
 
 

 
 
 
 

SOLARIS PLUS 
 - Inovatívne modulové vzdelávanie pre špecialistov na obnoviteľné 

zdroje energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Východiskom myšlienky pre vypracovanie tohto projektu je celková situácia 
v spotrebe a nákladoch na výrobu a transport energie pre domácnosti i  firmy. 
Dôvodom je aj celkové zhoršovaniu stavu životného prostredia. Preto cieľom EÚ je:  

�  znížiť emisie spôsobujúce skleníkový efekt až o 20 % a zároveň zvýšiť 
využívanie obnoviteľných energií až do 20% z celkovej spotreby v EÚ  

� zvýšiť podiel obnoviteľných energií podľa celkovej spotreby energií, nie iba 
formou materiálnych investícií, ale tiež technickým know-how a vzdelanými 
schopnými expertmi 

� otvoriť nové možnosti v oblasti vzdelávania a práce 
� podporiť implementáciu rozhodnutí EÚ, berúc do úvahy národné, geografické, 

ekonomické a vzdelávacie podmienky jednotlivých krajín 
� podporiť  a rozvíjať medzinárodnú mobilitu expertov a princípy celoživotného 

vzdelávania 
 
Svojim zameraním prispieva projekt SOLARIS PLUS  prostredníctvom tzv. 

transferu inovácií: 
� k rozvoju nových profesionálnych kompetencií v sektore obnoviteľných energií 
� k podpore spolupráce medzi organizáciami odborného vzdelávania a trhu 

práce 
� k dosiahnutiu rýchlejšieho pokrytia aktuálnych požiadaviek v systéme 

odborného vzdelávania 
� k umožneniu rozvoja inovatívnych príležitostí na trhu  
� k tvorbe a udržaniu pracovných miest pre neustály rozvoj tohto sektora. 

 
Projekt obsahuje 9 modulov v nasledovných oblastiach: 
1. Význam obnoviteľných zdrojov 
2. Malé vykurovacie stanice 
3. Stavebná fyzika 
4. Tepelné čerpadlá 
5. Fotovoltaika 



6. Solárne vykurovanie 
7. Využitie vodnej energie 
8. Biomasa 
9. Využitie veternej energie 

 
V priebehu realizácie projektu  sa počíta s európskou pridanou hodnotou, ktorá sa  

zabezpečuje najmä podporou asociovaných partnerov v jednotlivých krajinách pri 
implementácii výsledkov projektu do systémov odborného vzdelávania 
v zúčastnených krajinách. 
 

Výstupom projektu  SOLARIS PLUS  je: 
 transfer, testovanie, adaptácia a akreditácia existujúcich konceptov ďalšieho 

vzdelávania v sektore obnoviteľných energií 
 vytvorenie „Experimentálno-edukačnej súpravy“ OBNOVITEĽNÉ ENERGIE 

ako podporný edukačný materiál 
 testovanie metodológií pre lepšie vymedzenie a popis, ako aj hodnotenie, 

evaluáciu, transfer a uznanie výstupov vzdelávania ECVET (European  Credit 
system for Vocational Education and Tranining) princípov a technických 
špecifikácií 

 tréning trénerov a učiteľov za účelom používania existujúcich vzdelávacích 
modulov v partnerských krajinách 

 implementácia národných sietí partnerov a ich integrácia do európskych sietí 
ako i implementácia spoločných rozhodnutí o používaní ECVET 

 transfer jednotlivých výstupov projektu 
 
Webstránka projektu: www.solaris-plus.eu  
 
Partnerskými krajinami sú Bulharsko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko 

a Slovensko. V týchto krajinách už existuje adekvátne počiatočné alebo ďalšie 
vzdelávanie v oblasti obnoviteľných energií.  

Za Slovenskú republiku partnerom projektu je: 
 
 eventive, s.r.o. so sídlom v Trenčíne, riadená Martinom 
Sedláčkom a 
 
Trenčianska regionálna komora slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory.  
 

