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        Úvod, pojmový aparát výskumu 

Pre potreby výskumnej práce sa budú aplikovať tieto poznatky, pojmy a definície v rámci mapovania 

jednotlivých skúmaných priemyselných združení právnických osôb – klastrov a oboznamovania sa 

s dotknutou problematikou inovácií. 

Manažment − je praktickou činnosťou, množinou aktivít riadiacich pracovníkov na dosahovanie cieľov; 

súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia; skupina primárne zodpovedných ľudí za 

riadenie a úspešnosť klastrov. Podľa názoru jedného zo zakladateľov teórie P. F. Druckera: „ Manažment je 

vedná disciplína, ktorá je praxeologická, má interdisciplinárny charakter a je internacionálna“. 

Marketingová koncepcia, stratégia a riadenie musí vychádzať z celkovej podnikateľskej filozofie a 

koncepcie klastra, dôvodu jej existencie a stanovených cieľov. 

V doslovnom preklade marketing = trh, odbyt, obchod, ... teda aktivita na trhu smerujúca k zisku. 

Stratégia − vyjadruje základnú predstavu o tom, akou cestou budú firemné/klastrové ciele dosiahnuté, 

predurčuje budúcu činnosť k splneniu týchto účelov. 

Strategická analýza − jeden zo základných prvkov strategického riadenia  a slúži ako pomôcka formulácie 

stratégie a rozhodovania spoločnosti. Je to vlastne súbor metód, postupov a pozorovaní, pomocou ktorých 

v marketingovom strategickom riadení vyhľadávame a zisťujeme súčasný stav organizácie, zisťujeme tržné 

príležitosti, popisujeme kondíciu klastra a jeho pozíciu na trhu.  

Implementácia −  naplnenie, resp. zavedenie vecí, či postupu jedného systému do druhého systému.  

Inžinierstvo/ inžiniering –  pochádza z lat. „ingenium“ čo znamená tvorčiu činnosť, nadanie, vynaliezanie 

niečoho a základ technických vecí ako stroje  „ enginees“  . 

Produkt − výrobok, služba, proces, projekt a pod.- výsledok produkcie, čiže cieľavedomej ľudskej činnosti 

vytvárajúcej úžitkové hodnoty uspokojujúce potreby, jednotka produkcie. 

Prosperita − výnosnosť, dobré hospodárenie, úspešnosť a ekonomická efektivita. Ide o dosiahnutie takej 

úspešnej kondície spoločnosti, či firmy ktorá uspokojuje a dlhodobo napĺňa ciele a spokojnosť užívateľov. 

Hypotéza – ( grécky „hypo - thesis“ = podklad, princíp, predpoklad ) je výrok, ktorého platnosť sa iba 

predpokladá; býva formulovaný tak, aby ho bolo možné potvrdiť ( verifikácia ), alebo vyvrátiť ( falzifikácia 

). Všeobecne sa prijíma vo vede názor, že pravdivá, verifikovaná, overená hypotéza sa stáva teóriou. 

Testovanie nových hypotéz sa označuje ako kvantitatívny výskum. To čo sa logicky správnymi postupmi 

z východzích tvrdení ( axióm ) odvodzuje pre tvorbu ďalších výrokov a to čo sa takýmto postupom získa je 

iba hypotézou, pretože sa ešte neuskutočnilo overenie pravdivosti a preto je treba formou experimentu toto 

overovanie uskutočniť. 

Entita – pojem, jednotka, podstata veci ,v práci tiež jadro skúmania, prvok, no najmä skúmaný presne 

špecifikovaný podnikateľský subjekt. 



Projekt:   Koncipovanie  inovačných  nástrojov  energetických a environmentálnych klastrových habitatov 

_____________________________________________________________________ 

3 
 

Inovácia − v doslovnom preklade z latinčiny znamená „obnovenie“. Dnes existuje viac ako 200 rôznych 

definícií inovácií, ktorých spoločným znakom je aplikácia novej idei, zmena / zlepšenie, nová idea, invencia. 

Európska komisia [ rok 2004 - Green Paper on Inovation] chápe inováciu ako synonymum úspešnej 

produkcie asimilácie a užitia novosti v ekonomickej a sociálnej sfére pre uspokojenie potrieb spoločnosti 

a jednotlivcov. Potom sa chápe Inovatívnosť ako obnovovanie, zavádzanie nových poznatkov a riešení do 

jestvujúceho systému a tým sa dosiahne vyššia hodnota, vylepšenie, resp. novovzniknutý stav. Všeobecné 

teórie dnes poznajú sedem rádov inovácií. Zakladateľ teórie inovácií J. A. Shumpeter vyslovil citát, že: 

„Inovácia je praktické prenesenie ideí do nových produktov, procesov, systémov a spoločenských vzťahov“. 

Inovácia pomáha posúvať hranice rastu podnikateľského subjektu  a to pri stále viac obmedzených zdrojoch,  

kapitálových rizikách, meniacich sa potrebách a očakávaniach zákazníkov a nepredvídateľnosti dlhodobého 

vývoja a trendov trhu. 

Inovácia je intuitívna, kreatívna a konečne dôsledná aktivita a zahrňuje technické, návrhárske, výrobné, 

riadiace a obchodné, organizačné a spoločenské činnosti, ktoré súvisia s uvedením nového (zdokonaleného, 

vylepšeného) produktu či procesu na trh. Je známa poučka, že: „Inovácia je proces ( nie akcia, udalosť, či jav 

) a ako taký musí byť riadený. Faktory, ktoré tento proces určujú možno ovplyvňovať a tím ovplyvňovať aj 

výsledok“. 

Problém spočíva v určení a vytvorení inovačnej stratégie klastra, pričom je potrebné zvoliť medzi dvoma 

základnými smermi tzv. firemnej inovačnej stratégie a to tzv. racionalistického a gradualistického prístupu. 

Pritom sa dá držať svetovo uznávaného Porterovho konceptu, ktorý prepojuje inovačnú stratégiu s celkovou 

stratégiou firmy: spája technológie, procesy, projektový manažment firmy s jej tržnou a konkurenčnou 

pozíciou. 

Inovačná kapacita  je daná konkurenčnými prednosťami a to v oblasti kvality, efektívnosti a flexibility. 

Sama firma alebo klaster  ako producent a zároveň úspešný inovátor majú spôsobilosť skúmať neznáme 

a môžu kontinuálne,  rýchlo a ľahko pôsobiť na trhu inováciami pri cenovom zvýhodnení od konkurentov“. 

Inovačná vitalita klastra je jeho schopnosť preukázať stav,  kedy existuje v súčasnosti bez toho aby svojou 

prítomnou existenciou obmedzovala svoju budúcu existenciu  nad mieru, ktorá je nevyhnutná. Ide teda 

o systém fungovania klastra, ktorý sa snaží byť trvale udržateľným úspešným..  Inovačný faktor vitality 

pritom podľa úvahy autorského tímu práce odpovedá na schopnosť firmy v praxi zistiť ako dlho obstojí na 

spádovom trhu obchodného a produktového pôsobenia pritom, že samotná existencia klastra v reálnom čase 

a prostredí ju samotnú opotrebúva a spotrebúva a či jej výsledky sú trvalé alebo prechodné, úspešné alebo 

neúspešné, doslova márne i zbytočné, alebo efektívne  a ekologicky čisté, prospešné alebo nebezpečné, čiže 

je to o úvahe že či firma existuje v súlade s prostredím svojej existencie alebo v konflikte s ním.  

Inovačný klastrový habitat – je odvodené výrazové spojenie vytvorené autorom T. Novotným 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.  

Integračný prístup je prístup organizácií ktoré inovujú a vyznačuje sa ochotou vnímať zmeny ako 

príležitosť a nie ako ohrozenie, vidieť problémy ako celok bez segmentácie a využívať pri ich riešení známe 

vedomosti a skúsenosti, ale zároveň tieto pragmaticky a systémovo spochybňovať a overovať. 

Determinanty organizačnej kreativity a inovácií sú organizačná kultúra, organizačná atmosféra, štýl vedenia 

manažmentom, organizačné zdroje, organizačné štruktúry a systémy vrátane motivácie a odmeňovania.  

Kvalita – akosť= synonymá. Kvalita je to čo robí danú vec danou vecou. Akosť produkcie je technickou 

a ekonomickou kategóriou a základnou podmienkou úspešného fungovania firiem a klastrov  a celého 

hospodárstva. Kvalita je súhrn kvantít vyjadrujúcich úžitkovú hodnotu produkcie (výrobkov, služieb, diel 

a pod.) a zahŕňa v sebe komplexný prístup k tvorbe, exploatácii a užívaní daného produktu. Podľa normy 

ISO je kvalita súhrn všetkých znakov, produktov či služby, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť uspokojiť 

stanovené a predpokladané hodnoty. Kvalitu definuje klient naplnením jej potrieb a očakávaní. 
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Kvalitou vo všeobecnosti je to, čo robí danú vec tou vecou so všetkými jej vlastnosťami, kvantitami 

a odlišnosťami. Kvalita je o hodnotách a preto sa vo všeobecnej teórii uplatňuje metóda hodnotovej analýzy 

pre úspešné posudzovanie, hodnotenie a riešenie problémov. Podľa Veľkého slovníka marketingových 

komunikácií velikáni teórie riadenia kvality majú jednoduché a účelné citáty a to: Juran: „Kvalita je spôsob 

k užitiu“, Crosby: „Akosť je zhoda s požiadavkami“, Feigenbaum: „Kvalita je to, čo za ňu považuje 

zákazník“. 

Riadenie kvality − je súbor plánovaných a systematických činností aplikovaných tak, aby boli dodržané 

požadované normy, postupy a štandardy kvality. Tento obrázok schématicky popisuje jednotlivé systémové 

prvky a väzby medzi nimi v rámci modelového riadenia kvality u klastrov vo všeobecnosti. 

Rozloženie percentuálneho vplyvu jednotlivých prvkov na celý systém je v teórii dôležitý pri navrhovaní 

manažmentu kvality. Princípy takéhoto manažmentu sú: zameranie na zákazníka, vodcovstvo, tímová práca, 

učenie sa, flexibilita a adaptabilita, procesný prístup a systémovosť, inovatívnosť a kreativita, spoločenská 

zodpovednosť, vedenie k výsledkom a práca s dodávateľmi. 

V rámci systému riadenia klastrov  sa okrem marketingového obchodného  riadenia musí zároveň pre 

implementáciu inovatívnych prístupov navrhovať náplň manažmentu kvality a zároveň plánovania kvality. 

Už spomínaný obrázok ukazuje hlavné segmenty manažmentu kvality prostredníctvom v literatúre 

všeobecne akceptovaného modelu kvality. Je možné vysloviť názor, že pre potreby skúmanej témy platí, že 

plánovanie kvality je neoddeliteľnou súčasťou inovácií a obsahuje určenie zákazníkov, zistenie ich potrieb 

a očakávaní, preklopenie tohto poznania do produktov a služieb, určenie merateľných parametrov, vývoj 

a inováciu s následnou optimalizáciou a zavedením do nového portfólia ponuky klastrovej organizácie. 

Inžinierstvo kvality je interdisciplinárnym odborom, ktorý k zabezpečeniu kvality u príslušnej entity 

pristupuje tvorivým a systémovým prístupom. Pojem kvality sa postupne cizeloval a upresňoval na základe 

vývoja technických vied a aplikácií najmä v priemyselnej praxi a to za významnej podpory svetovo 

uznávaných  odborníkov a ich ponímaní ( napríklad  je to celá rada svetovo uznávaných osobností v oblasti 

kvality, manažmentu i inovácií  ako  Joseph Moses Jurane,  Philip Crosby,  Kaoru Ishikawa,  Genichi 

Tagushi,  Wiliam Edwards Deming, Armand Vallin Feingenbaun,  Walter Andrev Shewhart,  Vilfredo 

Frederico Damaso Pareto,  Shigeo Shingo,  Peter F. Drucker.  

Kvalita ako komplexná vlastnosť entity ( výrobkov, služieb, projektov, informácií, údajov, sústav,...), ktorá 

sa prejavuje určitou mierou schopnosti plniť požiadavky, ktoré sú na danú entitu kladené predovšetkým 

zákazníkmi, samotnou organizáciou- firmou, trhom a okolím.  

Kvalita produkcie je spolu s nákladmi a časom na vznik produktu, existujúcou úrovňou inžinierskej a 

manažérskej práce a úrovňou praxe  významným vnútorným faktorom úspešnosti organizácie či firmy. 

V odbornej literatúre je viacero súvzťažných poznatkov priamo k téme vytvárania procesu, riadenia 

kľúčových zákazníkov, ku ktorým sa musí prispôsobovať naše portfólio vnímania a rozlišovania, a teda aj 

celá podstata organizačnej kultúry. 

Prax ukazuje, že je priama väzba medzi firemnou kultúrou, ľuďmi a úspešnosťou klastra. Dá sa povedať, že 

kto má vysokú úroveň organizačnej kultúry vykazuje vyššiu výkonnosť ako konkurencia. 

Cieľom každej vytváranej techniky predaja je dať do rúk pracovníkom  poznatky a postupy, ktoré majú 

uplatňovať v dôležitej činnosti poskytovania a predaja inžinierskych činností pre zákazníkov. Ide vlastne 

o plnenie pravidiel organizácie predaja. 

Kľúčovým zámerom a podstatou techniky predaja musí byť jasná orientácia na zákazníka, vypracovanie 

budúcej metodiky riadenia kľúčových zákazníkov a schopnosť pre zákazníka ponúknuť moderný rozvojový 

plán. 

Ideálnym stavom by bolo dosiahnuť aby organizačná kultúra bola „mentálnym naprogramovaním“. 

Organizačná kultúra je determinantom efektívnosti klastra  a kvality pracovného života jeho pracovníkov, 

vytvára emocionálnu a pracovnú spokojnosť, motivuje k dobrým pracovným výsledkom a je konkurenčnou 

výhodou. 
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Firemná organizačná kultúra je vlastne klastrovou organizačnou kultúrou obsahujúcou hlavné prvky a to sú 

základné predpoklady, hodnoty, normy správania sa, artefakty materiálnej povahy  a artefakty nemateriálnej 

povahy. 

Ekológia   -  z gréckeho oikos – dom, logos – veda, je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy 

medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom. Osoba/ 

špecialista, ktorý sa zaoberá ekológiou, sa volá ekológ. V technickej praxi je ekológia širším pojmom 

zaoberajúcim sa najmä vzťahmi a pôsobením medzi človekom a životným prostredím. 

Ekológia študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce. Prístup 

ekológie k štúdiu životného prostredia sa často považuje za interdisciplinárny. Ekológia poskytuje teoretické 

a praktické poznatky pre riešenie  

problémov životného prostredia. Poznanie základných ekologických princípov a zákonitostí je nutné pre 

zachovanie prírodnej rovnováhy; nutné pre trvalú existenciu zdravej a produkčnej krajiny. 

Energetika  - je definovaná podľa encyklopédií a rôznych súbežne publikovaných teórií ako priemyselné 

odvetvie zaoberajúce sa využitím a výrobou a distribúciou rôznymi druhmi energií. V praxi ide o vývoj a 

výrobu energetických zdrojov, zabezpečovanie distribúcie rôznych energií a meranie a riešenie trvalej 

udržateľnosti energetickej spotreby vo svete 

Kreativita  – ( tvorivosť ) je schopnosť jedinca prejavujúca sa ako výsledok jeho myslenia alebo praktickej 

činnosti, ktorá prináša niečo nové až originálne a jedinečné ( technický objekt, umelecký výtvor, vyriešenie 

projektového problému, nová koncepcia a podobne ). K aplikovateľným  metódam tvorivého / kreatívneho 

myslenia patria napríklad brainstorming, brainwriting, metóda „Think Thank“ , synektická metóda, metóda 

Advokatus Dei et Advokatus Diabli, Delfská metóda, metóda alternatívnych otázok, metóda TRIZ, metóda 

šiestich mysliacich klobúkov a ďalšie. 

Okrem základných psychologických faktorov tvorivosti a biologických faktorov sú veľmi dôležité 

v podnikateľskej praxi najmä osobnostno – kognitívne faktory a sociálne faktory tvorivosti, ako aj faktory 

prekonávania bariér. 

Firma / podnik  ( v rámci výskumu aj ponímané ako člen klastrovej organizácie a aj skúmaný subjekt, teda 

základná organizačná klastrová jednotka ) je technicko – ekonomicko – sociálna sústava, v ktorej sa 

s využitím ľudských zdrojov a odborných kapacít, technických a technologických prostriedkov 

a informačných technológií a databáz realizuje ekonomická aktivita v podobe podnikateľskej činnosti, ktorej 

cieľom je generovať zisk tým, že sa prepojujú technické a organizačné procesy tak, že výsledkom je 

správanie sa klastra v podobe vznikajúcich produktov ( výrobkov, služieb, inžinieringu,...) a to všetko sa deje 

bez ohľadu na právny status či spôsob financovania ekonomických aktivít. Podniky počas takéhoto 

permanentného diania prekonávajú problémové situácie a platí, že existencia problémov je zákonitým javom 

v dôsledku väzieb klastra na okolie, spoločenské prostredie, procesy ktoré sa v nej realizujú, potenciálnych 

rizík, zabezpečenia kvality produkcie a požiadaviek na zaistenie cieľového chovania podniku. Tieto 

podstatné náležitosti je potrebné poznať v rámci spracovania výskumných analýz a skúmania inovačnej 

kapacity a riešenia návrhov pre zabezpečenie synergie a jej účinkov v budúcej metodike spoločnej expertnej 

databázy a analýzy energetického a environmentálneho prostredia.. 

Expertíza  - kritika, posudok, odborné zhodnotenie, znalecké posúdenie, recenzia  a tiež skúšanie, 

osvedčenie niečoho; zaoberá sa  akoukoľvek reálnou alebo abstraktnou entitou existujúcou v objektívnej 

realite a s vymedzeným záujmom na tejto entite, pritom je to vedomý, alebo podvedomý rozbor minulej, 

prítomnej alebo budúcej situácie, v ktorom sa nachádza alebo pravdepodobne bude nachádzať   určitý 

skúmaný objekt. Ide teda o odborné, komplexne a heuristicky ponímané posúdenie konkrétnej entity, 

s cieľom získať podklady pre určité rozhodnutia. 

Systémové myslenie možno  definovať ako prístup k riešeniu problémov, nazeranie na nich ako na súčasť 

určitého vyššieho celku. Takýto spôsob vnímania okolitého sveta nepozostáva len z jediného princípu či 

myšlienky. Ide o súbor zvyklostí a praktík založených na viere, že jednotlivé komponenty určitého celku je 

možné správne pochopiť len v kontexte vzájomných vzťahov a vzťahov k iným systémom a nie izolovane. 

