmeny / spoločne pracovať na ich téme /
organizovanie stretnutí a ďalšie kroky
 Čas na úpravu prezentácie skupinovej práce na konci kurzu
 Predstaviť a vysvetliť e-learning a požiadavky pre využitie e-learningu
(aspoň 2 jednotky počas semináru, počas prvého kurzu modulu)
Toto rozdelenie je odporúčaním. Efektívne rozdelenie je na rozhodnutí
usporiadateľa semináru.
 Práca a výmena v skupinách: asi 5 jednotiek
 Prezentácie skupinovej práce na konci kurzu: cca 6 jednotiek (cca 30 do
45 minút na skupinu)
 E-learning: prezentácia e-learningových nástrojov, poučenie a vysvetlenie
(cca 2-3 ks)
1.3. Administrácia:
Týchto 12 jednotiek by mali byť použité pre zavedenie, správu vecí, krátke prestávky
a obedňajšie prestávky. Toto rozdelenie je odporúčaním. Efektívne rozdelenie je na
rozhodnutí usporiadateľa semináru.
 Uvítanie a úvod v dopoludňajších hodinách (15 min denne)
 Prestávky na kávu (30 min za deň - jedna prestávka v dopoludňajšom, jedna
prestávka v popoludňajšej časti)
 Obed (45 min denne)
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente
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1.4. E-learning:
Vzdelávací seminár pre samosprávy o energetike a ochrane klímy zahŕňa elearningové možnosti s celkom 14 jednotiek. 2 jednotky počas prvého kurzu modulu
sú určené pre prezentáciu, zavedenie a vysvetlenie e-learningové nástroje (pozri
časť 1.3. Vyššie).
Nástroj e-learningu poskytuje nasledujúce cvičenie pre účastníkov kurzu:


Časť „Fórum“ (kto sa chce predstaviť ostatným , predstaviť príklady dobrej praxe či
nápady projektovej ich obcí)



Časť „Up / download“ (miesto pre študijné materiály, ppt od lektorov, ppt k skupinovej
práci, pre individuálnu prácu, pridružné materiály k príslušným 6 témam (pozri bod
1.2.), napríklad zaujímavé dokumenty aplikácie Google Earth - klimatické výlety atď.



Časť „Novinky“ : lektori semináru môžu poskytnúť správy a upozornenia pre
účastníkov.



Časť „Krátke filmy“ : k všetkým príslušným 6 témam (. Pozri bod 1.2) (krátke) filmy sú
k dispozícii.



