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                       FORMULÁCIA  KĽÚČOVÝCH  PRINCÍPOV  INOVAČNÝCH  PORTFÓLIÍ: 

Inovačné portfólio   -  súbor poznatkov, nástrojov, máp, postupov, osobitých interných univerzálnych riešení,  
odbornej kapacity  a   osobnej  i  skupinovej  kreativity  projektového tímu 

 

                                                            Cieľ  implementácie  inovačného  portfólia:  

        prežiť,  uplatniť  sa  v  konkurencii  na  trhu  a  nepretrhnúť  sa  od  práce 

Princíp   1:      Nepretržitá   a   systematická   tvorivá    činnosť   a  primeraný   oportunizmus   k  riešeniam   projektov 

Princíp   2:      Pružné   miešanie   pracovných   projektových   tímov   podľa   skutočných   potrieb  projektov     

Princíp   3:      Rozlišovanie medzi pseudo tvorivosťou a dogmatizmom na jednej strane a  objektívnym jednoznačným 

                         popisom   realizovaných   projektov  

 

Osobitosti :   1)   odborná,   demografická   a  geografická   poloha   realizátora   projektov   a konkurenčné  prostredie 

                        2)   vlastný  potenciál  vnímania,  monitorovania  a najmä aplikovania  minimálne potrebného rozsahu  

                  vedomostí   pre  daný  projekt 

                        3)   pohodlnosť,  zotrvačnosť,  nezáujem  a ješitnosť   projektových  tímov  v riešení  osobitostí projektu  



 

                                                                                                                                                                                                                 

      V  rámci  aplikovaného   dlhodobého  výskumu   v  odbore  inovácií  projektových  činností  v klastrovej organizácii  sa  
stanovili  tri  samostatné  hypotézy  -  každá  v  nadväznosti  na  konkrétny okruh problémov 

 HYPOTÉZA   1:  
      Súčasná    vedomostná   báza    pre    projektové    analýzy,   konania   a   rozhodovania   je    

 rozsiahla, nehomogénna a neusporiadaná a použiteľné dostupné analytické metódy sú 

 skúmané iba  izolovane,  bez   vzájomných  súvislostí. 

     HYPOTÉZA  2:   
 Manažment     uplatňuje    rôzne     metódy    izolovane,   bez    poznania   a   využitia   ich   
 vzájomných  súvislostí a účinkov, pričom  uplatňuje rýchle a jednoduché, avšak len 
 nekoncepčné čiastkové riešenia  problémov. 

 HYPOTÉZA  3:    

  Organizačné   modely   štruktúry   skúmaných   subjektov   sú  koncipované   ako   relatívne 

  izolované  zložky s  nízkou  úrovňou  súčinnosti, čo  predstavuje  významnú  stratu výkonnosti

  klastrovej  organizácie  iba    cca 30 - 50 %.                                                                                                                                                                              

 



                                                                                                                                                                                                     

   Oblasti  progresívneho  prístupu  manažmentu  pre  inovatívne riešené moderné projekty 

     sú  vo  všeobecnosti   definované  ako  analytické  aktivity  nasledovne: 

 

      1.       Analýza úrovne inovačnej kapacity projektu a investičných zámerov podnikateľského subjektu -  zákazníka 

                a   investora 

      2.      Analýza   úrovne   poznania   manažérskych   konceptov,  riadiacich   a   projektových   metód  a  nástrojov; 

      3.      Analýza  úrovne  aparátu  riadenia  samotného  projektu  a  jeho  súvzťažností  v organizácii projektovania 

                a  následného  uskutočňovania  a  dozorovania diela 

                                           4.  Analýza postoja organizácií k manažérskym nástrojom; 

                                           5.  Analýza prístupu manažérov k výberu manažérskych nástrojov. 

 

Uvedené  hypotézy  hovoria  o hodnotách  manažérov  a personálu v tvorivých projektových tímoch  klastrov pri riešení 

problémov a v  prípade jej potvrdenia  a  overenia indikuje uprednostňovanie jednoduchosti a osobitosti  pred 

systémovosťou a  koncepciami. Tento  fakt  sa  všeobecne  pokladá  za jednu z  príčin neefektívnosti pôsobenia  

manažmentu.       



