
 

   MIMORIADNÉ   ORGANIZAČNÉ   POKYNY   KU   KONFERENCII 

Dňa 17.03.2020 prijal Organizačný výbor  konferencie  ECO & ENERGY  Innovation nasledujúce 

opatrenia a pokyny pre účastníkov konferencie: 

1.  Upravený termín konania konferencie 30.marca 2020 ( skrátené konanie na 1 pracovný deň – pondelok, 
v čase od 8.30 hod do 18.00 hod ) v hoteli Gloria Palac Košice. 

Začiatok – registrácia účastníkov 8.00 – 8.30 hod. na príslušnom mieste konania 

Forma  registrácie účastníkov – osobne, alebo telefonicky na recepciu organizátora na tieto čísla:  

Košice:      00421 911 437 686, resp. na 00421 910 961 141  

Trenčín:    00421 909 106 653 

Nitra:        00421 903 403 706 

zriadené v miestach náhradného konania a sústredenia sa  účastníkov a to:   

Pre účastníkov spádovej oblasti Košice, Prešov:  Hotel Gloria Palac, Bottova 1, Košice 

Pre účastníkov spádovej oblasti Trenčín, Žilina, Trnava:  Trenčianska  Regionálna Rozvojová Agentúra, 
Opatovská 519, Trenčín 

Pre účastníkov spádovej oblasti  Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Trnava: Anders Consulting, Hornostavská 
252, Nitra 

2.  Zoznam registrovaných účastníkov sa vytvorí z databázy a overenia prítomnosti účastníkmi vzdelávacieho 
projektu a absolventmi domácich workshopov organizátora a pri fyzickej prítomnosti na danom mieste 
sústredenia aj prezenčnou listinou. 

3. Program konferencie bude zhustený do spoločného veľkého bloku bez panelovej diskusie a spočíva 
v dvoch častiach a to: 

     Otvorenie a vystúpenie partnerov a hostí  8.30 – 9.30 hod 

     Hlavný rokovací blok: 

      Sekcia  A:  Energetické, priemyselné a stavebné témy prezentácií  – prednášatelia podľa Programu 
konferencie           od 9.45.- do 13.00 hod 

      Sekcia   B:     Environmentálne, experimentálne výskumné a start - upové témy prezentácií – prednášatelia 
podľa Programu konferencie           od 14.00 – do 17.00 hod 

      Diskusia, výmena skúseností      od 17.00 hod do 18.00 hod a následne ukončenie konferencie. 

4.  Priebeh rokovania bude zabezpečený formou Video konferencie a to: 

Všetci účastníci – členovia klastrovej organizácie a prihlásení ostatní účastníci, dostanú k dispozícii na 
registračných miestach  konania „Zborník prezentácií úspešných inovácií“ z rokovania konferencie ( ISBN ......) 
a budú ho mať počas rokovania aj v elektronickej forme na USB kľúči ( ktorý obdŕžia pri prezentácii ) resp. aj 
formou priameho stiahnutia z portálu web:  www.nek.sk  po nakliknutí do  sekcie Publikácie/Prezentácie 
a po ďalšom kliknutí v pracovnej časti „Zborníky“ 

http://www.nek.sk/


5.  Jednotliví prezentátori prednesú svoje príspevky  takto: 

a) buď priamo na mieste rokovania, s nahrávaním vystúpenia kamerovým systémom organizátora 
a súčasným živým odvysielaním ( live stream ) cez systém nahrávania priamo v rokovacích miestnostiach 
alebo prostredníctvom priameho spojenia s rokovacími priestormi a to cez bezplatnú aplikáciu Skype, kde sa 
zaregistruje, prihlási a následne organizátorovi na mail  konferencia.nek@gmail.com uvedie prihlásenie 
a heslo a tento mu obratom oznámi svoje kontaktné údaje a pridá ho do skupiny konverzácie. 

b)  alebo aj formou doručenia elektronickej obrazovej a zvukovej  nahrávky vystúpenia vlastnej osoby 
prednášateľa v rozsahu cca 5 – 10 min, s uvedením názvu vystúpenia, abstraktu hlavných informácií 
a zhrnutia výsledkov príspevku konferencie ako aj s upozornením na rozhodujúce slajdy, či časti prezentácie 
pre účastníkov. Video si prednášajúci vyhotoví pomocou mobilného telefónu, videokamery či fotoaparátu 
s podporou nahrávania videí ( podľa kapacity karty zariadenia ) a následne prenesie do súborov svojho 
počítača. Potom záznam prepošle mailom na adresu  konferencia.nek@gmail.com s uvedením názvu 
prezentácie a názvu videa. 

7. Pre prítomných účastníkov počas rokovania konferencie budú v rámci zabezpečenia stravovania 
poskytnuté 2 x denne konzumné  balíčky s občerstvením, balené nápoje a káva v uzavretých kelímkoch, 
distribuované prostredníctvom usporiadajúceho hotela. 

8.   Členovia organizačného štábu a odbornej poroty konferencie majú zabezpečené ubytovanie v hoteli už od 
29.03.2020 až do 31.03.2020 a to formou umiestnenia do jednolôžkových izieb pre separovanie pohybu. 

9. Plánované večerné spoločenské vystúpenie a rauth  z organizačných dôvodov a skrátenia času konferencie 
sa ruší. 

10. Počas priebehu rokovaní konferencie Hodnotiaca porota posúdi návrhy, vyhodnotí a ocení najlepšie 
inovačné aktivity, projekty a výsledky u vybraných firiem a inštitúcií. Samotné certifikované ocenenia budú 
nahraté do systému web stránky organizátora dňa 30.03.2020 a zároveň doručené poštou na adresu 
ocenenej organizácie. 

11.  Ďalšie informácie a upresnenia si môžete vyžiadať na mailovej adrese:  info@nek.sk  

POZOR !!!  Upozorňujeme účastníkov a organizátorov i odbornú hodnotiteľskú porotu  na povinnosť nosenia 
a aplikácie ochranných rúšok na tvár a v prípade potreby aj užívania ochranných rukavíc. Primerané 
hygienické opatrenia sú na miestach konania rokovaní konferencie organizátorom zabezpečené. 

 

Tešíme sa na spoločné či sprostredkované video stretnutie s Vami v týchto sťažených podmienkach 
a prosíme o časovú i vecnú dochvíľnosť v komunikácii.                                         

Organizačný výbor konferencie 

 

mailto:konferencia.nek@gmail.com
mailto:konferencia.nek@gmail.com
mailto:info@nek.sk