Časť „Kvízy“ (jeden test po každom 2-dňovom module sa skladá z 15 otázok, celkom 3
kvízy počas semináru).
Tieto cvičenia možno vykonať účastníci doma prostredníctvom e-learningu. Počítajp sa
za 12 jednotiek.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente
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všetkých aspektov procesu učenia. Výučba študenta sa začína podľa vlastných potrieb
študujúcich, jeho schopnosti, štýlu učenia, existujúcich zručností a skúseností. Aktívne
učenie je ideálne, keď majú študenti príležitosť uplatňovať svoje zručnosti a znalosti,
ktoré sa snažia rozvíjať.
Napríklad pomocou riešenia problémov a skupinových aktivít, poskytnete študentom
príležitosť ako využiť ich vedomostí a aby ich učenie bolo pútavejšie a zmysluplnejšie
ako je len diskusia, kladenie otázok, pokusov a omylov a vyjednávanie.
Doporučené postupy pre zapojenie účastníkov
Brainstorming je skupinová kreatívna technika, ktorou sa skupina snaží nájsť riešenie
pre konkrétny problém zhromažďovaním nápadov, spontánne prispievajú svojimi
nápadmi. http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
A mind map is a diagram used to represent words, ideas, tasks, or other items linked to
and arranged around a central key word or idea.
Myšlienková mapa je diagram používajúci na reprezentáciu slová, myšlienky, úlohy a
iné
predmety
súvisiace
s
usporiadaním
slov
alebo
centrálny
kľúč
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map.
V aplikácii Google Earth si môžete prezrieť scenáre klimatických zmien, komunikovať s
online tours, vyšetrovať odlesňovanie a dokonca sa ponoriť do hlbín oceánov.
Preskúmať potenciálne dôsledky zmeny klímy na našej planéte Zem, a dozvedieť sa o
adaptačných a mitigačných opaterní, v rámci konferencie o klíme OSN.
http://www.google.com/earth/index.html
Google Earth video s Kofi Annan vysvetľujúce dopady klimatických zmien
http://sitescontent.google.com/google-earth-for-educators/classroom-resources/lessonplan-library/impact-of-climate-change
Metaplan technika alebo jednoducho kartová technika je systém, ktorý zbiera
nápady, keď skupina ľudí pracujú spoločne.
http://en.wikipedia.org/wiki/Metaplan
Role-play je hra, v ktorej hráči prevzmú úlohu postáv vo fiktívnom prostredí. Hráči
prevezmú zodpovednosť za konanie týchto úloh v rámci príbehu, a to buď
prostredníctvom hrania, alebo prostredníctvom štruktúrovaného procesu rozhodovania
alebo charakterového rozvoja. http://en.wikipedia.org/wiki/Role-playing_game
(Interaktívne) Kvízy posilňujú vzdelávanie a udržujp u študentov záujem.
Britský parlamentný štýl diskusie je obyčajná forma akademickej debaty. Prejavy sú
zvyčajne
medzi
piatimi
až
siedmimi
minút
trvania.
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Parliamentary_Style
Stratégia skladačky je efektívny spôsob výučby, ktorý tiež podporuje načúvanie,
zapájanie, interakciu, vzájomné vzdelávanie a spoluprácu tým, že každý člen skupiny
má dôležitú úlohu v akademickej činnosti. Jednotlivci i skupinová zodpovednosť sú
integrované do procesu. Skladačky predstavujú prístup štyroch zručnosti, ktorý integruje
hovorenie,
čítanie,
počúvanie
a
písanie.
http://www.jigsaw.org/steps.htm
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente
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V dialógu World Café, sa ľudia zúčastňujú v malých intímnych rozhovorov u stolčekov v
uvoľnenej atmosfére podobnej ako Európska kaviareň. Ako sa rozhovor odohráva, sa
ľudia pohybujú medzi skupinami, nadhadzujú svoje myšlienky a otázky - tie, ktoré sú
skutočne
dôležité
pre
ich
život
a
prácu.
https://www.worldcafeeurope.net/frontend/index.php
Technológia Open-space (OST) je metóda ako hosťovať stretnutia, konferencie,
firemné stretnutia a verejné udalosti, ktoré sa zameriavajú na konkrétny a dôležitý účel
alebo úlohy – ktoré sú však bez dopredu vytýčeného cieĺa a programu,
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?AboutOpenSpace

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente
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I. Všeobecné informácie
1.

Názov vzdelávacej aktivity:
„Vzdelávací seminár o energetike a ochrane klímy CLIPMA“ (seminár pre
miestnych energetikov)

2.

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:
Vzdelávací seminár – Seminár odborne vyprofiluje absolventov v oblasti základných
princípov klimatickej zmeny a jej prepojenia s lokálnymi aktivitami. Je určený pre
pracovníkov samospráv a osoby aktívne sa podieľajúce na aktivitách samosprávy –
mimovládne organizácie, aktívni občania.

3.

Cieľ vzdelávacej aktivity:
Cieľom semináru je zvýšiť znalosti účastníkov o princípoch klimatických zmien,
klimatickej politiky na národnej a medzinárodnej úrovni a o jej následnej
implementácii na lokálnu. Seminár sa zameriava na klimatickú zmenu, ochranu
klímy, úsporu energie, praktické opatrenia na miestnej a regionálnej úrovni a
ukážky dobrej praxe. Význam témy energetiky rastie nielen na globálnej úrovni, ale
čoraz viac aj na úrovni samospráv a regiónov.
Štruktúru seminára pripravila Klimatická Aliancia v Rakúsku v spolupráci s
certifikovanou rakúskou inštitúciou zameranou na vzdelávanie v oblasti životného
prostredia „die umweltberatung”. V Rakúsku sa tento seminár úspešne realizuje už
od roku 2007 a doteraz ho absolvovalo viac ako 100 predstaviteľov rakúskych
samospráv. Tento rok sa organizuje seminár aj pre samosprávy v Maďarsku,
Slovinsku a na Slovensku. Jeho obsah u nás pripravili organizácie Centrum
environmentálnej a etickej výchovy Živica a Priatelia ZemeCEPA. Web stránka
pilotného projektu je www.clipma.eu

4.