                                                                                                                                                                                                 

Pre  ilustráciu  rozhodujúcich  identifikovaných  faktorov  a  procesov   projektového  tímu je potrebné poznať: 

                                  

 

 

 

 

 

 

 
„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 
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     Reťazenie  negatívnych  dôsledkov  v  riadení  inovatívneho  projektu  je  takéto 

                                     



                                                                                                                                                                                                     

Koncepcia kognitívnych činností manažmentu pri navrhovaní procesov a produktov klastra                                                                                                                                           

 



                                                                                                                                                                                                

               Problém   súčasného   prístupu   hospodárskej   politiky   a   koncipovania   inžinierskeho,  projektového  

                                         a investičného prostredia u nás :     problém  roztvárajúcich  sa  nožníc 

 

Na jednej strane ide o celospoločenský, vládny a propagačný záujem prezentovať úspešné investície 

a projekty  po vzore EÚ a sveta ako moderne ponímané investičné a najmä inovačné štruktúry pre 

vyriešenie problémov výstavby,  bývania, priemyslu, stratégie a riadenia podnikov a demonštrácie 

podpory inovácií a konkurencieschopnosti slovenského  podnikateľského prostredia. 

 

Na druhej strane ide o reálny základ  pochopenia princípov, motivácie a fungovania vyspelých 

i začínajúcich, veľkých i malých,  celoštátnych, regionálnych , miestnych  diel a stavieb, tak aby to 

malo naozaj skutočné výsledky a nie iba public relations. 

 

       Toto bolo a aj je závažným problémom popisovania potrieb, očakávaní a parametrov našich 

investorov, stavebníkov a klientov  vo všeobecnosti i so zreteľom projektovanie a tvorbu naozaj 

progresívnych diel so zakomponovaním  výstupov na segment energetiky a ekológie.  



                                                                                                                                  

       Modely  a  inovačné  nástroje  klastrových  habitatov, expertná  databáza  a  stratégia  fungovania, princípy 

 

 Inovačný klastrový habitat – je odvodené výrazové spojenie, vytvorené autorom tejto prezentácie v rámci výskumu 

klastrových nástrojov a politík v roku 2018 na báze implementovania základných významov slov „Habitat“ ( lat. ) – 

miesto výskytu určitého organizmu, biotop zmien okolitého prostredia, návykovosť v správaní človeka, obydlie, 

bývanie, nejaké prostredie výskytu nejakej aktivity a takisto pojmu „habitualita“ – vznik návykov a zvnútornenie 

prežitých skúseností ku kreativite.  

 

 V oblasti výskumu priemyselných inovácií ide zrejme o vytvorenie priestoru pre pomerne uzavretý systém internej 

tvorivej činnosti, tvorby inovácií a udržania ekonomiky klastra, či firmy na takejto báze. Existujú dnes vesmírne 

habitaty, vedecko výskumné habitaty, vojenské habitaty a pod.  

 

 

 



                                                                                                                                                                           

Na základe predchádzajúcich úvah prezentácie sa dá  hovoriť o vlastnostiach, vďaka ktorým budú manažérske nástroje 

schopné pri implementácii inovačných habitatov do života klastrov: 

    1.   zohľadňovať relatívne veľké množstvo relevantných vnútorných i vonkajších súvislostí;  

 

    2.   organizovať a efektívne využívať súčasné znalosti;  

 

    3.   komunikovať s človekom jemu vlastným jednoduchým a prirodzeným spôsobom;  

 

    4.   vnímať reálnu situáciu organizácie vo vnútri i v jej okolí a na základe nej sa učiť, adaptovať a    
  zlepšovať;   

    5.   navrhovať realizovateľné riešenia praktických problémov s dopadmi na ľudské, technologické,   
  technické a  finančné   zdroje 

 

    6.   obstarať finančnú analýzu, kontrolu a manažovanie finančných procesov klastra s dôrazom na    
  účelnú  alokáciu  prostriedkov 

 

 



                                                                                                                                                                           

 

O          V budúcnosti je možné predpokladať, že moderné riadenie podnikov a klastrových zoskupení bude spočívať v 
samostatnom a oddelenom riadení marketingu, ľudských zdrojov, financií, logistiky, výroby, či účtovníctva alebo 
obchodu a pod... Vďaka vnímaniu klastra ako podnikateľského systému, bude riadenie jednotlivých prvkov organizácie 
značne previazané a podriadené podstate organizácie, zmyslu jej existencie s rešpektovaním potrieb jeho okolia. 

