Národný energetický klaster NEK
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Záhradnícka č.72, 82412 Bratislava - Ružinov
IČO: 457 38 033
Nositeľ ceny Ministra hospodárstva SR za Inovatívny čin roka 2012

Vážené dámy a páni, podnikatelia, projektanti a pracovníci v oblasti investícií a stavebníctva

POZVÁNKA
Dovoľte, aby sme Vás v mene Národného energetického klastra NEK, Centra environmentálneho
a energetického vzdelávania v Bratislave, čo najsrdečnejšie pozvali na programovo cielený tematický
workshop, konaný
dňa 27.01.2017 (piatok) o 9.00 hod
v priestoroch polyfunkčného objektu na Opatovskej 23, 911 01 Trenčín
Cieľom workshopu je realizácia odborného programu v rámci celoštátneho projektu Leadership
projekt ENERGOFUTURA, v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, a to pre vzdelávanie
a informovanie, ako aj vlastné spracovanie návrhov moderných inovatívnych investičných zámerov
firiem a organizácií so zreteľom na znižovanie energetickej náročnosti a environmentálnej bezpečnosti
v danom prostredí podnikania a pôsobenia.
Program a Vaša účasť vrátane občerstvenia je bezplatná, prednášky a prezentácie zabezpečujú
odborní garanti z priemyslu a štátnej správy v oblasti projektovania a schvaľovania investícií a stavieb.
Účelom je získanie databázy vybraných aktuálnych poznatkov z oblasti tvorby nových
stavebných investičných projektov, rekonštrukcií a servisu/správy objektov a spracovania
vlastných zámerov a podkladov pre úradné schvaľovacie konania.
Všetci účastníci, okrem odborných prednášok, majú možnosť aktívne konzultovať a po metodickom
usmernení a spoločnej prezentácii aj spracúvať vlastné projekty podnikateľských a investičných
zámerov pod taktovkou poradcov. Každý účastník bude mať možnosť získať Certifikát a Osvedčenie
o absolvovaní projektu pri podmienkach, s ktorými bude oboznámený na stretnutí.
Program je celodenný, s obsahom a priebehom podľa popisu v prílohe. Účastníci budú mať možnosť
zapojiť sa do uceleného programu aktivít našej organizácie a podieľať sa celoštátnom programe „Žiť
energiou, ktorý je už overený a veľmi úspešný v praxi.

Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami

V Bratislave, 16.01.2017

Ing. Jozef Kovačovič
Prezident združenia
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PROGRAM A OBSAH WORKSHOPU
Trenčín, 27.01.2017

Prezentácia účastníkov

8.30 - 9.00 hod

Úvodný blok prednášok A

9.00 - 10.30 hod

Prednáškový blok B

10.35 - 12.05 hod

Prednáškový blok C

12.10 - 13.40 hod

Prestávka

13.40 - 14.00 hod

Konzultačný a prezentačný blok D 14.00 - 17.00 hod

Prednáška A: Moderné
prístupy
v inováciách
a kreativite
tvorby
a plánovania úspešných priemyselných energetických a environmentálnych
projektov.
Prednáška B: Projekting správania sa MSP a užívateľského sektora pri
znižovaní spotreby energií a raste energetickej účinnosti produkcie
Prednáška C: Produktový ekodizajn nových energetických a ekologických
investičných projektov
Konzultačný a prezentačný blok D: Vlastné
a prezentácie účastníkov.

pripravované

riešenia

Plánovaná kapacita účastníkov pre zabezpečenie individuálneho prístupu a výmeny skúseností
cca 20 osôb.
Odporúčame priniesť si vlastnú výpočtovú techniku pre možnosť napojenia sa do spoločných
aplikácií projektu.

Prosíme, potvrdiť Vašu účasť pre zabezpečenie učebných podkladov na mailovú
adresu: info@nek.sk , alebo na tel. č. 0905 936 105, Ing. Ján Marcin, MBA.

