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Raw Materials Day 2021 

“Spoločne za vyššou inovačnou úrovňou regiónu” 

 

Kulturpark | Košice 

Dátum | 14. September 2021 

 

 

8:30 Juraj Miškov | Prezident SlovakiaTech | Otvorenie konferencie 

 

8:45 – 10:00 Trendy a stratégia v oblasti nerastných surovín 

8:45 Stanislav Kmeť | Rektor, Technická univerzita v Košiciach  

9:00 Michal Cehlár | Dekan, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická 
univerzita v Košiciach 

9:15 Krzysztof Kubacki | Generálny manažér EIT RawMaterials pre Východ (anglický jazyk) 

9:30 Juraj Seman |  Poradca predsedu, Košický samosprávny kraj 

9:45 Monika Brečková | Národný kontaktný bod EIT pre Slovenskú republiku 

10:00 Ivan Pezlár | Národný delegát pre program Horizont 

 

10:15 – 10:45 Coffee Break a networking 
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10:45 – 12:00 Úspešné príbehy a aktéri zo surovinového reťazca 

10:45 Tomáš Pavlik | Predstavenie grantových výziev KAVA9 

11:00 Lucia Galliková | CIVITTA (Business creation & Support) 

11:10 Oto Pisoň | InoBat Auto (Industry) 

11:20 Ján Greňa |  EuroTALC (Industry) 

11:30 Tekla Szép | Univerzita Miškolc (University - anglický jazyk) 

11:40 Štefan Hanigovský | Fecupral (Industry) 

11:50 Karol Horanský | Technologický klaster pre využvanie zemských zdrojov, E-fusion 

 

12:00 – 13:00 Obedná prestávka a networking 

 

13:00 – 15:00 Café diskusia | Ako dosiahnuť lepšiu inovačnú úroveň zapojením 
regionálnych organizácií? 

13:00 – 14:30 

Panel 1: Sektor produkcie (13:00 – 13:45) 

Ivan Pezlár | Národný delegát pre program Horizont 
Stanislav Kmeť | Rektor, Technická univerzita v Košiciach 
Juraj Janočko | Prodekan, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TUKE 
Karol Horanský | Technologický klaster pre využvanie zemských zdrojov, E-fusion 

Panel 2: Sektor recyklácie (13:45 – 14:30) 

Róbert Bidulský | Splnomocnenec pre inovácie a technologický transfer, KSK 
Slavomír Hredzák  | Riaditeľ, Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied 
Oto Pisoň | InoBat Auto 
Štefan Hanigovský | Fecupral 

Diskusia sa uskutoční za účasti ministra hospodárstva SR 
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Paralelný program 

9:00-12:00 Vzdelávacie workshopy 

9:00 – 9:45 

RM Schools kurz: Škola hrou - inovatívne vyučovanie 

V rámci workshop si študenti vyskúšajú interaktívny toolkit - aplikáciu s otázkami 
zameranými na dva významné prvky: zlato a kremík. Bude to na spôsob kvízovej súťaže 
pre dva 10-členné tímy.  

Aplikácia má zvýšiť u študentov povedomie o týchto materiáloch, kde sa nachádzajú, ako 
sa využívajú a ako ich je možné využiť v cirkulárnej ekonomike zábavnou formou. Zároveň 
by mala u študentov podnietiť a podporiť záujem o nerastné suroviny a zdôrazniť im 
dôležitosť tohto odvetvia.    

14. 
september 

2021 

 

Pavilón 
OSCAR | 

Kulturpark | 

* Kapacita 
20 ľudí 

10:00 – 10:30 

3D Briefcase prezentácia kufríka 

Kufrík projektu 3D Briefcase interaktívnou formou učí o nerastných surovinách, ktoré sú 
používané na výrobu predmetov, s ktorými každý deň prichádzame do kontaktu. Kufrík v 
sebe ukrýva rôzne minerály a predmety, ktoré sú využité pri množstve zábavných aktivít. 

10:45– 11:30 

Cirkulárna ekonomika surovín 

Cieľom workshopu je predstavenie najnovšieho trendu a ekonomického nástroja na pôde 
EÚ - cirkulárna ekonomika, známa tiež ako obehové hospodárstvo.  

Cieľom je osveta v danej oblasti a tiež zvýšenie povedomia u mladých ľudí, že všetko okolo 
nás si vyžaduje suroviny, ktoré sú však nenahraditeľné a vyčerpateľné, zároveň skutočnosť, 
že sa nachádzame v situácii, kedy sú nevyhnutné nové prístupy, ako aj zmeny v zmýšľaní, 
akým je práve obehové hospodárstvo. 

11:40 – 12:00 

Úspešný príbeh projektu LIMBRA 

Limbra je projekt, kde sa snažíme veci vidieť zo širšieho pohľadu. A to nielen z pochopenia 
surovinového reťazca, ako sú jednotlivé odvetvia nášho života úzko poprepájané s 
využitím surovín.  

Limbra je aj o tom, ako je dôležité, aby mladí ľudia ostávali tam, kde sa narodili a vyštudovali 
a prinášali tak pridanú hodnotu nielen sebe, ale aj svojim rodinám, priateľom a krajine. 

 

Kontakt pre vzdelávacie workshopy: lucia.bednarova@tuke.sk 

mailto:lucia.bednarova@tuke.sk
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14:30 -16:00 Voľný networking a koniec podujatia 

 

Registrácia a viac informácií na hubkosice.eu 
Konferencia prebieha v slovenskom jazyku s výnimkou niekoľkých vstupov zahraničných rečníkov.  

Pre zahraničných účastníkov bude zabezpečený simultánny preklad.  
Vyhradzujeme si právo na zmenu programu a časov podľa aktuálnej situácie. 

 

https://hub.fberg.tuke.sk/2021/08/16/rezervujte-si-tento-datum-vo-svojom-kalendari-raw-materials-day-2021-v-kosiciach/

