
 

CENTRUM   ENVIRONMENTÁLNEHO  A  ENERGETICKÉHO  VZDELÁVANIA  NEK 

V roku 2016 bolo otvorené nové miesto pre výmenu skúseností a informácií pre členskú základňu 

Národného energetického klastra NEK s regionálnou kanceláriou a pracoviskom v Košiciach na 

Nemcovej ulici v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach – TUKE a názvom                        

 „Centrum environmentálneho a energetického vzdelávania“    NEK (ďalej len „CEEV“) 

Cieľom strediska je byť bližšie ku svojej členskej základni tak, aby aj členovia klastra s celoštátnou 

pôsobnosťou boli pohodlne blízko k vzdelávaniu a informáciám ( v dosahu max. do 150 km od sídla 

klastra ). Centrum je databázou a miestom pre výmenu informácií, prezentácií interných projektov 

členov v oblasti energetiky, ekológie a priemyslu i stavebníctva a samozrejme najmä súvisiacich 

inovácií pre podporu konkurencieschopnosti organizácie. Zároveň priebežne realizuje svoje interné 

programy v rámci činnosti a projektov NEK a to v oblasti tvorby start – upov, inovačnej a kreatívnej 

schopnosti a diagnostiky inovačnej kapacity a dimenzie MSP, networkingu a certifikovaných 

vzdelávaní a workshopov pre členov a partnerov organizácie. 

CEEV sa riadi vlastným Štatútom a Organizačným poriadkom klastra a príslušným rozpočtom 

a plánom práce. Všetky informácie a aktivity patria výlučne do internej sféry organizácie a sú 

autorsky chránené. Ich zverejňovanie a distribúcia výsledkov je nemožná bez výlučného súhlasu 

a dojednania osobitných zmluvných podmienok záujemcu s autorom – vlastníkom prezentácií 

a inovatívnych riešení či produktov. 

CEEV  pre roky  2016 až 2020 organizačne a programovo zabezpečovalo  nasledujúce  hlavné  aktivity: 

A)     Pracovné domáce workshopy pre členov v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Bardejove, Nitre, 

         Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Dolnom Kubíne a to aj v opakovaných termínoch pre veľký 

         záujem účastníkov 

B)     Medzinárodné prezentačné workshopy v Krakove, Brne, Budapešti a Prahe a to aj opakovane 

         v zmysle jednotlivých projektov. 

C)     Spolupráca pri zabezpečovaní práce Odborných sekcií klastra 

D)     Spolupráca pri organizácií jednotlivých ročníkov medzinárodných konferencií Energofutura  

         a Eco & Energy  Innovation. 

E)      Koordinačné semináre pre zlepšovanie spolupráce členských organizácií a firiem klastra 

         v Košiciach a Prešove. 

F)      Osvetové, vzdelávacie a informačné podujatia o stave a vývoji inovácií na Slovensku v priemysle 

          pre poslucháčov technických univerzít v Košiciach, Prešove, Zvolene a Žiline. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Kontakt: CEEV – Nemcovej 30,040 01Košice, mail: ceev.nek@gmail.com ,Ing. P. Janči–administrátor, tel.: 00421 903 718 592 

mailto:ceev.nek@gmail.com