Koordinátorom projektu je solaris Förderzentrum für 
Jugend und Umwelt gGmbH Sachsen so sídlom  
v meste Chemnitz (Nemecko), ktoré bolo v dňoch 
10. – 13. 12. 2012 miestom školenia zástupcov 

z partnerských krajín. 
 Tomuto stretnutiu predchádzali jednania so zúčastnenými krajinami 
v bulharskom Pleveni a v rumunskom Temešvári.   

Účastníkmi vzdelávania za partnera projektu eventive s.r.o. boli PaedDr. Mária 
Kubovicová (Stredná odborná škola Stará Turá) a Ing. Juraj Csáno (UNIPRES s.r.o. 
Nitra) a za Trenčiansku regionálnu komoru SOPK Martin Plško. Okrem slovenských 
expertov boli prítomní 4 experti z Maďarska, 3 experti z Bulharska a 1 expert 



z Rumunska. Zároveň na tréning dohliadala zástupkyňa Národnej agentúry, ktorá 
mala na starosti aj zhodnotenie každého dňa tréningu dotazníkovou formou. 

Vedúcou osobnosťou v tomto projekte je Ingo Voigtländer, ktorý koordinoval 
celý priebeh stretnutia. Program vzdelávania bol rozdelený do troch oblastí:  

• teoretická (informatívna) časť 
• praktická  (manuálna) časť 
• exkurzie priamo do energetických zariadení v teréne s odborným 

výkladom 
 

Na úvod sa účastníci podujatia oboznámili s podnikateľskou prezentácoiu 
SOLARIS FZU (solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt), ktoré zahŕňali 
odporúčania európskeho parlamentu a rady z 23. 4. 2008 o zriadení európskeho 
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie a z 18. 6. 2009 o zriadení 
európskeho hodnotiaceho bodového systému pre odborné vzdelávanie (ECVET), 
vysvetlenie pojmov, zásady a technické špecifikácie ECVET.   

Prednášajúci predstavil Ecoconzept, ktorého projektové aktivity pre chlapcov 
i dievčatá v rámci vzdelávania sú zamerané na vytvorenie spoločnosti  ochraňujúcej 
životné prostredie, využívania alternatívnych zdrojov energie, a tým definovania 
nových pracovných miest. Dôvodom sú vysoké výrobné, rozvodné a spotrebiteľské 
náklady na energie.  Uvedomenie si negatívnych následkov na životné prostredie 
a vysokých finančných nákladov má viesť k aplikovaniu obnoviteľných zdrojov energií 
do života. Táto skutočnosť je preukázaná na „viacgeneračnom dome“, ktorého 
energetická zložka a vyhrievanie je realizované v kombinácií fotovotaických 
a solárnych kolektorov. 

Exkurziou do Envia M - Gruppe sa účastníci oboznámili o vzdelávacích 
a projektových aktivitách tejto spoločnosti. Jej cieľom je uplatnenie kvalifikovaných 
absolventov na trhu práce.  

V bez GmbH (bildungszentrum energie GmbH) – vzdelávacom centre energia 
pomáhajú pri praktických cvičeniach moderné a kvalitné výučbové zariadenia 
a pomôcky. Vzdelávacie centrum poskytuje kompetencie v oblasti energie 
v zameraní elektrotechnika, mechatronika, montážna mechanika, informačné 
a telekomunikačné systémy a i.  

Využitie vodnej energie sa realizuje v malej vodnej elektrárni v Zschopau. 
V roku 1929 bolo v Sasku 3513 malých vodných elektrárenských zariadení 
s výkonom 126 MW. Do roku 1996 bolo so štátnou podporou daných do obnovenej 
prevádzky 120 malých vodných elektrárenských zariadení. Do roku 2011 sa mohlo 
znovu s približne 310 vodných elektrární dosiahnuť 2/3 vtedy dosiahnutého výkonu. 
Výhodou je dlhá životnosť (turbína pracuje až 80 rokov), vysoký stupeň účinnosti až 
90%, šetrne zapadá do krajiny, vysoký úžitkový faktor. 

