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 Obrázok 58: Prehliadka zariadení píly Obrázok 59: Prehliadka zariadení píly 

    

 Obrázok 60: Prehliadka zariadení píly  Obrázok 61: Sklad zabalených výrobkov 

 

Pracovné stretnutie so slovenským veľvyslancom v Nórsku 

Druhá skupina účastníkov absolvovala vo štvrtok samostatný program. Účastníci druhej skupiny 

Ladislav Židek, Janka Kasanická, Janka Kavcová, Lenka Kopúnová a Jozef Jandačka boli prijatá 

u Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve 

p. Františka Kašického.  

Na stretnutí sa vyzdvihla aktívna a zvyšujúca sa spolupráca s Nórskom v oblasti využívania 

obnoviteľných zdrojov energie, kde spoločnosť BIOPEL potvrdila spoluprácu s nórskymi 

organizáciami. 

http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.org/
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 Obrázok 62: Návšteva slovenskej ambasády Obrázok 63: Návšteva slovenskej ambasády 

Pán Jandačka – zástupca Žilinskej univerzity ocenil účasť na stretnutí, kde jeho excelenciu informoval 

o aktivitách univerzity a tiež potvrdil spoluprácu s nórskymi univerzitami a je otvorený nadviazať 

ďalšie aktivity v rámci vzdelávania a výskumu. V rámci stretnutia sa prítomní dohodli na pokračujúcej 

komunikácii a informovanosti o ďalších aktivitách a tešia sa na ďalšiu spoluprácu v rámci 

bilaterálnych vzťahov s Nórskym kráľovstvom. 

    

 Obrázok 64: Návšteva slovenskej ambasády Obrázok 65: Návšteva slovenskej ambasády 

RNDr. Ladislav Židek obdržal a potvrdil svoju účasť na seminári venovanom spoločnému podnikaniu 

slovenských a nórskych spoločností 10.11.2015 v Oslo. 

http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.org/
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Obrázok 66: Návšteva slovenskej ambasády 

Pracovné stretnutie v Innovation Norway 

Popoludní sa uskutočnilo stretnutie v Innovation Norway – organizácií, ktorá je donorom Nórskeho 

finančného mechanizmu a programu Zelené inovácie v priemysle.  Na stretnutí zástupkyňa 

spoločnosti BIOPEL Janka Kasanická informovala o aktuálnom stave implementácie projektu 

„Biomasové logistické centrum“, ktorý implementujeme v programe Zelené inovácie v priemysle, ako 

i o príprave seminára v rámci tohto projektu, ktorý sa bude konať koncom októbra 2015. Ďalej na 

stretnutí bola diskutované nové programové obdobie 2015-2020 a prioritné oblasti Nórskych 

grantov. Stretnutia sa zúčastnili Ladislav Židek, Janka Kasanická, Janka Kavcová, Lenka Kopúnová, 

Jozef Jandačka, Rune Stolan, Sigurd Ole Ruud, Øyvind Halvorsen. 

    

 Obrázok 67: Stretnutie v Innovation Norway Obrázok 68: Stretnutie v  Innovation Norway 

http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.org/
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 Obrázok 69: Stretnutie v Innovation Norway Obrázok 70: Stretnutie v  Innovation Norway 

 

Obrázok 71: Stretnutie v Innovation Norway 

 

Pracovné stretnutie s NILU 

Na záver dňa sa uskutočnilo stretnutie s pani Máriou Dušinskou, kde Ladislav Židek a Jozef Jandačka 

hľadali spoločné styčné body pre možnosť vzájomnej spolupráce výskumného ústavu zameraného na 

nanočastice v ovzduší a univerzity. 

http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.org/
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 Obrázok 72: Stretnutie s NILU Obrázok 73: Stretnutie s NILU 

    

 Obrázok 74: Stretnutie s NILU Obrázok 75: Stretnutie s NILU 

 

Obrázok 76: Stretnutie s NILU 

http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.org/
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Piatok, 02.10.2015 

International Development Norway, Oslo 

V piatok ráno pred odchodom sa uskutočnilo záverečné pracovné stretnutie s nórskym projektovým 

partnerom International Development Norway, zastúpeným p. Rune Stolan. Na stretnutí si 

organizačný tím vyhodnotil študijnú cestu a dohodli si ďalší postup pri vykazovaní študijnej cesty. 

Zároveň si partneri dohodli postup pri organizácií seminára, ktorý sa bude konať 30.10.2015. 

 

 

Obrázok 77: Prístav v Oslo 

 

http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.org/
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VÝSLEDKY ŠTUDIJNEJ CESTY 

Naplánovanými a naplnenými aktivitami študijnej cesty sa dosiahlo zvýšenie odborných znalostí 

projektového tímu v oblasti používania inovatívnej technológie v praxi. Zvýšenie odborných znalostí 

sa využije pri implementácií projektu Biomasové logistické centrum a aplikuje sa pri tvorbe 

pracovných postupov jednotlivých pracovných činností a pracovných náplní pracovníkov 

biomasového logistického centra (ťažba dreva, porez dreva, štiepkovanie dreva, využitie odpadového 

dreva, spracovanie biomasy).  

Prostredníctvom účasti na študijnej ceste sa nadobudli informácie o osvedčených postupov 

a poznatkov pri zavádzaní efektívneho systému spracovania biomasy v lesoch (vytvorenie zberných 

miest), pri výbere vhodných inovatívnych technológií na spracovanie biomasy a pri zriadení 

laboratória na meranie parametrov kvality. Nadobudnuté znalosti ohľadom postupov bežne 

používané v Nórsku si účastníci študijnej cesty ich "priniesli" na Slovensko a v rozsahu aplikovateľnom 

v Slovenských podmienkach ich zavedú do bežnej praxe v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou 

a v súlade so šetrným zaobchádzaním so životným prostredím. 

Naplnenie indikátorov 

Indikátor 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Spôsob preukázania naplnenia indikátora 

Sieťovanie – počet 
stretnutí s novými 
Nórskymi spoločnosťami 
a inštitúciami 

4 11 
Prezenčné listiny 
Fotodokumentácia 
Správa zo študijnej cesty 

Prenos vedomostí 
a technológie, výmena a 
zdieľanie znalostí 
a osvedčených postupov 

2 2 

Odborné výklady – prezentácie (4),              
tlačený materiál (3), 
fotodokumentácia 

Praktické prehliadky – fotodokumentácia 
Prezenčné listiny 
Správa zo študijnej cesty 

Počet publikovaných 
článkov na web stránke 

4 5 

3 články v SJ  – www.biopel.sk, 
www.cenzual.sk, 
www.ket.uniza.sk  

2 články v AJ – www.biopel.sk, 
www.ket.uniza.sk 

 

V Kysuckom Lieskovci, 09.10.2015 

http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.org/
http://www.biopel.sk/
http://www.cenzual.sk/
http://www.ket.uniza.sk/
http://www.biopel.sk/
http://www.ket.uniza.sk/

