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4. – 6. apríl 2018 
 

Poráč Park relax & sport centrum 

PORÁČSKA DOLINA 
 

V poslednom období zaznamenávame nielen zvýšený záujem o obnoviteľné zdroje energie 

a možnosti znižovania energetických nákladov, ale aj obrovský pokrok v technológiách 

zabezpečujúcich výrobu energie na báze obnoviteľných zdrojov, či podieľajúcich sa na úspore 

energie. Informácie o najnovších poznatkoch v tejto oblasti každoročne prináša aj medzinárodná 

konferencia RESpect 
 

Z histórie konferencie 

 

 
 

6. ročník konferencie sa konal v atraktívnom prostredí 

Tokajských viníc, priamo v Tokajskom dome vo Veľkej Tŕni, 

kde neformálne rozhovory účastníkov konferencie po 

odborných prednáškach na aktuálne témy z oblasti 

obnoviteľných zdrojov energie spestrila ochutnávka tých 

najlepších slovenských vín priamo v preslávených tokajských 

pivniciach. Okrem toho si mohli priamo na mieste pozrieť 

spôsob využitia fotovoltaického systému aj na takom 

netradičnom mieste, akým Tokaj určite je. 
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7. a 8. ročník konferencie sa konal v nemenej atraktívnom prostredí, na mieste v "tieni" 

frekventovaných a vychýrených turistických miest, kde nestretnete ani živáčika, ale svojou 

krásou a pokojom sú skutočným rajom. Takým miestom je i vápencové krasové územie, vo 

vzdialenosti približne 20 km na východ od okresného mesta Spišská Nová Ves - pohorie 

Galmus. 

V tomto prostredí sa nachádza aj vychýrená Poráčska dolina 

s moderným relaxačno-športovým centrom Poráč Park. 

O všetkých odborných témach sa určite s chuťou debatovalo 

okrem oficiálnych prednáškových časov aj pri ochutnávke 

kvalitných vín a ukrajovaní si z prasaťa pečeného priamo 

v stredisku na grile.  

Možno aj to prispelo k tomu, že toto prostredie si účastníci 

konferencie vyžiadali aj pre najbližší ročník – RESpect 

2018. Veríme, že ich očakávania naplníme aj vďaka Vám. 

 

       
 

 V rámci sprievodného programu konferenice RESpect plánujeme zorganizovať turistickú 

„vychádzku“ Poráčskym baníckym chodníkom, pričom obtiažnosť trasy si zvolia sami 

účastníci. Táto unikátna nová turistická atrakcia pripomína historickú úlohu baníctva obce 

Poráč, ktoré bolo neoddeliteľnou súčasťou života obyvateľov po niekoľko storočí. 

 

 
http://www.porac.sk/turistika/poracsky-banicky-chodnik/ 

http://www.porac.sk/turistika/poracsky-banicky-chodnik/
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Cieľom X. ročníka úspešnej medzinárodnej konferencie je poskytnúť priestor na výmenu 

skúseností a prezentáciu teoretických, vedeckých, technologických a priemyselných 

výsledkov v oblasti racionálnej výroby, prenosu a spotreby energie kladúc dôraz na 

obnoviteľné zdroje energie z pohľadu jej potenciálu, využiteľnosti, ekonomiky a dopadu na 

životné prostredie. 
 

Konferencia predstavuje fórum, na ktorom sa stretáva vedecko-výskumný a podnikateľský 

sektor s cieľom definovať predmetné oblasti záujmu a koordinovať stratégiu účasti na 

projektoch vyplývajúcich z najaktuálnejších výziev a programov v medzinárodnom meradle 

dotýkajúcich sa predovšetkým obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti. 

