
     

   

ЧАСЛІВЦІ 
CHASLIVTSI 
ČASLOVCE 
CSÁSZLÓC  

Malé  Ozorovce 

 

 

3. informačný a vzdelávací seminár organizovaný v rámci projektu 

SUNRISE 

 

Téma: Potenciál slnka 

Miesto podujatia:  

- penzión Uročišče (www.zakarpattya.info), Vyška 283, 89023, okres V. Bereznyj, 
Zakarpatská oblasť. 

- Užhorodská grécko-katolícka bohoslovecká akadémia blaženého Teodora Romži, 
adresa: Karpatskoho 2A, obec Minaj 89422, okr. Užhorod, Zakarpatská oblasť.  

 

Dátum: 26. – 27. august 2014. 

Ciele podujatia: Prezentácia miestnych (endogénnych) zdrojov a kapacít, prezentácia 
organizácií využívajúcich miestne zdroje a energiu slnka, prezentácia príkladov využitia 
miestnych zdrojov, predstavenie možnosti využitia alternatívnych energetických zdrojov na 
Zakarpatí. 

Informačné a vzdelávacie semináre sú organizované s cieľom motivovať účastníkov  k 
aktivitám smerujúcim k podnikaniu využívajúcemu existujúce miestne zdroje na vidieku, 
ktorými sú hlavne ľudia, pôda, živé organizmy, energia zo slnka atď. Poskytnuté budú 
vedomosti o využiteľných a dostupných možnostiach. Výsledkom je zvýšená úroveň a 
množstvo vedomostí a dostupných informácií o potenciáloch lokalizovaných priamo v 
území. 

 

Ďalšie informácie k podujatiu: 

• Cestovať je možné iba s platným pasom. 
• Na seminár bude zorganizovaná doprava autobusom, ktorý odchádza o 9:00 (SELČ) 

z Košíc (miesto odchodu sa upresní). 
• Počas seminára bude zabezpečené tlmočenie. Ubytovanie a strava sú pre 

účastníkov bezplatné. 
• Účastníci sú povinní sa oboznámiť s odporúčaniami Ministerstva zahraničných vecí a 

európskych záležitostí Slovenskej republiky týkajúcimi sa cestovania na Ukrajinu.  
• Podmienkou účasti je uzatvorené cestovné poistenie, jeho uzavretie zabezpečí 

organizátor. 
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Program seminára (použitý kyjevský čas) 

26.8.2014 

15:00 Privítanie Olesja Nosenko, koordinátorka 

 
Exkurzia do užhorodskej gr.kat. bohosloveckej 
akadémie Bl. Teodora Romži – využívanie 
slnečných kolektorov 

Josip Holovač, docent 
Užhorodskej nár. univerzity 

16:00 Odchod do penziónu Uročišče 

18:00 Diskusia, zhrnutie dňa 

18:30 Večera 

27.8.2014 

9:30 Registrácia, káva 

10:00 Otvorenie seminára, predstavenie účastníkov 

10:15 Predstavenie projektu SUNRISE 

10:45 
Zariadenie dielne na výrobu slnečných 
kolektorov v Turni n.B. a v Časlivci 

Ladislav Bartók, združenie 
ProTornensis 

11:15 
Kľúčové faktory úspechu výroby vlastných 
kolektorov 

Peter Tauš, Tech. univerzita 
Košice 

11:45 
Výroba a využívanie slnečných kolektorov 
v obciach   

Jaroslav Pacarňuk, ukrajinský 
energetický audítor 

12:15 

Skúsenosti s využívaním slnečných kolektorov na 
ohrev vody pre rehabilitačný bazén a bežnú 
spotrebu v Detskom klube zdravotne 
postihnutých detí a mládeže v Košiciach 

Marcela Strhárská, lekárka 
detského klubu zdravotne 
postihnutých detí a mládeže 

12:45 Slnko na Zemi 
Ivan Paziak, expert centra 
obnoviteľných zdrojov energie 

13:15 Diskusia  

13:30 Obed  

15:30 Návšteva Landšaft centra (www.landshaft.info) 
Jaroslav Nedoluženko, riaditeľ 
centra 

16:00 Záver, občerstvenie, neformálne diskusie 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte na jan.dzurdzenik@arr.sk alebo na 0911 260 628 