Cieľové skupiny:
V oblasti vzdelávacej činnosti je našim zámerom pozdvihnúť povedomie a zvýšiť

rozsah informácií týkajúcich sa energetiky a ochrany klímy u ľudí, ktorí s touto témou
pracujú a majú možnosť svojím konaním a rozhodnutiami ovplyvniť túto
problematiku a s nimi súvisiace témy. Cieľové skupiny zahŕňajú
predstaviteľov/pracovníkov samospráv a okresov, poslancov, členov komisií ako aj
občianske organizácie, ktoré so samosprávami spolupracujú. Takisto do tejto
skupiny patria ľudia, ktorí sa angažujú alebo majú záujem byť aktívni v oblasti
energetiky.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente
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5.

Požadované vstupné vzdelanie: Nevyhnutný stupeň dosiahnutého vzdelania pre
zaradenie uchádzača do vzdelávania je ukončené stredoškolské vzdelanie.

6.

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho školenia získa aktuálne poznatky z oblasti energetiky a
ochrany klímy. Na seminári sa účastníci dozvedia ako efektívnejšie využívať
energetické zdroje svojho regiónu a lokálne obnoviteľné zdroje energie. Na reálnych
príkladoch zistia ako byť energeticky úspornejšími. Prednášky sú dopĺňané
exkurziami a ukážkami dobrej praxe. Účastníci zároveň získajú inšpirácie k
praktickým krokom, ktoré môžu využiť vo svojej samospráve.

7.

Metódy výučby:
V rámci semináru sa kombinujú PowerPointové prednášky odborníkov, exkurzie,

individuálne štúdium prostredníctvom internetu (eLearning) a priama diskusia s
expertmi.
Jednotlivé bloky seminára sa uskutočnia na rôznych miestach, ktoré boli vybrané
tak, aby poskytovali zaujímavé konkrétne príklady energetických úspor a využívania
obnoviteľných zdrojov energie.

8.

Forma záverečnej skúšky:
Forma záverečnej skúšky sa uskutoční prostredníctvom vypracovania a obhajoby
záverečnej práce. Cieľom práce je sformulovať nejaký užitočný zámer pre
obec/mesto/ komunitu s využitím získaných informácií a poznatkov zo seminára.
Zámery by mali byť konkrétne a realizovateľné. Taktiež by mali vychádzať z
reálnych potrieb obce/ komunity.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
Vzdelávací seminár je rozdelený do troch modulov v dvojdňových blokoch. Celkový
rozsah vzdelávacej aktivity je:
9.

Modul 1:
Modul 2:
Modul 3:

15 hodín (teoretická časť – 13 hodín, praktická časť – 2 hodiny)
15 hodín (teoretická časť – 12 hodín, praktická časť – 3 hodiny)
13 hodín (teoretická časť – 7 hodín, praktická časť – 6 hodiny)

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente
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II. Štruktúra semináru
Téma
1. Základné princípy, vedecké a politické pozadie

Jednotky
7

2. Obnoviteľné zdroje energie a energetická
účinnosť

5

3. Poľnohospodárstvo, stravovanie a ochrana pôdy

6

4. Mobility, traffic and regional land-use planning

6

5. Mobilita, prevádzka a regionálne územné
plánovanie

6

6. Riešení a adaptačné stratégie
Voľné jednotky na špecifické podmienky pre danú
krajinu, čo zodpovedá jednej zo šiestich hlavných
tém

8
-

Celkový počet jednotiek

38

Modulová štruktúra bola zvolená kvôli potrebe ukázať niekoľko úspešných modelových
príkladov v obciach u nás aj v zahraničí. Seminár si ukladá za cieľ zvýšiť znalosti
účastníkov o princípoch klimatických zmien, klimatickej politiky na národnej a
medzinárodnej úrovni a o jej následnej implementácii na lokálnu a preto bolo nutné
zvoliť modulovú štruktúru seminára. Pre absolventov seminára je potrebné vidieť
praktické opatrenia na miestnej a regionálnej úrovni a ukážky dobrej praxe, aby získali
komplexnejší prehľad v problematike.