 

 

V rámci tohto ročníka konferencie RESpect si Vám dovoľujeme ponúknuť priestor na 

propagáciu Vašej spoločnosti formou sponzoringu alebo cielenej prezentácie. 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE SPONZOROV 

Termín konania konferencie: 
4. – 6. apríl 2018 

Miesto konania: 
Poráč Park relax & sport centrum 

Organizátor: 
Oddelenie OZE, F BERG TU v Košiciach, ÚZZ a OZ RESpect KE 

Predpokladaný počet účastníkov: 
cca 60 

Partneri podujatia: 

BBF Elektro s.r.o.   www.bbfelektro.sk 

Hlavné témy podujatia: 

 Biomasa ako zdroj energie 

 Solárna a veterná energia 

 Geotermálna energia 

 Ekonomika energetických zdrojov  

 Podnikanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 

 Európske fondy vs slovenské banky a OZE 

 Energetický manažment a OZE 

 Smart buildings a OZE 

Výhody sponzorstva na konferencii RESpect 2018 
 rozšírenie marketingovej pozície Vašej spoločnosti v 

oblasti, kde pôsobia účastníci konferencie, 

 intenzívnejšie vnímanie Vašej spoločnosti vo 

vrcholovom manažmente prítomných firiem, 

 medzinárodná prezentácia Vašej spoločnosti a Vašich 

úspechov a produktov 

 

 

Budeme veľmi radi, ak Vašej spoločnosti pomôžeme rozvinúť podnikateľské zámery. 
 

organizačný výbor konferencie RESpect 2018

http://ooze.fberg.tuke.sk/index.php/program-konferenice/
http://www.bbfelektro.sk/
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PONUKA PRE SPONZOROV 

 

GENERÁLNY PARTNER KONFERENCIE 

5 000,- € 
 

Ako generálny sponzor konferencie RESpect 2018 okrem možnosti celoročnej propagácie 

firmy na súvisiacich prednáškach v rámci výučby na fakulte BERG získate 
 

Pred konferenciou 

 priamu, cielene orientovanú kampaň pred začatím konferencie s uvedením Vášho 

loga a kontaktov na materiáloch konferencie, 

 Vaše logo dostane prioritnú pozíciu na web stránke www.ooze.fberg.tuke.sk 

a všetkých materiáloch konferencie,  

 Vaša spoločnosť má možnosť prostredníctvom organizátora priamo osloviť klientov, 

ktorých chce mať na konferencii, 

 možnosť zvoliť si ďalšie možnosti prezentácie organizácie podľa Vašich predstáv 

(nie je zahrnuté v sponzorskej cene). 

 

Počas konferencie 

 prioritné umiestnenie Vášho loga, spolu s uvedením štatútu „generálny partner 

konferencie", na všetky prezentačné, propagačné a ostatné materiály podujatia 

(pozvánka, vstupenka, program,...), ... 

 prioritné umiestnenie Vášho loga na prezentačnej tabuli sponzorov, 

 prioritné umiestnenie Vášho loga na digitálnych prezentáciách (kde je vhodné), 

 umiestnenie Vášho loga na konferenčný obal/ tašku, 

 prioritné umiestnenie Vášho loga na úvodných a prestávkových prezentáciách počas 

konferencie, 

 možnosť prehrávania Vašej prezentácie počas prestávok konferencie, 

 možnosť prezentácie Vašej organizácie mimoriadnym príspevkom v programe 

konferencie, 

 prezentačný panel s vlastnou reklamnou plochou, 

 prezentačný stôl pre Vaše reklamné materiály, 

 možnosť prezentovať sa vlastnými reklamnými materiálmi v konferenčnom obale/ 

taške (materiály na vlastné náklady sponzora), 

 prioritné umiestnenie  a celostránková inzercia/reklama v zborníku „RESpect 2018", 

 poďakovanie sponzorovi počas konferencie, 

 2 voľné vstupenky  na celý program konferencie. 

 

Po konferencii 

 kompletný zoznam účastníkov a kontaktov, 

 fotodokumentáciu konferencie a celého sponzorského balíčka.  

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 

 

http://ooze.fberg.tuke.sk/index.php/program-konferenice/
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PONUKA PRE SPONZOROV 

 

PARTNER KONFERENCIE 

 

2 000,- € 
 

Ako sponzor konferencie RESpect 2018  získate 

 

Pred konferenciou 

 Vaše logo bude umiestnené na web stránke konferencie www.ooze.fberg.tuke.sk, 

 