Systémové myslenie sa zameriava skôr na cyklické ako na lineárne skúmanie príčin a následkov.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gia
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiv%C3%A1_bytos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie
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Vedecké systémové myslenie sa pokúša ilustrovať, že žiadne dve udalosti nie sú rovnaké. Hoci môže ísť o 

rovnaké činnosti, vždy prebiehajú za iných podmienok, v inom čase alebo na inom mieste. I nepozorovateľné 

rozdiely v podmienkach môžu spôsobiť veľké odlišnosti týchto javov vyvolávajúce neočakávané a zásadné 

zmeny v celom systéme.  

Systémové myslenie vysvetľuje v praxi sa často vyskytujúci jav. Zlepšením určitej oblasti v organizácii 

môže dôjsť k nepriaznivému vplyvu na oblasť inú, preto tento prístup zdôrazňuje nevyhnutnosť organizačnej 

komunikácie na všetkých úrovniach. Týmto je možné zabrániť tzv. „silo efektu“. 

Systémové myslenie v exploatácii tohto výskumu predpokladá, že:  

1. Systém je dynamický a komplexný celok, ktorý interaguje ako štruktúrovaná funkčná jednotka;  

2. Energia, materiál a informácie tečú/plynú cez jednotlivé prvky tvoriace systém;  

3. Systém je entita obklopená svojim prostredím; 

4. Energia, materiál a informácie tečú zo systému do okolitého prostredia  a naopak prostredníctvom polo - 

priepustnej membrány alebo hraníc.         

Kreativita a inovatívnosť v klastrových organizáciách - z hľadiska zvoleného prístupu k výskumu 

problematiky kreativity a inovácie sa v  práci uplatňuje najmä na tzv. psychometrický a zároveň kognitívny 

experimentálny prístup, kde stredobodom pozornosti je zameriavanie sa najprv na rozsah tvorby, čiže na 

výkon manažmentu a projektového tímu v úlohách obsahujúcich špecifické aspekty kreativity, pričom sa 

predpokladá že ide o merateľné a hodnotiteľné veličiny ( exaktne alebo verbálne ) a že sa dá uplatniť 

v činnosti testovanie, ktoré kvantifikuje a kvalifikuje intuície a vzhľad a aktívne znalosti skúmaného objektu. 

Pritom sa zohľadňujú veľkostné, sociografické , osobnostné, technické a technologické predpoklady 

a špecifiká skúmaných subjektov, vybraných z oblasti podnikania malých a stredných podnikov ( ďalej len 

„MSP“ ), ktoré sú významnými členmi dnešných klastrov v celoeurópskom meradle. Základným algoritmom 

( obrázok v texte ) je znázornenie väzby medzi invenciou a súvisiacim rozhodovaním na jednej strane 

a nadväznosťou rozhodovania a samotných inovácií na druhej strane. 

 
Obrázok:   Algoritmus rozhodovania  

 
 
Kde:    Invencia – námet, pokrok vo vedomí 

            Inovácia – realizovaná invencia – rozhodnutie vedúce k cieľu   

Pokým kreativita je zdrojom nových nápadov, myšlienok a návrhov zmien, tak potom inovácia je procesom 

realizácie nových myšlienok nápadov a zmien, inak inovácie sú účelné praktické zmeny a konečný efekt 

samotnej kreatívnej činnosti. 

Odborníci a špičkoví svetoví inovátori, spomenutí v informačných zdrojoch  spoločne potvrdzujú, že 

v realizačnom prostredí skutočných podnikateľských subjektov najmä na vyspelých trhoch je možné 

definovať kreativitu do skupín podľa toho, z akého aspektu ten ktorý autor definície kladie dôraz na pojmový 

aparát. Tak ide o kreativitu ako o: 

 

 

INVENCIA 

 

Rozhodovanie 

Rozhodnutie 

 

INOVÁCIA 

vstup 

 

 

výstup 
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   -   intelektovú operáciu, kde centrom je divergentné myslenie a tvorba logických alternatív, t. j. množstvo 

vhodných výstupov z rovnakého informačného zdroja; 

   -  schopnosť ( súhrn schopností ) vidieť a riešiť problémy, pričom pre kreativitu je dôležité nielen samotné 

nachádzanie a mapovanie problémov, ale ich riešenie a platí, že proces objavovania problémov je prchavým 

a v podstate nepostihnuteľným javom, alebo impulzom či videním, vždy je vedený cieľom, aj keď ten je 

často skrytý pod prahom vedomia, avšak  to je známy psychologický problém; 

   -  osobnostnú charakteristiku, inak kladenie dôrazu na príslušnú pozitívnu duševnú konšteláciu osobnostnej 

a odbornej charakteristiky tvorivého manažéra alebo projektanta, nakoľko okrem iných schopností sa dá 

hovoriť aj o divergentnom samostatnom myslení, inteligencii, silnej vnútornej motivácie niečo dosiahnuť 

a presadiť sa, otvorenosti novým myšlienkam, bohatým osobným záujmom, zmyslom pre humor a podobne; 

   - motiváciu spájajúcu kreativitu s ocenením výsledkov a práce v kolektíve klastra a v spoločnosti 

a to  za súčasnej interakcie motivácie s vnútorným osobnostným prežívaním a uspokojením tvorcu. 

   -  produkt myslenia, čiže proces v ktorom vznikne konkrétny systémovo opísateľný a hmatateľný produkt, 

niečo nové alebo niečo neobvyklé; 

   -   interakciu, kde kreativita je v interakcii s okolitým svetom a nie je samoúčelná, stojí na základoch 

interpersonálnej a intrapersonálnej komunikácii a vytvára a zdieľa s okolím nové asociácie; 

   -   schopnosti prekonávať bariéry, čo znamená v praxi odvahu a osobnostnú silu presvedčiť sa o svojich 

výsledkoch výstupov z procesu kreativity ich obhajobou a presadením do budúcich inovácií. 

 
Podrobnosti popisuje nasledujúci obrázok, kde sú podrobnejšie uvedené jednotlivé prvky a podľa ktorých sa 

na tieto interakcie  nahliada ako na spôsob vnímania a výkladu kreativity ako spôsobu aplikácie inteligencie 

a spôsobu organizácie myšlienok v zmysle psychologického ponímania. 

  
Obrázok:     Psychologické, sociologické a osobnostné prvky v tvorbe   kreatívnej produkcie 
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Poznámka:  Výskumná úloha  svojou zvolenou témou výskumu a obsahom neskúma individuálne osobnostné 

predpoklady, schopnosti a vedomosti manažérov a personálu a ani ich možnosti v rámci moderného tzv. 

„selfmanažmentu“, ale sa zameriava najmä na  postavenie a východiská vedomostí, potrebné pre prácu v tímoch 

a najmä pre spoluprácu a inovatívne projektovanie v organizačných štruktúrach vybraných skúmaných podnikateľských 

klastrových subjektov. 

 

       Ciele, úlohy a formulácia nosnej hypotézy výskumu 
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Cieľ tejto výskumnej úlohy možno stanoviť takto: 

 prostredníctvom vybraných metód strategickej analýzy a ďalších podporných diagnostických 

a analytických nástrojov a metód vysloviť zodpovedné závery, ktorých zapracovaním 

a uplatnením sa koncipujú zásady nového komplexného systému expertnej databázy a súvisiacej 

analytickej práce posudzovania energetického a environmentálneho prostredia v novo 

koncipovaných inovačných habitatoch, ktoré si skúmaný subjekt - záujmové združenie 

právnických osôb - klaster,  postupne tvorí a buduje, 

 dosiahnuť stav, kedy súbor zodpovedných informácií, zistení a výsledkov sa uplatní v skúmanej 

klastrovej organizácii tak, že prispeje k jej rozvoju, nového prístupu v podnikaní, 

prosperite, zisku a nastavení budúceho systému trvalej udržateľnosti a výsledky v práci 

realizovaného výskumu, experimentovania a analýz budú môcť byť relatívne univerzálne 

implementovateľné do chodu a rozvoja členských klastrových spoločností so zreteľom na 

segment priemyselných firiem. 

Hlavný a komplexne ponímaný cieľ je možno prakticky a jednoznačne vysloviť aj ako snahu 

autorského tímu postaviť metodológiu na oceňovanie a diagnostikovanie inovačnej kapacity 

klastrov, inovačnej dimenzie  a nového inovačného manuálu so súborom projektovaných 

a navrhovaných nástrojov pre zodpovedné inovatívne a kvalitatívne riadenie a rozhodovanie 

samotného klastra novou modernou formou inovačného habitatu, ale aj jeho členov – firiem,  

s maximalizáciou výsledkov pre ich generalizovanie v praxi. 

Pre riešenie práce a naplnenie jej cieľa si autorský výskumný tím stanovil takéto nosné a hlavné 

úlohy: 

Úloha 1. Podrobne sa oboznámiť s teoretickými a súvisiacimi vedeckými, aplikačnými, 

manažérskymi a marketingovými poznatkami, zmapovať charakteristiku, potreby 

a očakávania skúmaných vybraných podnikateľských subjektov a klastrových 

organizácií a ich zovšeobecnenie a vytvorenie reprezentatívneho vzorového klastra pre 

ďalšie skúmanie a hľadanie aplikácií podľa stanovených cieľov práce. Vysloviť cieľ, 

úlohy a najmä vedecké hypotézy v práci pre účely postupného výskumu témy a voľby 

metodiky riešení. 

Úloha 2. Spracovať postup zovšeobecnenia nosných charakteristík a parametrov jednotlivých 

skúmaných subjektov, vytvoriť spriemerované charakteristiky a parametre pre ďalší 

výskum na základe primeraného a overiteľného rozsahu parametrov, charakteristík 

a faktorov. Následne vybrať vhodné manuály komplexného prístupu a určiť segmenty 

organizačného systému klastrových habitatov a preskúmať súčasný stav rozvoja 

priemyselného klastrovania na Slovensku a v krajinách V4. Podstatnou metódou 

systémovej primárnej analýzy je zároveň aplikovanie SWOT analýzy s celým aparátom 

postupov a úkonov. Spracovať postup zovšeobecnenia nosných charakteristík 

a parametrov jednotlivých skúmaných klastrových subjektov, vytvoriť spriemerované 

charakteristiky a parametre pre ďalší výskum na základe primeraného a overiteľného 

rozsahu parametrov, charakteristík a faktorov. Navrhnúť konkrétne pravidlá, princípy 

a postupy implementácie analýzy do moderného integrovaného modelu hodnotenia 

ekonomickej efektívnosti a finančnej výkonnosti a stratégie priemyselného klastrovania 

ako aj vytvorenie systémových kognitívnych a koherenčných modelov klastrovania. 

Z doteraz popísaných a zrejmých poznatkov na vzdelávacom, aplikačnom 

a výskumnom trhu sa z množstva ponúkaných riešení nakoniec vždy manažment 

dostáva iba k riešeniam partikulárnych otázok a to stratégie, či marketingu, či ľudských 

zdrojov, alebo informatiky či financií a podobne.  
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Negatívom , brzdiacim výskumné procesy je aj fakt, že za posledné desaťročia sa v znalostnej i praktickej 

databáze riešení objavilo nespočetné množstvo „zaručene úspešných“ receptov, čo sú však vo výrazne 

prevažujúcej miere iba nesystémové všeobecné príklady, ktoré však sú v konkrétnych podmienkach 

konkrétnej klastrovej organizácie, pôsobiacej s daným produktovým segmentom na konkrétnom trhu 

a v reálnom čase  absolútne nepoužiteľné a chaotické a dokonca iba prehlbujú už existujúce zjavné alebo aj 

skryté problémy tej ktorej klastrovej organizácie. 

Je preukázateľné dlhodobým pozorovaním tisícov firiem a združení vo svete, že previazanosť a skutočná 

hodnota mnohých riešení, manuálov a postupov a ich vzájomné previazanie a vplyv na tú ktorú organizáciu 

v rizikovom stave ohrozenia sa ako organický celok stráca.  

Zodpovednosť celého výskumu a jeho jednotlivých výskumných úloh pri riešení zvolenej témy  

výskumu s osobitosťou požiadaviek a prístupu k problematike klastrov  v sebe komponuje 

vyslovenie a najmä preskúmanie a rozbor vlastnej vedeckej hypotézy, ktorej overovanie a obhájenie 

v rámci analytickej a následne aj návrhovej časti sa po uskutočnení príslušných vybraných metód na 

príslušných vybraných skúmaných subjektoch sa dá prijať ako zodpovedané a potvrdzujúce, či 

popierajúce danú hypotézu.  

Poznámka:    Hľadá sa vždy iba jednoduché riešenie a také čo je poruke. Pritom manažéri nevidia mnohokrát veci inak 

ako akýsi súbor príkazov a stabilných úloh, ktoré keď sa dobre vykonajú, tak plodia super výsledky. Negatívom je aj 

fakt, že za posledné desaťročia sa v znalostnej i praktickej databáze riešení objavilo nespočetné množstvo „zaručene 

úspešných“ receptov pre implementovanie inovácií, čo sú však vo výrazne prevažujúcej miere iba nesystémové 

všeobecné príklady, ktoré však sú v konkrétnych podmienkach konkrétneho klastra, pôsobiaceho s daným produktom na 

konkrétnom trhu a v reálnom čase  absolútne nepoužiteľné a chaotické a dokonca iba prehlbujú už existujúce zjavné 

alebo aj skryté problémy. Je preukázateľné dlhodobým pozorovaním tisícov firiem a klastrových združení vo svete, že 

previazanosť a skutočná hodnota mnohých riešení, manuálov a postupov a ich vzájomné previazanie a vplyv na ten 

ktorý klaster v rizikovom stave ohrozenia sa ako organický celok stráca.  

_______________________________________________________________________________ 

            Stanovená    HYPOTÉZA   VÝSKUMNEJ    ÚLOHY    znie: 

1. Súčasná vedomostná báza je rozsiahla, nehomogénna a neusporiadaná a analytické metódy sú 

skúmané iba izolovane bez vzájomných súvislostí, čo brzdí inovatívnosťa zároveň:  

2. Manažment uplatňuje rôzne metódy iozolovane, bez poznania a využitia ich vzájomnej synergie 

a účinkov, pričom uplatňujú rýchle a jednoduché, avšak len čiastkové nekoncepčné riešenia 

problémov. 

V praxi to znamená, že so zvyšujúcou sa technologickou úrovňou manažérskych nástrojov sa znižuje ich 

miera využívania a indikuje sa, že v prípade jej potvrdenia platí, že technologický rozvoj nekorešponduje 

s reálnymi potrebami a očakávaniami podnikateľskej praxe a trhu v danom segmente. Známe a vyspelé 

nástroje riadenia a podpory inovácií v klastri sú buď príliš špecializované, drahé, komplikované alebo aj 

zdĺhavé a príliš širokospektrálne  na to, aby sa dali v podmienkach malého a stredného podnikania prakticky 

využívať. Pritom sú najmä podniky – členovia z prostredia MSP, príliš náchylné na vonkajšie vplyvy 

i vnútornú nestabilitu. Táto hypotéza vlastne podporuje stanovisko a východisko, podľa ktorého v dôsledku 

veľkého množstva princípov, pravidiel, nástrojov a postupov sa tieto stávajú v prípade celoplošnej 

implementácie v klastri iba príliš nákladnými a náročnými, bez adekvátneho výsledného efektu. Je preto 

potrebné preveriť, či zmenou a zavedením systému klastrového habitatu je možné dosiahnuť trvalo 

udržateľný úspech a ekonomický efekt. V praxi to znamená, že celková úroveň uplatňovania vybraných 

aktuálnych konceptov riadenia klastrov ( strategické riadenie , procesné riadenie, riadenie kvality produkcie, 

inovácie a kreativita, projektové riadenie, inšpekcia a kontrola ) je nižšia ako 50 %.Myslí sa tu na overenie 

prejavov správania sa súčasných manažmentov klastrov a vychádza sa z dikcie, že nízka úroveň poznania 

súčasných manažérskych nástrojov a prostriedkov pri nesprávnom prístupe ku ich koncipovaniu vždy 

vyvolajú zníženie až stratu úrovne klastra a jej výsledkov v produkcii. To sa dá overovať analýzou 

konceptov a prístupov súčasného riadenia kvality a produkcie i auditom úrovne inovačného riadenia 

v každom klastri. Manažéri analyzovaných firiem a klastrov vo všeobecnosti  poznajú menej ako 50 % 

analyzovaných manažérskych metód a nástrojov. Ide o orientáciu pre potvrdenie,  alebo naopak  vyvrátenie 
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správnosti východísk výskumnej práce a vypovedá to o podstatných predpokladoch praktickej schopnosti 

manažérov riadenia inovačných procesov a kvality produkcie efektívne využívať súčasné vedomosti vedy.  

___________________________________________________________________________________ 

Oblasti tohto 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. 

 

 
Zodpovednosť celého výskumu pri riešení zvolenej témy výskumnej práce v sebe komponuje 

vyslovenie a najmä preskúmanie a rozbor  vlastnej vedeckej hypotézy, ktorej overovanie a obhájenie 

v rámci analytickej , experimentálnej a následne aj návrhovej časti sa po uskutočnení príslušných 

vybraných metód na príslušných vybraných skúmaných subjektoch sa dá prijať ako zodpovedané 

a potvrdzujúce, či vyvracajúce danú hypotézu. Preto ako výsledky získané meraniami, a rozbormi 

pomocou ďalej popísaných analytických, diagnostických postupov sú akceptované tie, ktorých 

preukázateľným výsledkom je nadpolovičná väčšina / priemer / hodnota ( respektíve iná rozhodujúca 

hladina splnenia daného kritéria ) daného kumulovaného súborného výsledku pre danú veličinu. 

U každej jednotlivej analýzy, auditu, diagnostiky sa preto vo výskumnej  práci presne uvádza metodika 

a postupnosť krokov výpočtov, tvorby tabuliek, grafov a podobne.  

Predkladaná výskumná úloha si stanovila ako problém riešenia mapovanie, analýzu, projektovanie  

a definovanie parametrov spoločnej expertnej databázy a rozborov a vyhodnotenia dotknutého 

relevantného environmentálneho a energetického prostredia.  

Výstupom výskumného snaženia sa stáva implementácia konkrétnych strategických metód a nástrojov 

pre expertízy , metodika stakeholders a modrého oceánu ako aj návrh progresívnych prístupov pre 

smart inovatívne riešenia klastrov na Slovensku. 

