
  

                                                                                                                                                                                                  

   

                                                                  Výsledky  a  hodnotenie  výskumného   aplikačného   projektu :             

                                     TVORBA    VEDOMOSTNÉHO    PORTFÓLIA    A   MAPY 

                                   PRIEMYSELNÉHO    KLASTROVANIA 

       Realizátor:                  Národný energetický klaster NEK,   Bratislava 
            Zodpovedný vedúci riešiteľského tímu výskumu:  Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA 

            Obdobie realizácie:    09/2018 – 12/2018 

                     Projekt spolufinancovaný financovaný s podporou dotácie pre priemyselné klastre zo zdrojov Ministerstva hospodárstva SR 

          

              Riešiteľský kolektív   (  27  osôb  ):  zostava v počte 9 expertov,    6 analytikov,    6 projektových audítorov,  6 projektantov systémov,  

              3 vedeckí oponenti,  odpracovaných 195 hodín výskumu, použitých v rámci štúdia viac ako 250  informačných vedeckých prameňov 

 

                                                                        Kontakt:  www.nek.sk  ,   info@nek.sk  ,  tel:  0910 961 141 

 

 

 

http://www.nek.sk/
mailto:info@nek.sk


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Výskumný   projekt  pozostáva  z  troch  samostatne  definovaných,  no  výstupmi  vzájomne   synergicky   prepojených 

                                                                                         výskumných  úloh  a  to: 

               ÚLOHA  1:        ( VU č. 3.1.1.)    Tvorba spoločnej expertnej  databázy a analýza  energetického a environmentálneho 

                                          prostredia   

           ÚLOHA  2:        ( VU č. 3.1.2.)    Výskum  a  návrh  inovačných  postupov  a  databáz  pre stratégiu a diagnostikovanie 

                                      konkurencieschopnosti  klastrovania  v  danom  segmente  pôsobnosti 

           ÚLOHA  3:        ( VU č. 3.1.3.)    Koncepcia   konštituovania   regionálnych   klastrov   a  návrh    mapy   energetického  

                                      a  environmentálneho  klastrovania 

 

   KĽÚČOVOU    ČINNOSŤOU    A    POSLANÍM    KLASTROV   JE     INTENZÍVNA 

   A  CIEĽAVEDOMÁ   PODPORA   INOVÁCIÍ   A   AKTIVÍT   ČLENOV  V  DANOM    SEGMENTE 

        ICH    PODNIKANIA,  VYTVÁRANÍ    OSOBITNE   HODNOTNÝCH   

       SYNERGIÍ  V   PRIEMYSLE,  OBCHODE,  VZDELÁVANÍ,  SLUŽBÁCH     

  AJ   APLIKAČNOM   VZDELÁVANÍ   

 



 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                     

                            CIEĽ   A   ÚČEL   VÝSKUMU   JE    DEFINOVANÝ    AKO: 

 

                        Prostredníctvom  vybraných  metód  strategickej  analýzy a súboru podporných diagnostických nástrojov    

                  zistiť  a  formulovať  závery  pre  koncipovanie  a  inštaláciu  konkurencieschopných  moderných  klastrov   

        v  oblasti  energetiky,  ekológie  a  priemyslu.  

                        Ide o postavenie novej univerzálne aplikovateľnej metodiky a manuálov v prostredí fungovania klastrov  

                  pre  určenie  ich  inovačnej  dimenzie  a  kapacity. 

 

Samotný výskum obsahuje zjednotenie pojmového aparátu ako : klaster, inovácia, manažment, stratégia, produkt,  kvalita, prosperita, 

diagnostika, implementácia, inžiniering, mapovanie. 

Skúmanie synergie medzi klastrovými štruktúrami a zároveň v porovnávaní členských firiem a to najmä: produkcia, organizácia, inovačná 

diagnostika, inovačná vitalita a kapacita, inovačné projektovanie. 

 

 



 

                                                                                                                                                           

 

Obsahová náplň  a  riešený okruh problémov  jednotlivých úloh výskumu  
sa dá popísať ako: 

 

ÚLOHA 1:  Analýza súčasného stavu organizácie a koncipovania inovačného potenciálu klastrov  a  ich  manažovanie 

                        a projektové riadenie, definovanie manuálov komplexného prístupu a segmentov organizačných štruktúr 

                        klastrov.  

