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Vážení hostia , partneri a záujemcovia o účasť na podujatí ENERGOFUTURA 2019
Dámy a páni
ENERGOFUTURA sa z aspektu energetického priemyslu, ekológie a súvisiacich inovácií
a priemyselných investícií v tejto oblasti už stala tradične jedinečnou príležitosťou a udalosťou pre
širokú diskusiu a výmenu vedomostí a skúseností odborníkov, zástupcov energetického priemyslu
i vedúcich predstaviteľov ministerstiev, miest, projekčných organizácií, univerzít a samospráv.
A práve teraz história konferencie píše svoj desiaty rok pôsobnosti a dnes už patrí
k najvýznamnejším odborným konferenciám tohto rangu v krajinách V4.
Konferencia s medzinárodnou účasťou ENERGOFUTURA 2019 ako už tradičné odborné podujatie so zameraním
na široké spektrum problematiky v oblasti energetiky, ekológie, priemyselnej a investičnej výstavby
a projektovania sa tohto roku uskutoční v dňoch 25. -26.marca 2019, v hoteli Gloria Palac v Košiciach, s cieľom
oboznámiť účastníkov s najnovšími vývojovými trendmi v tejto oblasti, politikou SR v téme i platnou
a pripravovanou legislatívou, výmeny a prezentácie odborných skúseností medzi odborníkmi z oblasti
podnikateľského prostredia, inžinierskej a projektovej prípravy a realizácie stavebných priemyselných diel
a získavania poznatkov a z aktuálneho legislatívneho a procesného stavu rozvoja energetiky, ekológie a inovácií
v súvisiacich oblastiach za prispenia orgánov štátnej správy a samosprávy, pôsobiacich v rezorte hospodárstva,
životného prostredia, výstavby a štrukturálnych fondov v súčasnom a nadchádzajúcom období. Na podujatí
budú zároveň predstavené a ocenené najlepšie projekty, inovačné nápady a investičné zámery, ktoré boli
vytvorené poslucháčmi vzdelávacieho projektu v rámci programu Leadership Projekt Energofutura, ktorého
súčasťou je i samotná konferencia.
Nosnými témami pre verejnosť sú najmä nová energetická politika EU a SR, konvenčné a obnoviteľné
energetické zdroje, plánovanie a projektovanie investičných celkov na báze environmentálnych kritérií
a progresívne modulárne procesy zavádzania inovácií do súvisiacich priemyselných odvetví.

Plánované odborné programové okruhy:
1.

2.
3.
4.
5.

Aktuálna energetická politika SR a súvisiace legislatívne procesy, pripravované a aktuálne predpisy
a dokumenty v EU a SR v oblasti energetiky, environmentálneho prostredia a priemyselného
projektovania a výstavby.
Najnovšie informácie o trendoch a novinkách v oblasti tradičných a obnoviteľných energetických
zdrojov.
Environmentálne a energetické korelácie a inovácie modernej produktovo orientovanej spoločnosti.
Podpora inovácií a zvyšovanie konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti domácich priemyselných
diel a projektov.
Projektový manažment a tvorba moderných implementácií v priemyselnom projektovaní.

Samotná konferencia je štandardne organizovaná formou vstupných nosných prednášok v spoločnom
rokovaní renomovaných odborníkov a zástupcov ministerstva hospodárstva SR, SIEA, SKSI, univerzít
a podnikateľskej verejnosti
a súvisiacich diskusií v prvom rokovacom dni
a následne prácou
v samostatných odborných sekciách, koncipovaných podľa nosných skupín tém a to:
O

Energetiky a ekológie

OO

Priemyselných, stavebných a investičných projektov

OOO

Progresívnych inovácií, podnikania a projektovania diel v priemysle.

Vzhľadom k súčasne pripravovanému podrobnému obsahu programu a možnosti vytvárať priestor pre
zapojenie čo najširšieho okruhu odborníkov – investorov, podnikateľov, projektantov, pracovníkov
špecializovanej štátnej správy a samosprávy je veľmi žiaduce aj osobné zapojenie a prijatie návrhov odbornej
verejnosti a preto organizátori uvítajú akékoľvek podnetné riešenia a záujem o osobné zapojenie sa,
prezentáciu činnosti záujemcu v Zborníku prednášok a podporu tohto, už tradičného podujatia.
Prosíme podnety a vlastné návrhy zasielať na mailovú adresu organizátora do 11. marca 2017.
Účastníci sa okrem konkrétnych hotových riešení už rozbehnutých projektov zoznámia aj s hodnotením
a reportom najlepších výsledkov z iných, v danom období uskutočnených konferencií a veľtrhov.
Konkrétnym odborným výstupov pre verejnosť a orgány štátnej správy a samosprávy bude dokument vytváraný
a schválený plénom rokovania konferencie a to: „Expertná báza a stratégia priemyselného klastrovania
v energetike a ekológii na Slovensku“.
Na základe uvedených informácií Vás touto cestou žiadame aby ste v prípade Vášho záujmu zaslali
Požiadavku na účasť na mailovú, resp. poštovú adresu organizátora a obratom Vám budú doručené
organizačné, tematické a prihlasovacie pokyny.
POZNÁMKA ORGANIZÁTORA: Zároveň si dovoľujeme touto cestou dať do pozornosti aj samotný Prihlasovací / registračný formulár
konferencie, odosielaný v rámci prílohy.

Záujemcovia o bližšie informácie a o osobnú účasť majú možnosť dopytovať sa a registrovať na mailovej adrese:

energofutura2019@gmail.com , prípadne aj info@nek.sk , organizačný manažér : Ing. Radoslav Bača, tel.: 0915
235 009; Ing. Ján Marcin, MBA, tel.: 0903 143 071, resp. na poštovej adrese: Záhradnícka č. 72, 821 08 Bratislava.