 

      Metodika a nástroje výskumu 

Pokiaľ vo väčšine vedecko výskumných elaborátov je zameranie vždy na aplikáciu skúmania 

problémov s využitím teoretickej bázy a metodologických nástrojov vždy určitej vednej 

disciplíny, tak  pre riešenie tejto práce je vyslovene prioritná  interdisciplinárna metodológia 

s dôrazom práve na využité výsledkov výskumu v manažérskej praxi. 

Výskum bol realizovaný v nasledovných krokoch:  

 

1.    Definovanie teoretických a praktických východísk 

2.    Vypracovanie teoretickej vedomostnej bázy a určenie pojmového aparátu 

3.    Formulovanie vedeckých cieľov, účelu, hypotéz a definovaných pracovných úloh 

4.    Návrh a projektovanie konkrétnych nástrojov podpory riadenia skúmaného subjektu 

5.    Overovanie a vyhodnotenie navrhnutých výstupov výskumnej práce. 

Používaná sústava logických metód v práci je najmä: metóda induktívno – deduktívna, metóda 

systémovej analýzy a syntézy, metóda formalizácie abstrakcie a konktretizácie kvantifikácie. 

Tabuľka:    Vedecké metódy uplatnené v rámci výskumu 

 

Aplikovaná metóda  
___________________________________ 

Charakteristika metódy v kontexte 

s ich aplikáciou v práci  
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Diachronická metóda  

Vývoj znalostí manažérstva v čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Preto, aby sme pochopili budúce 

smerovanie manažérstva, je nevyhnutné 

porozumieť jeho histórii a vývoju v 

čase. 

Z tohto hľadiska vhodný metodický  

aparát poskytuje práve diachronická 

metóda, ktorej teoretickým základom je 

myšlienka, že ak sa chce vysvetliť  

príčina javu, nestačí opísať súčasný, 

pozorovaný jav, ale treba skúmať stav  

pred začiatkom tohto javu a jeho príčiny.   

Empirické skúmanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Empirické skúmanie v tejto práci spočíva 

v pozorovaní relevantných javov počas 

prakticky realizovaných projektov, 

zameraných na optimalizáciu systémov 

riadenia rôznych organizácií. Súčasťou 

empirického skúmania je tak tiež 

realizácia prieskumu dotazníkovou 

metódou a metódou neštruktúrovaného 

rozhovoru ako aj realizácia experimentov 

predovšetkým formou počítačovej 

simulácie.  

 

Teoretické skúmanie  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Jednou zo základných myšlienok tejto 

práce je návrh konceptu modelovania s 

možnosťou jej využitia nielen v praxi,  

ale tiež za účelom zvýšenia miery 

usporiadania znalostí teórie manažérstva  

s cieľom zvýšiť tým i efektivitu ich 

využívania v manažérskej praxi.  

Teoretické skúmanie v tejto práci orientuje 

a usmerňuje empirické skúmanie.  

 

Elementárne vedecké metódy tvorivého 

myslenia  
Organizačná štruktúra  

Bio - neurónová sieť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Elementárne vedecké metódy tvorivého 

myslenia boli aplikované počas celej  

práce najmä za účelom hľadania nových 

netradičných prístupov a riešení 

identifikovaných vedeckých problémov.  

Dôležitú úlohu elementárnych  

vedeckých metód tvorivého myslenia v 

tejto práci zohráva najmä metóda analógie, 

ktorej princípom je aplikácia zákonitostí 

z určitej oblasti vedy či praxe do oblasti 

inej. V našom prípade bola metóda  

analógie aplikovaná predovšetkým pri 

hľadaní podobností tvorby a správania 

sa systému organizácie a biologických 

štruktúr. Ďalšou rovinou aplikácie  

metódy analógie bolo hľadanie inšpirácií  

a paralel vo svete manažérstva podnikov 

a informačných technológií.  
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Uplatnené myšlienkové postupy  

Analýza  

Syntéza  

Abstrakcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Okrem vedeckých metód boli v rámci  

tejto práce uplatnené niektoré vedecké 

myšlienkové postupy ako napr.:  

Komparácia (v práci bola uplatnená 

najmä v súvislosti s využitím metódy 

analógie);  

Analýza (bola uplatňovaná v zmysle 

systémovej analýzy, kedy boli 

jednotlivé javy skúmané po častiach  

avšak s dôrazom na zachovanie 

vzájomných väzieb);  

Syntéza (v práci bola aplikovaná v 

rovine syntézy nadobudnutých  

teoretických poznatkov a v rovine syntézy 

prvkov modelov skúmaných systémov;  

Abstrakcia (v práci bola využitá  

najmä v súvislosti s tvorbou modelov 

reálnych komplexných systémov);  

Indukcia (pri tvorbe hypotéz a teórií)  

a dedukcia.  

 

 

 

I.     EXPERTNÁ  A  ANALYTICKÁ   ČASŤ 

1.    Aktualizácia  pozície systému organizácie a špecifikácie inovačného potenciálu klastrov 

Po dôkladnom preštudovaní všetkých typov analýz a po konzultácií s manažmentom jednotlivých, 

klastrových organizácií skúmanej vzorky ( 13 klastrových organizácií ) spracovanej na príslušných 

interných Pracovných výskumných listoch a posúdení charakteru, rozsahu a programov podnikania 

sa javí ako najúčelnejšia  skupina diagnostických strategických metód a podrobné mapovanie 

formou dotazníka u klastrového portfólia a zároveň realizácia a zároveň  SWOT primárna analýza. 

Obrázok:  Analýza SWOT 

                           

  

Silné a slabé stránky (S+W) vždy definujú interné atribúty klastra a príležitosti s ohrozeniami 

(O+T) hovoria o externých podmienkach na trhu v relevantnom prostredí pôsobnosti. S+W má 

tendenciu vždy pôsobiť v súčasnosti, zatiaľ čo O+T sa prejavujú do budúcna. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora 
agresívnej 
stratégie 

Podpora 
stratégie 
diverzifikácie 

Podpora 
defenzívnej 

stratégie 

 

Podpora 
stratégie 

zvratu 

HROZBY 
 

INTERNÁ 
 SILA 

INTERNÁ 
SLABOSŤ 
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Poznámka: Pri uplatnení metódy SWOT musí sa mať mal na zreteli to, aby sa nevytvárali zbytočne zoznamy stránok, ale 

skôr sa myslelo na dôležité priority pri dosahovaní budúceho cieľa. 

V ďalšom postupe je stanovené na základe pozorovania a konzultácií vzorového skúmaného typizovaného 

klastra nasledujúce rozdelenie s uvedením príkladu pomenovaní konkrétnych jednotlivých atribútov – 

parametrov a faktorov S, W, O, T a  následne vychádza celá SWOT analýza  podľa nasledujúcej tabuľky  

nasledovne: 

Tabuľka:   SWOT analýza – popis parametrov a faktorov: 

SILNÉ STRÁNKY  

 

 dobré meno klastra  

 tradícia, dlhodobé kladné výsledky z  projektov 

 lojálni a  skúsení odborne zdatní pracovníci  

 stabilný prevádzkový kapitál na režijný chod 

klastra 

 komplexnosť nosného programu, produktov  

 overený externý tím  

 ustálené portfólio a  typológia stabilných 

zákazníkov  

 vlastná publikačná a  prezentačná tvorba  

 vlastný výskum a  vývoj nových metodík 

a postupov pre riaden ie investičných projektov 

a diel zákazníkov  

SLABÉ STRÁNKY  

 

 klaster  sa neetabluje na zahraničných trhoch  

 odbornosť a  obhajoba záujmov zákazníka má 

prednosť pred obchodným záujmom klastra  

 schematické formálne vykonávanie rutinných 

činností v  projektoch zákazníka  

 nízka inovatívnosť a  absencia nových nápadov 

v inžinieringu  

 vysoký tlak na mobilitu a  široký záber 

odbornosti tímov u  zákazníka  

 nepravidelný príjem pracovníkov viazaný len na 

ukončené úspešné projekty  

 náročné a  problémové vyhľadávanie schopných 

nových členov tímov  

 konzervatívne vedenie klastra  

PRÍLEŽITOSŤ  

 

 možnosť prijatia strategického partnera do 

štruktúr klastra  

 schopnosť rozlíšenia a  vyhľadávania nových 

informácií o  trendoch trhu  

 udržanie stabilného verného tímu ľudí na 

základe dlhoročných osobných vzťahov  

 možnosť využiť stabilné technické, 

administratívne a  priestorové zázemie klastra  

 možnosť zaviesť novú techniku predaja a  novú 

organizačnú kultúru  

 zapojenie sa do národných a  profesijných 

podnikových združení a  klastrových siet í  

OHROZENIA 

 

 prekvapenie konkurenčným zásahom  

 strata súčasnej pozície na trhu  

 strata ľudí z  tímov  

 zhoršenie mena klastra  

 nezvládnutie  r izika konfliktov so zákazníkmi  

 zmätočná a  premenlivá legislatíva  

 nestabilita a nedodržanie uzatvorených zmlúv zo 

strany zákazníkov  

 

Poznámka:  Samotná metodika výpočtu SWOT analýzy je kompletne obsiahnutá a realizovaná v príslušnom internom 

Pracovnom liste výskumnej úlohy v rámci tejto práce a to jednak pre súbor skúmaných subjektov a následne komplexne 

pre konkrétne vzorovo vytvorený  skúmaný vzorový subjekt – klaster. 

 

2.    Analýza  súčasného  stavu  organizácie  procesov  inovatívnosti  

Interný Program inovatívnosti  a kvality  produkcie tej ktorej klastrovej organizácie je závažný odborný 

dokument, obsahujúci podnikateľskú politiku, vychádzajúcu z nových myšlienok, ideí na ktoré sa stavajú 

produkty a služby, modifikovanie súčasných služieb o nové služby a postupy vyššej kvality a nápadov, ktoré 

budú slúžiť zákazníkom. Pritom platí pravidlo, že: „nosný  trend   v inováciách    sú   inkrementálne 

inovácie“. Ide o účelnú, logickú a pragmatickú voľbu inovatívnej cesty pre skúmanú klastrovú organizáciu 

vzhľadom k jej rozsahu, veľkosti, projektovým kapacitám, možnostiam a schopnostiam. 

S W 

O T 
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Pri tvorbe budúceho programu inovatívnosti klastrovej organizácie sa musia podrobne zohľadniť aj snahy 

o konverziu súčasného stavu, obnovenie a vylepšenie techniky predaja a reaktiváciu organizačnej štruktúry, 

nastolenie systému tzv. referenčnej propagácie s metodikou krížového predaja, postupného preskupovania 

obchodných kapacít, ako aj predaja kontaktov a tzv. balíkov zákazníkov. 

 

3.   Kombinatorika  inovácií  v  štádiu  prelínaní  odvetví  a  rozvoja  digitálnej  disrupcie 

Digitálna disrupcia -  je moderný a osobitý pojem v ekonomickej, manažérskej a spoločenskej praxi, ide 

o prenesený význam spojených slov – slova: digitál ( číslicový, prevod analógového signálu na digitálny 

a pod. )  a slova: disrupcia  ( roztrhnutie, rozloženie, rozlomenie, prasknutie ). V prenesení pojmu do 

skúmania procesov manažovania konkrétnych subjektov – klastrov, je potrebné tento moderný pojem chápať 

ako uplatnenie prístupu k riadeniu vo forme presného rozkladu a popisovania všetkých procesov riadenia, 

monitorovania a vyhodnocovania a ich preklopenia do presných matematických, geometrických, alebo 

logických kategórií, s merateľnými a kontrolovateľnými údajmi a parametrami a následne vytvorenie 

všeobecne aplikovateľných modelov správania sa a tvorivosti výskumných, správnych a podnikateľských 

organizácií s cieľom nárast efektívnosti a inovačnej kapacity. Nástrojom digitálnej disrupcie je digitálna 

transformácia a platí výrok P. Schumpetera, že: „ disrupcia je kreatívnou deštrukciou“, kde vzniká niečo 

nové, lepšie, iné a to na úkor starého, zničeného. Je tak zrejmé, že práve tento popis odzrkadľuje 

previazanosť a je vlastne samou podstatou implementácie do  inovačného klastrového habitatu. 

Cieľom výskumu a analýzy termínu digitálnej disrupcie je stanovovať zmeny riadiacich, strategických 

a najmä inovačných procesov v organizáciách. Platí myšlienka, že digitalizuje sa dnes všetko, čo sa 

digitalizovať na danom stupni rozvoja dá a to vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti a pôsobnosti. Teda 

digitalizujú sa procesy a rozhodnutia, produkty a služby a hlavne obchodné a riadiace modely. Obrázok 

dokumentuje úrovne digitalizácie, tak ako ich dnes vedci vo svete ponímajú a to je exponenciálne narastajúca 

závislosť zmien potenciálu od zmien v spoločnosti. 

Pre výskum témy je potrebné vzhľadom k osobitému postaveniu klastrových inovačných habitatov  na trhoch 

sledovať aj desať budúcich najvýraznejších zmien v disrupcii spoločenského a podnikateľského diania a to 

kombináciou 10 faktorov: digitalizácia, mobilizácia, screenifikácia, dezintermediácia, transformácia, 

zinteligentňovanie, automatizácia, virtualizácia, anticipácia a robotizácia. 

Obrázok: Úrovne digitalizácie spoločnosti   

 

Prostredníctvom digitálnej disrupcie je možné vytvárať do budúcna nové hodnoty a to až v šiestich úrovniach, kde na 

počiatku je tvorba pridanej hodnoty na nejakej fyzickej veci, či procese, následne ide o zavedenie inteligentných 

riadiacich zásahov a korekcií, potom o komunikačné systémy, opatrené príslušnou konektivitou a tak sa objavuje nová 

úroveň komplexnej analytiky s dopadmi na riadenie služieb. Následne vzniká úroveň digitálnych služieb, spojená 

s významným znižovaním neproduktívnych obslužných nákladov procesov a služieb a nakoniec ide o vytvorenie 
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nových spoločenských a najmä obchodných modelov a vytvorenie tzv. formátu totálnej obsluhy zákazníkov 

a obchodných partnerov. Schéma je znázornená na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok:   Postupnosť úrovní digitálnej transformácie pridanej hodnoty                           

 

Pre potreby stanovovania klastrových sietí a kombinatoriky procesov a služieb klastrových 

habitatov pre spoločnosť a vlastnú členskú základňu je potrebné poznať najmä pravidlá 

projektovania digitálnych obchodných modelov, ktoré majú vlastné zákonitosti a sú im vlastné 

najmä: 

1.   Exponenciálny vývoj 

2.   Kombinatorika inovácie a odstraňovanie mantinelov medzi odvetviami priemyslu 

3.  Tvorba monopolov efektmi networkingu 

4.   Nulové hraničné náklady a vytváranie fluida ekonomiky bez finančných réžií 

5.   Minimalizácia transakčných nákladov a revolúcia produktovej ekonomiky 

6.   Prístup k materiálnym, ľudským, vedomostným a technickým zdrojom má prioritu pred vlastníctvom 

7.   Personalizácia, decentralizácia a regionalizácia tvorivej a inovatívnej ofenzívy na skúmané subjekty. 

V priebehu plnenia  a realizácie výskumnej úlohy sa autorský kolektív zaoberal aj rozlíšením troch 

základných logických prístupov klastrov ku inováciám, ktoré rôznym spôsobom sú naviazané na 

rast a rozvoj organizácie. Ich súvzťažnosti a prepojenie znázorňuje obrázok a sú: 
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1.   Inovácie, ktoré generujú nový dopyt, vytvárajú nový trh, nových klientov a nové možností pre organizácie a zároveň 

ich stavajú do významného, až líderského postavenia. 

2.  Inovácie evolučné, kde produkty a procesy klastrových štruktúr nahradzujú a vylepšujú jestvujúce portfólio 

a udržujú konkurencieschopnosť a postavenie členov klastra na relevantnom trhu. 

3.     Inovácie efektívnosti, ktoré sú postavené na princípe potreby redukovať zdroje v priebehu produkcie a eliminovať 

pracovné príležitosti pre zefektívnenie procesov. 

Obrázok:   Schéma prepojenia inovácií a rastu 

 

 

Otázkou pre stanovenie inovatívnych postupov klastrov do budúcna je , že prečo etablované firmy 

a podnikateľské združenia vo svete dnes pri vynikajúcom a profesionálnom marketingu a manažmente 

pravidelne stroskotajú na tzv. technologických skokoch vývoja. Clayton Christensen v publikácii The 

Innovator´s Dilemma tvrdí,  že organizácie stroskotajú, lebo všetko robia v princípe správne, vyvíjajú 

produkty a procesy, sledujú potreby a očakávania svojich klientov, avšak ignorujú sprievodné riešenia, ktoré 

v danom čase nevyhovujú klientom a míňajú zdroje na obsluhu spokojnosti klientov, v ktorých podvedomí 

však už doslova driemu nové požiadavky, ktorým však včas obchodná spoločnosť nevie vyhovieť. Prepadom 

je práve snaha obchodných a výrobných organizácií dodať práve aktuálne a najmä ziskové produkty, ale nie 

sledovať možné budúce konštelácie vývoja nárokov zákazníkov.  

      A  TO  JE   PROBLÉMOM   DOBY   V  SÚČASNOSTI 

Nasledujúca tabuľka prehľadne dokumentuje porovnanie rozdielov medzi disruptívnymi 

a evolučnými inováciami. 

Tabuľka:    Porovnanie rozdielov medzi disruptívnymi a evolučnými inováciami 
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DISRUPTÍVNA  INOVÁCIA EVOLUČNÁ  INOVÁCIA 

Technológia 
Produkt 

Novo formulované hlavné atribúty výkonnosti 
sú spočiatku slabšie 
Nové cenené výhody  s dislokáciou na 
renitentných trhoch 

Inovácie a zlepšovanie hlavných atribútov 
výkonnosti 

Trh / Zákazník Nový okrajovo definovaný trh Mainstreamový relevantný trh a orientácia na 
kľúčových a finančne stabilných klientov 

Riziko Vysoká miera neúspechu a neznáme aplikačné 
možnosti 

Nízke nároky klientov a presne definovaný 
známu trh a konkurencia v segmente 
pôsobenia 

Obchodný model Nový s potrebou určenia individuálnych 
procesov a kompetencií 

Základné známe kompetencie sa prejavujú vo 
vývoji existujúceho obchodného modelu 

Zisky a rast Neistota a dlhodobo iba nízky efekt Dobré a stabilné výsledky s predvídateľnosťou 

Poskytovatelia služieb Novovytvárané subjekty pôsobnosti Etablované organizácie v segmente podnikania 

 

Je v rámci výskumu potrebné definovať a najmä v praxi overovať základnú premisu nastavenia 

organizácie na digitálnu transformáciu na úrovni manažmentu a to v týchto nosných činnostiach: 

1.   Rozvíjanie správne naladeného povedomia – posúdenie otázok: akú pridanú hodnotu poskytujú digitálne 

technológie, akú to má výhodu pri diferencovaní potrieb klientov, ako sa tým zlepšuje logika tvorby hodnôt, aké nové 

segmenty pre zákazníkov sa dajú novo konštituovať, ako sa zlepšuje vplyvom digitalizácie vstup na trh a či takto 

vzniknú nové cesty pre výnosy. 