 

                        Implementácie  strategických  metód  a  nástrojov  expertných analýz, stakeholders, SWOT, Modrý oceán 

                        a  smart  riešenia  v  klastroch.  

 

                        Tvorba  integrovaného  modelu  hodnotenia  ekonomickej  efektívnosti  a  finančnej  výkonnosti  klastrov 

                        a  tvorba  kognitívnych  a koherenčných  modelov  klastrovania.  

 

 



 

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                       

ÚLOHA 2:   Kombinatorika  inovácií  a  prelínanie  odvetví  a  segmentov   priemyselného  portfólia  klastrov, návrh 

                         algoritmu implementácie vybraných parametrov klastrov a určenie  súvzťažností  energetiky, ekológie 

                         a  inovácie  v  priemysle.  

 

                         Audit inovačného riadenia, projektovanie  interných  programov  inovatívnosti a  kvality, kompetencie, 

                         parametrizácia  a  inovačné  siete.  

 

                         Monitorovanie energetickej efektívnosti, výsledky , perspektívy  a konkurencieschopnosť slovenských 

                         klastrov, diagnostika  dimenzie  inovatívnosti  a  ekonomickej  efektívnosti  klastrov. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                    

 

ÚLOHA 3:   Energetické   klastre    ako    nástroj    zvyšovania    trvalo    udržateľnej   energetickej  efektívnosti  

                          a  environmentálnej   bezpečnosti   a  nástroj   efektívneho   fungovania   priemyslu  a  zvyšovania 

                          konkurencieschopnosti  SR  v  rámci  V4  a  EÚ.  

 

                          Tvorba  a  projektovanie    certifikovanej   metodiky   progresívneho   klastrovania,  tvorba   mapy  

                          priemyselného klastrovania v SR, nástroje a modely konštituovania  internacionalizácie  klastrov.  

 

                          Formulovanie  téz   regionálnej   klastrovej    politiky   a  špecifikácia   klastrov   v  nadväznosti   na  

                          energetickú   a  environmentálnu  politiku  SR  a  EÚ.       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                     

 

SUMARIZÁCIA    KONKRÉTNYCH    SÚHRNNÝCH    VÝSLEDKOV   A   ZISTENÍ   VÝSKUMU:                     
  V rámci  výskumu  sa  stanovili  tri  samostatné  hypotézy ( každá  v  nadväznosti  na  konkrétnu  výskumnú  úlohu ): 

 

HYPOTÉZA   3.1.1:  

Súčasná vedomostná báza je rozsiahla, nehomogénna a neusporiadaná a analytické metódy sú skúmané 
iba  izolovane,  bez  vzájomných  súvislostí. 

 

HYPOTÉZA   3.1.2:   

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   3.1.3:    

Organizačné  modely  štruktúry  skúmaných  subjektov  sú  koncipované  ako  relatívne  izolované  zložky 
s  nízkou  úrovňou  súčinnosti, čo  predstavuje  významnú  stratu  výkonnosti  organizácie – cca 30 - 50 %.                                                                                                                                                                              

 

 



 

                                                                                                                                                     

 

                                    Oblasti  výskumu  boli  vo  všeobecnosti  definované  nasledovne: 

 

                                           1.  Analýza úrovne inovačnej kapacity podnikateľského subjektu; 

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

                                           3.  Analýza úrovne aparátu riadenia organizácií; 

                                           4.  Analýza postoja organizácií k manažérskym nástrojom; 

                                           5.  Analýza prístupu manažérov k výberu manažérskych nástrojov. 

 

Hypotézy  hovoria  o hodnotách  manažérov  a personálu v tvorivých tímoch a organizačných oddeleniach firmy pri 

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

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

dnešného manažmentu firiem. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                 
 

      Pre ilustráciu rozhodujúcich identifikovaných faktorov a procesov faktorov a procesov klastrovej organizácie je potrebné poznať: 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 
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                                   Reťazenie negatívnych dôsledkov v riadení klastra 

                                     

 



 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                   

Rozpoznanie  rozdielu   medzi   pojmami „ mapovanie / mapy klastrov“  a  „mapy klastrovania“  je  fundamentálnym 

problémom  súčasnej  doby  a  pozície  ponímania  významu  a  miesta  klastrov  v  našej  ekonomike. 

