
                                 Spoločné potreby spájajú záujmy energetikov 

                            Národný energetický klaster predstavuje svoje aktivity 

Byť členom klastra dnes znamená byť „in“. Jednoducho, byť pri nových veciach a projektoch, 
vytvárať strategické koncepcie, dávať pripomienky k legislatíve a dostať sa k zaujímavým 
projektom. Navyše, aj Európska únia preferuje rozvoj tretieho sektora a priamo finančne 
podporuje fungovanie národných klastrov pre roky 2013 až 2018.  

Budovanie prospešných vzťahov 

Na Slovensku síce existuje viacero výlučne jednostranne odborne zameraných organizácií, tie však 
pôsobia iba v špecifickej oblasti a v lokálnom prostredí. Ich účinnosť a výsledky postihujú iba určitú 
spádovú oblasť a cieľovú skupinu ľudí. Na Medzinárodnej konferencii ENERGOFUTURA 2011 v 
Bratislave sa v novembri minulého roka stretli odborníci z oblasti energetiky a súvisiacich odborov.  
V rámci programu sa tam vytvorila i nová organizácia - Národný energetický klaster (NEK). Práve NEK 
spája a vyzdvihuje výsledky snaženia svojich členov na celonárodnej a medzinárodnej úrovni, snaží 
sa ich presadiť ich záujmy na energetickom trhu a chrániť ich v prípadných konfrontáciách. O tom, ako 
funguje a kam smerujú zámery ich snaženia, hovoríme s generálnym sekretárom - Ing. Tomášom 
Novotným. 

Spoločné záujmy na energetickom trhu 

Firmy združené v klastroch majú tendenciu koncentrovať sa v blízkosti podobných firiem (aj 
konkurentov) a inštitúcií a nadväzujú vzájomne prospešné vzťahy. Tieto vzťahy sa budujú na 
podobných alebo komplementárnych produktoch, produkčných procesoch, technológiách i 
požiadavkách na legislatívu.  „Za pomerne krátke obdobie, od založenia NEK do súčasnosti, sa udialo 
niekoľko vážnych vecí. Vytvorili sme vnútornú organizačnú štruktúru, prijali nových členov a vytvorili 
náš program, nadviazali sme kontakty s orgánmi štátnej správy, regionálnej i miestnej samosprávy, 
finančnými inštitúciami, univerzitami a výskumno-vývojovou základňou a najmä podnikateľskými 
subjektmi i ďalšími záujmovými združeniami," hovorí o začiatkoch združenia Tomáš Novotný.  Klaster 
má v súčasnosti osem zakladajúcich a 42 riadnych členov, a to na čele s prezidentom Ing. Jozefom 
Kovačovičom.   

Klastre majú podporu i v cudzine 

Vo vyspelom zahraničí existujú podľa slov generálneho sekretára NEK mnohé obdobné klastre, 
fungujúce na báze zastrešovania záujmov členov v daných profesiách a odvetviach, organizujú sa 
celoeurópske štruktúry a činnosti, ako napríklad téma „Zelené klastre pre budúcnosť“ či projekt 
„Cluster COOP“ (projekt medzinárodnej klastrovej spolupráce krajín strednej a východnej Európy). 
„Veľmi dobrá aktivita v tomto smere je v susednej Českej republike. Obdobné klastre na celonárodnej 
úrovni existujú už v strojárskom, automobilovom i elektrotechnickom priemysle aj u nás."  Účelom 
klastra je vytvárať vhodné podmienky pre koordináciu aktivít členov a partnerov v oblasti energetiky, 
ekológie a ekonomiky. „Práve tieto tri oblasti sú dnes ponímané ako spojené nádoby. Veď bez 
produkcie moderných energetických zdrojov a moderných stabilných energií nie je možné zabezpečiť 
úspešný a konkurencieschopný chod hospodárstva. Je to „krv" celonárodnej produkcie a musí to byť 
výsledok ekologicky nezávadnej (v minimálnom rozsahu) a environmentálne prostredie nezaťažujúcej 
činnosti, a to pri súčasne stále vyššej ekonomickej efektívnosti výroby a distribúcie všetkých zdrojov 
energie," spresňuje Tomáš Novotný. 

