
Národný energetický klaster si buduje pozíciu 
na Slovensku 

Nie je to tak dávno, čo sa na slovenskom energetickom poli objavil Národný energetický 
klaster (ďalej len NEK) a už možno konštatovať a hodnotiť dôstojné výsledky tohto 
združenia právnických osôb so spoločnými záujmami v rozvoji energetiky, ekológie 
a súvisiacej ekonomiky na domácom trhu i v zahraničí. 

Uplynulé obdobie sa nieslo v znamení troch našich priorít, hovorí Ing. Tomáš Novotný - 
generálny sekretár a išlo najmä o budovanie členskej základne a posilňovanie 
vnútorných projektových činností, vytváranie nových partnerských vzťahov so 
slovenskými i zahraničnými asociáciami, organizáciami i úradmi, ako aj spustenie 
vlastných programov a aktivít. NEK má už v súčasnosti takmer osemdesiatku členov 
a partnerov v negociačnom procese, a to ako z oblasti energetiky, životného prostredia, 
elektrotechniky, plynárenstva, obnoviteľných zdrojov, súvisiaceho stavebníctva. 
Úspešne sa rozbehla spolupráca na úrovni všetkých VÚC i viacerých významných miest 
a obcí, pripájajú sa aj výskumné pracoviská. 

Darí sa napĺňať poslanie i hlavné ciele. 

Za celé doterajšie obdobie NEK dôrazne dbal o napĺňanie svojho hlavného poslania (ako 
aj hlavných dlhodobých cieľov klastra), a to vytvárať podmienky pre činnosť 
a koordinovanie aktivít členov a partnerov klastra, prezentovať a presadzovať odborné 
stanoviská v celospoločenskom dianí a byť dôstojným komunikátorom v tématike 
u  orgánov štátnej správy i samosprávy. 

Pre ilustráciu NEK bol ocenený Cenou ministra hospodárstva SR za inovatívny čin roka 
2012 pre vyvinutie a zavedenie do praxe Moderného organizačného modulu pre 
kooperáciu a riadenie projektov energetiky a ekológie, ktorý je vlastne samostatným 
uceleným systémom koordinačných, riadiacich a monitorizačných pravidiel, postupov, 
zásahov a manuálu pre efektívne projektové manažovanie energetických, ekologických 
a priemyselných stavieb u konkrétnych producentov, či distribútorov energií. Ide 
o inováciu vysokého rádu s proexportnými možnosťami v EU a o uplatnenie 
originálneho slovenského know-how. Cenu si osobne prevzal z rúk ministra 
hospodárstva p. Malatinského prezident klastra Ing. Jozef Kovačovič. V marci 2013 bol 
NEK-u udelený aj európsky bronzový certifikát klastrov. V rámci Európskej iniciatívy 
Cluster Ex Excellence (ECEI) certifikačným úradom Dánskej agentúry pre vedu, 
technológie a inovácie (DASTA). 

Komunikácia s orgánmi štátnej správy i samosprávy je aktívna 

Zástupcovia NEK-u sú členmi Výboru NR SR pre hospodárstvo - komisie pre energetiku 
a pravidelné sa zúčastňujú rokovaní, kde sa vyjadrovali v poslednom období najmä 
k legislatívnym úpravám pri zákone o energetike, zákona o životnom prostredí, či napr. 
aj zákona o Environmentálnom fonde SR. 

Ako ďalej uviedol Ing. Novotný, klaster sa spolu so SIEA zúčastňuje i európskeho 
programu klastrov v oblasti životného prostredia Cluster COOP v rámci siete Green 



Power pod záštitou Regionálneho štrukturálneho fondu EU a vypracúva dielčie riešenia 
k úlohám EU v tejto oblasti. 

NEK v minulom roku vytvoril Radu klastra ako najvyšší programový a poradný orgán, 
v ktorom prijali účasť zástupcovia NR, VÚC, vybraných miest a veľkých firiem, ako aj 
renomovaní odborníci zo školstva a výskumu. 

 

Priority súčasnosti sú záväzné 

NEK po úvodných rozbehových organizačných činnostiach a vytvorení hlavných Sekcii 
činností so zameraním na podnikateľskú stratégiu v energetike, environmentálne záťaže 
a tvorbu čistého prostredia i hospodárnosti a efektivity lokálnej energetiky miest a obcí 
sa pre roky 2012 až 2014 zameral na vyhlásenie samostatných programov, a to: 

1. ENERGETICKÉ KONCEPCIE MIEST A OBCÍ  

 Tvorba dokumentov energetických koncepcií  

 Znižovanie energetickej náročnosti zdrojov v samospráve a zlepšovanie 
energetickej hospodárnosti budov 

 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze plynu, 
kogenerácia a trigenerácia 

2. PODPORA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV  

 Podpora, inštalácia malých obnoviteľných zdrojov energie 

 Inovácie v projektovaní nových produktov a procesov tvorby obnoviteľných 
zdrojov 

3. PRIEMYSELNÉ INOVÁCIE A KREATIVITA  

 Implementácia inovatívnych prístupov do programov kvality a riadenia 
podnikov  

 Podpora inovatívnosti a kreatívnosti v podmienkach malého a stredného 
podnikania 

4. REKULTIVÁCIA A ODSTRAŇOVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ  

 Metodika určovania, riadenia a zhodnocovania ekvivalentnosti emisií 

 Podpora, koordinácia a projektovanie rekultivácie skládok komunálnych 
odpadov a ich spracúvanie 

 Prevencia, odstraňovanie a úpravy biotopov, odstraňovanie inváznych druhov 
a projektovanie riešení pre likvidáciu siníc, rias, burín a inváznych drevín. 



Do týchto programov zverejnených aj na webovom sídle klastra sa postupne adresne 
začali zapájať oprávnené subjekty zo všetkých sfér slovenského hospodárstva, čo je 
výrazným úspechom a zaväzuje k budovaniu týchto programov do budúcna. 

„Je zrejmé, že NEK má opodstatnenie a miesto na slovenskom energetickom 
a ekologickom nebi“ ako vraví generálny sekretár, „ a tiež sa bude naďalej pokračovať 
v organizovaní už zabehnutých medzinárodných kongresov a konferencií, ako je 
ENERGOFUTURA 2013, či ECO&ENERGY INNOVATION v novembri 2013 v Žiline“. 

 

Ing. Tomáš Novotný pri rozhovore 

 

Ing. Jozef Kovačovič  (druhý zľava) preberá cenu na Inchebe 2013 

 

Adresa NEK: Záhradnícka č.72, 824 12 Bratislava - Ružinov 
email: info@nek.sk 
web: www.nek.sk 
tel. kontakt: 0910 961 141 


