
                                                                                                                     

             Národný   energetický   klaster   NEK ,  Slovenská   republika 
                       Záhradnícka č. 72, 821 08 Bratislava –Ružinov, IČO:457 38 033, tel.: 00421 910 961 141  info@nek.sk ,  www.nek.sk 

                                                  Nositeľ  Ceny  ministra  hospodárstva  SR  za  Inovatívny  čin  roka  2012 

_______________________________________________________________________________________ 

                                      SPRÁVA   O  ČINNOSTI   V   PROJEKTE   

            čiastočné  priebežné  hodnotenie  za obdobie:    december  2019 – február  2020  

       K projektu:  Koncipovanie  inovačných  nástrojov  energetických  a  environmentálnych  klastrových  habitatov 

 

Táto informačná priebežná a čiastočná Správa slúži k oboznámeniu poskytovateľa dotácie – Ministerstvo 

hospodárstva SR o stave plnenia projektu žiadateľa – Národný energetický klaster NEK. 

V období od schválenia dotácie a začiatku činnosti 18.12.2019 žiadateľ zabezpečil v súlade s o schváleným 

obsahom, rozpočtom a programom projektu nasledujúce činnosti. 

1. Uskutočnil a vyhodnotil proces verejného obstarávania pre výber dodávateľa služieb, zároveň s ním 

uzatvoril zmluvu a zahájil obstarávanie vybraných schválených položiek podľa schválenej Kalkulácie 

nákladov ( s úpravami na základe rozhodnutia Komisie pre schvaľovanie žiadostí z 13.12.2019 ) 

2.  Realizoval celú aktivitu č. 3 v oblasti uskutočnenia analýzy, výskumu, riešenia spoločnej výskumnej 

úlohy, ako aj v projekte viazané iné organizačné náklady u aktivít č.1,2. Zároveň v súlade s pokynmi výzvy 

boli riadne a načas vyplatené všetky projektované a schválené osobné výdavky pre členov jednotlivých 

pracovných tímov. 

3.  Usporiadal a zabezpečil priebeh dvoch domácich študijných vzdelávacích workshopov podľa učebnej 

osnovy, s lektorským zborom a s účasťou po 30 poslucháčov – účastníkov z radov klastrovej organizácie a to 

v dňoch 4. – 6.02.2020 vo Veľkom Krtíši a v dňoch 11. – 13.02.2020 v Bardejove – oblastiach s najvyššou 

mierou nezamestnosti v SR. Otvorení podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia miestnej samosprávy 

s prezentáciou problémov danej lokality. 

4.  Priebežne sa uskutočnila autorské spracovanie a vyhotovenie príslušných časovo súsledných študijných 

publikácií, informačných materiálov a expertného dokumentu pre riešenie inovačných habitatov podľa 

projektu. 

V nadchádzajúcom období sa realizuje zahraničný Works ahop – aktivita č.2 ( marec 2020 )  a zabezpečuje 

organizácia účastníkov zahraničných klastrových organizácií a výber prezentácií za SR. Zároveň sú už 

organizačne a programovo pripravované všetky náležitosti ( výber hotela, zabezpečenie sál, autorské 

spracovanie a korepetícia zborníka prezentácií, program priebehu konferencie ) a to na dni 16. – 17. 03.2020 

v Košiciach – konferencia s medzinárodnou účasťou ECO & ENERGY  Innovation, na ktorú už prisľúbili 

účasť významné slovenské a zahraničné osobnosti z oblasti inovácií a zástupcovia ministerstva, SIEA 

a univerzít. Kľúčovou úlohou tohto obdobia je zabezpečiť vynikajúce prezentácie účastníkov študijného 

programu v rámci projektu z radov členskej základne klastra a ich obhajobu pred odbornou verejnosťou. 

Z aspektu schváleného rozpočtu prebiehajú všetky čerpania položiek v súlade s harmonogramom a bez 

závad. 

      Spracované: 17.02.2020 

      Ing. Jozef Kovačovič, prezident združenia 

      Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA   zodpovedný vedúci riešiteľ projektu 
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