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Národný energetický klaster NEK

O náročnom období jeseň 2021 až jaro 2022:
 V súčasnosti sa všetci členovia klastra a ich manažéri úspešne vyhli
nedobrým diagnózam a využili disciplinovane možnosti očkovania.
 Počas tohto obdobia funguje výlučne prepojenie cez internet a
komunikácia prostriedkami on –line konferencií, workshopov a mailmi.
 Ako len bolo možné, organizovali sa spoločné workshopy a konzultácie
s členmi, partnermi a konzultantmi doma a u partnerov klastra v
krajinách V4.
 Úspešne sa priebežne začal realizovať projekt s dotáciou MH SR a po
jeho schválení a administrácii sa aj započalo s konkrétnymi aktivitami.
 Vplyvom negatívnych dopadov pandémie na činnosť niektorých
členských firiem a inštitúcií sa prefiltrovala štruktúra členskej základne a
po jej redukcii stabilizoval samotný klaster.

Plnenie projektu z dotácie MH SR pre klaster
 Realizačné obdobie
Zahájenie riadnej programovej činnosti podľa obsahu a postupné prijatie
pracovníkov na plnenie projektu do zamestnania.

Spustenie prvých spoločných webinárov, workshopov a konzultácií,
doma a v zahraničí.
Zapojenie sa do prezentácií klastra v rámci medzinárodných konferencií
Príprava odborných publikácií do medzinárodného vydania, účasť a
publikovanie priebežných výsledkov inovačného výskumu v
recenzovaných a karentovaných časopisoch v EÚ a SR.
 Projekt: KONCIPOVANIE A ROZVOJ INTEGROVANEJ INOVAČNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY A VEDOMOSTNEJ BÁZY V EURÓPSKOM PRIESTORE
KLASTROVEJ ORGANIZÁCIE NEK

Prehľad vybraných aktivít spolupráce za uplynulé
obdobie:
 Spolupráca so SIEA – odbor medzinárodnej spolupráce, ako stakeholder
-október 2020 pri uskutočnení a zverejnení výstupov súboru prezentácií so
seminárov a akcií SHREC na www.nek.sk
 Priebežná komunikácia, spolupráca a príprava komentárov v rámci
žiadateľov – klastrov v dotácií projektov a Únie klastrov SR a konzultácie
priebežného čerpania prostriedkov na MH SR.
 Podpora, poradenstvo a metodika pre novo vznikajúce priemyselné
klastre pri spracovaní ich žiadostí o poskytnutie dotácií z MH SR – od r.
2020 až súčasnosť
 Spolupráca ako stakeholder so SIEA na projekte Cluster FY
 Príprava a prezentácia programových východísk medzinárodnej
konferencie ENERGOFUTURA 2022

 Príprava a spracovanie dokumentácie pre sériu pracovných workshopov
pre členov a partnerov NEK pre procesné a inovačné riadenie v
regiónoch pri podpore sociálnej ekonomiky.
Spolupráca s NARA-SK. REPRIK, IPEEK, Prešovský energetický priemyselný
klaster.

 Komunikácia a priame zapojenie členov klastra do webinárov
organizovaných Národným kontaktným bodom pre Horizont Európa v
období marec 2021 až máj 2022 v tematike
Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo
a životné prostredie
 Spolupráca manažmentu klastra s STU Bratislava a TUKE Košice pri vedení a
konzultáciách diplomových a doktorandských prác absolventov v
tematike Klastrovania a koncipovania inovačných sietí.

Interné opatrenia klastra v pandémii
 Klaster pre zabezpečenie pravidiel a disciplíny plnenia úloh v organizácii prijal a
vydal interný predpis a usmernenie v súlade s platnými nariadeniami vlády SR,
zverejnené na : http://www.nek.sk/?portfolio=opatrenia-organizacie-covid-19
 Klaster obstaral mobilnú prenosnú jednotku na zabezpečenie hygieny a
antibakteriálnych tekutín pri poriadaní akcií a zároveň aj zásobu vlastných rúšok pre
účastníkov podujatí.

 Pri organizovaní a posielaní pozvánok a následne pred započatím akéhokoľvek
podujatia klastra je organizátor povinný vopred informovať a vyžadovať od
účastníkov dodržiavanie príslušných hygienických opatrení.
 Každý účastník podujatia a každý funkcionár klastra je povinný bezodkladne
informovať manažment o prípadných osobných zdravotných problémoch v
súvislosti s pandémickymi príznakmi.
 Pravidelne v trojmesačných intervaloch sleduje manažment povinný interný zber
údajov zamestnancov a členov klastra vo veci pandemického vývoja.
ZDRAVIE MÁME IBA JEDNO – STRÁŽME SI HO SPOLOČNE A ZODPOVEDNE

Ďakujem

všetkým

členom,

funkcionárom

klastra

a

partnerským

organizáciám za dobrú a disciplinovanú spoluprácu v tomto náročnom
pandemickom období a teším sa v mene našej klastrovej organizácie na
spoločné stretnutia v dobrom zdraví
Tomáš Novotný

V Bratislave, 10. novembra 2021

