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Medzinárodný pracovný workshop Energofutura v dňoch 20. až 23. októbra 2022 v Békéscsabe  za osobnej 

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

organizácií  Maďarskej republiky a Poľskej republiky bol cieľavedomo naplánovaný ako prezentačná akcia 

a výmena skúseností a projektových výsledkov v rámci medzinárodnej spolupráce a networkingu.  

Program uvedený v pôvodnej Pozvánke bol v celom rozsahu naplnený a zároveň realizovaný vo veľmi  dobrej 

pracovnej a spoločenskej atmosfére a to v tomto obsahu: 

1. Vstupný prednáškový blok, definovanie spoločných záujmov, tvorba spoločnej stratégie s klastrami v MR, spoločenský 
večer so zástupcami maďarských a poľských priemyselných združení a podnikateľských asociácií.   
2. Prednáškový blok, definovanie spoločných záujmov, tvorba spoločnej stratégie s klastrami v MR, panelová diskusia o 
súčasnom stave a vývoji energetiky a životného prostredia v podmienkach celoeurópskej krízy,           
3. Predstavenie konkrétnych domácich a cezhraničných rozpracovaných a realizovaných projektoch inovácií členov a 
partnerov klastra. 
 

Prezentácie a pracovné konzultácie na podujatí boli v réžii lektorov a moderátorov: Ing. T. Novotného, Ing. K. 

Koporovej, Ing. Róberta Katiho, Ing. Jozefa Kovačoviča a ďalších. V programe vystúpili aj partneri z Maďarska: 

T. Vigné Katona, A. Nagy, a Poľska:  A. Pycz,  F. Grzegorz.  Čestným hosťom programu bol odborník na 

energetiku a OZE z TUKE Košice – Prof. P. Tauš. 

V trojdňovom pracovnom programe sa postupne prebrali všetky zámery a úlohy pre naplnenie činnosti  č. III. 

projektu NFP spoluorganizátora NEK v oblasti zahraničnej spolupráce a prezentovali výsledky a ciele 

i pripravované programy a projekty jednotlivých účastníkov workshopu do ďalšieho obdobia aj v rámci 

zabezpečenia trvalej udržateľnosti projektu a nastavili zároveň aj interné úlohy  pre členov klastra na budúce 

prepojenie vlastných projektov firiem na partnerov v Maďarsku a Poľsku. 

Účastníci sa zúčastnili dňa 21.10.2022 prijatia v Úrade generálneho konzulátu SR a spoločného stretnutia  so 

slovenskou menšinou a podnikateľmi v Békéscabe v Szlovák Kultúra Háza. 

Dňa 20.10.2022 pri otvorení workshopu NEK udelil za dlhoročné výborné výsledky v spolupráci 

Certifikát Excelentnosti pre Plage Aparthotel, Hajduszoboszló a dňa 21.10.2022 aj pre Szlovák Kultúra 

Háza a Slovenskej pospolitosti. Súčasťou programu bola i návšteva inovačného medzinárodného 



biopotravinárskeho a spotrebiteľského veľtrhu „Békéscaba 2022“. Veľmi dobrý ohlas mala aj spoločná 

panelová diskusia účastníkov na pálčivé a aktuálne témy a to: 

1.  Súčasná situácia v oblasti OZE a reálne možnosti aplikácie v dobe energetickej krízy. 
2.  Energetické kontra environmentálne otázky v diverzifikácii zdrojov pre priemysel. 
3.  Spolupráca a klastrové východiská v cezhraničnej spolupráci krajín V4. 

 

Počas stretnutí jednotlivých účastníkov sa títo podrobne oboznámili aj s podkladmi a výstupmi už 

ukončených a publikovaných odborných správ výskumných úloh projektu NEK a to konkrétne: 

 
Výskumná úloha  1.1.:  Tvorba spoločnej expertnej databázy a analýza energetického a environmentálneho prostredia  
                                          v EÚ, SR a krajinách V4. 
Výskumná úloha  1.2.:  Výskum a projektovanie inovačných postupov, nástrojov  a databáz pre stratégiu  
                                          a diagnostikovanie konkurencieschopnosti klastrov v odvetví priemyslu 
Výskumná úloha  1.3.:  Koncipovanie a konštituovanie členskej a partnerskej bázy a návrh mapy energetického  
                                          a environmentálneho klastrovania. 

 

Súčasťou workshopu bolo aj vydanie registrovanej Informačnej odbornej publikácie v rámci projektu 

NEK s názvom: „Zápisník príspevkov a prezentácií z medzinárodného workshopu“, 
ISBN 978-80-973571-5-3 

 

Zverejnené na: http://www.nek.sk/wp-content/uploads/2022/10/Zapisnik-prispevkov-a-prezentacii-medzinarodneho-

workshopu-Energofutura-2022.pdf  
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