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Štartujú Európske solárne dni 2017
Prvé dva májové týždne budú už siedmy rok patriť solárnej energii. V rámci ďalšieho ročníka
osvetovej kampane Európske solárne dni (www.solarnedni.sk) sa na celom Slovensku uskutoční
množstvo podujatí objasňujúcich použitie solárnej energie a jej hlavné výhody. Snahou Slovenskej
organizácie pre obnoviteľné zdroje, ako národného koordinátora kampane, je realizovať
vzdelávaciu iniciatívu, v rámci ktorej je možné dosiahnuť rovnováhu medzi teoretickými a
praktickými aspektmi energetického vzdelávania. Jednotlivé podujatia tak zahŕňajú nielen
prednášky ale aj reálne ukážky a rozvíjanie praktických zručností.
Cieľom kampane je informovať o potrebe a využiteľnosti solárnej energie a aktívne zapojiť širokú
verejnosť a partnerské subjekty do rôznorodých aktivít. Na základe našej výzvy sa tak ku kampani
postupne pridávajú organizátori z celého Slovenska. Subjekty zo súkromného a verejného sektora
sa každoročne s radosťou zapájajú do kampane, aby ukázali, že sa solárna energia môže stať
vhodnou energetickou alternatívou aj na Slovensku. V minulom ročníku kampane sa nám tak
podarilo realizovať 36 podujatí, ktoré navšívilo viac ako 3000 účastníkov.
Medzi plánované podujatia tohto ročníku patria tvorivé dielne o solárnej energii, informačné
stretnutia s učiteľmi a žiakmi, propagácia na školách, premietanie filmov a prezentácie s tematikou
solárnej energie. Tradičný partner kampane - Slovenský zväz astronómov, pripravil vo svojich
hvezdárňach po celom Slovensku pozorovanie Slnka, slnečnej fotosféry, chromosféry, spojenú s
interaktívnymi ukážkami na svojich solárnych terasách. Počas 15 dní majú záujemcovia možnosť
zažiť inšpiratívne pohľady do rôznych aspektov solárnej energie.
Kompletný zoznam tohtoročných podujatí je možné nájsť na stránke www.solarnedni.sk v seckii
Návšteník. Registrácia podujatí je stále otvorená a preto sa zoznam bude postupne rozširovať.
Organizátori, ktorí by chceli využiť kampaň Európske solárne dni ako platformu pre svoje podujatie
a prezentovať svoje vedomosti a zručnosti širokému okoliu sa môžu inšpirovať príkladmi a
zaregistrovať svoje podujatie na www.solarnedni.sk.
Náš tím Slovenskej organizácie pre obnoviteľné zdroje vám ochotne a s radosťou bude k dispozícii,
ak budete potrebovať ďalšie informácie.
Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje zvyšuje povedomie verejnosti o obnoviteľných
zdrojoch energie (OZE).
V posledných rokoch sa OZE stávajú čoraz životaschopnejšou formou alternatívneho zdroja energie
pre domácnosti a komerčné budovy. Napriek tomu je percento ľudí využívajúcich OZE stále nízke.
Čo môžeme urobiť pre efektívnejšiu podporu ich širšieho využívania? Musíme prijať viac opatrení
na informovanie verejnosti o súvisiacich výhodách.
Za účelom zvýšenia záujmu verejnosti voči OZE musíme prísť s aktuálnymi a presvedčivými
informáciami. Bez toho, aby sme presvedčili nových spotrebiteľov, nebude možné rozširovať
využívanie OZE. Musíme prijať stratégie schopné odvrátiť kritiku OZE pochádzajúcej z kruhov
blízkych odvetviu fosílnych palív, prípadne iných odporcov. Pozitívny obraz OZE pri ochrane
životného prostredia, ktorý sa snažíme budovať, nie je sám o sebe schopný prežiť negatívne

tvrdenia o ich vysokých vstupných nákladoch prípadne ich nepraktickosti a domnievame sa, že
mnoho ďalších podobných environmentálnych diskusií čaká rovnaký osud.
Zo skúseností vieme, že strategický prístup vyžaduje viac ako len opakovanie pozitívnych
argumentov stále dokola, znova a znova. Obhajcovia opatrení týkajúcich sa zmeny klímy až príliš
často predpokladajú, že ich argumenty sú samozrejmé a automaticky získajú podporu verejnosti. To
ale nie je pravda.
Naše skúsenosti ukázali, že hlasná kritika dokáže neutralizovať pozitívne myšlienky. Budovanie
verejnej podpory voči OZE schopnej zaistiť rastúcu tendenciu v ich využívaní preto závisí na
nepretržitom a dlhotrvajúcom energetickom vzdelávaní, ktoré umožní nie len pochopiť povahu a
úlohu energie v našich životoch ale bude zároveň schopné zabezpečiť aplikovanie týchto poznatkov
pri budúcom spotrebiteľskom rozhodovaní. Porozumieť možnostiam, nákladom i následkom
využívania jednotlivých energetických zdrojov (a to tak obnoviteľných, ako aj neobnoviteľných),
ktoré sú alebo budú dostupné, a dopadom vlastného výberu medzi nimi, môže rozvinúť dôležité
životné zručnosti v tejto oblasti.
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Poznámka editora:
Prosíme, v prípade záujmu vášho média o propagáciu obnoviteľných zdrojov energie neváhajte
navštíviť ktorékoľvek z plánovaných podujatí. Jedným z hlavných cieľov kampane je dostať
pozitívne ladené informácie o solárnej energii aspoň na pár dní do médií. Radi vám poskytneme
zoznam všetkých podujatí spolu s kontaktnými údajmi na organizátorov. Ďakujeme.
V prípade potreby ďalších informácií prosím kontaktujte koordinátora kampane, p. Matúša Buriana.
Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje n. o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku
2006 za účelom podpory rozvoja obnoviteľných zdrojov energií na Slovensku. Našimi aktivitami
prispievame ku zvyšovaniu povedomia verejnosti o energeticky efektívnych riešeniach, ale aj k
dialógu medzi súkromným sektorom a politickou sférou v otázkach ekonomickej a legislatívnej
podpory týchto technológií.