 

Riešiteľský    tím    výskumu    svojim    prístupom    neurčuje    prioritu    pojmov,  avšak    rozpoznáva    ich    význam. 

 

Mapovanie   / mapy  klastrov  je  súbor  prístupov  a  poznatkov pre  presný popis vnútornej štruktúry,  systémových 

a organizačných väzieb a stratégie toho ktorého klastra a vo svojej podstate zamieňa zaužívaný no nepresný význam 

mapovania  akéhokoľvek  výskumného  a  riadiaceho  problému  s  mapami.  

 

Pritom  mapa  klastrovania   novo  hovorí  o  rozmiestení,  významnosti  a   regionálnej / lokálnej  dislokácii  a  najmä 

funkčnom  zábere  toho,  ktorého  klastra  v  relevantnom  prostredí  potenciálneho  pôsobenia. 

 

Toto sú novo pomenované pojmy určené na širšiu diskusiu, avšak vychádzajúce z logiky vecí a systémového, či kartografického prístupu. 

 



 

 

                                                                                                                                                                

 

    Koncepcia kognitívnych činností manažmentu pri navrhovaní procesov a produktov klastra                                      

 

                                                                            

 
 



 

                                                                                                                                                                 

       Problém súčasného prístupu hospodárskej politiky a koncipovania  klastrov  u nás : problém roztvárajúcich sa nožníc 

 

Na jednej strane ide o celospoločenský, vládny a propagačný záujem prezentovať klastre po vzore EÚ a sveta ako 
moderne ponímané štruktúry pre vyriešenie problémov priemyslu, stratégie a riadenia podnikov a demonštrácie 
podpory inovácií a konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia. 

 

Na druhej strane ide o reálny základ  pochopenia princípov, motivácie a fungovania vyspelých i začínajúcich klastrov 
u nás. 

 

       Toto bolo aj závažným problémom popisovania potrieb, očakávaní a parametrov našich klastrov vo všeobecnosti i so 
zreteľom na segment energetiky a ekológie.  

 

Klaster sa konštituujú výlučne na princípe spoločného nosného záujmu podnikať a pôsobiť v danom vybranom 
segmente, danej lokalite a v danej záujmovej organizačnej štruktúre.  Popretie tejto zásady, respektíve jej 
deformovanie akokoľvek dobre mienenými zásahmi štátu, samosprávy a podobne nemá konkrétny úspech  a je 
kontraproduktívne. 

 

Klaster má podnikať a chrániť a koordinovať v prvom rade činnosť a úspechy svojich členov a štát má iba vytvárať 
podporné nástroje a motivačné prvky, no nemôže účelne nahrádzať hospodársku politiku inštaláciou klastrov a toto je 
dnes aktuálna téma na polemiku v rámci terajšieho aj budúceho výskumu. 

         



                                                                                                                                                        

                              Záverečná  rekapitulácia  nosných  výsledkov  výskumu  pre  prax  priemyselného  klastra 

 

                       VÝSTUPY  Z ANALÝZ  A   DIAGNOSTIKY                                                                        V NÁVRHU  VÝSKUMU  VYRIEŠENÉ 

 

 SWOT analýza: 

odporúča sa prijať prevažne ofenzívnu stratégiu pre klastre 

 

 Audit inovačného riadenia: 

potrebné prijať rozšírenie  

skóre v poli inovácii 

minimálne na hranicu 5 až 7 

              Audit marketingového mixu: 

              z 11 odpovedí iba 45 % kladných 

              Hodnotenie kondície 

              projektového manažmentu 

              porovnanie referenčného  

              a súčasného roka-nárast skóre 

              z 4,7 na 5,3 – minimálny potenciál 

              inovatívnosti 

              Hodnotenie efektívnosti  

              a finančnej výkonnosti modelom 

              VMMFR: parametre 8 x výborne, 

              11 x priemerne a 11 x slabo =   

              priemernosť efektívnosti. 