2.   Myslenie v sfére obchodnej logiky – posúdenie tém ako je cieľová skupina a umiestnenie produktov na trhu, logika 

samotnej ponuky a logika tvorby hodnôt a výnosov.  

3.   Otváranie strategicky dôležitých procesov v klastroch – reflexia vo veci vytvárania reálneho a spoločne 

prijímateľného obrazu kompetencií klastra a jeho manažmentu, otvorenie prístupu ku generovaniu špeciálnych 

inovatívnych nápadov a to radikálne do prostredia pôsobnosti, pozitívna filtrácia všetkých hodnotných parametrov pre 

budúce využitie, tvorba networkingu a kvalifikácia invenčných nápadov pre úspešnosť. 

4.   Urýchľovanie a preferovanie implementácie inovatívnych procesov a vedomostí- zavádzanie kreatívneho dizajnu do 

navrhovania organizačných štruktúr podnikateľských zoskupení a navrhovanie štíhlych startupov na báze preverovania 

pracovných hypotéz a navrhovania minimalisticky parametrizovaných a funkcionalistických produktov  

5.   Systémová spolupráca klastrových organizácií so startupmi v danom segmente , ale aj príbuzných odboroch 

produkcie – zahŕňa podporu a oživenie štruktúr a procesov na báze agilného partnerstva, prístupu k novým nápadom 

a novým produktom. 

6.   Nepretržité monitorovanie, vyhodnocovanie a obnovovanie správania sa a chápania problémov a stavov organizácie 

– vytvorenie kognitívnych modelov riadenia a diverzity,, vytvorenie nezávislosti inovatívnych rozhodnutí od súčasných 

záväzkov organizácie, aplikácia decentralizovaných znalostných databáz a ich zber efektívnym, tematicky zameraným 

spôsobom. 

 

4.    Postavenie klastrov ako nástroja efektívneho fungovania priemyslu 

Z hľadiska zvoleného prístupu k výskumu problematiky kreativity a inovácie sa v dizertačnej práci uplatňuje 

najmä na psychometrický a zároveň kognitívny experimentálny prístup, kde stredobodom pozornosti je 

zameriavanie sa najprv na rozsah tvorby, čiže na výkon manažmentu a projektového tímu v úlohách 

obsahujúcich špecifické aspekty kreativity, pričom sa predpokladá že ide o merateľné a hodnotiteľné veličiny 

( exaktne alebo verbálne ) a že sa dá uplatniť v činnosti testovanie, ktoré kvantifikuje a kvalifikuje intuície 

a vzhľad a aktívne znalosti skúmaného objektu. Pritom sa zohľadňujú veľkostné, sociografické , osobnostné, 

technické a technologické predpoklady a špecifiká skúmaných subjektov, vybraných z oblasti podnikania 

malých a stredných podnikov ( ďalej len „MSP“ ). 

Každý kreatívny proces je realizovaný v štyroch fázach, ktoré sú následné , avšak majú vlastne uzatvorený 

kruh súvzťažností  podľa svetovo uznávaného autora J. Wallasa  a F. Guilforda a to: najprv preparácia, 

potom inkubácia, potom iluminácia, potom verifikácia a späť na začiatok cyklu. 
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Pokým kreativita je zdrojom nových nápadov, myšlienok a návrhov zmien, tak potom inovácia je procesom 

realizácie nových myšlienok nápadov a zmien, inak inovácie sú účelné praktické zmeny a konečný efekt 

samotnej kreatívnej činnosti. 

 
Odborníci a špičkoví svetoví inovátori spoločne potvrdzujú, že v realizačnom prostredí skutočných 

podnikateľských subjektov najmä na vyspelých trhoch je možné definovať kreativitu do skupín podľa toho, 

z akého aspektu ten ktorý autor definície kladie dôraz na pojmový aparát. Tak ide o kreativitu ako o: 

   -  intelektovú operáciu, kde centrom je divergentné myslenie a tvorba logických alternatív, t. j. množstvo 

vhodných výstupov z rovnakého informačného zdroja; 

   -  schopnosť ( súhrn schopností ) vidieť a riešiť problémy, pričom pre kreativitu je dôležité nielen samotné 

nachádzanie a mapovanie problémov, ale ich riešenie a platí, že proces objavovania problémov je prchavým 

a v podstate nepostihnuteľným javom, alebo impulzom či videním, vždy je vedený cieľom, aj keď ten je 

často skrytý pod prahom vedomia, avšak  to je známy psychologický problém; 

   -  osobnostnú charakteristiku, inak kladenie dôrazu na príslušnú pozitívnu duševnú konšteláciu osobnostnej 

a odbornej charakteristiky tvorivého manažéra alebo projektanta, nakoľko okrem iných schopností sa dá 

hovoriť aj o divergentnom samostatnom myslení, inteligencii, silnej vnútornej motivácie niečo dosiahnuť 

a presadiť sa, otvorenosti novým myšlienkam, bohatým osobným záujmom, zmyslom pre humor a podobne; 

   - motiváciu spájajúcu kreativitu s ocenením výsledkov a práce v kolektíve firmy a v spoločnosti 

a to  za súčasnej interakcie motivácie s vnútorným osobnostným prežívaním a uspokojením tvorcu. 

 -  produkt myslenia, čiže proces v ktorom vznikne konkrétny systémovo opísateľný a hmatateľný produkt, 

niečo nové alebo niečo neobvyklé; 

 -  interakciu, kde kreativita je v interakcii s okolitým svetom a nie je samoúčelná, stojí na základoch 

interpersonálnej a intrapersonálnej komunikácii a vytvára a zdieľa s okolím nové asociácie; 

 - schopnosti prekonávať bariéry, čo znamená v praxi odvahu a osobnostnú silu presvedčiť sa o svojich 

výsledkoch výstupov z procesu kreativity ich obhajobou a presadením do budúcich inovácií. 

 

Viacerí významní zahraniční a domáci autori sa venujú publikovaniu rôznych prístupov k problematike 

skúmania a aplikovania metód a postupov pre kreativitu a inovácie. Práve psychologické prvky a vlastnosti 

personálu sú významným faktorom posudzovania a motivovania činnosti osôb a to individuálne alebo 

v projektových či pracovných výrobných tímoch. Pritom je vhodné sledovať a popisovať jednotlivé 

komponenty schémy a väzby medzi nimi v závislosti na príslušnom štádiu konania, procesoch v produkcii, 

obsahu činnosti a pocitového osobnostného aparátu tak, aby sa dospelo k vytvoreniu spoločensky vítaného 

moderného a úspešného produktu alebo procesu.  

 

V období posledného desaťročia sa prístup výskumu k inováciám diametrálne mení a alternuje. Inovácie už 

neznamenajú iba zmenu zámernú, novú a prospešnú a to výhradne v organizačnom a tímovom kontexte 

a vymedzení zmeny alebo tvorbe nového procesu či produktu tak ako to definovali viacerí významní svetoví   

autori ( Grossman a King, Roffe, Peters a Waterman, Pietrasiński,  Drucker a ďalší ) , ale inovácia sa už 

vzťahuje aj na organizačné zmeny pre dosiahnutie novej koncepcie, pružnosti a adaptívnosti najmä malých 

a stredných firiem na svetových trhoch a progresivity ich schopností do budúcna pri vysokej efektívnosti 

produkcie, permanentnom uspokojovaní potrieb a očakávaní terajších i budúcich  zákazníkov a trvalo 

udržateľnom spoločenskom, energetickom a ekologickom prostredí. Manažéri sa dnes učia ako chápať 

inovácie nielen ako manažérsky nástroj, ale hlavne primárne ako proces, ktorý sa dá riadiť, meniť 

a ovplyvňovať účelne v záujme úspešnosti firmy, tak aby vznikol doslova organický typ firmy schopnej 

prispôsobovať sa nestabilným a meniacim sa podmienkam a faktorom a schopnou neustále progresívne 

prekonávať problémy. Tomu sa musia po novom už podriaďovať fázy inovačného procesu a to: 

Produkovanie myšlienok   Zber myšlienok  Rozvíjanie a implementácia myšlienok 
 
Výsledkom sa musí stať kreativita a inovácie v hospodárskej súťaži na relevantnom regionálnom, národnom, 

kontinentálnom, alebo aj svetovom trhu. 

Obrázok vypovedá o jednotlivých faktoroch a procesoch v klastrovej organizácii. K samotným otázkam 

personálneho rozvoja nesmie vedenie  stratiť zo zreteľa dôležitý poznatok, že personálne zdroje sú kľúčové, 

no zároveň najviac rizikové. Na jednej strane ich musí klaster zachovávať, podporovať a čo najlepšie 

využívať, no v súčasnosti je nútená neustále znižovať personálne náklady k čomu ju nútia konkurenčné 
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prostredie, diletantské zásahy v dôsledku rôznych sociálnych zákonov a obmedzení z predpisov, ale často 

i vlastná neschopnosť inovovať, korigovať svoju podnikateľskú stratégiu a udržovať dynamický program a 

stratégiu. 

 

Obrázok:     Graf faktorov a procesov  klastrovej organizácie 

 

Nasledujúci obrázok dokumentuje podstatnú informáciu pre riadenie a rozhodovanie manažmentu 

v inovačných a produktových procesoch toho ktorého podnikateľského subjektu či združenia a to ponímanie 

reálnych vplyvov a chybovosti konaní v dôsledku známych faktorov straty účinnosti systému riadenia firmy 

v dôsledku podcenenia, neregistrovania či nepodchytenia typických komponentov riadenia. Preto sa 

všeobecne dá hovoriť o stratách účinnosti 1 ( Riešenie prejavov namiesto príčiny ) a to v dôsledku napríklad 

problémov, prejavov, alebo príčin v systéme, ďalej o stratách účinnosti 2  ( nízka súčinnosť organizačných 

zložiek ) a to v dôsledku predpisov, noriem, financií., personálnych zložení projektových tímov, a samotného 

personálu vo výkone produkcie a služieb a nakoniec aj strata účinnosti 3 ( nesprávny výber a aplikácia 

metódy analýzy a práce ) spočívajúca v nesprávnom implementovaní či ignorancie  metód ako ABC, PM, 

TQM, BSC, procesného alebo strategického riadenia. Všetky tieto straty účinností následne vyvolávajú 

postupné a zostupne pôsobiace reťazenie negatívnych dôsledkov v systéme fungovania firmy.  

Dôležitým kritériom je zabezpečenie konkurencieschopnosti a trvalá udržateľnosť, 

schopnosť prežiť a  byť kreatívny.  

Obrázok:  Reťazenie negatívnych dôsledkov v riadení klastra 
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Pritom možno vychádzať z nasledovnej premisy:  

a)  Obchodné riadenie je súčasťou obchodnej stratégie a celkového marketingového riadenia klastra. 

b) Obchodná technika - technika predaja je konkrétnym manuálom, teda súhrnom pravidiel, hmotných 

a nehmotných vstupov, postupov a úloh pre prácu s o zákazníkmi a podstatným výstupom systému 

obchodného predaja (poskytovania špecifických činností) firmy.  

 

5.  Výskum faktorov ovplyvňujúcich  klastrovú organizáciu, iniciatívy a politiku  

Úspešné klastrové politiky ( ďalej len „KP“ ) vo všeobecnosti sú charakteristické tromi spoločnými črtami, v 

súlade so základnou filozofiou klastrov:  

1. podporovanie spoločných akcií podnikov a inštitúcií – táto, pravdepodobne najdôležitejšia úloha klastra je 

zámerom každej KP. Táto podpora zahŕňa:  

stimulovanie podnikovej spolupráce a vytváranie sietí, podpora miestnych agentúr a podnikateľských 

asociácií a inštitúcií  

zdieľanie vedomostí, atď.)  

apr. miestnej etikety, spoločné propagačné a marketingové stratégie, 

spoločné výlety na veľtrhy, zdieľanie informácií  

výskum, vývoj, atď.  
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2. zameranie na malé a stredné podniky ( MSP ) – KP sa vo všeobecnosti zameriava na MSP. V mnohých 

klastroch dominuje jedna alebo niekoľko veľkých firiem. V niektorých prípadoch je prítomnosť 

angažovaných veľkých firiem zárukou úspechu klastra, vďaka dôveryhodnosti a zviditeľneniu sa. MSP sú 

súčasťou každého klastra a ich prítomnosť je zásadná pre jeho udržateľnosť a rast.  

3. priesečník rôznych politík – politiky na podporu klastrov sú prepojené naprieč rôznymi politickými 

prúdmi, od podnikovej politiky k politike regionálneho rozvoja a inovačnej politike. Napríklad v prípade 

politiky vzdelávania, je kvalitná a flexibilná pracovná sila schopná reagovať na zmeny v ekonomike, a je 

jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu klastra. Z tohto dôvodu je nutné pri tvorbe modelu KP brať do 

úvahy trendy v každej z týchto oblastí politiky.  

Pre naplnenie úspešnosti KP definovanej vyššie spomenutými charakteristickými črtami je potrebné pri 

tvorbe a realizácii KP brať do úvahy faktory, ktoré ju ovplyvňujú.  

Častým nebezpečenstvom je použitie nesprávnych nástrojov pre podporu klastrov. Viacerí autori 

v publikáciách zdôrazňujú význam postupov, ktoré znížia riziko zamerania sa na "zlé" klastre.  

Úspešnosť KP, regionálnej inovačnej a rozvojovej politiky vysoko závisí od kvality sociálneho kapitálu, 

znalostnej infraštruktúry. Krajina, či región musia byť schopné vytvárať „vysoko kvalitnú“ populáciu, udržať 

si a získavať talentovaných ľudí, byť dobre napojené na globálne trhy, mať adekvátne podnikateľské 

prostredie, infraštruktúru a dobre fungujúci trh práce. Táto hlavná charakteristika odlišuje pôvodný prístup k 

regionálnej politike založený na budovaní fyzickej infraštruktúry. Budovanie sociálneho kapitálu znamená 

budovanie vzťahov medzi členmi zoskupenia, ktoré sú založené najmä na vzájomnej spolupráci, formálnych 

i neformálnych normách a pravidlách, výmene informácií a dôvere.  

Medzi politické podmienky, ktoré sú potrebné pre úspešnú KP môžeme podľa spomínaných autorov zaradiť 

nasledovné:  

• konsenzus koordinácie KP naprieč rôznymi ministerstvami  

• miestne vedenie  

• minimálna výška zdrojov  

• právny rámec umožňujúci spoluprácu.  

Jeden z posledných faktorov, ktorý autori uvádzajú ako faktor úspechu je prítomnosť prirodzených lídrov 

schopných motivovať a presvedčovať ostatných aktérov. 

Situácia na Slovensku v oblasti podpory klastrov hlboko zaostáva za súčasným trendom európskych krajín. 

Neexistuje tu koncepcia alebo stratégia KP, alebo iná definovaná pomoc na podporu klastrov. 

Doteraz neexistuje oficiálna definícia pojmu „klaster“, aj keď sa všeobecne používa, rovnako ani „klastrová 

organizácia“. „Schéma na podporu priemyselných klastrových organizácií ( schéma pomoci de minimis ) 

Schéma DM – 3/2013“  definuje priemyselnú KO, resp. priemyselný klaster ako „záujmové združenie 

právnických osôb, tvorený súborom vzájomne prepojených spoločností (podnikateľských subjektov), 

pridružených inštitúcií a organizácií, najmä z oblasti vzdelávania a vedy (vysoké školy, univerzity, Slovenská 

akadémia vied, vedecké a výskumné inštitúcie) a orgánov samosprávy, ktorých väzby majú potenciál k 

upevneniu a zvýšeniu ich konkurencieschopnosti v oblasti priemyselných činností“.  

Na Slovensku dosiaľ prevažuje stratégia odstraňovania slabých stránok regiónov. Vláda SR sa zaviazala v 

strategickom dokumente Národná stratégia regionálneho rozvoja, že vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj 

regiónov a bude pokračovať v procese vyrovnávania regionálnych rozdielov s využitím fondov EÚ, 

rozvojových politík jednotlivých rezortov a programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych 

krajov, miest a obcí. V línii strategických cieľov kohéznej politiky na roky 2014 - 2020 sa prioritou má stať 

podpora rastových možností regiónov zohľadňujúca ich danosti. Jednou z ciest je podpora KI.  
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Vznik klastrových organizácií ( ďalej len „KO“ ) a klastrových iniciatív ( ďalej len „KI“ )  na Slovensku 

podnietila až programová podpora prostredníctvom operačných programov Národného referenčného 

strategického rámca SR na roky 2007-2013 a ďalších programov Európskej komisie. Súčasťou inovačnej 

stratégie SR pre roky 2007-2013 v rámci opatrenia „Zlepšenie inovatívneho prostredia“ bol i rozvoj klastrov. 

Cieľom opatrenia bolo zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu prostredníctvom podpory priemyselných 

KO. Vytvorili sa podmienky pre spoluprácu podnikateľského sektora s univerzitami, podnikateľskými a 

inovačnými centrami v určitých odvetviach priemyslu a službách, v nadväznosti na rozvojový potenciál v 

regiónoch. Zároveň boli pre jednotlivé regióny, samosprávne kraje na Slovensku určené inovačné póly rastu 

- oblasti inovačného rozvoja. SIEA vypracovala súbornú metodickú dokumentáciu ( de - minimis ) na 

podporu KO na Slovensku, ktorú aj administrovala. Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci 

formou dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Po roku 2016 boli niektoré činnosti presunuté na 

MH SR, SIEA však naďalej pôsobí v oblasti inovácií.  

V súvislosti s implementáciou je potrebné spomenúť Operačný program Konkurencieschopnosť a 

hospodársky rast ( OP KaHR ) a Operačný program Výskum a inovácie ( OP VaI ), ktorých výzvy tiež 

pripravovala SIEA. V uplynulých rokoch SIEA postupne prevzala administráciu viacerých výziev, ktoré 

dovtedy implementovali Slovak Business Agency ( SBA, pod pôvodným názvom Národná agentúra pre 

rozvoj malého a stredného podnikania – NARMSP ), Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ( 

SARIO ) a Slovenská agentúry pre cestovný ruch ( SACR ).  