Modul 1: Globálny kontext a energetické úspory
Modul 2: Obnoviteľné zdroje energie a regionálna energetika
Modul 3: Energetika a lokálna ekonomika
Cieľom semináru je zvýšiť znalosti účastníkov o princípoch klimatických zmien,
klimatickej politiky na národnej a medzinárodnej úrovni a o jej následnej implementácii
na lokálnu. Seminár sa zameriava na klimatickú zmenu, ochranu klímy, úsporu energie,
praktické opatrenia na miestnej a regionálnej úrovni a ukážky dobrej praxe. Význam
témy energetiky rastie nielen na globálnej úrovni, ale čoraz viac aj na úrovni samospráv
a regiónov.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente
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Absolvent vzdelávacieho školenia získa aktuálne poznatky z oblasti energetiky a
ochrany klímy. Na seminári sa účastníci dozvedia ako efektívnejšie využívať
energetické zdroje svojho regiónu a lokálne obnoviteľné zdroje energie. Na reálnych
príkladoch zistia ako byť energeticky úspornejšími. Prednášky sú dopĺňané exkurziami a
ukážkami dobrej praxe. Účastníci zároveň získajú inšpirácie k praktickým krokom, ktoré
môžu využiť vo svojej samospráve.
Cieľové skupiny zahŕňajú predstaviteľov/pracovníkov samospráv a okresov, poslancov,
členov komisií ako aj občianske organizácie, ktoré so samosprávami spolupracujú.
Takisto do tejto skupiny patria ľudia, ktorí sa angažujú alebo majú záujem byť aktívni v
oblasti energetiky.

MODUL 1
Názov vzdelávacej aktivity: Globálny kontext a energetické úspory
Organizačná forma vzdelávacej aktivity: Prvý modul vzdelávacieho seminára
Vzdelávací seminár – Prvý modul má dĺžku trvania 2 dni a je tematicky zameraný
najmä na globálny kontext – príčiny a dôsledky zmeny klímy, energetickú krízu danú
ubúdajúcimi fosílnymi palivami, jej súvislosť s finančnou krízou a prehľad opatrení na
ochranu klímy a energetických politík na medzinárodnej, európskej aj národnej úrovni.
Druhá časť sa sústredí na energetické úspory, efektívnosť, pasívne budovy a
udržateľnú dopravu na komunálnej úrovni. Komplex Vzdelávacieho centra Zaježová bol
rekonštruovaný s využitím env. technológií a prírodných materiálov.
Cieľ vzdelávacej aktivity: Cieľom prvého modulu je zoznámiť účastníkov s príčinami a
dôsledkami zmeny klímy, energetickej krízy a jej súvislosťou s finančnou krízou, ako aj
ponúknuť prehľad opatrení na ochranu klímy a energetických politík na medzinárodnej,
európskej aj národnej úrovni.
Profil absolventa:
Absolvent prvého modulu získa aktuálne poznatky o príčinách a dôsledkoch zmeny
klímy, energetickej krízy danej ubúdajúcimi fosílnymi palivami, jej súvislosť s finančnou
krízou a prehľad opatrení na ochranu klímy a energetických politík na medzinárodnej,
európskej aj národnej úrovni. Absolvent sa zoznámi s energetickými úsporami,
efektívnosťou, pasívnymi budovami a udržateľnou dopravou na komunálnej úrovni v
rámci príkladu dobrej praxe vo Vzdelávacom centre Zaježová.

Metódy výučby:
V rámci prvého modulu sa kombinujú PowerPointové prednášky odborníkov, exkurzia a
priama diskusia s expertmi.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
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Forma záverečnej skúšky:
V rámci prvého modulu sa neuskutoční záverečná skúška.
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
15 hodín (teoretická časť – 13 hodín, praktická časť – 2 hodiny)

