ZÁPIS ZO ŠTUDIJNEJ CESTY ORGANIZOVANEJ PRE PROJEKTOVÝ
TÍM.
Zápis zo študijnej cesty konanej v rámci Energetickej výstavy v Kultúrnom Dome v Tate.
19.november.2010, 2890 Tata V§ralja u.4., Maďarsko

Cieľ študijnej cesty: Interná štúdijná cesta projektového tímu týkajúca sa vykonania projektu:
Vedľajšie produkty ako zdroje energie/ Melléktermékek, mint energiaforrások (“Agricultural
by-products, as energy resources”)
(kód projektu: HUSK/0801/2.1.1/0200).
Zúčastnené osoby: v súlade s prezenčnou listinou, menovite:
Michael BARTOŠ
Irena PETRÁSOVÁ
Silvia FAZEKASOVÁ
Mariana Urbánová
HORVÁTH Zoltán
LEDZÉNYI András
PAPP Nóra
BERNÁTH Nikolett

(externý manažér projektu)
(finančná manažérka - SEPARE)
(projektová manažérka - SEPARE)
(dobrovoľníčka – SEPARE)
(spolupracovník vzdelávania – EKOKU)
( koordinator vzdelávania- EKOKU)
(pracovníčka publicity - EKOKU)
(dobrovoľníčka - EKOKU)

Štatutárny zástupca OZ SEPARE: Ing. Irena Petrášová.
Štatutárny zástupca Esztergomi Környezetkultúra Egyesület (EKOKU): Zoltán Horváth.
Program štúdijnej cesty:
1000: Príchod členov SEPARE do kancelárie Energetickej Poradne.
1000 – 1100: Krátka diskusia o projekte, konzultácia a prehľad programu na odbornom dni.
1100 – 1200: Príchod na Energetickú výstavu do Taty.
1200– 1600: Účasť na odborných prednáškach energetickej výstavy, oboznámenie sa s materiálmi
vystavovateľov: pohľad na interaktívnu výstavu.
Miesto konania externej štúdijnej cesty:
-

EKOKU kancelária energetického poradenstva
Adresa: 2500 Esztergom – Ostrihom, Rákóczi tér 2-4. I. em. č. dverí: 6, Maďarsko

-

Tata, Kultúrny Dom
Adresa: 2890 Tata, Váralja u.4., Máďarsko

1. Kancelária Energetického Poradenstva (Ostrihom):
-

Partneri si krátko prezreli harmonogram projektu a prediskutovali otázky týkajúce sa
projektu.
Projektový partner (EKOKU) oboznámil vedúceho partnera (SEPARE) o cieli a programe
študijnej cesty.
2. Tata, Kultúrny Dom – energetická výstava:

-

Partneri navštívili energetickú výstavu konajúcu sa v Tate.

-

Poobede sa partneri zúčastnili na odborných prednáškach. Po prednáškach si pozreli výstavu
týkajúcu sa environmentálnej výchovy (možnosti využitia odpadu pre deti ).

-

Partneri si prezreli letáky a materiály výrobcov a sponzorov, ktoré sa týkali energetickej
účinnosti a životného prostredia.
Cieľ štúdijnej cesty a jej zhrnutie:

-

Prvoradým cieľom študijnej cesty bolo širšie oboznámenie sa s témami úzko nadväzujúcimi
na environmentálnu výchovu a energetickú účinnosť.

-

Návšteva v Tate poslúžila užitočnými informáciami pre oboch partnerov. Vedúci partner
obdŕžal ďalšie know-how, ako môže viesť a organizovať školské skupiny, ktoré budú
navštevovať Ekodom v Buzici. Znalosti projektového partnera sa rozšírili v oblasti
energetickej účinnosti.

Ostrihom, 24.november.2010
Zápis písala: Papp Nóra

