
 

Pozvánka na workshop 

Ako uľahčiť zavádzanie inovatívnych technológií v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energií, 

ktorý organizuje SŽZ a projekt XPRESS: Podpora verejného obstarávania na zabezpečenie 
spolupráce medzi malými a strednými podnikmi a verejným sektorom s cieľom rozvoja a 

lepšieho využívania obnoviteľných zdrojov v regiónoch 
 

Termín konania workshopu: 24.januára 2020, od 9:30 do 14:00 hod 
Miesto:  Aston Business hotel, Bajkalská 22, Bratislava  http://www.hotelaston.sk/uvod/ 

 
V dobe, keď environmentálne problémy exponenciálne zvyšujú obavy po celom svete a vyzývajú  

k hľadaniu udržateľných riešení, zameriava sa trojročný projekt XPRESS (2019-2022)  

na uľahčenie zavádzania obnoviteľných zdrojov energie v konkrétnych mestách a obciach v  10 

krajinách Európskej únie, vrátane napríklad Nemecka, Veľkej Británie, Talianska a Slovenska, s 

perspektívou rozšíriť riešenia pre obnoviteľné zdroje energie aj na ďalšie krajiny. Tieto ekologické 

riešenia sa budú realizovať prostredníctvom zeleného verejného obstarávania  

v spolupráci s malými a strednými podnikmi.   

Cieľom projektu je poukázať na pozitívny vplyv inovatívnych zelených verejných obstarávaní na 

mestá, obce a malé a stredné podniky,   

z hľadiska úspory energie, energetickej účinnosti a znížených emisií uhlíka.  

Úvodný workshop je zameraný na prípravu spoločnej tvorby politík v oblasti využívania 

obnoviteľných zdrojov energie, a to skúmaním potrieb a nápadov inovatívnych malých 

a stredných podnikov (MSP) a miestnych orgánov na Slovensku.   Podobné workshopy budú 

organizované vo všetkých  10 krajinách zúčastnených na projekte a výstupy z workshopov budú 

tvoriť základ ďalších koncepčných dokumentov projektu.  

Výsledkom workshopu bude súbor riešení na podporu zeleného verejného obstarávania  

pre udržateľný rozvoj miest. Miestne orgány budú mať možnosť začať priamy dialóg   

s inovatívnymi MSP, s ktorými môžu spolupracovať pri implementácii zelených inovácií. Zároveň 

bude pre zúčastnené malé a stredné podniky prínosom, keď im projekt pomôže  

pri analýze ich projektov a návrhu inovatívnych/vhodných modelov financovania a poskytne im 

podporu počas realizácie projektov.   

Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) je záujmové združenie živnostenských spoločenstiev a 

profesijných cechov. Je spoluzakladateľom Slovak Business Agency, spolu s Ministerstvom 

hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR. Na medzinárodnej úrovni je od roku 2018 členom 

Európskej konfederácie staviteľov (EBC) so sídlom v Bruseli. V roku 2019 sa stal pristupujúcim 

členom Asociácie priemyselných zväzov. Je tripartitným partnerom v národnom aj európskom 

sociálnom dialógu. 

Workshop sa bude konať v slovenskom jazyku  a účasť na ňom bude bezplatná. 

Pre registráciu: prosím vyplňte tento formulár. 

Bližšie informácie: sekretariat@szz.sk, tel.: 00421 911 249 157 

http://www.hotelaston.sk/uvod/
https://drive.google.com/open?id=1ux3H6LpMaPjK4DPiomHZVbqw6l36J_6-uZamMcECuRE
mailto:sekretariat@szz.sk


 

 

 

Program 

9:30 – 10:00 Registrácia a uvítanie 

10:00 – 10:15 Úvod: HORIZONT 2020 XPRESS počiatočné výsledky. 

Rozsah workshopu:   Úloha ekologického verejného obstarávania pri 

posilňovaní investícií a inovácií v oblasti OZE: výzvy, príležitosti a 

prekážky, ktoré treba prekonať 

XPRESS partneri 

10:15 – 11:00 Výmena skúseností a osvedčených postupov medzi účastníkmi I 

O možnostiach zeleného a inovatívneho verejného obstarávania  

11:00 – 12:30 Výmena skúseností a osvedčených postupov medzi účastníkmi II 

O prekážkach a príležitostiach MSP    

 

Obedová prestávka 12:30-13:15 

 

13:15 – 13:45 Paralelná diskusia skupín   

Účastníci budú diskutovať o navrhovaných témach v troch paralelných 

skupinách  
Paralelná skupina#1:  Ako podporiť inovácie v oblasti obnoviteľných 

zdrojov energie prostredníctvom verejného obstarávania (VO)? 

 Paralelná skupina#2:  Aké sú bariéry pre zavádzanie inovatívnych 

riešení ? 
 

Paralelná skupina#3:  Aké poznáte environmentálne inovácie 

a osvedčené postupy vo verejnom obstarávaní? 

 

13:45 – 14:00 Plenárna diskusia  

Integrácia výsledkov paralelných skupín a záverečná plenárna diskusia o 

možných politických odporúčaniach 

Prezentácia hlavných poznatkov z paralelných diskusií 

 Závery dňa – ďalšie kroky 

14:00 Záver workshopu 


