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Obsahom workshopu je prezentácia a informácia o súčasných trendoch energetického a environmentálneho rozvoja, 

oboznámenie sa s existujúcimi a pripravovanými programami EÚ a rezortov hospodárstva a životného prostredia v tejto 

oblasti, informácie o projektoch a zapojení sa MSP do budovania inovačných klastrových habitatov, noviniek v oblasti 

schvaľovacích konaní a investičných projektov ako aj o nových metódach diagnostikovania inovačnej kapacity a schopnosti 

podnikov.  

Prednášajúci sú odborníci na dané tematické okruhy / zástupcovia NARA-SK, SKSI, TUKE, obcí a samotného NEK. Súčasťou 

programu sú spoločné konzultácie konkrétnych programov, projektov a problémov, ktoré evidujú samotní účastníci 

a prípadový rozbor riešení. 

 

 



 

               OBSAH   PREDNÁŠOK   PRACOVNEJ    OSNOVY   ŠTUDIJNÝCH    WORKSHOPOV 

 

1. Úvodný blok – A                                         Obsah prednášky: Názov prednášky: 

 Výklad základných pojmov, vývoj vo svete a u nás, kritéria, stupne klasifikácie 
inovácii, racionálne využívanie energetických prírodných zdrojov. 
Základné pravidlá environmentálnej, investičnej, energetickej a stavebnej 
legislatívy a procesov v praxi. Východiská a pravidlá projektovania inovačných 
habitatov 

Plánovanie úspešných priemyselných energetických 
a environmentálnych projektov koncipovanie nástrojov 
inovačných habitatov 

2. Prednáškový blok – B                                 Obsah prednášky: Názov prednášky: 

 Definovanie súčasnej úrovne spotrebiteľského charakteru, projektovanie zmien 
a motivovania správania sa MSP,  producentov priemyselných a investičných 
celkov pri zameriavaní sa na európske a domáce SMES v rámci spolupráce 
START2ACT pri znižovaní spotreby a trvalo udržateľnom ekonomickom vývoji. 

Projekting správania sa MSP  a firiem užívateľského 
sektora pri znižovaní spotreby energii a raste 
energetickej účinnosti produkcie 

3. Prednáškový blok – C                                  Obsah prednášky: Názov prednášky: 

 Vybrané poznatky o ekodizajne, trendy a projektové postupy, vykonávacie 
smernice a manuály, implementácia poznatkov do vlastnej tvorby nových inovácii 
a tvorby vlastného firemného inovačného habitatu v energetike a ekológii pre 
konkrétne vzorové aplikácie u investičných celkov. 

Produktový  ekodizajn nových energetických 
a ekologických investičných projektov 

4. Konzultácie a prezentácie - blok D            Obsah prednášky: Názov pracovnej časti: 

 Predstavenie úspešných osobných inovatívnych a kreatívnych prístupov k riešeniu 
vlastných projektov investičného zamerania, vrátane zhodnotenia prínosov a rizík  
týchto pracovných projektov. 

Konzultácie a prezentácie vlastných prác účastníkov 

 

 