Počas konferencie 

 umiestnenie Vášho loga, spolu s uvedením štatútu „sponzor", na všetky prezentačné, 

propagačné a ostatné materiály podujatia (pozvánka, vstupenka, program, ...), 

 umiestnenie Vášho loga na kongresovom/diskusnom stole, 

 umiestnenie Vášho loga na prezentačnej tabuli sponzorov, 

 umiestnenie Vášho loga na digitálnych prezentáciách (kde je vhodné), 

 umiestnenie Vášho loga na úvodných a prestávkových prezentáciách počas 

konferencie, 

 možnosť vlastnej prezentácie v rozsahu určenom programom konferencie, 

 prezentačný panel s vlastnou reklamnou plochou, 

 prezentačný stôl pre Vaše reklamné materiály, 

 možnosť prezentovať sa vlastnými reklamnými materiálmi v kongresovom obale/ 

taške (materiály na vlastné náklady sponzora), 

 umiestnenie Vášho loga  a inzercia/reklama v zborníku „RESpect 2018", 

 poďakovanie sponzorovi počas konferencie, 

 1 voľnú vstupenku na celý program konferencie. 

 

Po konferencii 

 fotodokumentáciu konferencie a celého sponzorského balíčka.  

 

 

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 

http://ooze.fberg.tuke.sk/index.php/program-konferenice/
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PONUKA PRE SPONZOROV 

 

CIELENÁ PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI 

 

1 000,- € 

 

V rámci cielenej prezentácie na konferencii RESpect 2018  získate 

 

Na konferencii 

 možnosť vlastnej prezentácie v rozsahu určenom programom konferencie, 

 umiestnenie Vášho loga na digitálnych prezentáciách (kde je vhodné), 

 umiestnenie Vášho loga na úvodných a prestávkových prezentáciách počas 

konferencie, 

 prezentačný stôl pre Vaše reklamné materiály, 

 inzercia/ reklama v zborníku „RESpect 2018", 

 poďakovanie sponzorovi počas konferencie. 

 

Po konferencii 

 fotodokumentáciu konferencie. 

 

 

 

 

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 
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MEDIÁLNY PARTNER KONFERENCIE 

 
 

 

Ako mediálny partner konferencie RESpect 2018  získate: 

 

Odporúčanie vášho periodika na prednáškach súvisiacich predmetov! 

 

Na konferencii 

 umiestnenie Vášho loga na digitálnych prezentáciách (kde je vhodné), 

 umiestnenie Vášho loga na úvodných a prestávkových prezentáciách počas 

konferencie, 

 poďakovanie sponzorovi počas konferencie. 

 

Po konferencii 

 foto a video dokumentáciu konferencie. 

 

 

Logo a anotácia vašej spoločnosti budú umiestnené v časti Mediálni partneri na stránke 

konferencie. 

 

Partnerstvo je vyhradené pre médiá alebo periodiká, ktoré sú ochotné prezentovať aktuálne 

trendy v oblasti využívania OZE, energetického manažmentu a energetických smart 

technológií. 

 

 

Staňte sa mediálnym partnerom konferencie RESpect 2018 

 

 

 

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 
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Poráč Park relax & sport centrum 

PORÁČSKA DOLINA 

 

Odborný garant konferencie 

 

doc. Ing. Peter Tauš, PhD. 

vedúci Oddelenia OZE 

 

Vedecký výbor konferencie 
prof. Ing. Michal CEHLÁR, PhD., prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc., 

prof. Ing. Jozef JANDAČKA, PhD., doc. Ing. Zdeněk DOSTÁL, PhD., doc. Ing. Petr BAČA, PhD., doc. 

Ing. Dušan KUDELAS, PhD., doc. Ing. Štefan KUZEVIČ, PhD., doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD., doc. 

Ing. Peter TAUŠ, PhD., doc. Ing. Jiří VANĚK, PhD. 

 

Organizačný výbor konferencie 
doc. Ing. Peter TAUŠ, PhD. 

Ing. Marcela TAUŠOVÁ, PhD. 

Ing. Ján KOŠČO, PhD. 
 

TU Košice, F BERG, ÚZZ 

Park Komenského 19 

042 00 Košice 

Slovenská Republika 

 

 +421 55 602 2840 

  +421 904 295 272 

 @ peter.taus@tuke.sk 

  http://ooze.fberg.tuke.sk/ 

 

 

Platobné údaje:  
Občianske združenie RESpect KE  

Park Komenského 19  

042 00 Košice  

Slovenská Republika  

IČO 51221063  

IBAN: SK8909000000005138748292 
 

 

Tešíme sa na Vašu účasť a podporu! 
 

mailto:peter.taus@tuke.sk
http://ooze.fberg.tuke.sk/

