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JÚLOVÝ ŠPECIÁL

Boli sme na Pohode!
Po dvoch rokoch pandemických obmedzení sa na scénu v plnej
sile vrátil aj najväčší slovenský hudobný festival Pohoda.
Dvadsiatyštvrtý ročník festivalu sa konal na trenčianskom letisku
od štvrtka 7. do soboty 9. júla 2022. Okrem množstva skvelých
kapiel a bohatého programu mala v areáli svoje stany aj SIEA.
V zónach inovujme.sk a Žiť energiou sme v priebehu troch dní
privítali tisíce návštevníkov, ktorí si od nás okrem zážitkov odniesli
aj zinovované mysle a energetické rady.
Naši kolegovia priamo na mieste poskytovali návštevníkom
informácie o inovačných workshopoch, ktoré realizuje projekt
inovujme.sk na stredných a vysokých školách. Podnikatelia mohli
zase získať všetky potrebné informácie o otvorenej výzve –
inovačné poukážky Slovensko 2.0. Kolegovia zo Žiť energiou na
druhej strane poskytovali návštevníkom odborné rady v oblasti
energetiky a množstvo zaujímavých nápadov, ako na energii
ušetriť priamo v domácnosti.

Prezidentská návšteva v SIEA
Pohodová sobota bola pre nás mimoriadna, pretože stánky
inovujme.sk a Žiť energiou poctila návštevou pani prezidentka
Zuzana Čaputová. Náš generálny riaditeľ Peter Blaškovitš ju
pritom sprevádzal a okrem projektových stánkov jej predstavil aj
mnoho ďalších zaujímavostí, ktoré SIEA na Pohodu priniesla.

Najunikátnejší stage
Mohlo by sa zdať, že na najväčšom slovenskom festivale s
rozlohou areálu až 72 hektárov a viac ako desiatimi pódiami by
sme mohli byť ľahko prehliadnuteľní. Nie tak úplne. O fakt, že sa v
zóne SIEA vystriedalo za tri dni niekoľko tisíc návštevníkov, sa
značnou mierou podpísal unikátny Žiť energiou GEM Stage.

Návštevníkov festivalu totiž nelákali len stánky našich projektov,
ale aj inovatívne vodíkové auto, ktoré je na Slovensku úplnou
novinkou. Spoločne nahliadli aj do pojazdného bývania –
slovenského a celosvetovo uznávaného startupu Ecocapsule. Náš
generálny riaditeľ predstavil pani prezidentke aj už spomínanú
unikátnu 21 metrov vysokú vežu GEM (z anglického Green Energy
Mill), ktorá je schopná dodať energiu z obnoviteľných zdrojov na
plnohodnotné ozvučenie a osvetlenie koncertných vystúpení.
Slovensko je tento rok jednou zo štyroch krajín, v ktorých sa objaví
festivalové pódium zásobované len čistou energiou. Jeho
unikátnosť spočíva v energetickej sebestačnosti. Do vývoja a
realizácie sa zapojilo desať spoločností z troch rôznych
európskych krajín pod vedením vedcov z Technickej univerzity v
holandskom Eindhovene.
Jeho jedinečnosť okrem futuristického designu a výšky
podčiarkuje aj energetická sebestačnosť. Elektrickú energiu preň
vyrábala rotujúca veterná turbína, fotovoltické panely a vodíková
technológia. Tie sa postarali o šťavu a kvalitné ozvučenie, vďaka
ktorému boli koncerty Blanch, Meowlau X Val alebo Timea s fakt
vymakaným audiovizuálnym zážitkom.
Veža má takmer 20 m² farebných flexibilných fotovoltických
článkov,
90 kWh batéria dokáže nabiť jeden iPhone až 6-tisíckrát,
počas leta dokáže nabiť Teslu Model 3 až na 30 %.

Na Pohodu sme priniesli aj vážne témy
Žiť energiou GEM Stage nebol len o neprehliadnuteľnom dizajne
a cool programe. Na pódiu prebiehali aj zaujímavé diskusie, ktoré
sa točili najmä okolo energie a klimatickej krízy. Tá sa týka nás
všetkých a jej dôsledky budú nezvratné, mnohé z nich pritom
pociťujeme už dnes. Aj preto sme do diskusie pozvali ľudí, ktorí
pre zlepšenie klímy robia niečo užitočné či inšpiratívne.
Branislav Siklienka hovoril o zelených strechách. Ak ste program
nestihli a táto téma vás zaujíma, pozrite si rozhovor v televízii TA3,
v ktorom hovoril o zelených strechách a ich prínose pri riešení
nedostatku vody a prehrievania.

Festivalová energia a inovácie
Vybicyklovať si cukrovú vatu alebo si vytlačiť jedlú palacinku na
3D tlačiarni? V stánku inovujme.sk na Pohode žiaden problém!
Okrem informácií o aktivitách SIEA pre školy a podnikateľov si
mohli návštevníci vyskúšať vychytávky, pri ktorých preverili svoj
mozog aj svaly. Maľba vo virtuálnej realite, pretekanie
s vodíkovým autíčkom, ovládanie hier pomocou balančnej
pologule alebo spomienky z festivalu v podobe fotiek vyvolaných
priamo na mieste vo fotoboxe. Aj takto si v našej zóne mohli
účastníci Pohody spestriť čas na trenčianskom letisku.

Čítať viac

NOVINKA!

Generálny riaditeľ
SIEA
inovujme.sk
PRKP

SIEA je na Instagrame.
Sledujte nás a všetky
naše novinky.