Obsahom praktickej časti bola amatérska výroba solárneho kolektoru v dielni  
SOLARIS FZU a potom v laboratóriu riešenie rôznych praktických  úloh, napr. 
vyšetrenie závislosti solárnych článkov od osvetlenia, meranie prúdu a napätia na 
solárnych článkoch, blokové zapojenie solárnych článkov, zaťaženie solárneho 
článku.  

Do kategórie obnoviteľných zdrojov energie patrí aj biomasa. Táto sa 
spracúva v bioplynovom zariadení na hospodárskom dvore Sachsenland (1991) vo 
Wittgensdorfe, kde používajú kravské a slepačie exkrementy  zmiešané v určitom 
pomere s kukuričnou silážou. Popri produkcii elektrického prúdu, ktorého sa vyrobí 
ca. 15 %, získava sa  podstatne málo zapáchajúce  poľnohospodárske hnojivo. 
V ňom obsiahnuté živiny sú pre rastlinstvo lepšie disponibilné a vhodné pre vyváženú 



pôdnu biológiu. Ich pomocou sa na poliach pestuje energeticky bohaté rastlinstvo. 
Z neho vznikajúce horľavé plyny, predovšetkým metán, sa využívajú na výrobu 
elektrickej energie k zásobovaniu verejnej siete elektrického prúdu. 

Vo Wittgensdorfe je aj gigantické fotovoltaické zariadenie, ktoré je zaujímavé 
tým, že vzniklo v časovom rozpätí od 05.09.2005 do 30.06.2006 na mieste bývalej 
skládky odpadu po jej rekultivačných úpravách. Rozprestiera sa na ploche20.000 m² 
a jeho celkový výkon je 1,13 MW. 

V okolí mesta Chemnitz je aj park veterných elektrárenskych zariadení, ktoré 
menia veternú energiu prostredníctvom vetrom hnaných listov rotora veterných 
elektrárenskych zariadení na elektrickú energiu. 

Každý  spôsob získavania energie z regeneratívnych zdrojov bol doplnený 
odbornou prednáškou. 

Na záver sa účastníci venovali s výukovému simulačnému programu na 
fotovoltaiku a slnečnú energiu PVSOL 2,5 (Release5). Týmto programom sa dajú 
nastaviť reálne parametre na montáž fotovoltaických a slnečných kolektorov 
v závislosti od slnečného svitu podľa geografickej polohy príslušnej lokality. 

Celkový program tohto vzdelávacieho podujatia bol pestrý a zaujímavý. 
Rešpektoval kritéria smerujúce k naplneniu cieľa daného projektu. Popri početných 
exkurziách dostalo sa účastníkom vzdelávania aj praktického pohľadu do stavby 
solárnotermických slnečných kolektorov ako aj do obsiahleho experimentálno-
prístrojového systému (EGS) solaris FZU. 

Obsiahly program. stretnutia multiplikátorov sa ukončil zhrnutím základných 
teoretických poznatkov ako aj krátkym úvodom do zaobchádzania so simulačným 
softvérom na plánovanie solánotermických a fotovoltaických zariadení. 
 

Medzinárodný tréning multiplikátorov pre obnoviteľné energie bol súčasťou 
projektu solaris PLUS. Je financovaný z prostriedkov EU-programu 'Leonardo da 
Vinci' a má sa ukončiť v septembri 2013 integráciou dôležitých poznatkov z obsahu 
vzdelávania z oblasti obnoviteľných energií do vzdelávacích štruktúr viacerých 
partnerských krajín. 

 
Fotodokumentácia (Martin PLško): http://www.komora.name/subory/Solaris.zip 
 

 
PaedDr. Mária Kubovicová 

 



 
  