V auguste 2010 vznikla Únia klastrov Slovenska (ÚKS), ako platforma na podporu propagácie, zjednotenia a 

presadzovania spoločných cieľov KO v hospodárskom systéme. Jej hlavným cieľom je podpora 

hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti všetkých regiónov Slovenska prostredníctvom klastrovania. 

Spolupracuje na národnej úrovni pri príprave strategických materiálov v oblasti klastrovej politiky na 

Slovensku. Slovensko je prostredníctvom ÚKS zapojené v projekte ClusterPoliSEE, ktorý predstavuje 

platformu spolupráce 11 krajín juhovýchodnej Európy. Hlavným cieľom projektu je rozvoj inteligentnejších 

klastrových politík podporujúcich kohéziu, výskum a vývoj v juhovýchodnej Európe. Zameriava sa na 

transfer poznatkov a skúseností smerom k menej skúseným členom. Projekt zahŕňal 6 oblastí rozvoja 

klastrov: inovácie, výskumom a vývojom hnaný rozvoj klastrov, udržateľnosť, medzinárodná spolupráca 

klastrov a sieťovanie, zlepšenie rámcových podmienok financovania klastrov, klastre a regionálna 

špecializácia, nové schopnosti a tvorba pracovných miest. Projekt ClusterPoliSEE bol spolufinancovaný zo 

zdrojov EK v rámci programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa.  

Za aktívnej účasti členských klastrov ÚKS a zainteresovaných ministerstiev pripravovala návrh zákona pre 

podporu klastrovania, ktorý však doteraz nebol realizovaný. Ďalším pokusom o zvýšenie povedomia o 

výhodách klastrov bol projekt „CluStrat – posilňovanie inovácií pomocou nových klastrových konceptov na 

podporu rozvíjajúcich sa odvetví a prierezových tém“, v rámci ktorého bola na európskej úrovni spracovaná 

„Spoločná stratégia pre nové klastrové koncepty“.  

Konzorcium projektu tvorilo 18 organizácií z Rakúska, ČR, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, 

Slovenska a Slovinska. Projekt trval 3 roky (2011 – 2014) a za slovenskú stranu boli projektovými partnermi 

Klaster automatizačnej techniky a robotiky, Slovak Business Agency a Únia klastrov Slovenska. „Národný 

report za Slovenskú republiku“ predstavuje dokument, ktorý stručne informuje o aktuálnej situácii v oblasti 

realizácie konceptu klastra a zároveň navrhuje možnosti zlepšenia klastrovej politiky na Slovensku (Slovak 

Business Agency, Klaster automatizačnej techniky a robotiky, Únia klastrov Slovenska, 2014).  

Koncom roka 2012 vypracovalo MH SR v spolupráci zo SIEA analýzu inovačného prostredia „Inovatívne 

Slovensko – východiská a výzvy“ (SIEA, 2013), ktorá sa venuje vybraným parametrom komplexného 

inovačného prostredia a navrhuje konkrétne opatrenia s cieľom zvýšiť inovačnú schopnosť slovenských 

firiem, a tým ich konkurencieschopnosť na globálnych trhoch. Analýza bola využitá ako podklad pre 

spracovanie stratégie „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

Slovenskej republiky“ (SK RIS3) do roku 2020. Slovensko ako členský štát EÚ je zaviazaný a mal povinnosť 

vypracovať túto stratégiu ako východiskový dokument pre Viacročný finančný rámec 2014 – 2020 vlády SR.  
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V roku 2015 SIEA vypracovala štúdiu „Klastrová politika v podmienkach Slovenska“(2015), ktorej cieľom 

bolo zmapovať potreby priemyselných KO pôsobiacich na Slovensku a navrhnúť rámec klastrovej politiky.  

Ministerstvo hospodárstva SR aj v roku 2016 vypracovalo a schválilo schému na podporu činnosti 

priemyselných klastrov (Schéma pomoci de minimis). Dotácie mali slúžiť na zvýšenie 

konkurencieschopnosti KO, rozvoj vzájomnej spolupráce, ako aj na posilnenie ich postavenia v 

medzinárodnom meradle prostredníctvom zapájania sa do rozličných medzinárodných projektov a iniciatív. 

Finančné prostriedky by mali byť rovnako, ako v minulých obdobiach implementované prostredníctvom 

agentúry SIEA. Finančná pomoc mala KO pomôcť aj z hľadiska reprezentácie a zvyšovania záujmu o ich 

výrobky a služby. Podporené mali byť tiež investičné projekty zamerané na vytváranie spoločnej expertnej 

bázy, technologických máp priemyselných klastrov, či stratégií. Výzva na zapojenie do tejto schémy pomoci 

do konca roka 2016 nebola vypísaná.  

 

6.    Výskum  moderných  prístupov  a  synergií  energetiky, ekológie  a  inovačných  faktorov 

Energetika je rozsiahlou ,cez všetky sféry ľudskej činnosti sa prelínajúcou aktivitou ktorá ovplyvňuje 

dlhodobo výrobu, ostatné priemyselné odvetvia, ale aj spoločenský život a má vážne dlhodobé dopady na 

životné prostredie. Najvážnejšou výzvou súčasnosti je nájsť také ekologicky čisté, energeticky nenáročné 

riešenia, ktoré na jednej strane zabezpečia: 

a)   trvalú udržateľnosť energií a ekonomickú efektívnosť a stabilitu dodávok 

b)   uspokojovanie rastu nárokov na energie 

c)   prenositeľnosť a uschovateľnosť dodávok 

      a  na  druhej strane zároveň zaistia: 

a)   čisté životné prostredie 

b)   znižovanie už jestvujúcich záťaží z minulého obdobia 

c)   dostupnosť pre rôzne rozvinuté regióny 

d)   kompatibilitu s inými previazanými ľudskými činnosťami. 

Jestvuje mnoho viac menej preferovaných energetických tém ako napríklad energetická politika EU a SR, 

Obnoviteľné zdroje a ich vývoj do roku 2020, Environmentálne a energetické súvislosti a dopady modernej 

produktovej spoločnosti, Energetické audity, Integrované navrhovanie pri zvyšovaní kvality energií, 

Projektovanie a výstavba perspektívnych energetických zdrojov s vysokou účinnosťou. Najdôležitejšou 

vecou je však podpora inovácií a konkurencieschopnosti v priemysle a energetike pri súčasnom znižovaní  

environmentálnych  záťaží  planéty. Problémom doby je, že často energetický biznis  presahuje svojimi 

záujmami všetky logické argumenty pre optimalizáciu prostredia a negatívne vplýva na všetky rozumné 

vývojové trendy a projekty. Preto je veľmi dôležité vyslovene nastaviť budúcich investorov a realizátorov 

stavebných a priemyselných investícií k vnútornému presvedčeniu, že myslieť ekologicky znamená myslieť 

do budúcna a pre vlastné prežitie. 

Na margo pojmov ako environmentalistika, ekológia a životné prostredie je potrebné uviesť a 

zdôrazňovať, že ide o navzájom sa prelínajúce synergické a neodlučiteľné terminus technikus a v súčasnom 

modernom svete je to jeden z rozhodujúcich kľúčových problémov fungovania, rozvoja a prežitia ľudstva. 

Nie je účelom tejto publikácie rozoberať priamo obsah týchto pojmov a celej rozsiahlej tematiky, veď na to 

existujú desiatky a stovky fundovaných informačných prameňov. Dnes nie je možné inovovať, tvoriť, 

projektovať, bodovať a investovať bez prítomnosti a doslova stotožnenia sa, zžitia a precítenia 

environmentálneho vnímania a prístupu  k okoliu. Energetika, environmentalistika či ekológia sú teda pojmy 

ktorých vzájomná koexistencia je životne dôležitá a ktoré vyžadujú  neskonale veľké schopnosti pre také  

manažovanie problémov, riešení a projektov, bez ktorých by už na súčasnom stave vývoj nebolo možné 
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zvládnuť energetickú bezpečnosť, ale najmä ochranu životného prostredia. Preto sú inovácie spôsobom 

prístupu bez ktorého nie je mysliteľný budúci vývoj a nové  investície a diela. 

 

7.    Uplatnenie  fungovania  priemyselných  klastrových sietí  v  SR,  V4  a  EÚ 

Vychádza sa tu pri skúmaní projektu z premisy a prepojenia dvoch nosných myšlienok a a okruhov tém a  to: 

KLASTRE   AKO   MODERNÝ  A  ÚSPEŠNÝ   NÁSTROJ  INOVÁCIÍ   A UPEVŇOVANIA   

           KONKURENCIESCHOPNOSTI   SLOVENSKA 

Osobitosť   postavenia  a  poslanie   klastrov,  špecifiká  a charakteristika sú nasledovné/sumarizácia: 

 Klastre sú ponímané ako záujmové združenia právnických osôb, zriaďované na základe prejavenej 

vôle zakladajúcimi členmi, prijímajúcimi Stanovy / Štatút organizácie a registrujúce sa na príslušnom registri 

na príslušnom Okresnom úrade - odbore vnútornej správy, pričom členom môžu byť iba právnické osoby 

 Klastre sú samostatné právnické subjekty s vlastnými správnymi, výkonnými a kontrolnými 

orgánmi, definovaným predmetom činnosti a konajúce vo vlastnom mene a na vlastný účet, hospodária v 

zmysle platných predpisov SR       a  vykonávajú  osobitné  činnosti,  zásadne  smerované  na  servis 

záujmov, potrieb a  očakávaní a spoluprácu členov 

 Klastre nadväzujú partnerské vzťahy s orgánmi štátnej správy, samosprávy, vedeckými a 

vzdelávacími inštitúciami a podnikmi a to doma aj v zahraničí a aktívne sa aktívne vo svojej oblasti 

pôsobenia zapájajú do  zahraničnej spolupráce 

 V roku 2017 je evidovaných  v SR 56 združení právnických a fyzických osôb, ktoré sa prezentujú 

ako klastre na celoslovenskej, regionálnej a miestnej úrovni. V rámci ESCA je registrovaných 18 klastrov, z 

toho iba  7 aktívnych, v rámci ECCP ide o 4 klastre SR + o napojenie na UKS ako na národnú sieť. 

 Reálne však aktívnu a významnú činnosť vykazuje taká 16 - ka organizácií, ktoré spĺňajú kvalitu a sú 

schopné internacionalizácie a ucelených inovatívnych riešení. Napríklad Národný energetický klastre NEK 

dnes realizuje výskum a tvorbu vedomostného portfólia a máp energetického a environmentálneho 

klastrovania v medzinárodnom i domácom priestore 

 Do súčasnosti sa certifikačného procesu EU  zúčastnilo a zúčastňuje 16 klastrov z ktorých už 

aktuálne 1 klaster má zlatý certifikát a 6 klastrov bronzový certifikát. Klastre dnes  komunikujú svoje 

aktivity aj v programoch INTERREG, FP7, HORIZONT 2020, ERASMUS+, LEONARDO? , Visegrad 

Fund, ... 

 Európa dnes hostí viac než 850 klastrov a celé nové siete klastrových organizácií ( UKS ) a 

významne uprednostňuje pozície a viaceré aktivity  klastrov, v čom však značne zaostáva slovenská realita. 

Klastre   ako   jedinečný   nositeľ   rozvoja   inovácií možno ponímať a definovať takto: 

0          Priemyselné klastre v sebe implementujú  jedinečné  portfólio  činností, nakoľko ich členská základňa 

je dostatočne agilná  súčasne  realizovať  ako  výskum, vývoj  a inovácie nových produktov a procesov, tak 

priamo tieto produkty  a procesy  zároveň uskutočňovať  v  investičnej a  výrobnej praxi  a  navyše  sú 

spôsobilé  o  týchto faktoch podávať  informácie, prezentovať  výsledky  doma  a v zahraničí a najmä 

poskytovať vzdelanostnú bázu pre mladú generáciu a vzdelávacie inštitúcie 

00        Klastre  špecificky  obsluhujú   určitý   nosný   segment   priemyselnej   produkcie   a  služieb, 

vrátane   služieb  iným organizáciám  a obyvateľstvu  v krajine,  či tom  ktorom  regióne  a  stávajú  sa  tak  

lídrami ideí v tejto danej oblasti 
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000      Motiváciou pre  existenciu  všetkých  typov  klastrov  je  uspokojovanie  potrieb  a očakávaní svojich 

členov a preto  sú   bytostne   zainteresované   na   nových    inováciách,  raste   tržieb,   predaji   produktov   

a  vzájomnej   výmene vedomostí  a inovácií ako aj na vzdelávaní pracovných síl a podpore zamestnanosti 

0000    Klastre  nemôžu  vyčkávať  na  rôzne  opatrenia,  prehlásenia  a  programy  štátu,  či regiónov, ale 

sami musia tvoriť a bojovať  o  prežitie  svojich  členov  na  trhu  a  preto  je   pre  nich  rozhodujúci  najmä  

reálny  čas  implementácie  inovácií  a produktov   na  trhu. 

Podnikanie  klastrov  ako  také  vlastne  neexistuje  –  klastre  sú združenia, ktoré nemajú za cieľ priamo 

cieľavedome podnikať,  avšak  poskytujú  odborné,  koordinačné  a logistické   zázemie  svojim  členom  a  

ich  partnerom,  pričom v zmysle  platnej  daňovej  a  účtovnej legislatívy  nie  sú podnikateľskými, ale 

neziskovými organizáciami, ktoré podávajú   Výročnú  správu o  činnosti a  o  stave hospodárenia.   Kontrolu  

agendy  a účtovníctva   i  hospodárenia   vykonávajú  v  klastri  na  to  zriadené dozorné, respektíve interné 

kontrolné orgány  v zmysle  Stanov a zakladacích listín klastra. Hospodárske  operácie,  ktoré  klastre  

vykonávajú  v  rámci  predmetu  činnosti v Stanovách, sú oslobodené od dane z  príjmu,  klastre  hospodária  

rovnako  ako  neziskové  organizácie  s vyrovnaným rozpočtom a netvoria zisk, kladný rozdiel medzi 

príjmami a výdajmi spotrebúvajú výlučne na podporu činnosti svojich členov. 

Konštituovanie  nových klastrov sa v súčasnosti javí ako hit doby, a je z pohľadu klastrovej politiky v SR 

nanajvýš aktuálny, ale na to treba  samostatné schémy a princípy; ponajprv však urobme všetko pre rozvoj a 

podporu našich existujúcich a funkčných klastrov v európskom konkurenčnom priestore. V prípade ak 

klastre chcú vykonávať podpornú hospodársku činnosť, najmä v oblasti vzdelávania, poradenstva a 

kooperácie, tak zriaďujú na tento účel samostatnú živnosť a s tým súvisiace hospodárenie vykazujú 

samostatne, oddelene od činností súvisiacich s poslaním klastra. Klastre, aj keď sú samostatne 

registrovanými právnickými subjektmi, nemôžu získať na svoju podporu v zmysle bankových predpisov SR 

žiadne úvery, či leasingy, nakoľko peňažné ústavy nie sú schopné akceptovať riešenia na splácanie a riziká 

úverov a posúdiť schopnosť majetkového zázemia , ktoré je často iba vo virtuálnej rovine. 

Možnosti klastrov v oblasti podpory a dotácií sa obmedzujú jednak na členské príjmy a príspevky z členskej 

základne, jednak na dotácie pre podporu klastrov a na rôzne zapojenia sa do medzinárodných projektov, ale 

prevažuje tu výrazne oblasť internacionalizácie formálnej odbornej spolupráce, tvorby vedomostných 

databáz, konferencií, workshopov a vzdelávania. 

Na základe doteraz uvedených zistení je možné spoluprácu klastrových organizácií   s orgánmi    

SR   a  EÚ   v   riešení    projektov,  nastavenie    parametrov    výziev  a projektov definovať 

a popísať takto: 

 Rozhodujúcim faktorom spolupráce je vytvorenie synergie medzi záujmami klastrov na jednej strane 

a možnosťami a hospodárskou politikou štátu na druhej strane a to v súlade s jestvujúcou legislatívou a 

finančnými zdrojmi. 

 Klastre sú svojim charakterom osobité a ako potenciálni žiadateľa obmedzené v portfóliu 

použiteľných aktivít v rámci OP a naopak poskytovatelia zdrojov sú limitovaní možnosťami pre čerpania 

fondov podľa jednotlivých dostupných programov a výziev. 

 Spoluprácu vzhliadame najmä v pravidelnej a konkrétnej komunikácii, návrhu systémových opatrení 

pre zapracovanie do aktuálnych výziev, smerovaných ku klastrom. 

 Projekty a výzvy pre klastre musia  byť  charakterizované  najmä  ako účelovo cielené vyslovene pre 

podporu klastrov   (vzory v ČR, MR. PR a EU), musia byť zamerané najmä na podporné činnosti klastrov ( 

vzdelávanie, výskum, prezentácia vytváraných nových inovácií, publikačná a konzultačná činnosť, podpora 

zriaďovania a budovania stredísk a centier  Inovačnej a kreatívnej excelentnosti v danom segmente 

pôsobnosti a to samotnými  klastrami, podpora zahraničných aktivít a prezentácií klastra. 

 Projekty musia zohľadňovať možnosti a zdroje klastrov pri preukazovaní administratívnych 

náležitostí vo Výzvach k projektom, ako sú: kolízie s pojmami spojený/previazaný podnik, 

spolufinancovanie v objeme X %, majetkové a technologické zázemie v spojitosti s členskou základňou, 
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zamestnanecké pomery riešiteľov projektov, dynamika schvaľovania podaní z výziev,  spôsob financovania 

formou predfinancovania čerpania, nastavenie hodnotiacich parametrov vo väzbe na dopady a výsledky 

projektov a podobne. 

Na základe doteraz uvedeného je možno vyvodiť nasledujúce závery: 

 Záver 1:     Prednostne a pružne prehodnotiť a posúdiť súčasne existujúce Výzvy a schémy operačných 

programov jednotlivých rezortov a zapracovať možnosť zapojenia klastrov formou samostatného 

Usmernenia v rámci konkrétnej Výzvy  

 Záver 2:     Vytvoriť spoločne osobitnú metodiku pre vypisovanie Výziev z OP s usmerneniami podľa 

spôsobilostí a možností klastrov a zároveň spĺňajúcimi predpisy EU a SR. 

Záver 3:     Ustanoviť expertnú skupinu za účasti zástupcov jednotlivých riadiacich a sprostredkovateľských 

orgánov  a Únie klastrov  v rámci procesov čerpania štrukturálnych fondov 

Záver 4: Vyhlásiť špecificky  koncipovanú Výzvu na podporu inovačnej kapacity a rozvoja 

konkurencieschopnosti osobitne priemyselných klastrových organizácií, s dostatočným rozpočtom a 

termínmi schvaľovania  a samotnej implementácie.                                   