Aktivity najmä v troch oblastiach 

V súčasnosti prebiehajú v klastri mnohé stretnutia a rokovania s významnými združeniami, výrobcami 
a distribútormi energií. Napriek mnohým lokálnym záujmom spoločná platforma členov spočíva v 
jednotnom vystupovaní, pravidelnom formulovaní a prezentovaní kľúčových stanovísk a názorov. 
„Sme na začiatku cesty, čaká nás veľa práce,  avšak cieľ je jasný: vybudovať silnú dôstojnú, profesijne 
zdatnú organizáciu zastrešujúcu rozhodujúce aktivity v celoslovenskom meradle v oblastiach záujmu," 
dodáva generálny sekretár.   

V oblasti energetiky sa klaster  zameriava na spoluúčasť pri tvorbe a koncipovaní novopripravovaných 
zákonov ako napríklad zákon o energetike, zákon o regulácii v sieťových odvetviach, rezortné 
smernice a podobne. Jeho zástupcovia sú členmi Komisie pre energetiku pri Výbore NR SR pre 



hospodárske záležitosti. V oblasti ekológie klaster organizuje a spája aktivity výrobcov energií, ale aj 
zariadení a systémov pre čistenie odpadových vôd, kanalizačných systémov, údržby vodných nádrží, 
prevádzky vodných elektrárni, kontrole a zásahov pri znečisťovaní ovzdušia. V oblasti ekonomiky ide 
o zavádzanie a uplatňovanie nových ekonomických štandardov a merateľných finančných 
ukazovateľov pre producentov a distribútorov energií, ako aj získavanie zdrojov a podporu 
vynikajúcich moderných projektov z podnikateľskej verejnosti. 

Iniciátor ďalších aktivít  

Súčasťou pripravovaných aktivít NEK je i spolupráca s Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskej 
energetickej a inovačnej agentúry (SEIA) vo veci prípravy zásad a pravidiel Národného referenčného 
rámca pre podnikateľské vstupy zo sektora energetiky a súvisiacich odborov. „Klaster je iniciátorom 
budúceho súborného dokumentu, ktorý bude mapovať celé spektrum aktivít organizácií a firiem v tejto 
oblasti. Je to však v štádiu príprav a bližšie podrobnosti budú predstavené práve na najvyššom fóre 
odborníkov - na Medzinárodnej konferencii ENERGOFUTUREA 2012 v Košiciach, ktorá sa uskutoční 
začiatkom novembra," konštatuje Tomáš Novotný.  

Ako ďalej generálny sekretár spresňuje, jednou z dôležitých činností klastra je priebežná komunikácia 
zo subjektmi v danej branži. Boli oslovené a následne realizované spoločné rozhovory 
s najvýznamnejšími združeniami a podnikmi vo fotovoltaike, biomase, hydroenergii, netradičných 
zdrojoch, čistení odpadových vôd, plynárstve, elektrosieťach, ale aj vo výskumnej  základni. „Cieľom 
NEK je spájať tieto organizácie, nachádzať spoločné nosné témy a prezentovať ich pozitívne 
v spoločnosti i v energetickej a environmentálnej politike a pritom podporovať dielčie profesné aktivity 
týchto podnikov a združení. Najťažším orieškom a dlhodobým zámerom bude získavanie dôvery, 
profesionality a vytváranie spoločných odborných tímov."  

Nedávno začala činnosť prvých troch odborných sekcií klastra so zameraním na: Podnikateľskú 
stratégiu a projektovanie nových energetických zdrojov aj, modernizáciue distribučných sietí, 
Environmentálne záťaže a tvorbu čistého a zdravého Slovenska, Hospodárnosť a efektivitu lokálnej 
energetiky miest a obcí. „Záujem podnikateľskej verejnosti a samosprávy je veľký. V budúcom roku 
vytvoríme tiež projekt Hodnotenia a aktualizácie Energetických koncepcií miest a obcí podľa nových 
noriem a zákonov a podáme pomocnú ruku v úsporách osvetlení a ochrane vôd," uzatvára generálny 
sekretár. 

(zv) 

* * * 

Vybrané informácie o NEK 

Vznik: 15.03.2012 

Počet členov: zakladajúcich  8, riadnych 42 

Štruktúra členov: 

veľké firmy 13 

malé a stredné podniky 25 

veda a výskum 2 

vzdelávanie 3 

konzultačný servis 1 

subjekty samosprávy 6 

predpokladaný počet členov v negociácii:  35 

relevantný rozsah pôsobenia:  cca 250 subjektov 

Zdroj: Národný energetický klaster NEK 