Žiť energiou
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ROZHOVOR:
Účasť našej agentúry na festivale Pohoda 2022 sa neudiala len
tak. Stáli za ňou mesiace organizovania, stretnutí a podrobného
plánovania. Prečítajte si rozhovor s Petrom Balcerčíkom,
členom šikovného tímu, ktorý trpezlivo pracoval na tom, aby
sme mali svoje stánky na najväčšom slovenskom festivale.

Žiť energiou GEM Stage patril medzi najvyššiu
atrakciu na Pohode. Ako sa to podarilo?
Z toho mám radosť. Je super, že sme dokázali návštevníkom a aj
sebe dokázať, že frázy ako „štrukturálne fondy a príspevková
organizácia ministerstva“ dokážu byť fresh a neznamená to
automaticky nudných úradníkov a nezrozumiteľné tlačivá či
žiadosti. SIEA bola jediným takýmto partnerom na festivale a
neskromne tvrdíme, že sme zanechali pozitívny dojem.

Preto bol Zuzkin nápad mať vlastný GEM Stage s hudobným
programom
aj
vlastnými
diskusiami
naozaj
výborný.
Návštevníkom sme vďaka tomu ponúkli zábavný, ale aj odborný
obsah.

Stretol si sa počas organizácie našej účasti
na Pohode aj s niečím kurióznym?
Stretol a nemalo to nič spoločné s návštevníkmi, ani
zabezpečovaním chodu našich priestorov. Môže to znieť ako klišé,
uvedomujem si to, ale táto účasť na Pohode neuveriteľne spojila
nás kolegov v jednotlivých projektoch a aj navzájom inovátorov,
kolegov zo Žiť energiou, zamestnancov s kanceláriami na
centrále a tiež kolegov z regionálnych KCčiek.
Mnohí z nás sme donedávna poznali toho druhého ako meno na
zozname zamestnancov, prípadne zo zoznámenia sa na chodbe.
Teraz sme sa dokázali vidieť a poznať aj z tej neformálnej stránky,
bez oblekov a oficiálnych podávaní rúk. Potrebovali sme
spolupracovať, byť jeden tím, a to sa dialo úplne prirodzene.
Nezáležalo pri tom, či ste z Košíc, zo Žiť energiou, z kancelárie
pána generálneho riaditeľa, z inovujme.sk alebo z právneho
oddelenia. Pred pár mesiacmi mi vôbec nenapadlo, že v závere
festivalu budeme konštatovať aj takéto pozitívum.

SIEA a výhercovia pohodových lístkov
Čo obnášala organizácia účasti SIEA
na festivale?
Prvé stretnutie bolo ešte na začiatku jesene minulého roka. Celý
proces sa skladal z množstva detailov. Od reálnych plnení až po
naše obľúbené (smiech) papierovačky a prípravy všetkých zmlúv
aj podkladov pre administratívny proces obstarávania.
Okrem projektových manažérov boli do procesu zapojení aj
kolegovia z OVO, právneho, finančného oddelenia a mnohých
ďalších. Táto výborná súhra vyústila do úspešného záveru a mohli
sme byť súčasťou festivalu.

Stálo to za to? Vzbudil stánok
dostatočný záujem?
Určite. Sú za tým desiatky hodín práce, ale stálo to za to.
Samozrejme, najdôležitejšie je hodnotenie od návštevníkov
festivalu, ale podľa ich reakcií, našich rozhovor s nimi a spätných
väzieb, ktoré sme dostali, to stálo za to.
Pochvalou pre nás je aj pozitívny feedback od organizátora
festivalu, Michala Kaščáka. To, ako mali náš priestor vizuálne
označení, to že sme mali naše vodíkové auto, eko kapsulu a
vlastný stage s programom, nám zabezpečilo návštevu výraznej
časti všetkých návštevníkov Pohody.

Aký bol prínos pre návštevníkov festivalu?
Mal nejakú pridanú hodnotu?
Aj ja aj Zuzka Vrtielová máme festivaly radi a chodievame na ne
už roky. Obaja sme ako účastníci mali možnosť zažiť stánky
obdobných inštitúcii, akou je SIEA. Možno aj práve preto sme
vedeli, čomu by sme sa mali vyhnúť a čo, naopak, priniesť v
našom priestore.

Medzi návštevníkov festivalu Pohoda sa tento rok pripísali aj
mnohí naši kolegovia. Stalo sa tak vďaka dvom súťažiam o
festivalové lístky, ktoré vyhlásila agentúra. SIEA rozdala dokopy až
12 vstupeniek, ktoré kolegom umožnili užiť si jedinečný hudobný
zážitok zblízka spolu s kamarátmi či partnermi.
Jedným z výhercov bol aj Stanislav Laktiš, ktorý má k Pohode
blízko nielen kvôli hudbe. Prečítajte si, prečo je pre neho tento
festival výnimočný:
„S manželkou Silviou som
sa zoznámil na Pohode
2016 vďaka spoločným
kamarátom.
Počas
festivalu sme spolu strávili
veľa času a hneď sme sa
do seba tak veľmi zaľúbili,
že sme o 5 rokov vzali.
Preto sa stala Pohoda
našou srdcovkou a vždy,
keď to bolo možné, sme
sa na ňu radi vrátili.
Od septembra si budeme
užívať už len pohodu
rodinnú, keďže čakáme
bábätko (mimochodom,
termín
narodenia
je
presne
na
moje
narodeniny – 25. 9.). Aj z
toho dôvodu sme už
neplánovali
navštíviť
Pohodu 2022.
Vďaka
SIEA sme sa tam však
dostali a veľmi symbolicky
sme si ju užili. Aj s našim
psom Fredym. :)
Preto obrovská vďaka, SIEA.
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