KĽÚČOVOU    ČINNOSŤOU    A    POSLANÍM    KLASTROVÝCH  HABITATOV  DO  

BUDÚCNA   JE     INTENZÍVNA A  CIEĽAVEDOMÁ   PODPORA   INOVÁCIÍ   A   

AKTIVÍT   ČLENOV  V  DANOM    SEGMENTE    ICH    PODNIKANIA,  VYTVÁRANÍ    

OSOBITNE   HODNOTNÝCH  SYNERGIÍ  V   PRIEMYSLE,  OBCHODE,    

VZDELÁVANÍ,  TURIZME,  SLUŽBÁCH    AJ   APLIKAČNOM  VZDELÁVANÍ   

Spoločne rozlíšiteľné a aplikované pravidlá tvorby a rozvoja klastrových organizácií v rámci krajín 

V4 sa dá stručne popísať v rámci výskumu takto: 

1.    Spoločné faktory vzniku klastrov: Miestna koncentrácia firiem v geografickej regionálnej, či lokálnej blízkosti. 

2.  Jadro klastrov a ich špecializácia: sústredenie firiem vždy okolo konkrétnej kľúčovej aktivity, ktorou sú firmy 

motivované a viazané. 

3.    Skladba účastníkov – členov klastrov:  obsahuje firmy a osobnosti z oblasti priemyslu, výskumu, vedy, vzdelávania 

a služieb, vždy však spojených s nosnou spoločnou témou aktivít. 

4.  Dynamika a väzby v klastrovej štruktúre:  charakterizované vzťahy konkurencie a spolupráce medzi vzájomne 

prepojenými subjektmi. 

5.  Kritický počet zapojených subjektov: určenie lokálneho maxima a minima pre štrukturálnu skladbu členskej 

základne. 

6.    Životný cyklus klastrov: filozofia trvalo udržateľnej štruktúry a stratégie klastrov v danom segmente pôsobnosti. 

7.  Inovácie: Členovia – subjekty v klastroch sú zahrnuté významne do procesov technologických , technických 

a produktových inovácií a samy ich inicializujú. 

Podľa prieskumu klastrových štruktúr v krajinách V4 a osobitne na Slovensku možno identifikovať štruktúry 

klastrov ako horizontálne, vertikálne, alebo laterárne.  Všetky významné proeurópsky priemyselne 

a odvetvovo ladené klastre v priestore V4 sa zapájajú do príslušných dostupných klastrových iniciatív 

a organizujú úsilie zamerané na zvýšenie rastu a konkurencieschopnosti klastrov v danom regióne za účasti 

ďalších subjektov, vlád a výskumných komunít. Každé stredoeurópska klastrová iniciatíva vždy začína 

identifikáciou daného budúceho segmentu pôsobnosti klastrov, identifikáciou tzv. „hubov“ – organizácií 

vedy a výskumu, orientovaných na nové inovácie a technické priemyselné riešenia. 
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II.    MONITOROVACIA   A  HODNOTIACA   ČASŤ 

1.    Pozícia  klastrových  organizácií  v  podmienkach  SR  a  osobitý  efekt  inovačných  

       klastrových  habitatov 

V náročnom  konkurenčnom  prostredí profitujú  z dlhodobého  hľadiska  len tie najschopnejšie 

podnikateľské subjekty. Keďže veľké korporácie  s rozsiahlym technickým, materiálnym, personálnym  i 

finančným zázemím majú v tomto zásadne navrch, je obtiažne ako vytvoriť výhodu najmä  pre malé a 

stredné firmy s nedostatočnou  inovačnou  kapacitou a chýbajúcimi zdrojmi. Z toho vyplývajú súčasné  

trendy spájania sa a sieťovania takýchto    klastrov  a s nimi spojených výskumných, či vzdelávacích 

inštitúcií . Takéto zoskupenia  sú v porovnaní s klasickým  hierarchickým organizačným usporiadaním 

oveľa efektívnejšie, pružnejšie a odolnejšie voči externým vplyvom. Ich dôležitou zbraňou je transfer 

znalostí a informácií, komunikácia a kreatívnosť jednotlivcov, ale aj permanentné sebavzdelávanie sa. 

 

Vplyvom vytvárania účelových zoskupení - klastrov  ,sa zvyšuje koncentrácia a trhová dominancia  firiem, 

ktoré sú navzájom prepojené produktovo, marketingovo a vývojovo. Klaster  ako pojem definoval profesor 

M. E. Porter ako geografickú koncentráciu vzájomne prepojených firiem a inštitúcií, špecializovaných 

dodávateľov, poskytovateľov služieb a partnerov v danom  odvetví s cieľom pôsobiť v tomto sektore 

podnikania a uprednostniť spoluprácu pred konkurenciou. Ide vlastne o spôsob organizácie výrobného, 

obslužného a distribučného systému a procesov s ním spojených a to na rôzne sofistikovanej úrovni. 

 

Koncept klastrov vo všeobecnosti možno zaradiť do širšej skupiny teritoriálnych inovačných konceptov 

s regionálnym dopadom na danú spádovú oblasť. Klastre sú dnes celosvetovým fenoménom, pretože majú 

veľký lokálny potenciál. Mnohé však už majú aj globálny charakter a dosah vo viacerých sférach podnikania. 

Dnes sa dá hovoriť o dvoch typoch klastrov a to o takých, ktoré sú založené na produkčnom hodnotovom 

dodávateľsko - odberateľskom  reťazci finálneho producenta   ( napríklad  automobilové klastre ) a potom sú 

to zoskupenia založené na kompetenciách, orientované na aplikáciu konkrétnych riešení ( napríklad IT 

technológie ) .  Pritom klastre sa v odbornej praxi delia aj takto: 

       Materiálovo zamerané organizácie ( napríklad drevospracujúca aktivita ) 

       Produktovo zamerané organizácie ( napríklad automobily ) 

       Technologicky zamerané organizácie ( napríklad laserový výskum a technika ) 

       Trhovo zamerané organizácie ( napríklad služby, šport,...) 

       Problémovo zamerané organizácie ( napríklad ekológia,...) 

Klastre vytvárajú prostredie na efektívnosť vzťahov, regionálne pôsobenie a rozvoj, no najmä na inovácie 

a tvorbu znalostí a nových riešení ,čo má dopad na ekonomickú výkonnosť i zamestnanosť v priestore 

pôsobenia. Sú to osvedčení inovátori a hýbatelia nových myšlienok a riešení, sú znalostne orientované, 

dynamické a spájajú osobitosti lokálneho  a regionálneho pôsobenia v novú kvalitu. Sú oveľa ochotnejšie 

zdieľať a aplikovať informácie o produktoch a procesoch a významne inicializujú oživenie malého 

a stredného podnikania, čo je zvlášť dôležité v podmienkach Slovenska. 

Aj na Slovensku sa po určitom omeškaní začali tvoriť klastrové zoskupenia a v súčasnosti je to už viac ako 

25 priemyselných klastrov, z ktorých väčšina sa venuje rôznym odvetviam priemyslu, vedy a výskumu, 

ostatné sa venujú cestovnému ruchu v regiónoch 

      

2.    Implementácia strategických metód a nástrojov expertných analýz  pre klastrové habitaty 

Podrobným preštudovaním fungovania, činností  klastra a dlhodobých výsledkov sú zistené sumarizované a 

popisované nálezy a fakty, pri ktorých je východiskom táto tabuľka,  členiaca a popisujúca jednotlivé hlavné 

faktory, spracovaná podľa vlastnej informačnej metodiky.   
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Tabuľka:  Členenie faktorov klastra  

 

Vonkajšie faktory  

 

Strategická situácia klastra  

 

Vnútorné faktory  

Makro okolie 
 marketing trhu 

 strategické plánovanie  

 strategické riadenie  

 implementácia 
strategickej analýzy  

Mikro okolie  

 Spoločenské, politické 
a sociálnokultúrne vplyvy  

 Technologické 
a technické vplyvy  

 Atraktivita a rozvoj 
odvetvia  

 konkurencia a jej reakcie 

 Vedomostná 
a skúsenostná  databáza 
v odvetví ,  predpisy  

Špecifiká klastra  

Dostupné zdroje  

 finančné  

 materiálové  

 vedomostné  

 personálne  

Konkurenčná sila  

Silné a  slabé stránky  

Vyváženosť portfólia  

 

Celková koncepcia klastra držiac sa pravidiel podľa zdroja je vlastne marketingovou (a nie výrobkovou, či 

predajnou ) koncepciou, kde zastáva skúmaná organizácia  zrejme názor, že kľúč k dosiahnutiu cieľov 

klastra spočíva v určovaní potrieb a požiadaviek cieľového trhu a v poskytovaní ich uspokojenia účinnejšie 

a efektívnejšie než u konkurencie. Typickým zodpovedným výstupom akejkoľvek strategickej analýzy, 

syntézy zistení a implementácie do novej stratégie je vytvorenie tzv.: 

            inovatívneho marketingového mixu 4 x P     ( Product,  Plane,  Preis,  Propagation )   

s budúcimi vlastnými zapracovanými návrhmi. 

      

3.    Kognitívne a koherenčné expertné modely klastrových habitatov 

Vo všeobecnej systémovej a matematickej teórii a praxi sa uplatňujú buď kognitívne, alebo koherenčné 

opisné modely. Koherenciou sa rozumie súvislosť, spojitosť, priebeh fyzikálnych dejov v čase a priestore 

a tiež najmä vzťah niekoľkých významových zložiek spoločenských prvkov a systémov pri skúmaní 

ekonomických schém a organizácií.  

Kognitívnosťou sa zase rozumie poznávací proces spočívajúci na osobitostiach ľudského vedomia 

a myslenia, so značnými znakmi intuitívneho a pocitového faktora. Kým kognitívnosť je príznačná iba 

človeku, tak koherencia sa nezávisle od neho opiera iba na matematické a logické postupy. 

Model stotožnenia sa pracovníka a funkcionára s klastrom je pre každú skúmanú malú, či stredne veľkú 

organizáciu podstatný v tom, že marketingová koncepcia, stratégia a riadenie musí vychádzať 

z podnikateľskej filozofie, programu činností, poznania účelu jej existencie a stanovených cieľov pri 

dodržaní zásad a špecifík popísaných v predchádzajúcich  kapitolách  tejto dizertačnej práce.  

Pritom sa dá vysloviť myšlienku, že: „každý pracovník je obchodník, poskytovateľ produktu a zároveň 

manažér, zodpovedný za výsledky“. 

Významným spôsobom inovatívneho prístupu v tejto práci je aj návrh schémy odporúčaných dôležitých 

činností, ktoré skúmaný subjekt  potrebuje implementovať v svojej organizačnej štruktúre . Samotný návrh 

vykresľuje schéma činností manažmentu a pracovných projektových tímov pri návrhu procesu alebo 

produktu v klastri. 
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Obrázok:  Koncepcia kognitívnych činností manažmentu pri navrhovaní procesov a produktov klastra 

                                                             

 

Celý výkon a segmenty techniky predaja sú vždy a za každých okolností logicky a účelovo viazané na nosný 

program a stratégiu klastra. Ide teda  o starostlivosť, komunikáciu a prácu so zákazníkmi na základe 

schematických krokov s primeranou dávkou individuality počas realizácie stavebných diel a investičných 

projektov. V terajšom náročnom konkurenčnom prostredí je potrebné aby prepracovaná technika predaja 

mohla kompenzovať snahy o konverziu produkcie, obnovovaciu schopnosť a reaktiváciu, regeneračnú 

propagáciu, pravidlá tzv. krízového predaja a preskupovania predajného portfólia za chodu, ako aj 

potenciálny predaj kontaktov na dobrých zákazníkov. Hlavnou zásadou klastrovej techniky predaja 

v podmienkach MSP u dotknutej  skúmanej vzorovej klastrovej organizácie  je preto uplatnenie myšlienky: 

„jedinečné a vynikajúce produkty sa už nepredávajú samé a priemerné, rutinné služby potrebujú vynikajúcu 

prezentáciu“.  

V prepojení so získanými poznatkami z predchádzajúceho textu správy výskumnej úlohy hovoriacej 

o vybraných modeloch merania výkonnosti klastrov na ekonomickej báze a získanými parametrami pre ne 

z portfólia členov - z oblasti MSP v rámci diagnostiky ekonomickej efektívnosti a finančnej výkonnosti 

prostredníctvom modelu VMMFR  sa v návrhovej časti predkladá pomerne prehľadný konečný prístup 

autorského tímu  k riešeniu problematiky a to implementovanie tzv. integrovaného modelu hodnotenia, 

spájajúceho pozitíva oboch prístupov a to ako štandardnej, tak modernej hodnotiacej  metódy. 

Pre úspech klastra má kľúčové miesto úspešný, inovatívny a vhodne motivovaný personál. Zbližovanie až, 

stotožňovanie týchto úrovní je akousi nirvánou každého personálneho systému, každej organizácie. A o tom 

je už spomenutá nasledujúca schéma z vlastnej tvorby autorského tímu, na hornom obrázku. 

Poznámka:   Pre úspech  klastra má kľúčové miesto úspešný, inovatívny a vhodne motivovaný personál. Preto na tomto 

mieste predstavený vyvinutý vlastný model stotožnenia sa pracovníka s klastrom  v reálnom okolí a čase. Význam tkvie 

v tom, že klaster chce dosiahnuť stav maximalizácie svojho zisku i postavenia na trhu a to je závislé od toho, ako si 

svoju filozofiu životného uplatnenia, stratégiu a taktiku vlastnej práce, rast osobnosti a motivačné faktory uvedomuje 

a implementuje ten ktorý projektový, či riadiaci  pracovník.  

Samotný koherenčný model, v praxi často označovaný aj ako Model stotožnenia sa pracovníka s klastrom  

platí univerzálne a adresne práve  pre takýto typ organizácie, aké sú predmetom výskumu v tejto výskumnej 

práci. 
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Dôležité je však zvýrazniť najmä ten fakt, že presadenie koherenčného modelu v o klastri  je iba začiatkom 

dôležitých aktivít a to postavenia tomu zodpovedajúcej organizačnej štruktúry a súvisiacej techniky predaja. 

Obrázok:   Koherenčný model riadenia klastrových väzieb a systémových prvkov organizačnej štruktúry firiem v rámci 

jej organizačnej členskej štruktúry a to už na základnej úrovni  

 

Obrázok dole obsahuje konkrétny návrh integrovaného modelu hodnotenia finančnej výkonnosti 

a ekonomickej efektívnosti, spracovaný a vychádzajúci z informačného  zdroja  pre potreby finančného 

riadenia firiem  a klastrov, podnikajúcich najmä ako MSP. Samotný vlastný návrh modelu v ponímaní 

inovačného klastrového habitatu spočíva v komparácii a zároveň v koherencii oboch známych modelov 
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Stratégia, taktika, ciele a úlohy 

Marketingové a obchodné riadenie 

Programy poskytovaných činností 

(produkty) 

Technika predaja 

Filozofia vlastného života 

Stratégia a taktika prac. činnosti 

Získavanie a poskytovanie 

informácií 

Výkon individuálnej konzultačnej 

a inžinierskej činnosti 

Hodnotenie výsledkov 
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Platí:  Ak je stotožnenie záujmov a výsledkov koordinácie čo najvyššie, je úspech firmy najlepší. 
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hodnotenia efektivity a to modelu VSMFR a modelu VMMFR, pričom sa výber a stanovenie nezávislých 

a závislých premenných kumuluje do spoločnej databázy premenných a ich výpočtu na báze ekonomického 

zisku a tak sa zostavujú integrované regresné funkcie, nastavuje pre skúmaný subjekt adresné regresné 

modelovanie z už vybraných ukazovateľov a uskutočňuje kvantifikácia a interpretácia vplyvov a dopadov 

zvolených premenných.   

V praxi ide o pomerne komplikovaný výpočet a u ukazovateľa EVA sa mnohé firmy a klastre sa v praxi ani 

nevedia dopracovať k potrebným údajom. Tu poslúži ako pomôcka existencia rôznych celoštátnych či 

nadnárodných empirických databáz, pritom je potrebné mať na zreteli, že ak chce byť organizácia úspešná, 

už nestačí byť iba ziskovým a byť spokojný so štandardnou metodikou výpočtov, ale pre zabezpečenie 

konkurencieschopnosti a inovatívnosti sa musí sledovať i potenciál a kapacity, ako ekonomické, tak 

produktové, finančné a inovačné.  

Obrázok: Návrh integrovaného modelu hodnotenia finančnej výkonnosti a efektivity inovačného klastrového habitatu 
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III.   AUDÍTORSKÁ   A  OVEROVACIA   ČASŤ 

 

1.     Analýza stavu a úrovne projektových inovácií a audit inovačného riadenia klastrov 

1.1.  Analýza  stavu  projektových  inovácií 

Ak sa samotná klastrová organizácia  rozhodne vyhodnotiť jestvujúci stav, kondíciu a úroveň riadenia 

portfólia projektových inovácií je potrebné pre ilustráciu tohto stavu  použiť tzv. metódu bublinového grafu , 

ktorá je pomerne jednoduchá a paradoxne má pre riadenie každého klastra veľmi dobrú a jednoznačnú 

výpovednú hodnotu. Určená je matica s nízkou a vysokou úrovňou návratnosti a troma úrovňami rizika pri 

zaradení jednotlivých projektov. Pozícia a veľkosť jednotlivých „bublín“ odzrkadľuje rozsah, vážnosť, 

zložitosť i finančný objem, toho ktorého projektu. Ide o bubliny č.1 až 7 s určením typických projektov 

a aktivít pre sedem rôznych zákazníkov, zistený stav je na obrázku,  v praxi nazývanom bublinovým grafom 

riadenia portfólia projektových inovácií v klastri. Uvedený graf  sa priamo neaplikoval v tomto  výskume, 

ale sa  prezentuje iba za účelom vzorového riešenia u skupiny organizácií z iného minulého výskumu. 

Úrovne rizika v inovačnom procese sú pritom definované ako: 

 inkrementálne – zásadne priebežne zlepšovacie projekty 

 radikálne – použitie rovnakého základného princípu a prístupu ale kreativita a zdokonalená  

implementácia 

 fundamentálne – uplatnenie úplne novej techniky riadenia projektu a nové balíky služieb v rámci neho. 

