
 

        

          Pilotná   konferencia   s   medzinárodnou   účasťou   pre   nové   impulzy   v   inováciách 

       ECO & ENERGY  Innovation 

                                          PRVOTNÁ   INFORMÁCIA   PRE   ZÁUJEMCOV 

_________________________________________________________________ 

 

Dámy  a páni,    partneri  a   záujemcovia  o  účasť  na  novom  pilotnom  podujatí,  na 
dlhoročné   tradície   konferencie   Energofutura,         

  

ECO & ENERGY  Innovation je novým moderným prezentačným a implementačným nástrojom 
výmeny aktuálnych a najmodernejších vedomostí a skúseností podnikov, univerzít, agentúr, komôr 
samospráv regiónov, miest i obcí,  ministerstiev, ako aj  inštitúcií v oblasti intenzifikácie slovenskej 
inovačnej kapacity v súčasnom globálnom prostredí. Organizátori účelne nadväzujú na dlhoročné 
výsledky a skúsenosti a najmä vynikajúci ohlas odbornej verejnosti zo série už usporiadaných 
konferencií Energofutura ( od roku 2009 ) a teraz sa viac zameriavajú nielen na technické, 
technologické a procesné riešenia z aspektu energetického priemyslu, ekológie, stavebníctva a 
priemyselných investícií, ale ide tu o nový prístup a to  klásť dôraz na samotné systémové riešenia  
a moderné inovačné postupy a techniky pri samotnej tvorbe týchto produkcií v priemysle.   
 
Cieľom je, aby sa táto konferencia stala lídrom inovačnej bázy vedomostí tejto oblasti,  jedinečnou 
príležitosťou a udalosťou pre širokú diskusiu a výmenu vedomostí a skúseností odborníkov a 
zástupcov priemyslu i vzdelávania na Slovensku. 
 
                      Termín konania:      16. – 17.marec 2020 ,  
                                                          Hotel  Gloria  Palac  Košice,  Bottova 1 - centrum mesta pri Auparku 

                                                                Zahájenie programu:  16. marca o  9.00 hod 
Konferencia je organickou súčasťou organizátorom realizovaného študijného a vzdelávacieho programu 
s názvom: Koncipovanie inovačných nástrojov energetických a environmentálnych klastrových habitatov 
s podporou Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a nadväzuje na 
dlhodobé programy v oblasti podpory koncipovania klastrových organizácií u nás. 

 
Nosnými témami pre verejnosť sú najmä nová inovačná politika SR a novinky  v energetickej 

politike EU, V4 a SR;  Projekty a prístupy v riešení konvenčných a obnoviteľných energetických 

zdrojov;  Revitalizácie a rekultivácie i rekonštrukcie stavieb a systémov z aspektu energetických 

a ekologických pravidiel; Plánovanie a projektovanie nových 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, ako aj budovanej sféry moderných klastrových zoskupení. 

Konferencia predstaví aj prvýkrát v EÚ vytvárané nové filozofie a prístupy v riešení inovácií a ukáže 

výsledky inovácií u vybraných firiem.  Súčasťou programu bude i spoločná exkurzia do Kulturparku 

v Košiciach na prehliadku interaktívnej výstavy - Steelpark vedy a výskumu, ako aj vlastná 

sprievodná výstava produktov priemyselných organizácií a inštitúcií, a samozrejme aj príjemný 

spoločenský večer pre výmenu informácií a nadväzovanie spolupráce. 

 



 

 

Konkrétnym odborným výstupov pre verejnosť a orgány štátnej správy a samosprávy bude 
Expertný dokument pre podporu inovácií a excelentných prístupov  v  oblasti priemyselných 
inovácií pre energetiku, ekológiu, stavebníctvo i strojárstvo a najmä  pre potreby odbornej 
verejnosti a zároveň ako odporúčací a hodnotiaci materiál pre ústredné rezortné orgány. 

           Navrhované odborné programové okruhy:  
1.    Inovačná politika SR a súvisiace legislatívne procesy, pripravované a aktuálne predpisy a 
dokumenty v EU a SR v oblasti podpory priemyslu, energetiky a environmentálneho prostredia. 

2.       Aktuálne stavebnotechnické a environmentálne i energetické korelácie modernej produktovo 
orientovanej spoločnosti.   

3.  Podpora implementácie konkrétnych firemných inovácií a zvyšovanie konkurencieschopnosti a 
trvalej udržateľnosti domácich priemyselných diel a projektov.  

4.    Moderné metódy diagnostikovania inovačnej kapacity a dimenzie rozvoja a projektovania 
stavieb, produktov a procesov v MSP. 
 

Samotná konferencia je špecificky organizovaná ako prezentácia najlepších tvorivých výstupov 
projektov a investičných zámerov s inovačným potenciálom, vypracovaných samotnými účastníkmi 
súbežne realizovaného vzdelávacieho projektu a renomovanými lektormi a riešiteľmi zo Slovenska 
i zahraničia a následne všeobecnou obhajobou pred širokou odbornou verejnosťou. Pozostáva 
z dvojdňového programu formou vstupných nosných prednášok v spoločnom rokovaní 
renomovaných odborníkov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, SIEA, 
SKSI, technických univerzít i podnikateľskej verejnosti a zároveň súvisiacich panelových diskusií v 
prvom rokovacom dni a následne prezentáciami prác účastníkov a konzultáciami  v samostatných 
pracovných odborných sekciách, delených podľa nosných oblastí na:  
 
1.     Inovácie v energetickom priemysle a ekológii, nové trendy v oblasti efektívnosti 
        a zdroje energií ,budovanie environmentálneho prostredia. 
2.    Tvorba moderných inovačných projektov a priemyselných diel so zreteľom na implementáciu  
        u investorov  s dôrazom na implementáciu najmä 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, či vlastnú prezentáciu činnosti záujemcu formou publikovania 
v sprievodnom Zborníku konferencie.    
Preto  prosíme  prípadné  podnety  a návrhy  čitateľov  a  záujemcov zasielať na dole uvedenú 
mailovú adresu organizátora  do  29.02.2020. 
 
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, Formuláre  a pokyny. 
 

  Organizátor:  Národný energetický klaster NEK                                       Odborný garant: Technická univerzita v Košiciach 

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

konferenčnej mailovej adrese: konferencia.nek@gmail.com  respektíve na adrese organizátora: info@nek.sk 

u organizátorov: Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, tel.: 00421 910 961 141, respektíve projektového 

manažéra konferencie: Ing. Ján Marcin, MBA, tel. 00421 905 615 509,  alebo priamo  na poštovej adrese 

organizátora: Záhradnícka č.72,  821 08 Bratislava - Ružinov. 

                                                                                        O O O O O  
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