MODUL 2
Názov vzdelávacej aktivity: Obnoviteľné zdroje energie a regionálna energetika
Organizačná forma vzdelávacej aktivity: Druhý modul vzdelávacieho seminára
Vzdelávací seminár – Druhý modul má dĺžku trvania 2 dni a zameria na vhodné
spôsoby využívania obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltika, termické využívanie
slnka, využívanie lesnej aj nelesnej biomasy a tepelné čerpadlá), kritériá udržateľnosti a
význam lokálneho plánovania energetiky. V energeticky pasívnom školiacom stredisku
Inštitútu Veronica v moravskom Hostětíne účastníci absolvujú prehliadky inšpiratívnych
miestnych energetických projektov. Inštitút Veronica je známy svojimi ekologickými
projektmi. Poslaním Centra je ukazovať na praktických príkladoch, realizovaných
modelových projektoch a výsledkoch ich monitorovania, že vzťah k prírode, miestnym
zdrojom a tradíciám spolu s ohľaduplným hospodárením môže chrániť životné
prostredie a globálnu klímu, ekonomicky stabilizovať vidiek a riešiť nezamestnanosť i v
pomerne odľahlých oblastiach.
Profil absolventa:
Absolvent druhého modulu získa aktuálne poznatky o vhodných spôsoboch využívania
obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltika, termické využívanie slnka, využívanie lesnej
aj nelesnej biomasy a tepelné čerpadlá), kritériá udržateľnosti a význam lokálneho
plánovania energetiky. V energeticky pasívnom školiacom stredisku Inštitútu Veronica v
moravskom Hostětíne absolvent získa prehľad o inšpiratívnych miestnych
energetických projektov. Inštitút Veronica je známy svojimi ekologickými projektmi.
Poslaním Centra je ukazovať na praktických príkladoch, realizovaných modelových
projektoch a výsledkoch ich monitorovania, že vzťah k prírode, miestnym zdrojom a
tradíciám spolu s ohľaduplným hospodárením môže chrániť životné prostredie a
globálnu klímu, ekonomicky stabilizovať vidiek a riešiť nezamestnanosť i v pomerne
odľahlých oblastiach
Metódy výučby:
V rámci druhého modulu sa kombinujú PowerPointové prednášky odborníkov, exkurzia
a priama diskusia s expertmi.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
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Forma záverečnej skúšky:
V rámci druhého modulu sa neuskutoční záverečná skúška.
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
15 hodín (teoretická časť – 12 hodín, praktická časť – 3 hodiny)

MODUL 3
Názov vzdelávacej aktivity: Energetika a lokálna ekonomika
Organizačná forma vzdelávacej aktivity: Tretí modul vzdelávacieho seminára
Vzdelávací seminár – Tretí modul má dĺžku trvania 2 dni a sústreďuje sa na význam
regionálnej energetickej autonómie a výpočet prínosu energetických projektov pre
lokálnu ekonomiku, kritériá pre dobré projekty a miestne adaptačné stratégie na zmenu
klímy.
Cieľ vzdelávacej aktivity:
Cieľom tretieho modulu je zoznámiť účastníkov s dôležitosťou regionálnej energetickej
autonómie a oboznámi účastníkov s kritériami pre dobré projekty a miestne adaptačné
stratégie na zmenu klímy.
Profil absolventa:
Absolvent tretieho modulu s dĺžku trvania 2 dni získa komplexné vedomosti o význame
regionálnej energetickej autonómie. Naučí sa ako sa vypočíta prínos energetických
projektov pre lokálnu ekonomiku, kritériá pre dobré projekty a miestne adaptačné
stratégie na zmenu klímy.
Metódy výučby:
V rámci tretieho modulu sa kombinujú PowerPointové prednášky odborníkov, exkurzia a
priama diskusia s expertmi.
Forma záverečnej skúšky:
V rámci tretieho modulu sa uskutoční záverečná skúška formou prezentácie s pomocou
power point prezentácie (alebo iného iného prezentačného programu).
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
13 hodín (teoretická časť – 7 hodín, praktická časť – 6 hodiny)

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
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III. Učebný plán
Učebný plán:
Teoretická časť:
Úvod do problematiky obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na trvalú udržateľnosť
Udržateľné regionálne plánovanie energetiky
Význam energetických úspor a energetickej autonómie pre miestnu ekonomiku
Príklady dobrej praxe
Inštrukcie k záverečnej
práci Praktická časť:
Praktické ukážky úspešných energetických a klimatických adaptačných projektov
Prezentácia záverečnej práce

Modul 1: Globálny kontext a energetické úspory - 15 hodín (teoretická časť – 13
hodín, praktická časť – 2 hodiny)
Modul 2: Obnoviteľné zdroje energie a regionálna energetika - 15 hodín (teoretická
časť – 12 hodín, praktická časť – 3 hodiny)
Modul 3: Energetika a lokálna ekonomika - 13 hodín (teoretická časť – 7 hodín,
praktická časť – 6 hodiny)

Učebné osnovy: podrobne rozpracované všetky témy učebného plánu vzdelávacej
aktivity vypracované pre teoretickú a praktickú časť výučby.
Učebné osnovy:
Teoretická časť:
MODUL 1: Globálny kontext a energetické úspory
Globálny kontext
•
•
•

