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Vás pozýva na vzdelávací kurz: 

 

Obnoviteľné zdroje 

energie 
- alternatíva energetiky  

 

 

 

 

 

PROJEKT JE  

SPOLUFINANCOVANÝ 

EURÓPSKOU ÚNIOU. 

Kurz sa skladá z prednáškovej a diskusnej 
časti, exkurzií, workshopov, prezentácií kon-
krétnych projektov OZE a e-learningu: 

 27 h. prednášok a diskusií (3 dni) 

 8 h. e-learningu 
 25 h. exkurzií, workshopy, prezentácie 

Prednášky budú realizované v trojblokoch: 

1. deň prednášok: 

Globálne otepľovanie a energia 

Energetická bezpečnosť SR 

Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti  

Diskusia 

2. deň prednášok: 

Solárna energia 

Veterná energia, vodná energia, geoter-

málna energia 

Biomasa ako zdroj energie 

Diskusia 

3. deň prednášok: 

Perspektívy alternatívnych zdrojov ener-

gie – nové druhy zdrojov 

Energia a človek 

Ekonomika alternatívnych zdrojov 

Diskusia 

Prednášky pre poľnohospodárov sa budú špe-
cializovať iba na biomasu – jej pestovanie, 
zber a spracovanie. 

Prednáškový deň 

8.00-9.30 – 1.  prednáškový blok 
9.30-9.45 – prestávka 
9.45-11.15 – 2.  prednáškový blok 
11.15-12.00 – obedová prestávka 
12.00-13.30 – 3.  prednáškový blok 
13.30-13.45 - prestávka 
13.45-16.00 – diskusia 

E-LEARNING 
E-learning má možnosť absolvovať každý 
frekventant kurzu. Cez e-learning bude vy-
hlásená súťaž s podrobne rozpísanými pod-
mienkami, v ktorej budú prvé tri miesta od-
menené finančnými a/alebo vecnými cenami 
(prvé miesto finančne, druhé a tretie finančne 
alebo vecne). 
E-learning prebieha individuálne. Frekven-
tant má možnosť využiť počítače, ktoré budú 
k dispozícii v sídle Občianskeho združenia 
SAB. 

EXKURZIE, WORKSHOPY, PREZENTÁCIE 

Praktická časť kurzu bude prebiehať súvisle 
počas dvoch dní. Zabezpečené bude ubytova-
nie, strava a doprava. 
 
Prvý deň začne o 7.00 odchodom autobusu. 
Počas prvého dňa okrem exkurzie budú pre-
biehať aj workshopy a prezentácie firiem. 



Končiť bude vo večerných hodinách závereč-
nou diskusiou a hodnotením kurzu. 

 
Miesto konania: Veľký 
Lél, resp. Dunajský 
ostrov pri Veľkom Léli, 
ktorý si na 25 rokov 
prenajalo BROZ 

(www.broz.sk) v rámci projektu Ochrana 
a manažment dunajských lužných lesov.  
 
Druhý deň, pozostávajúci z exkurzií, začne 
o 8.00 alebo neskôr a bude trvať do popolud-
ňajších hodín. 

Exkurzie: 

Veterný park Ce-
rová – prvý veter-
ný park na Sloven-
sku, vybudovaný r. 
2003 s podporou 
fondu PHARE (1,8 

milióna eur) 
 

Bioplynová stanica 
v Hurbanove pos-
tavená r. 2005.  
 
 
 

 
Vodné dielo Gab-
číkovo je 
v prevádzke od 
októbra 1992.  

CIEĽOVÉ SKUPINY 

 Študenti univerzít a vysokých škôl 
s technickým a prírodovedným zame-
raním. 

 Nezamestnaní, resp. ľudia, hľadajúci 
si miesto na trhu práce. 

 Poľnohospodári. 

 Podnikatelia, resp. budúci podnikate-
lia (živnostníci). 

 Študenti gymnázií a stredných od-
borných škôl v maturitných roční-
koch. 

 Široká verejnosť. 
 

Študenti univerzít, vysokých škôl, gymnázií 
a stredných odborných škôl – školenia 
v najnovších trendoch v oblasti OZE, podľa 
zámerov Lisabonskej stratégie 
o vzdelanostnej ekonomike. 
 
Všetci absolventi tohto kurzu, ako ďalšieho 
vzdelávania, by sa mali vedieť presadiť 
v regionálnych podnikoch, zameraných na 
výrobu energie z OZE, resp. v priemysle za-
meranom na OZE, výrobe a stavebníctve so 
znižujúcou sa energetickou náročnosťou 
a šetrné k životnému prostrediu, a tiež 
v poľnohospodárstve. 
 
Prihlásiť sa môžete: 

 osobne v sídle Občianskeho združenia 
SAB na Osadnej 11 v Bratislave, 

 e-mailom: jelinkova.j@sab.sk, 

 telefonicky: 44450637 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Občianské združenie SAB 
Osadná 11 

831 03  BRATISLAVA 

Slovenská republika 

Telefón + 421 2 44450637  

Fax + 421 2 44450637 

http://www.sab.sk 

http://ozesab.blogspot.com 
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