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Zahraničný pracovný prezentačný workshop v dňoch 05. až 07. novembra 2021 v Hajduszoboszló za 

osobnej výjazdovej účasti členov a pracovníkov klastra a partnerov z klastrových, vzdelávacích 

a podnikateľských organizácií Maďarskej republiky bol už dlhodobejšie a cieľavedomo plánovaný 

vzhľadom k vynikajúcim výsledkom klastrovej politiky a líderskému postaveniu programov 

a projektov priemyselných klastrov Maďarska v rámci krajín V4. 

Program uvedený v pozvánke bol v celom rozsahu naplnený a zároveň vo veľmi dobrej pracovnej 

a spoločenskej atmosfére okrem vystúpení prezentátorov  klastra - Ing. T. Novotného,  Ing. J. 

Plesníka, Ing. R. Polláka, Ing. K. Koporovej,  Ing. Andreja Pycza,Ing. P. Jančiho,  Ing. S. Novotnej a  p. 

M. Lokaja a  ako i zástupcov partnerov z Maďarskej republiky – Dr. A. Nagya, Ing. K. Pinczéra a PhDr. 

T. Kolcseyiho  a ďalších sa v dvojdňovom programe postupne prebrali všetky zámery a úlohy pre 

naplnenie činnosti  č. III. projektu NFP v oblasti zahraničnej spolupráce a prezentovali výsledky a ciele 

i pripravované programy a projekty jednotlivých účastníkov workshopu a nastavili zároveň aj interné 

úlohy  pre členov klastra na budúce prepojenie vlastných projektov firiem na partnerov v Maďarsku. 

Zároveň sa účastníci podrobne zamerali na projekty cezhraničnej spolupráce vybraných členov klastra 

s partnermi a vedenie klastra NEK na základe dlhoročnej spolupráce s vybranými podnikmi 

v hostiteľskom meste významne spropagovalo programy SR v oblasti podpory klastrovej politiky 

a odovzdalo certifikáty excelentnosti za dlhoročné vynikajúce podnikateľské výsledky dvom 

miestnym organizáciám z Maďarska. Do programu sa aktívne postupne zapojilo v rámci akcie  11 

slovenských  a 20 maďarských účastníkov - zástupcov organizácií z oblasti aplikovaného výskumu 

a MSP a bolo dojednané, že sa priebežne spustí v rámci klastrového projektu konkrétna spolupráca 

a spoluúčasť pri prezentáciách na medzinárodných konferenciách a programoch v ďalšom období. 
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