Klimatická zmena a Slovensko (Lektor: Alexander Ač)
Ropný zlom (Lektor: Alexander Ač)
Medzinárodná a národná politika a legislatíva v oblasti energetiky a
ochrany klímy (Lektor: Mário Gnida)

Energetické úspory
•

Princípy inteligentnej energetiky regiónu; úspory energie
(Lektor: Juraj Zámkovský)

•
•
•
•

Energia a obec; energetická efektívnosť (Lektor: Laura Martonová)
Energia a budovy: pasívne domy (Lektor: Daniel Bizoň)
Samosprávy a doprava (Lektor: Petr Šmíd)
Skľudňovanie dopravy - príklady dobrej praxe (Lektor: Petr Šmíd)
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Praktická časť:
•
Exkurzia v Zaježovej

MODUL 2: Obnoviteľné zdroje energie a regionálna energetika
Obnoviteľné zdroje energie
•
•
•

Slnečná termická energia (Lektor: Ing. Ján Tomčiak)
Slnečná fotovoltická energia a a tepelné čerpadlá Energia z biomasy
(Lektor: Ing. Pavel Šimon, CSc )
Kritériá udržateľného energetického využívania biomasy (Lektor: Juraj
Zamkovský)

Regionálna energetika
•

Udržateľné regionálne plánovanie energetiky I.
(Lektor: Juraj
Zamkovský)
Udržateľné regionálne plánovanie energetiky II. a
príklady dobrej praxe (Lektor:
Juraj Zamkovský)

Praktická časť:
• Exkurzia v Hostetíne

MODUL 3: Energetika a lokálna ekonomika
Energetika a lokálna ekonomika
•
•
•

Energetická autonómia regiónu (Lektor: Juraj Zamkovský)
Význam energetiky pre miestnu ekonomiku(Lektor: Juraj Zamkovský)
Stratégie na adaptáciu a zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy
(Lektor: Alexander Áč)

•

Príklad adaptačnej stratégie (Lektor: Alexander Áč)

Praktická časť:
•
Exkurzia v Čiernom Balogu

Prezentácia záverečných prác

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
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IV. Technické vybavenie:

a) konkretizácia výučbových priestorov - vlastné, prenajaté, počet učební,

kapacita, vlastné alebo prenajaté priestory - 1 učebňa s kapacitou 20 ľudí
b) vybavenie výučbových priestorov zodpovedajúcou didaktickou

technikou - druh, počet didaktických pomôcok a prístrojovej techniky,
Vybavenie priestorov – dataprojektor – 1 ks, premietacie plátno – 1 ks, notebook – 1
ks, predlžovačky – 2 ks, flipchart – 1 ks, fixky a papiere na filpchart

V. Študijná literatúra a študijné materiály k semináru:
•

Podklady od jednotlivých lektorov

•

MacKay, D.: Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou, UIT
Cambridge,
2008 (je k dispozícii online).

•

Šteiner, A., Hegyi, L.: Klimatická zmena – výzva pre lokálny rozvoj na
Slovensku Karpatský rozvojový inštitút, Košice, 2012 (je k dispozícii
online).

•

Němcová, P.: Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým
obcím?, Brno, Trast pro ekonomiku a společnost, 2010 (je k dispozícii
online).

•

Uhlířová, J.: Co přinesly projekty v Hostětíně? Analýza modelových
projektů udržitelného rozvoje, Brno, Trast pro ekonomiku a společnost,
2008 (je k dispozícii online).

•

http://www.priateliazeme.sk/cepa/eportal/
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ext

08:00 – 0
08:45 Regis
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09:00 - 0
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a
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18
20:00 Prezentácia o Zaježke (neformálna diskusia)