A  TO  JE  ZMYSLOM  KLASTROVÉHO  HABITATU 

OO           K riadeniu jednotlivých prvkov organizácie  ( pracovníkov, procesov, produktov, cieľov, funkcií a pod. ) sa bude 
pristupovať vo vzájomných súvislostiach a nahliadať z rôznych relevantných hľadísk. Takýto prístup k riadeniu 
organizácií prinesie mnoho výhod. Predovšetkým dosahovanie cieľov s väčšou istotou. Podmienkou využitia 
nepopierateľných výhod systémového myslenia je v prvom rade reprezentácia reálneho sveta organizácie 
prostredníctvom určitého formálneho systému – tzv. systemizácia organizácie a jej riadenia. 

 

OOO     Pre potreby špecifického prístupu k hodnoteniu výkonnosti pri osobitnom postavení a nosnom kritériu 
diagnostikovania a hodnotenia skúmaného subjektu z aspektu inovačnej výkonnosti je možné implementovať vo 
firmách  štandardný  model  VSMFR, alebo  moderný  model  VMMFR. 

 

OOOO   Syntéza zistení z výskumu preukázala, že oceňovanie inovačnej kapacity priemyselného inovačného 
klastrového habitatu predstavuje syntézu metodologických pravidiel, empirických overovaní inovačnej aktívnosti 
a vybraných analytických metód, experimentálnych techník a zároveň predstavuje aj celú kvantifikáciu ukazovateľov 
inovačnej kapacity.  



                                                                                                                                  

 

   Trendom súčasnej praxe klastrového riadenia je odkláňanie sa praxe od skutočného systémového 

 prístupu, ktoré možno  pozorovať. Poznanie týchto príčin celkom mení spôsob nazerania sa na 

 uplatňovanie systémových vied v manažérskej praxi.  

 

   Základnou myšlienkou zavádzania návrhu a termínu  inovačný habitat  je princíp „premostenia   

 ľudskej mysle a objektívnej reality“, ktorý vypovedá o tom, že úlohu manažérskych nástrojov 

 nemožno vnímať len v zmysle akejsi vizualizácie, výpočtov či agregácie údajov. Spočíva v prekonaní 

 obrovských rozdielov medzi ľudskou schopnosťou vnímania a myslenia a komplexnosťou reálneho 

 sveta organizácie najmä v podmienkach MSP. 

 

 Účelom manažérskych nástrojov je odbremeniť manažérov klastrov a MSP od rutinných  

 mentálnych aktivít smerom ku vnímaniu organizácie vo väčšej šírke a hĺbke jej skutočnej zložitosti.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                          

            Diskusia  a  zovšeobecnenie  výsledkov  a  odporúčania  pre  ďalšie  vlastné inovácie : 

 

 Výskum vlastných domácich schém, princípov a postupov pre riešenie projektov vo forme a k tomu 

 odpovedajúcich nosných manuálov 

 

 Budovanie uzavretých inovačných, odborne spôsobilých a kreatívnych tímov, no najmä 

 zodpovedných a pracovitých  ľudí  pre projektovanie inovačných procesov v rámci  projektov 

 klastra 

 

 Vytváranie interne uzavretých inovačných habitatov s premenlivými interakciami  k  vonkajšiemu 

 prostrediu 

 

 Tvorba inšpekčných a expertných poradenských a vyhodnocovacích modulov v rámci projektového 

 tímu pri realizácii projektov  priemyselného  produktového  zamerania   

                                                      

Dámy a páni, ďakujem za pozornosť 

Kontakt:  Národný energetický klaster NEK, Bratislava,  web:   www.nek.sk   mail:  info@nek.sk   tel.: 00421 910 961 141                                                                                                                                      
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