   Obrázok:  Bublinový graf riadenia klastrového habitatu 

Bublina č.:        1.   Poradenstvo a projekty pre klaster – A  
   2.   Konzultačná  služba  pre  mesto   - B 

   3.   Konzultačná  služba  pre  mesto   - C 

   4.   Spracovanie  projektu  pre  klaster  - D 

   5.   Koordinácia  výstavby  pre firmu - E 
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   6.   Technický dozor a riadenie diela pre klaster  - F 

   7.   Projektový  manažment  pre  agentúru  – G 

kde bubliny č. 1,5,7 sú veľkosti o hodnote 1, bubliny 3,4 sú veľkosti o hodnote 2 a bubliny č.2, č. 6 sú veľkosti o hodnote 

3.  Výpočet veľkosti najmä pri inkrementálnych až radikálnych rizikách je: 1 x 3 + 2 x 2 + 2 x 1 = 9. 

Výpočet veľkosti pri radikálnych a najmä fundamentálnych rizikách je 1 x 3 + 1 x 1 = 4.    Výpočet celkovej skutočnej 

veľkosti je: 3 x 1 + 2 x 2 + 2 x 3 = 13, pričom teoretická možná veľkosť je ( pri dosiahnutí všetkých čo najväčších 

projektov 7 x 3 = 21 a významnosť stavu inovácií je pomer 13/21 t. j. 0,62, čo činí 62 % hodnoty, avšak pri zohľadnení 

a prepočte v úrovni rizika ( inkrementálne/ fundamentálne ) to činí iba 4/9 = 0,44 % čo je výrazne podpriemerný stav 

pre klaster. 

1.2.  Audit inovačného riadenia  

Pre navrhovanie postupov a implementáciu strategickej analýzy do tvorby nového Programu inovatívnosti a 

kvality skúmaného klastra je potrebné vykonať samotný Audit inovačného riadenia ako špecifickú metódu 

strategickej analýzy. Audit je chápaný ako mechanizmus pre uľahčenie tvorby štruktúry hodnotenia klastra  a 

jeho stratégie viazanej na inovácie. Ide o procesy spojené s organizačnou kultúrou, technikou predaja, 

projektovým riadením u zákazníka a získavania znalostí a dynamiky riadenia. Je potrebné si stanoviť podľa 

dostupných  teoretických a informačných poznatkov  súbor faktorov, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú 

významne úspech či neúspech v inovatívnosti u klastra a prijatou škálou ohodnotenia, takto možno vytvoriť 

profil terajšieho inovačného výkonu, čo má za následok (v spojení so závermi primárnej a sekundárnej 

SWOT analýzy) formulovanie zásad nového inovatívneho prístupu ako rozhodujúceho prvku pre strategické 

riadenie a plánovanie v programe. Samotný konkrétny postup a výpočet, spolu s metodikou, vyhodnotením 

a sumarizáciou zistení, teoretickým pentagramom a radarovým grafom, ako aj grafom inovačného potenciálu 

skúmaného subjektu sa nachádzajú v príslušnom Pracovnom výskumnom liste tejto práce. Všetky tu zistené 

a merané údaje sa zakreslia do pentagramu a po vyznačení podielov za jednotlivé oblasti riadenia a spojení 

jednotlivých hodnôt podielov do obrázku úsečkami sa dá vysloviť tento záver: 

V porovnaní s ideálnym stavom  − keď by sa pentagram mal ohraničiť na úrovni spojníc hodnôt čísla 7, je skutočnosť 

taká, že reálny inovačný stav − skóre pre klaster  je v spojnici a vnútri poľa medzi bodmi 4  a 3, pričom najlepšie je to 

u procesov, učení sa a organizácii a slabšie  u stratégie a vzťahov. Možno konštatovať, že skutočný stav je slabý 

a dosahuje približne iba  50%  možnosti inovatívneho rozvoja klastra, čo potrebuje výrazné inovatívne opatrenie 

v budúcnosti.  

Pre podporu či overenie reálnosti zistení z pentagramu v rámci auditu inovačného riadenia si každý schopný 

manažment klastra vykoná ešte meranie inovačnej schopnosti pri nových produktoch, a hlavne produktoch či 

inžinieringu a konzultačných službách formou radarového grafu. Tento hodnotiaci systém bol vyvinutý a 

prvýkrát aplikovaný prostredníctvom 100 firiem v USA a Veľkej Británii, a postupne sa overoval v takmer 

dvadsiatke prípadových štúdii u 18 vzorových líderských firiem a združení a je aj primerane aplikovaný na 

skúmaný klaster ako celok. Pre potreby klastrov a podľa už známych podnikateľských programov 

a segmentmi sa dá vychádzať z informačnej databázy Slovenského štatistického úradu a vytvoriť kruhový 

diagram ( podoba radaru ) so zvolenými nosnými položkami. Tie sú uvedené ďalej v texte v prehľade: 

Komentár výrokov k radarovému grafu, tiež  ako výroky č.1 až 40,v tabuľke,  pričom bola už každému 

výroku pridelená hodnota 1 až 7 bodov. Údaje sa nachádzajú spolu s grafmi v príslušnom internom 

Pracovnom výskumnom liste tejto práce v časti Audit inovačného riadenia 

Ponaučením pre manažment klastra z výsledkov pentagramu a radarového grafu nech je, že nie je veľký 

rozdiel medzi jej výsledkami a priemerom celého odvetvia, čo je dobré aj keď niekde sú väčšie odlišnosti 

dané najmä jednotlivými špecifikami ( napríklad položky C, D, F, I, L, O ) a doterajším prístupom 

k riadeniu. Je preto potrebné dať dôraz na rozvoj, či udržanie týchto faktorov. Zároveň sa dá porovnávaním 

zistiť zaostávanie organizácie za lídrami ( napr. položky E, J, L, M, N ) kde je možné kopírovať v budúcnosti 

nasledovanie, aj keď nie vždy to čo je vhodné pre jednu klastrovú štruktúru, tak  sa vyplatí uskutočniť 

v druhej klastrovej zostave. Preto záväzným nech je sledovanie a postupné prekonanie najmä údajov 

celého zoskupenia firiem a klastrov  odvetvia. Zaujímavým môže byť aj porovnanie skúmaného typu 

subjektov pre určenie poľa inovačného potenciálu, teda schopnosti klastrov v kľúčových faktoroch zaujať 

primeraný záber.  Inovačný potenciál hovorí o tom odkiaľ – kam sa má klaster posunúť v podnikateľskom 

priestore. Asociácia inovačného podnikania v ČR napríklad vypracovala už v roku 2014 technický profil 
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ukazujúci na stredný inovačný potenciál firmy / klastra. Sleduje sa tu 6 parametrov a to Stratégia 

a podnikanie, Štruktúra organizačná, Procesy, Tvorivý potenciál, Pracovníci a Stratégia firmy. Obrázok tu 

dole  ukazuje priemernú známu polohu skúmaného typu firmy v tomto priestore, pričom je zrejmé, že 

najlepší  záber je v stratégii, organizácii a kvalite, najslabší v marketingu a logistike. 

Obrázok:    Graf  inovačného  potenciálu  skúmaného  klastrového habitatu 

   

Obrázok:   Porovnávanie súčasnej a požadovanej úrovne organizačnej kultúry klastrového habitatu 

 

 

 
Poznámka:                  Súčasný stav 

                       Požadovaný stav 

 

flexibilita pružnosť systému 

klanová kultúra adhockratická kultúra 

integrácia 

a 

interné zameranie 

diferenciácia 

a 

externé zameranie 

tržná kultúra hierarchická kultúra 
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Poznámka autorov výskumu: Diagnostika organizačnej kultúry spočíva v kvalitatívnych a kvantitatívnych postupoch 

a uplatnení metód pozorovania hĺbkového a skupinového rozhovoru, analýzy dokumentov, mapovania kritických 

situácií, psychosémantického pozorovania udalostí.  

 

2.     Diagnostika dimenzie inovatívnosti, ekonomickej efektívnosti a finančnej výkonnosti 

        klastrových habitatov 

2.1.  Diagnostika  dimenzie  inovatívnosti  manažmentu  

K vykonaniu príslušnej diagnostiky sa opätovne účelne využil vo výskume v rámci Pracovných výskumných 

listov súbor meraní a zistení parametrov zo zvolených faktorov( spolu 30 údajov ) v rámci už vykonanej 

SWOT analýzy a to jednotlivo pre každú súčasť, t. j. silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia. 

Potom sa uskutoční porovnávacie hodnotenie, čiže u skúmaného subjektu sa uvedú k jednotlivým 

parametrom údaje zo SWOT a ich príslušné hodnotenie 1 – 2 – 3 bodmi a následne sa vykonáva 

porovnávanie s prejudikovanými výsledkami tzv. vrcholových inovátorov, ktorí majú jednotne ako etalón 

určenú bodovú hodnotu pre každý parameter 3 body.  

Pre každú ucelenú časť S – W – O – T sa spočítajú sumáre bodov u skúmaného klastra a tiež u vrcholových 

inovátorov a spočíta priemer v %. 

Pre každú ucelenú časť S – W – O – T sa spočítajú sumáre bodov u klastra a tiež u vrcholových inovátorov 

a spočíta priemer v %.Potom sa vytvorí prehľadná tabuľka pre výpočet pozície inovatívneho manažmentu 

skúmaného subjektu a určí príslušná hladina pozície 1, 2, alebo 3. Samotný postup je zrejmý z tabuľky, 

potom sa spočítava koeficient novej pozície hladiny inovačného manažmentu ako pomer sumár počtu 

hodnotení k celkovému výsledku, t. j.  30 : 56 = 1,86 

Uvedené výsledky sa postupne zakreslia do grafov(  v obrázkoch, uvedených v texte ) pre prehľadné 

znázornenie skutočného stavu dimenzie inovatívnosti manažmentu klastra. 

1. Komentár vyhodnocovania: Porovnávací graf je kružnicou rozdelenou na 30 pravidelných úsekov ( každý 

predstavuje číslom príslušný parameter faktora SWOT z tabuľky  a obsahuje tri sústredné kružnice, z ktorých každá 

vlastne znázorňuje hladinu bobového hodnotenia 1 – 2 – 3. Do diagramu sa postupne ku každému  úseku zakreslí 

príslušné bodové hodnotenie a tak vznikne nepravidelný grafický mnohouholník ( hviezdica s mnohými lúčmi -

označená červenou čiarou ) ktorý názorne ukazuje skutočný stav dosiahnutej súčasnej dimenzie inovatívnosti 

manažmentu firmy. Je zrejmé, že iba v 8 parametroch je klaster výborný, ale až v 11 parametroch iba priemerný 

a dokonca až v 11 parametroch je absolútne slabý, čo nie je dobré. 

Preto sa vykoná aj stanovenie dimenzie inovatívnosti v závislosti na rozhodujúcich existenčných 4 skupinách 

faktorov a to:  Potreby a očakávania, Implementácia technológií, Reputácia a Rozvoj klastra. 

2. Komentár vyhodnocovania:  Graf stanovenia dimenzie inovatívnosti je zloženým grafom troch sústredne 

organizovaných pravidelných štvorcov ( označujúcich hladinu bodového hodnotenia 1 – 2 – 3,  so zakreslením 

kumulovaných hodnôt ( červenou farbou ) príslušných skupín parametrov podľa percentuálneho výpočtu z príslušnej 

 tabuľky analýzy SWOT. Z grafu  jednoznačne je preukázané že vytvorený nepravidelný štvorec skutočného vyjadrenia 

dimenzie inovatívnosti je v priemere až podpriemere hodnotenia, pod hladinou hodnotenia 2 a potvrdzujú sa 

predchádzajúce zistenia z ostatných analýz o priemernosti skúmaného subjektu  

Z uvedeného je preto možné v podmienkach tej ktorej danej klastrovej organizácie  prijímať do budúcna 

presné postupy a opatrenia. 

2.2.  Diagnostika ekonomickej efektívnosti a finančnej   výkonnosti  

Pre uskutočnenie prehľadnej a účelnej diagnostiky ekonomickej efektívnosti a finančnej výkonnosti sa v  

práci aplikuje analytická metóda prostredníctvom aplikovania modelu VMMFR. K tomu je potrebné 

zabezpečiť výpočty jednotlivých ukazovateľov a meraných hodnôt z ekonomických podkladov skúmaného 

subjektu pre závislé a nezávislé premenné. Pritom sa diagnostika vykonáva pre jednotlivý vybraný skúmaný 



Projekt:   Koncipovanie  inovačných  nástrojov  energetických a environmentálnych klastrových habitatov 

_____________________________________________________________________ 

37 
 

kumulovaný subjekt.  Ide o výpočet hlavných ukazovateľov ( vzorce ):   Výpočet ( 102, str.67 – 79 ) 

výkonnosti klastra: 

                                              spread = ROE - re 

 Kde:   ROE – rentabilita vlastného kapitálu ( pritom pre úspešný podnik platí ROE ˃ 0 ),   

       re – náklady na vlastný kapitál 

Vzhľadom k tomu, že hlavne vybrané MSP majú poväčšine zmiešanú kapitálovú štruktúru a využívajú priebežne 

aj cudzie zdroje tak sa ukazovateľ EVA (ekonomická pridaná hodnota) musí vypočítať podľa postupu: 

                              EVA =  
             

     
             

                                           a potom            EVA = NOPAT – WACC x C 

                                                        EVA = EBIT x ( 1 – tr ) – WACC x C 

 
Kde:   NOPAT – náklady na vlastný kapitál ( vstupný ukazovateľ, ktorý, súvisí    s mimoriadnymi  

           a náhodne sa vyskytujúcimi udalosťami ) 

           WACC – priemerné vážené náklady na kapitál 

 

EVA ako ukazovateľ je vyjadrením krátkodobej výkonnosti klastra a ako dlhodobý ukazovateľ 

musí byť v perpetuite a preto je potrebné upraviť výpočet s diskontáciou a to: 

                                                  NPV = 
   

  
 

  

  
  

Pričom sa do výpočtu ešte zakomponuje aplikácia súčasnej hodnoty rastových príležitostí – PVGO, 

čiže tá časť zisku, ktorá sa dá investovať do rastu a rozvoja klastra. 

                                           NPV = MVA = 
   

  
      

Pre výpočet WACC špecialisti Brealey,  Myers,  Allen  uplatňujú rovnicu, kde sa používa náklad na 

cudzí kapitál po zdanení čo zohľadňuje už veľmi objektívne daňovú kompenzáciu:  

                                     WACC =                
 

 
       

 

 
  

V ďalšom postupe je potrebné vypočítať váhy jednotlivých položiek kapitálu, náklady na cudzí 

kapitál a náklady na vlastný kapitál, k čomu slúžia vzorce: 

                     
 

 
  

 

  
                                    

                                      kde        - náklady na cudzí kapitál 

Viacerí autori vo svojich metodikách výpočtu zdôrazňujú, že aj ukazovateľ EVA je možné 

hierarchicky des agregovať tak, aby sa dali identifikovať práve tie veličiny, ktoré ho ovplyvňujú 

v praxi 

                                      EVA 
               NOPAT                               Náklady kapitálu 
              EBIT         x     ( 1 – tr )                                Kapitál           x            WACC 

          Prevádzkové      Prevádzkové                  Vlastný     Cudzí         Náklady          Náklady  

              výnosy               náklady                       kapitál      kapitál        na vlastný        na cudzí 

                                                                                                                    kapitál           kapitál 
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Na základe doterajších výpočtov sa následne aplikuje výpočet INEVA – IN pridanej ekonomickej hodnoty 

formou určenia koeficientu spread ( pre dlhodobý časový horizont výkonnosti klastra, ktorý nepracuje 

s tržnými cenami akcií a podielov klastra, čo je výhoda pri zabezpečení objektívnosti a vylúčenia skreslenia 

údajov v prípade nelikvidného trhu, či samotného klastra ), podľa vzorca: 

                              INEVA = 
         

  
           

      

      
      

 
Po ukončení výpočtu kumulovaného ukazovateľa INEVA je potrebné určiť aj tržnú pridanú hodnotu MVA. 

Ide o ukazovateľ založený na tržnej výkonnosti a je veľmi citlivý na zmeny a vývoj na trhu. Podstatou je, že 

pokiaľ je celková tržná hodnota klastra väčšia ako kapitál ktorý bol do firmy investovaný, tak klaster pre 

svojich vlastníkov a manažment zvyšuje hodnotu.. Pritom tržná hodnota sa dá stanoviť ako súčasná hodnota 

budúcich EVA  podľa vzorca: 

                     MVA = PV (EVA) =      
 
   

 

      
      

 
           

 
Po realizácii všetkých výpočtov sa musí pre kvantifikáciu závislostí a uskutočnenie analýzy vplyvov 

hlavných pôsobiacich faktorov na relevantnom trhu musí vykonať korelačná analýza, k čomu poslúži 

výpočtový formát typu: 

   
   

                    
 

  

Kde:     P  –  počet dvojíc pozorovaní/meraní ( Xij, Xi´,j´ ), pre ktoré platí: 

                      i ˂ i´ a  j ˂ j´ ( ide o tzv. konkordantné súhlasné páry ); 

            Q  –  počet dvojíc ( Xij, Xi´j´), pre ktoré platí   i ˂ i ´a  j ˂ j´ 

                     ( diskondordantné, nesúhlasné páry ); 

            TA – počet dvojíc pozorovania ( Xij, Xi´j´), pre ktoré platí i = i´, 

                      čiže páry ktoré majú rovnakú obmenu znakov A ( páry zviazané  

                      podľa znaku A ); 

            TB -  počet dvojíc pozorovaní ( Xij, Xi´j´),pre ktoré platí j = j´, čiže dvojice,  

                      ktoré majú rovnakú obmenu znakov B ( páry spojené podľa znaku B ). 

 

Poznámka:    Koeficient       sa pohybuje v hodnote od  - 1 do + 1 a dosiahnuté hodnoty majú rovnaký význam ako 

u korelačného koeficientu. Ak je medzi premennými zhoda , tak koeficient je = 1, inak je hodnota = 0 a ak je dosiahnutá 

opačná zhoda medzi skúmanými premennými, tak je hodnota koeficientu – 1.      

V nadväznosti na túto hlavnú časť výskumnej  práce sa v príslušnom Pracovnom výskumnom liste nachádza  

postup a je spracovaná databáza údajov a meraní o vybranej skupine skúmaných subjektov, pričom bol výber 

realizovaný náhodným spôsobom a to tak, že z každej skupiny A,B,C bola vyberaná jedna klastrová 

organizácia  a použité údaje a parametre jednak z už realizovanej SWOT analýzy a jednak z meraní v rámci 

experimentálnej časti jednotlivých riešených úloh výskumnej práce. 
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IV.  PROJEKTOVÁ   NÁVRHOVÁ   ČASŤ 

1.    Koncipovanie aktuálnej mapy regionálneho priemyselného klastrovania 

Popis navrhnutej metodiky a jej uplatnenia s cieľom zabezpečiť do budúcna jej certifikáciu príslušným 

ústredným orgánom štátnej správy sa nachádza v tejto tabuľke, obsahujúcej celý princíp modelovania 

činností, princípov, podmienok realizácie a hlavných znakov inkubácie klastrových habitatov v regionálnych 

podmienkach na Slovensku do nadchádzajúceho obdobia. 