Deň 2

Energetické úspory

08:00 - 09:00 Raňajky
09:00 - 09:15 Privítanie a časový harmonogram (Priatelia Zeme-CEPA)
09:15 - 10:15 Princípy inteligentnej energetiky regiónu; úspory energie (Juraj Zamkovský,
PZ-CEPA)
10:15 - 11:15 Energia a obec; energetická efektívnosť (Laura Martonová)
11:15 - 11:30 Prestávka
11:30 - 13:00 Energia a budovy: pasívne domy (Daniel Bizoň, IEPD)
13:00 - 14:00 Obed
14:00 - 15:00 Samosprávy a doprava (Petr Šmíd, Nadace Partnerství)
15:00 - 15:15 Prestávka
15:15 - 17:15 Sklidňování dopravy - príklady dobrej praxe (Petr Šmíd, Nadace Partnerství)
17:15 - 18:00 Zhrnutie a diskusia (Priatelia Zeme-CEPA)
18:00 Večera a odchod domov
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Modul 2: 18. – 19. február 2013
Centrum Veronica, Hostětín, Česká republika
Druhá časť sa zameria na vhodné spôsoby využívania obnoviteľných zdrojov energie
(fotovoltika, termické využívanie slnka, využívanie lesnej aj nelesnej biomasy a tepelné
čerpadlá), kritériá udržateľnosti a význam lokálneho plánovania energetiky. V energeticky
pasívnom školiacom stredisku Inštitútu Veronica v moravskom Hostětíne účastníci absolvujú
prehliadky inšpiratívnych miestnych energetických projektov. Inštitút Veronica je známy svojimi
ekologickými projektmi. Poslaním Centra je ukazovať na praktických príkladoch, realizovaných
modelových projektoch a výsledkoch ich monitorovania, že vzťah k prírode, miestnym zdrojom a
tradíciám spolu s ohľaduplným hospodárením môže chrániť životné prostredie a globálnu klímu,
ekonomicky stabilizovať vidiek a riešiť nezamestnanosť i v pomerne odľahlých oblastiach.

Deň 1 Obnoviteľné zdroje energie
09:00 - 09:15 Privítanie a časový harmonogram (Priatelia Zeme-CEPA)
09:15 - 10:45 Slnečná termická energia (Ing. Ján Tomčiak, Thermosolar)
10:45 - 11:00 Prestávka
11:00 - 13:00 Slnečná fotovoltická energia a a tepelné čerpadlá (Ing. Pavel Šimon, CSc.)
13:00 -13:45 Obed
13:45 - 16:45 Exkurzia Hostětín
16:45 - 17:30 Energia z biomasy (Ing. Miroslava Knotková, Energetická Agentúra Zlínskeho Kraje)
17:30 - 18:00 Kritériá udržateľného energetického využívania biomasy (Juraj Zamkovský)
18:00 - 19:00 Večera
20:00 Neformálne posedenie

Deň 2 Regionálna energetika
08:00 - 9:00 Raňajky
09:00 - 10:15 Udržateľné regionálne plánovanie energetiky I. (Ing. M. Knotková, EAZK)
10:15 - 10:30 Prestávka
10:30 - 13:00 Udržateľné regionálne plánovanie energetiky II. a príklady dobrej praxe
(Ing. M.Knotková, EAZK)
13:00 -14:00 Obed
14:00 -15:00 Skupinová práca
15:00 - Občerstvenie a odchod domov
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Modul 3: 25. - 26. marec 2013
Penzión Urbanov vrch, Čierny Balog
Horehronská obec Čierny Balog v apríli minulého roka získala od medzinárodnej siete
samospráv Klimatická aliancia ocenenie Klimatická hviezda roka. Posledný modul sa sústredí
na význam regionálnej energetickej autonómie a výpočet prínosu energetických projektov pre
lokálnu ekonomiku, kritériá pre dobré projekty a miestne adaptačné stratégie na zmenu klímy.
Deň 1 Energetika a lokálna ekonomika
09:00 - 09:30 Privítanie a organizačné a technické inštrukcie (CEPA a CEEV Živica)
09:30 - 10:30 Energetická autonómia regiónu: príklad Poľana (Juraj Zamkovský)
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:15 Význam energetiky pre miestnu ekonomiku (Ing. Stanislav Kutáček, Ph.D.)
12:15 - 13:30 Stratégie na adaptáciu a zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy (Ing. Ladislav
Hegyi)
13:30 - 14:00 Obed
14:30 - 17:00 Exkurzia po miestnych projektoch z oblasti energetiky (Vydra)
17:00 - 18:00 Príklad adaptačnej stratégie Spišskej Novej Vsi (Ing. Zuzana Záborská)
18:00 - Večera

Deň 2 Prezentácie pracovných skupín
08:00 - 09:00 Raňajky
09:00 - 10:30 Prezentácia prác I.
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 - 12:30 Prezentácia prác II.
12:30 - 13:30 Obed
13:30 - 14:00 Odovzdávanie certifikátov
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