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Prečo URESA? 
Vš etky poľnohošpodá rške áktivity, vrá táne vy roby potráví n, 
zá višiá od elektrickej energie prákticky vo vš etky ch fá zách. 
Č í m vá c š í  je dopyt po elektrickej energii, ty m modernejš ie 
technolo gie šá pouz í váju  ná jej vy robu. Ná rášt špotreby 
elektrickej energie u zko šu viší  š budování m fármy á novy mi 
inveští ciámi do produkcie. Pre vá c š inu vidieckych obláštiách je 
typická  štárnu cá infráš truktu rá energeticky ch šyšte mov. 
Návyš e dlhodoby  nedoštátok finánc ny ch proštriedkov ná nove  
inveští cie vedie k u pádku hošpodá rštvá á odchodu 
obyváteľštvá z vidieká. To vedie k zvy š eniu chudoby v regio ne, 
k zvy š eniu nezámeštnánošti á dokoncá k emigrá cii. 
Zábezpec enie dodá vok energie pre poľnohošpodá rške 
záriádeniá á jej efektí vnejš ie vyuz itie by zvrá tilo tieto 
negátí vne procešy, zní z ilo by negátí vne šociá lne jávy á 

umoz nilo udrz áteľny  rozvoj mieštneho 
podnikániá ná zá kláde loká lnych 
prí rodny ch zdrojov á mieštnych 
obnoviteľny ch zdrojov energie. Silná  á 
u c inná  podporá rozvojá obnoviteľnej 
energie mo z e predštávováť špo šob, áko 
zlepš iť hošpodá renie poľno-
hošpodá rškych á iny ch podnikov, ktore  
šá podieľáju  ná vy robe energie, vy štávbe 
á prevá dzkování  ágro-bioenergeticky ch 
šyšte mov. 

Ciele URESA  
Hlávny m cieľom projektu URESA je vyprácovánie uc ebny ch 
ošnov á vzdelá vácí ch máteriá lov, ktore  šu  zámeráne  ná 
vyuz itie obnoviteľny ch zdrojov energie v poľnohošpodá rškych 
obláštiách á implementá ciu inovátí vnych á uz í váteľšky 
prí vetivy ch vzdelá vácí ch ná štrojov RES: 

á) zlepš enie poznátkov o vyuz í vání  OZE v pártneršky ch 
krájiná ch (Poľško, Slovenško, Bulhárško á Turecko), 

b) prí prává uc ebny ch ošnov zámerány ch ná vyuz í vánie OEZ 
v oblášti vidieká, 

c) vytvorenie virtuá lnej vzdelá vácej plátformy, 
d) voľny  prí štup k online vzdelá vácí m kurzom, 
e) vyšoko š peciálizováne  vzdelá vácie máteriá ly pre uc iteľov 

v oblášti OZE. 



 

VÝSTUPY 
1. Nove , inovátí vne 

uc ebne  plá ny 

celoz ivotne ho 

vzdelá vániá v 

oblášti OZE, 

metodiká 

vzdelá vániá. 

2. Vzdelá vácí  obšáh á 

integrá ciá š 

virtuá lnym 

vzdelá vácí m 

proštredí m 

3. Pilotne  overenie 

vy šledkov priámo 

v poľnohošpodá ršk

ej práxi  

4. Tre ningovy  mánuá l 

URESA 

KickOff stretnutie 
Prve  štretnutie pártnerov 
projektu URESA v Krákove 
šá uškutoc nilo v okto bri 
2017. Lí der projektu 
MODR áko áj oštátní  
pártneri predštávili hlávny  
cieľ projektu, jednotlive  

š pecificke  ciele á rozdelili u lohy á zodpovednošť 
káz de ho pártnerá. Poc áš tohto štretnutiá 
pártneri zádefinováli áj podrobny  prácovny  plá n 
pre vš etky intelektuá lne vy štupy projektu áko áj 
zriádenie prácovny ch škupí n zodpovedny ch zá 
káz du  c innošť á vy štup. 

Predstavenie metodiky 
vzdelávania 
Tre ningovy  mánuá l URESA bol vyprácovány  ták, 
áby bolá zábezpec ená  vhodnošť vzdelá vácí ch 
máteriá lov pre potreby cieľovy ch škupí n á 
vytvorilá ádekvá tny obšáh vzdelá vácej áktivity v 
oblášti obnoviteľny ch zdrojov energie. 

V dokumente šu  zhrnute  informá cie o metodike 
odbornej prí právy v projekte URESA, ktory  je 
kombiná ciou modulov prezentovány ch 
proštrední ctvom online plátformy, ktory ch 
cieľom je pomo cť pártnerom, záinterešovány m 
inš titu ciá m á iny m cieľovy m škupiná m 
reálizuju cich online kurzy záloz ene  ná 
vy šledkoch projektu URESA. 

Metodiká š koleniá je k dišpozí cii bezplátne ná 

webovej štrá nke projektu. 

 www.uresa.eu  

 www.facebook.com/URESAProject/  
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