
 
 

 
Pozvánka 

  

na otváraciu konferenciu 

 

zakladajúceho  sa „Klastra pre akumuláciu energie z obnoviteľných zdrojov“ 

Renewable Energy Storage Clusters (RES-Clu)  

 

ktorá sa uskutoční dňa 30.marca 2012 v piatok medzi 9.30 – 14.00 hod. 

vo veľkej sále Vysokej školy moderných obchodných vied v maďarskej Tatabányi 

2800 Tatabánya, Stúdium tér 

 
Jednou z najväčších prekážok šírenia obnoviteľných zdrojov  energie v našom regióne je nedostatok 

vyrovnávajúcej energie a jej akumulácie,  potrebnej k regulácii systému.   Oznamujeme Vám, že v záujme 

odstránenia tejto prekážky a riešenia  situácie  bola založená v roku 2011 spoločnosť GREEN ENERGY 

STORAGE CONSULTING, n.o. (skrátený názov: GESC n.o.). Paralelne s ňou s tým istým cieľom bola 

zaregistrovaná v Maďarsku spoločnosť ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT Kft. 

(skrátený názov: EMEK nonprofit kft.). Tieto dve firmy spoločne podali v roku 2011 projekt, v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, tým  účelom, aby v súlade s prioritou 

uvedenou v projektovej výzve – vytvorením klasterových, obchodných partnerstiev a sietí, sa zúčastnili procesu 

zlepšenia šírenia technicko-vedeckých a obchodných informácií súvisiacich so skladovaním energie 

a podporovali to v čo najväčšej miere. Podaný projekt bol úspešný. 

 

Na základe Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi slovenským a maďarským partnerom a zmluvy 

uzatvorenej s VÁTI sa uskutoční prvé verejné zhromaždenie potenciálnych členov Klastra zo 

Slovenska a Maďarska: 

 

OTVÁRACIA KONFERENCIA, 

NA KTORÚ VÁS SRDEČNE POZÝVAME! 
 

Počas konferencie bude možná registrácia nových členov do klastra.  
Účasť  na podujatí je bezplatná, ale je viazaná na zaslanie písomnej prihlášky, preto 

potvrdenie Vašej účasti očakávame do 14. marca 2012 na jednej z nasledovných adries: 

 

Organizátorom otváracej konferencie je Ernő Balogh energetický odborník. 

e mail:b31@t-online.hu, poštová adresa : Budapest XII. Csaba u.18.b. 1122 

Piroska Guzli - EMEK nonprofit Kft. e- mail: emekkft2011@gmail.com  

poštová adresa: EMEK nonprofit Kft., 2094 Nagykovácsi, Tücsök utca 10.  

 

Vojtech Forró – GESC, n.o. e-mail: forro@projektservis.sk 

Adrián Horváth  manažér, e-mail:: adrian.horvath@projektservis.sk 

poštová adresa:  GESC, n.o., Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno 

 

Prosíme Vás uveďte na prihláške, či požadujete tlmočenie z maďarského jazyka do slovenského! 
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Predbežný program otváracej konferencie: 

 

9.30 - 10.00  Registrácia 

 

10.00 – 10.10 Uvítací príhovor (Bencsik János, poslanec parlamentu, predseda 

parlamentného výboru pre energetiku) 

10.10 – 10.30 Predstavia sa projektoví partneri, vysvetlenie cieľa Klastra pre akumuláciu  

energie  z obnoviteľných zdrojov (Piroska Guzli, EMEK nonprofit Kft, Adrián 

Horváth, GESC n.o.) 

10.30 – 11.00 Zhrnutie súčasného stavu šírenia obnoviteľných zdrojov energie (Tófalvy 

Zsolt) 

11.00 – 11.15 Súčasná situácia vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku 

(Marta Holczheiová) 

11.15 – 11.35 Prezentácia nových typov technológií zužitkujúcich solárnu a veternú energiu 

(dr. Prof. Hajtó János) 

 

11.35 – 11.50  Prestávka na kávu 

 

11.50 – 12.20 Nutnosť skladovania energie a predstavenie nových technológií skladovania 

(Balogh Ernő) 

12.20 – 12.35 Úloha vodíka v akumulácii energie (Dőry Zsófia) 

12.35 – 12.50 Krátke otázky a odpovede 

12.50 – 13.00 Administrácia prihlášok  do klastra (zvlášť na slovenskej a maďarskej strane) 

 

13.00 – 14.00 Obed a voľná debata 

 

 

 

  

  

Ďakujeme Vám za prihlásenie a účasť!  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


