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Dni 20. a 21.  september 2022 sa v Centre vzdelávania, poradenstva a inovácií klastrovej organizácie v sídle Bratislava 

niesli v obsahu celoslovenského pracovného stretnutia a školenia účastníkov  projektu s  výmenou skúseností v členskej 

základni a osobitne u pracovníkov realizujúcich expertné, projektové, administratívne, informatizačné a publikačné 

úlohy v projekte a aj funkcionárov orgánov klastra a to formou vzdelávacieho workshopu. 

 Program uvedený v pozvánke bol v celom rozsahu naplnený a zároveň okrem vystúpení prezentátorov: Ing. J. 

Kovačoviča, Ing.  R. Katiho, Ing. J. Marcina, Ing. T. Novotného,  Ing. Koporovej, Ing. Jančiho, Ing. Tauferovej, Ing. 

Novotnej  a  Ing. Karabáča, ako i vzácnych odborných hostí – prof. P. Tauša a prof. J. Urbana zo slovenských 

renomovaných technických univerzít a aj zástupcov prizvaných partnerských priemyselných inovačných energetických 

klastrov  IPEEK,  TEEK,  REPRIK  sa v dvojdňovom programe postupne prebrali všetky plnené úlohy pre jednotlivé činnosti 

č. I, č. II a č. III. projektu NFP a určili ďalšie úlohy a  zadania pre členov klastra na budúce plánovanie vlastných firemných, 

priemyselných,  energetických a environmentálnych projektov a nastavenia členov najmä z radov MSP na produktový 

dizajn. 

Účastníci sa podrobne oboznámili s výsledkami Správy o spracovaní samostatnej Štúdie o certifikácii a klasifikácii 

klastrového vzdelávania a boli im predstavené dielčie individuálne investičné zámery a inovácie členov klastra. Zároveň 

si rozobrali výstupy z jednotlivých už realizovaných výskumných správ, ďalej informácie o priebehu odborných stáži 

členov a zamestnancov  u vybraných organizácií, predstavené im boli aj jednotlivé informačné a publikačné výstupy 

z projektu a aj ďalej pripravovaný plán aktivít. 

Účastníci sa v diskusii zaoberali aj spoluprácou a koordináciou projektov energetických klastrov na Slovensku 

a oboznámili sa aj s výsledkami konferencie s medzinárodnou účasťou ECO & ENERGY Innovation.  

Do programu sa aktívne postupne zapojilo v rámci akcie  34 diskutujúcich zástupcov členov klastra a partnerov a bolo 

dojednané, že sa priebežne v rámci klastrového projektu ďalej plní celý rad jednodňových konzultácií na vybrané témy 

vlastných členských projektových zámerov a inovácií a to podľa dotknutých hlavných okruhov problematiky a to aj do 

obdobia po ukončení samotného projektu 
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