
     7   PODSTATNÝCH   OTÁZOK:  PREČO   SA  STAŤ   ČLENOM   KLASTRA  

                              NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE K NIM 

1. Prečo sa stať členom nášho klastra NEK? 

Pretože sa jedná o naozaj prvé moderné celonárodné združenie právnických osôb koncipované tak, 
aby všetci členovia mohli nájsť svoje pôsobisko a uplatnenie bez ohľadu na veľkosť a rozsah 
podnikateľských, vzdelávacích a spoločenských aktivít. 

2. Kto môže byť členom klastra? 

Právnické osoby - obchodné spoločnosti, záujmové združenia právnických osôb, organizácie 
zriaďované osobitými zákonmi (školy, výskumné ústavy, štátne inštitúcie a agentúry, projekčné firmy 
a pod.), ako aj vyššie územné celky, mestá a obce. 

3. Čo ponúka klaster? 

Ide o zapojenie členov do skutočne celoštátnej formy spoločného záujmového združenia s cieľom 
vytvárať nové koncepcie, projekty, výstupy a stanoviská k legislatíve, zastupovanie v ústredných 
orgánoch SR, a najmä v komunikácii s veľkými nadnárodnými spoločnosťami. Tiež sa tu prvý krát 
presadzuje princíp partnerstva a ochrany záujmov u malého a stredného podnikania v energetike 
a ekológii vo vzťahu k veľkým ústredným výrobcom, distribútorom a predajcom v brandži.  

Významné je tiež priame rokovanie členov a partnerov klastra na jeho pôde za účasti kompetentných 
zástupcov riadiacich orgánov SR i riešenie sporných otázok, ako aj „tzv. inicializačné konanie“ 
v prípade problémov toho ktorého člena voči štátnej správe a samospráve. 

Byť členom klastra NEK dnes znamená byť „in“, byť pri nových veciach a projektoch, zúčastňovať 
sa spoločne informačnej a vedomostnej bázy a dostať sa k zaujímavým projektom. Nezanedbateľný je 
tiež fakt, že EU v súčasnosti preferuje rozvoj tretieho sektora a priamo fungovanie národných klastrov 
ako organizácii mimo vládnej a zákonodarnej moci s priamym financovaním národných projektov, a to 
už aj pre roky 2018 až 2022. 

4. Prečo práve klaster NEK a nie iné záujmové združenie? 

Pretože na Slovensku síce existuje viacero výlučne jednostranne odborne zameraných organizácii 
(združení či klastrov), ktoré však pôsobia buď iba v špecifickej téme alebo v lokálnom prostredí a ich 
účinnosť a výsledky postihujú iba určitú spádovú oblasť i cieľovú skupinu ľudí. Práve klaster NEK 
spája a vyzdvihuje tieto výsledky a snaženia na celonárodnú a medzinárodnú úroveň, snaží sa ich 
doslova predať a presadiť ich oprávnené potreby na našom trhu, ako aj chrániť v prípadných 
konfrontáciách v spoločnosti. Tento klaster navyše ponúka rozsiahle možnosti uplatnenia sa svojich 
členov a partnerov aj v oblasti vedy, výskumu a certifikovania parametrov organizácií. 

5. Čo získa nový člen vstupom do klastra? 

Niekoľko významných vecí, ktoré sú rozhodujúce v súčasnom ponímaní manažmentu podnikov 
a organizácií. 

• Tak, po prvé, je to vstup do spoločnej silnej rodiny energetiky a ekológie, sprevádzaný spoločnou 
prezentáciou názorov, platforiem, potrieb a očakávaní na vrcholovej úrovni v rámci SR a EU. 

• Po druhé, ide o zapojenie sa do spoločných projektov, programov a grantov financovaných cez 
klaster z rozpočtu SR a EU, ako aj vlastných zdrojov. 

• Po tretie, člen získa adresného konzultanta na riešenie jeho dielčich problémov a koordinovanie 
jeho postupov s inými organizáciami v spletitej sieti zákonov a meniacich sa predpisov. 

• Po štvrté, je tu funkcia spoločného hovorcu a zastupovania členov v Hospodárskom výbore NR 
SR, Komisii pre energetiku, v poradných orgánoch Ministerstiev hospodárstva a životného 
prostredia, v konkrétnej komunikácii so štátnymi agentúrami i samosprávou. 



• Po piate, v účasti na samostatných projektoch, ktoré budú každoročne vypisované a vyhlasované 
priamo klastrom, najmä pre podporu malého a stredného podnikania v sférach pôsobnosti klastra 
a podporovaných význačnými nadnárodnými organizáciami a podnikmi.  

• Po šieste, v osobnej účasti a prezentácii výsledkov člena (jeho firmy) na medzinárodných 
kongresoch, konferenciách a seminároch, ako aj na spoločnej webovej stránke klastra. 

6. Ako sa stať členom, čo to stojí? 

Členom sa môže stať právnický subjekt, ktorý príjme a stotožní sa s hlavnými dokumentmi klastra a to 
Stanovy, Organizačný poriadok, princípy a pravidlá fungovania. Záujemca si vyplní prihlášku 
(vzor na web stránke v časti DOKUMENTY – Prihláška) s potrebnými údajmi a podpismi štatutárnych 
orgánov, určí tiež osobu oprávnenú v mene záujemcu konať a zastupovať na rokovaniach orgánov 
klastra. Po podaní prihlášky a následnom schválení v Rade NEK je povinný zaplatiť jednorazový 
poplatok, a ďalej riadne platiť stanovené ročné členské príspevky podľa pravidiel a v lehotách 
určených Radou klastra. 

7. Aká je výška poplatkov a príspevkov. 

Na inom mieste tejto webovej stránky (DOKUMENTY – Sadzobník) sú zverejnené jednotlivé poplatky 
a príspevky v závislosti na type a veľkosti organizácie účastníka - člena klastra. Pre dodržanie 
princípu objektívnosti a solidárnosti boli vytvorené rôzne tarify v závislosti na počte zamestnancov 
a veľkosti i spoločenského významu člena. Riadne ročné členské sa platí zakaždým na základe 
faktúry v danom kalendárnom roku a to za obdobie do mája daného roku za rok predchádzajúci, 
respektíve podľa rozhodnutia Rady združenia ako najvyššieho výkonného a riadiaceho orgánu. 

Je nutné si uvedomiť, že klaster má trvalú ambíciu byť naozaj organizátorom a hovorcom života 
členov naprieč celým širokým spektrom aktivít v energetike, ekológii, environmentalistike, inováciách 
a podnikateľskej kreativite a súvisiacej ekonomike, a participovať na projektoch a programoch 
ústredných orgánov SR i medzinárodných inštitúcii, a preto boli určené takéto primerané členské 
príspevky, načo nadväzuje aj interný rozpočet činností klastra. 
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