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Informačný a vzdelávací seminár  

organizovaný v rámci slovensko-ukrajinského projektu SUNRISE 

Téma: Podnikanie maximalizujúce pozitívny dopad na komunitu 

 

Miesto podujatia: Malé Ozorovce, kultúrny dom 

Dátum: 10.12.2015, 8:30 

Organizátor: Obec Malé Ozorovce, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 

 

Cieľ podujatia: Prezentácia miestnych zdrojov a kapacít, prezentácia organizácií 

využívajúcich miestne zdroje, prezentácia príkladov využitia miestnych zdrojov a sociálneho 

podnikania. 

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, zvieratá, energia zo slnka atď. Poskytnuté budú vedomosti o 

využiteľných a dostupných možnostiach. 

 

Pokúsime sa odpovedať na otázky  

 Existuje na Slovensku dobrý príklad týkajúci sa sociálneho podnikania? 

 Ako obce môžu vpred posunúť veci, o ktorých si väčšinou myslia, že na nich nemajú 

kompetencie? 

 Ako môže oblasť energetiky prispieť k tomu, že viac peňazí ostane v obci alebo 

regióne? 
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Program seminára 

Podnikanie maximalizujúce pozitívny dopad na komunitu 

10.12.2015 

Čas Názov Komentár 

8:30 Registrácia  

9:00 Otvorenie, predstavenie projektu 
Obec Malé Ozorovce, partneri 

projektu SUNRISE 

9:15 – 13:15: Blok informácií týkajúcich sa  využívania miestnych zdrojov v obciach 

 

Skúsenosti s prevádzkovaním obecného 

podniku 

Vladimír Ledecký, starosta Spišského 

Hrhova 

Podnikateľské príležitosti v obciach 

založené na využívaní slnečných 

kolektorov 

Jaroslav Pacarňuk, energetik, UA 

Aktivity obce Malé Ozorovce zamerané 

na rozvoj komunity  

Milan Dolák, starosta Malých 

Ozoroviec 

Výsledky projektu Ondava pre život 

v oblasti zamestnanosti 

Viera Dujakovičová, Ondava pre 

život, Ján Cundra, obec Nižná 

Polianka 

Výsledky projektu SUNRISE v obci Časlivci 

(okres Užhorod) 
Jaroslav Pacarňuk, energetik, UA 

Diskusia, zhrnutie  

13:15 Občerstvenie  

14:15 

Návšteva objektov, obce Malé Ozorovce – manažment zdrojov pri údržbe 

a zveľaďovaní obecného majetku, podpora pracovných návykov miestnych 

obyvateľov postihnutých dlhodobou nezamestnanosťou. 

Počas seminára bude zabezpečené tlmočenie medzi slovenským a ukrajinským jazykom 

 

Seminár je organizovaný v rámci projektu SUNRISE (Sustainable Utilisation of Natural Resources 

in Small Enterprises - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch), ktorý je 

podporený z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - 

Ukrajina 2007-2013. 