   

 Analýza projektových inovácií bublinovým grafom: 

potrebné presunúť riadenie projektových inovácií do polí: 

Radikálne, najmä Fundamentálne 

Diagnostika dimenzie inovatívnosti manažmentu 

Koeficient inovatívnosti: 1,86 

Analýza súčasnej úrovne riadenia 

Kvality produkcie: hodnota 7-nadpriemerné výstupy 66 % 

efektívnosť 

 

 

 Stanovenie inovačnej siete a jej parametrizácií 

 

 Návrh algoritmu implementácie inovácie do organizačnej štruktúry 

 

 Vytvorenie Ponukového mixu 

 

 Návrh algoritmu rozhodovania v programe 

 

 Vytvorenie zoznamu potrebných parametrov,  

schopností a činností pre firmu 

 

 Návrh inovatívneho Organizačného modulu 

 

 Návrh Manuálu komplexného prístupu 

 

 Návrh Programu inovatívnosti a kvality 

 

 Určenie nástrojov a úloh pre jednotlivé segmenty firmy 

 

 Návrh aplikácie hlavných činností predaja organizácie  

techniky predaja 

 

 Návrh integrovaného modelu hodnotenia efektivity a finančnej 

výkonnosti 

 

 Návrh novej generácie modelov organizačných systémov 

 

      



 

                                                                                                                                                                                   

                             V rámci jednotlivých úloh výskumu sa už formulované hypotézy overili a potvrdili pôvodné výroky riešiteľov 

 

Hypotéza 3.1.1:    ÁNO:    Súčasná   vedomostná   báza   je  rozsiahla,  nehomogénna  a   neusporiadaná    

                                  a  analytické  metódy  sú skúmané  iba  izolovane  bez  vzájomných súvislostí. 

Hypotéza 3.1.2:    ÁNO:   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 3.1.3:  ÁNO:   Organizačné   modely   štruktúry   skúmaných  subjektov  sú  koncipované  ako  

                                              relatívne    izolované    zložky   s   nízkou   úrovňou   súčinnosti,  čo  predstavuje 

                                              významnú   stratu  výkonnosti   organizácie  cca 30 - 50 %.   

 

      Zásadným  výstupom  prioritnej  váhy  je  v  dôsledku  zistení realizovaného výskumu  vytvorenie súhrnného odborného materiálu a to:  

                          STRATÉGIA   A   BUDÚCNOSŤ    ENERGETICKÉHO   A   ENVIRONMENTÁLNEHO 

                          PRIEMYSELNÉHO  KLASTROVANIA  NA  SLOVENSKU - EXPERTNÝ  DOKUMENT 

      ktorý  je prezentovaný a prijatý obsahovo  a štrukturálne práve fórom  odborníkov na  konferencii  ENERGOFUTURA  2019  v Košiciach 

 

 



 

                                                                                                                                                                                

                                Diskusia  a  zovšeobecnenie  výsledkov  a odporúčania pre  ďalší  výskum: 

Výskum modelov organizačných systémov a štruktúr na báze permanentne prejudikovanej inovačnej 
a invenčnej schopnosti klastrov 

Budovanie uzavretých inovačných štruktúr a projektovanie inovačných procesov pre podporu 
inovačnej vitality klastrov 

        Tvorba inšpekčných a expertných klastrových systémov pre identifikáciu a kvantifikáciu produktových 
kvalít.  

 

         Celý prístup a zodpovednosť riešiteľského tímu výskumu stojí na riešení takých projektov  a procesov, ktoré vnímajú:  

               „KLASTRE   AKO   MODERNÝ  A  ÚSPEŠNÝ   NÁSTROJ  INOVÁCIÍ   A  UPEVŇOVANIA 

                                                KONKURENCIESCHOPNOSTI   SLOVENSKA“ 

 

                                                                                               Dámy a páni, ďakujem za pozornosť 

                                                                                                                                                                    


