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                    Vážení  hostia,  partneri  a  záujemcovia  o  účasť  na  tradičnom  podujatí  
                                                                          ENERGOFUTURA,  
                                                                            Dámy  a  páni 
  
ENERGOFUTURA sa z aspektu energetického priemyslu, ekológie a súvisiacich inovácií a 
priemyselných investícií v tejto oblasti už stala tradične jedinečnou príležitosťou a udalosťou pre 
širokú diskusiu a výmenu vedomostí a skúseností odborníkov, zástupcov energetického priemyslu i 
vedúcich predstaviteľov ministerstiev, miest, projekčných organizácií, univerzít a samospráv. Táto 
konferencia svojim významom a obsahom patrí do malej skupiny najvýznamnejších podujatí tohto 
typu v celej Európskej únii a je akýmsi etalónom pre hodnotenie dosahovaných úspechov našej 
spoločnosti v tejto oblasti. 
 
Konferencia s medzinárodnou účasťou ENERGOFUTURA 2019 ako už tradičné odborné podujatie so 
zameraním na široké spektrum problematiky v oblasti energetiky, ekológie, priemyselnej a 
investičnej výstavby a projektovania sa tohto roku plánuje usporiadať v období marec 2019 uskutoční 
v dvoch pracovných dňoch a to vo vybranom hostiteľskom  mieste – metropole  Košice , s cieľom 
oboznámiť účastníkov, s najnovšími vývojovými trendmi v tejto oblasti, aktuálnou politikou SR v téme 
i platnou a pripravovanou legislatívou, výmeny a prezentácie odborných skúseností medzi 
odborníkmi z oblasti podnikateľského prostredia, inžinierskej a projektovej prípravy a realizácie 
stavebných priemyselných diel a získavania poznatkov a z aktuálneho legislatívneho a procesného 
stavu rozvoja energetiky, ekológie a inovácií v súvisiacich oblastiach za prispenia orgánov štátnej 
správy a samosprávy, pôsobiacich v rezorte hospodárstva, životného prostredia, výstavby a 
štrukturálnych fondov v súčasnom a nadchádzajúcom období. Na podujatí budú zároveň už tradične  
predstavené a ocenené najlepšie projekty, inovačné nápady a investičné zámery, ktoré boli vytvorené 
účastníkmi sprievodného vzdelávacieho projektu „ Tvorba portfólia a mapy energetického 
a environmentálneho klastrovania i samotnou podnikateľskou verejnosťou v uplynulom období roka 
2018 a sú zrelé na ocenenie festivalovou hodnotiacou porotou v roku 2019. 
 
Nosnými témami pre verejnosť sú najmä nová energetická politika EU a SR, konvenčné a 

obnoviteľné energetické zdroje, Moderné a kreatívne inovácie v energetike a ekológii, Plánovanie a 

projektovanie investičných celkov na báze environmentálnych kritérií a progresívne modulárne 

procesy zavádzania inovácií do súvisiacich priemyselných odvetví, ako aj práve aktuálne 

diagnostikovanie inovačnej kapacity a dimenzie malých a stredných podnikov. 

Konkrétnym odborným výstupov pre verejnosť a orgány štátnej správy a samosprávy bude dokument 

pre podporu inovácií a excelentných prístupu v  oblasti energetiky a ekológie pre potreby odbornej 

verejnosti a zároveň ako odporúčací a hodnotiaci materiál pre ústredné rezortné orgány. 



 

Navrhované odborné programové okruhy:  
1.    Energetická politika SR a súvisiace legislatívne procesy, pripravované a aktuálne predpisy a 
dokumenty v EU a SR v oblasti energetiky, environmentálneho prostredia a priemyselného 
projektovania a výstavby.  

2.       Aktuálne trendy a novinky v oblasti tradičných a obnoviteľných energetických zdrojov.  

3.       Environmentálne a energetické korelácie modernej produktovo orientovanej spoločnosti.  

4.  Podpora inovácií a zvyšovanie konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti domácich 
priemyselných diel a projektov.  

5.       Projektový manažment a tvorba moderných implementácií v priemyselnom projektovaní. 
6.       Moderné metódy diagnostikovania inovačnej kapacity a dimenzie rozvoja MSP. 
 
 

Samotná konferencia je špecificky organizovaná ako prezentácia najlepších tvorivých výstupov 
projektov a investičných zámerov s inovačným potenciálom, vypracovaných samotnými účastníkmi 
projektu a následne všeobecnou obhajobou pred širokou odbornou verejnosťou a pozostáva 
z dvojdňového programu formou vstupných nosných prednášok v spoločnom rokovaní 
renomovaných odborníkov ministerstva, SIEA, SAŽP, technických univerzít i podnikateľskej verejnosti 
a súvisiacich diskusií v prvom rokovacom dni a následne prezentáciami prác účastníkov 
a konzultáciami  v samostatných pracovných odborných sekciách, delených podľa nosných oblastí na:  
 
1. Energetická efektívnosť a zdroje energií ,budovanie environmentálneho prostredia.  
2. Tvorba moderných inovačných projektov a priemyselných diel so zreteľom na implementáciu u 
investorov aj v prostredí MSP.  
 
Vzhľadom k súčasne pripravovanému podrobnému obsahu programu a možnosti vytvárať priestor 
pre zapojenie čo najširšieho okruhu odborníkov – investorov, podnikateľov, projektantov, 
pracovníkov špecializovanej štátnej správy a samosprávy je veľmi žiadúce aj osobné zapojenie a 
prijatie návrhov odbornej verejnosti a preto organizátori uvítajú akékoľvek podnetné riešenia a 
záujem o osobné zapojenie sa, prezentáciu činnosti záujemcu v Zborníku prednášok a podporu tohto, 
už tradičného podujatia.   
Preto  prosíme  prípadné  podnety  a návrhy  čitateľov  a  záujemcov zasielať na mailovúadresu 
organizátora  do  31.01.2019.  
 
Účastníci sa okrem konkrétnych hotových riešení už rozbehnutých projektov zoznámia aj s 
hodnotením a reportom najlepších výsledkov z iných, nedávno uskutočnených konferencií a 
medzinárodného veľtrhu CONECO 2019  a Racioenergia. 
  

Na základe uvedených informácií Vás touto cestou žiadame aby ste v prípade Vášho prípadného 
záujmu o účasť zaslali Požiadavku a Váš záujem krátkou správou s Vašimi kontaktnými 
a identifikačnými údajmi na účasť na mailovú, resp. poštovú adresu organizátora a priebežne Vám 
budú elektronicky doručované  prípravné obsahové, organizačné a prihlasovacie údaje a pokyny. 
 

 
Záujemcovia o bližšie informácie a o osobnú účasť majú možnosť prihlasovať a dopytovať sa i registrovať na mailovej 

adrese: info@nek.sk,  respektíve na  nek.klaster@gmail.com   u organizátorov: Ing. Ján Marcin, MBA, tel. 00421 905 936 

105, alebo u: Ing. Tomáš Novotný, MBA, tel.: 00421 905 936 105, resp. na poštovej adrese: Záhradnícka č.72, 821 08 

Bratislava-Ružinov. 
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