
                  ECO   &  ENERGY   STUDY   FRONTER 

                          Metodika práce s portálom pre registrovaných účastníkov: 

A.    Tento študijný a konzultačný portál slúži výlučne pre internú uzavretú komunikáciu medzi členmi 

a registrovanými partnerskými organizáciami Národného energetického klastra NEK.  

B.  Portál zabezpečuje publikovanie vlastných prezentácií, výskumných elaborátov a inovačných 

projektových výstupov jednotlivých členov a ich firiem, organizácií a inštitúcií. 

C.  Súčasťou sú aj spoločné a individuálne konzultácie pre členov klastra, ktorí sa zúčastňujú 

vzdelávacích aktivít a projektov a komunikujú s lektormi a skúšajúcimi v rámci atestovania vlastných 
výsledkov prác.  

D.   Všetky individuálne vzdelávacie, prezentačné a študijné výsledky sú chránené autorsky a zároveň 

spadajú pod zásady ochrany osobných údajov a preto nie je možné ich zverejňovanie bez výsledného 
písomného súhlasu dotknutej osoby. 

E.    Súčasťou portálu je aj pre účastníkov a členov dostupná literatúra, výskumné správy a stanoviská 

a hodnotenia jednotlivých programov a projektov klastra, ako aj interné smernice a uznesenia 
rokovaní orgánov klastra. 

                                                             Postup registrácie do portálu: 

1. Žiadateľ vyplní príslušný Registračný formulár, podpíše ho a písomnú verziu doručí do sídla 
administratívy klastra na Záhradnícku č. 72, 821 08 Bratislava. Následne mu bude po zaplatení 
prístupového poplatku zriadená jeho schránka v portáli prostredníctvom Disk Google a doručená 
GRID karta s prístupovým kódom a heslom a pridelené poradové členské užívateľské číslo. 

2.  Pohyb a komunikácia v rámci portálu spočíva vo fungovaní tzv. „verejnej časti“ prístupnej pre 
všetkých registrovaných účastníkov portálu a zároveň aj vo fungovaní tzv. „neverejnej časti“ výlučne 
pre každého jednotlivého člena a jeho komunikáciu s lektormi a manažmentom klastra. 

3.   Prihlasovací Registračný formulár – VZOR: 

Údaje: Vypĺňa žiadateľ:  Vypĺňa klaster NEK: 
Organizácia/ 
názov/adresa: 

ZTX, s.r.o. Žiadosť prijatá dňa: Zy.zx.abcd 

IČO: 365 98 XXX   
Osoba zodpovedná za 
užívanie portálu 
(meno/priezvisko/tituly): 

František Bauer, Ing., PhD. Schválené dňa: My.zr.abcd 

Meno  štatutárneho orgánu 
žiadateľa (podľa výpisu 
s prísl. registra): 

Štefan Mazák, RNDr. Pridelené 
účastnícke 
registračné číslo: 

RE2019010012 

Podpis štatutárneho orgánu 
organizácie: 

  

             Mazák 
Meno, priezvisko, 
tituly štatutárneho 
orgánu: 

Jozef Kovačovič, 
Ing. 

Dátum: 
 

Xy.zy.abcd Podpis 
štatutárneho 
orgánu: 

 
    Kovačovič 

Žiadateľ týmto čestne prehlasujem, že sa budem riadiť pri práci s portálom   Eco & Energy Study 
Fronter výlučne pravidlami a pokynmi prevádzkovateľa a zabezpečím príslušný stupeň 
diskrétnosti a nepripustím  prístup  žiadnej  tretej osobe  bez výslovného písomného súhlasu 
prevádzkovateľa. 

   

 