     Tabuľka:  Návrh metodiky pre certifikovanie RKP 

ČASŤ  A:  Všeobecný model 
aplikácie RKP 

   

Návrh a plánovanie  Vyhodnotenie 
existencie klastra 
a jeho charakteristiky, 
pozície na trhu 
a vytvorenie vhodného 
mixu nástrojov 
a vlastného programu 
podpory klastra 

   

Implementácia Identifikácia klastrovej 
agentúry, koordinácia 
aktérov z verejnej 
a súkromnej sféry 

   

Monitoring a 
hodnotenie 

Typy vyhodnocovania 
a ich realizácia, 
interpretácia a využitie 
v praxi 

   

ČASŤ  B:  Konštituovanie 
podmienok 
realizácie RKP 

  

  Začlenenie klastrovej 
politiky do stratégie 
regiónu 

Holistický prístup 
tematického 
zlúčenia 
s rozvojovou 
politikou regiónu 

 

  Organizačná 
a inštitucionálna 
zodpovednosť za 
formuláciu 
a implementáciu RKP 

Kompetenčné 
centrum 

Formulácia 
finálnej verzie 
RKP na základe 
internej metodiky 

    Zaistenie 
implementácie 
RKP 

    Zaistenie 
monitoringu 
a hodnotenia RKP 

    Zaistenie 
informačného 
a konzultačného 
zázemia pri 
realizácii RKP 
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    Zaistenie 
propagácie RKP 

    Zaistenie 
koordinácie 
a spätnej väzby 
k inštitúciám 
implementujúcim 
NKP 

   Budovanie 
odborných kapacít 

Výber expertov 
a ich vzdelávanie 
a osobnostné 
aspekty 

   Implementácia RKP Realizácia aktivít 
pre zvládnutie 
kompetencií v 
rozsahu metodiky 
v previazanosti na 
NKP a RKP 

   

  Alokácia financií Rozpočet regiónu 
z verejných zdrojov 

 Štrukturálne 
fondy, rozpočty 
a dotácie úradov 

ČASŤ  C: 
 

Hlavné princípy 
uplatnenia RKP 

   

Stanovenie celkových 
cieľov 

Rozsah RKP v napojení 
na princípy RIS 3 

   

Iniciácia diskusie Regionálne forum a 
workshopy 

   

Identifikácia a 
mapovanie 

Definovanie 
špecifických 
hospodárskych 
atribútov regiónu 

   

Určenie strategických 
priorít 

Alokácia obmedzených 
zdrojov v prepojení na 
klastre s najväčšími 
prínosmi pre inovácie 

   

Určenie pozícií a úloh Vládne a regionálne 
inštitúcie a ich podiel 
na klastrovej politike 

   

Zber detailných 
informácií a ich 
selekcia 

Trh, konkurenti, 
dodávatelia, partneri, 
klienti, väzby 
a infraštruktúra klastra 

ČASŤ  D: Hlavné znaky pre 
inkubáciu 
klastrových 
organizácií 

 

Angažovanie 
kľúčových skupín 

Vedenie a aktivizácia 
procesov 

Cieľová skupina Manažment  
klastra 

Členovia  klastra 

Vyhodnocovanie 
a plánovanie smeru a 
cieľov 

Určenie kľúčových 
tém, problémov, výziev 
a spôsobov riešenia 

Základná premisa 
pre program 

Identifikovanie 
potenciálneho 
klastra 

Vytvorenie jadra 
– zakladajúci 
členovia 

Koordinácia verejných 
a súkromných aktivít 

Investovanie do sféry 
verejného prospechu 

 Identifikácia 
potenciálneho 
manažmentu 
klastra 

Základná 
odborová, 
výskumná a 
vzdelávacia 
infraštruktúra 

Voľba vhodnej 
organizačnej 
inštitucionálnej 
štruktúry 

Kompetentné aplikácie 
RKP 

 Identifikácia 
relevantného 
prostredia klastra 

Minimálna 
inovačná kapacita 
nosných členov 
klastra 
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Marketing 
a poskytovanie 
informácií o klastroch 

Určenie výhod 
a osobitostí klastrov 

Programový prístup 
klastrovej agentúry 

Adresovanie 
programu širokému 
spektru záujemcov 
o členstvo 

Kooperácia medzi 
účastníkmi – 
služby 
manažmentu 

Rozhodnutia 
a ukončení, resp. 
prijatí riešení 

Vyhodnotenie 
úspešnosti iniciatív 
a ich prijatie/neprijatie 
v RKP 

 Finančná podpora 
k budovaniu 
infraštruktúry 
a ľudských zdrojov 
pre manažment 
klastra 

 

Kontinuálne 
vyhodnocovanie 

Výstupy, pokrok, 
efektivita, analýza 
skutočných benefitov 

 Technická pomoc 
pre rozvoj kapacít 
manažmentu 

Financovanie 
malých 
inovačných 
projektov, 
budovanie dôvery 
a good - will 

   Aktívna úloha 
klastrovej agentúry 
pri podpore 
odborného zázemia 
klastra 

 

   Monitoring rozvoja 
klastra 

 

  Ciele 
Operatívne ciele 

Postupné 
budovanie 
manažmentu 

Manžment je 
rešpektovaný a 
akceptovaný 

   Stratégia klastra 
definovaná a prijatá 
členmi 

Existuje ochota 
k spolupráci 
a implementácii 
stratégie klastra 

   Nosní členovia 
aktívne prispievajú 
k práci 
manažmentu 

Nárast intenzity 
spolupráce medzi 
členmi klastra 

   Nosné aktivity sú 
zabezpečené 
manažmentom 
v celom rozsahu 

Využívanie služieb 
klastra jeho 
členmi 

   Manažment buduje 
kontakty 
s relevantnými 
stakeholdermi 
v rámci 
regionálneho 
inovačného 
systému 

 

  Predpísané výstupy  Manažment klastra 
je konsolidovaný 
a spôsobilý 
kompetentne riadiť 
procesy 

Počty členov sa 
zvyšujú 
 
Existuje 
pravidelný 
kontakt medzi 
členmi 

   Existencia 
komunikačných 
nástrojov v klastri 
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   Fungovanie 
strategického 
procesu u hlavných 
členov klastra 

Členovia klastra 
komunikujú 
s manažmentom 
pri riešení 
problémov 

   Nosné služby pre 
členov klastra sú 
definované 

 

  Doba realizácie 
programu 

Maximálne  5 rokov  
 

  Úroveň verejných 
investícií 

Skôr nízka, aj malé 
podpory môžu 
účelne podporiť 
projekty 

Obmedzenia na 
tvorbu 
networkingu pre 
podporu 
spoločných 
inovačných 
projektov 

  Podiel verejných 
zdrojov na 
financovaní 
projektov 

Významný podiel 
verejného 
financovania na 
celkovom rozpočte 
manažmentu 
klastra. Predpoklad 
-na začiatku cca 80 
% a postupné 
znižovanie až na 
cca 30 % 

Cca 50 % 
verejného a 50 = 
vlastného 
financovania 
klastra v priemere 
za sledované 
obdobie 

 

2.    Projektovanie  certifikovanej  metodiky  priemyselných  klastrových  habitatov 

Pre riešenie všetkých ďalších návrhov a formulovanie najdôležitejších parametrov bolo potrebné vo 

výskumnej  práci najprv stanoviť algoritmus riešenia a overovania vlastného postupu pri vyhľadávaní 

parametrov a ich definovaní a to tak, aby ich výpovedná hodnota čo najverenejšie odpovedala požadovaným 

špecifickým nárokom a rozvoju skúmaných klastrových zoskupení a to  najmä v segmente MSP , ale aj u tzv. 

významných lídrov a to vo všeobecnosti. Obrázok zobrazuje aplikovaný vlastný navrhovaný autorský 

algoritmus implementácie podľa prístupu uvedenému v ďalšej časti tejto práce. Následne je v tejto 

podkapitole rozpracovaný samotný navrhnutý prehľad a predstava riešiteľov tejto  práce  o parametroch č. 1 

až  7 vrátane popisu schopností a činností, ktoré podľa návrhu sa musia v budúcnosti v skúmanej  klastrovej 

organizácii  jednoznačne napĺňať pre zabezpečenie rastu inovačnej kapacity a kvality produkcie a služieb. 

  Obrázok:  Návrh algoritmu implementácie vybraných parametrov skúmaného subjektu  
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 Tabuľka:    Navrhnuté parametre pre implementácie 

Zoznam potrebných parametrov, schopností a činností, ktoré musí klaster  trvale implementovať 
a dosahovať pre trvale vysokú výkonnosť inovačného procesu. 

Parameter č.1 

Schopnosť identifikovať a navrhovať príležitosť 

Čím rýchlejšie objavíme príležitosť, tým skôr fungujeme a čerpáme menej zdrojov ako 
konkurencia. Musíme však vytvoriť reálny podnikateľský plán, minimalizovať riziká a zaistiť 
návratnosť zdrojov. 

Parameter č.2 

Schopnosť realizácie príležitosti a zbavenie sa rizík 

Potrebujeme doťahovať myšlienky do realizácie, dosiahnuť kompatibilitu inovácie 
s existujúcim systémom. Pritom treba uplatniť techniky odbornosti pružnej odozvy trhu, 
partnerstva a súčinnosti so zákazníkmi. 

Parameter č.3 

Schopnosť financovať inovatívnosť klastra 

Musíme vytvoriť zdroje na skúšanie, testovanie nového programu, projektov a postupov 
u zákazníkov a vedieť prefinancovať propagáciu získaných, či zamýšľaných výsledkov. 

Parameter č.4 

Schopnosť učenia sa a kooperovania 

Je potrebné neustále zvyšovať kvalifikácie a atestovanie tímu o nové licencie, skúšky 
a zhodnocovať nepretržite získané poznatky do úrovne nových projektov u zákazníkov. 
Pritom manažment musí vyhľadávať externé partnerstva ( know-how,  financie, personál) 
mimo klastra  a lokality pôsobenia. 

Parameter č.5 

Schopnosť pracovať s ľuďmi 

Okrem riadenia personálu, motivácie a hodnotenia výsledkov musíme vyhľadávať talenty 
a výrazne podporovať kreativitu a metódu brainstorming, ako aj vytvárať stabilizačnú 
základňu a prezentovať výsledky osobností. 

Parameter č.6 

Schopnosť strategickej dynamiky a pružnosti 

Potrebujeme vytvoriť v stratégii rezervu a kapacitu na inovovanie, akýsi zásobník nápadov 
a tieto uplatňovať v správny čas. Pritom nepretržite sledujeme trh a ostatné konkurenčné 
subjekty a okamžite reagujeme opatreniami na novinky. Citlivosť na prostredie je kľúčová 
a musí byť normou v dennom programe manažmentu. 

Parameter č.7 

Schopnosť projektovať budúcnosť a tvarovať trh. 

Musíme generovať projekty, neustále improvizovať a mobilizovať vzťahy a pružne riadiť 
pracovné tímy, Ide vlastne o strategickú architektúru a nie plánovanie. Fundované odhady 
prinášajú úspech a tvarujú budúci trh v danej oblasti v náš prospech. Výraznou silou musí byť 
individualita produktov čo chráni pred koncentráciou a tlakom na ceny. 

 

Poznámka:   Texty v tabuľke  sú uvádzané v 1. osobe množného čísla pre zvýraznenie internej potreby manažmentu 

stotožniť sa a vlastnou osobnosťou presadzovať parametre v praxi. - cit.: „ my musíme...“ 

2.3. Špecifikácia  a  charakteristika   kumulovaného   vzorového modelu skúmaného   habitatu  

Pri riešení výskumnej práce sa vychádza z určitých vstupných poznatkov a úvah o skúmaných subjektoch / 

priemyselných klastroch, pritom evidentne sa prejavila potreba vytvoriť akýsi spoločný a univerzálny 

predmet podnikania a hlavných činností tak, aby bolo možné zovšeobecňovať v danom segmente 

charakteristiky a parametre jednotlivých klastrov na základe prieskumnej vzorky 11 organizácií do jednej 

vzorového skúmaného subjektu pre ďalšie experimentovanie, overovanie a hodnotenie a pre ďalšie 

spracúvanie údajov k budúcim návrhom pre tvorbu moderného nového Programu inovatívnosti a kvality, 

široko a všeobecne aplikovateľného v budúcnosti pre celú oblasť pôsobnosti obdobných združení v oblasti 

priemyselnej produkcie, služieb a inžinieringu.  
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Vzorovo konštituovaný nosný program podnikateľských aktivít skúmaného subjektu – vzorového klastra, 

ktorý vznikol komprimáciou výsledkov, predmetu podnikania, priemerných hodnôt a spoločných parametrov 

i charakteristík  je vytvorený na nasledujúcom schematickom zobrazení v obrázku. 

Obrázok:   Nosný podnikateľský program a jeho členenie u skúmaného kumulovaného subjektu  

         

 

Poznámky:             Skupinu A prezentujú hlavné nosné činnosti podľa predmetu podnikania 

                               a to: Inžinierska, konzultačná a poradenská činnosť, vypracúvanie 

                               dokumentácie  pre  dotácie a úvery a pod. 

                               Skupinu B prezentujú hlavné nosné činnosti podľa predmetu podnikania a to: 

                               Priemyselná, stavebná a investičná činnosť, správa budov a nehnuteľností, stavebné opravy 

                               a úpravy, špecializované stavebné zákazky v energetickej, priemyselnej 

                               a environmentálnej oblasti, strojárska výroba a servisné služby  

                               Skupinu C prezentujú hlavné nosné činnosti podľa predmetu podnikania a to: 

                               Projektová návrhová a realizačná činnosť, poskytovanie obchodných 

                               dodávok a služieb, správa environmentálnych záťaží a technické občianske 

                               služby. 

Charakter poskytovania individuálnych a originálnych služieb a súvisiaci predaj myšlienok, informačných 

a organizačných modulov spočíva v nepretržite sa meniacom komunikovaní pracovníkov a expertov klastra 

so zákazníkom, jeho architektom, jeho dodávateľmi a obchodnými partnermi pri príprave, koordinácii, 

priemyselnom, investičnom a stavebno-technickom dozorovaní a rôznych úradných stavebných 

a hodnotiacich analýzach a konaniach počas celej doby prípravy, realizácie, kolaudácie a sprevádzkovania 

projektu, či diela zákazníka. 

 Realizácia nosného programu vyžaduje perfektné odborné a legislatívne znalosti investícií, úverov, režimov 

financovania, zákonov, predpisov, rôznych technických noriem, priemyselných, produktových, stavebných, 

energetických, ekologických a priemyselných technológií. 

 Dôležitým faktom je to, že firma vo viacerých inžinierskych činnostiach musí od počiatku získať, udržať a chrániť 

záujmy a dôveru svojho zákazníka (výkon formou mandátnych  príkazných zmlúv), pričom kompetenčne firma 

rozhoduje v mene zákazníka o jeho investícií, odsúhlasuje fakturácie a výkony dodávok a prác, ktorého vykonávajú 

v prospech zákazníka tretie osoby (dodávatelia, architekti a pod.). 

Ide o veľmi náročné a zodpovedné činnosti a originálne kompetencie ( udelené od zákazníka ) kde je 

potrebné okrem odbornosti dobre ovládať aj komunikáciu, Public relations, riešenie krízových situácií 

a prekonávanie konfliktov, či rizík, mať pružnú a modifikovateľnú organizačnú štruktúru a obchodnú 

stratégiu a s tým súvisiace riadenie a štábnu kultúru. 

Dôležitým artefaktom je špecifický, osobitý a individuálny prístup ku každému jednotlivému problému, či 

zadaniu v projekte zákazníka, čo vyžaduje širokú škálu vedomostí a postupov z oblasti psychológie predaja a 

klasifikácie typov zákazníkov. 

Nosný program 

                  Činnosť skupiny A    

               a stavebno - technický dozor 

                  Činnosť skupiny B        

       ekologických a polyfunkčných dielach 

                  Činnosť skupiny C 

         projektov zo štrukturálnych fondov         

                             EU   a   SR 
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Cieľom každej klastrovej organizácie je získať a udržať významné postavenie svoje a svojich členov 

v elite slovenských firiem a organizácií ( napríklad dosiahnuť zaradenie do tzv. silnej päťky v danom 

segmente pôsobnosti a nosnom predmete podnikania) a to v účelnej a realizovateľnej lehote napríklad piatich 

rokov. Preto sa každá takáto  organizácia musí stotožniť a uplatniť myšlienku, že: „klaster bude tak úspešný, 

akí budú úspešní a spokojní jeho zákazníci“. 

 

3.    Modely  a  inovačné  nástroje  klastrových  habitatov, expertná  databáza  a  stratégia 

       fungovania, princípy 

Počas riešenia teoretickej bázy znalostí pre budúci pripravovaný návrh nového Programu inovatívnosti 

a kvality produkcie klastra je potrebné sa inšpirovať poznatkami a východiskami viacerých, zdanlivo 

nesúvisiacich vedných oblastí, v ktorých je potrebné hľadať metódy, princípy a technologické nástroje, 

ktorých použitím je možné získať vhodnú teoretickú bázu pre koncipovanie nového spôsobu navrhovania, 

modelovania a realizácie projektovania produkčného programu skúmaného subjektu. To umožňuje následne 

vyvíjať manažérske nástroje a postupy s vlastnosťami a parametrami o ktorých je možné odôvodnene 

predpokladať, že môžu zásadne zvýšiť hodnotu súčasných znalostí a efektívnosť praktickej exploatácie 

v podmienkach podnikateľského prostredia. 

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

schopné:  

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.  

Poznámka:   V kontexte rozsahu a obsahu samotnej  práce sa zo strany autorského tímu výskumu  nepredpokladá za 

nevyhnutné absolútne zvládnutie a detailné rozpracovanie poznatkov uvedených v jednotlivých vedných odboroch 

a teóriách. Naopak, účelné je zameriavať sa na prostriedky, ktoré sa javia z aspektu ich aplikácie v manažérskej 

činnosti ako relevantné. V samotnej metodológii práce je potrebné pojednať aj o samotnom nosnom prístupe k riešeniu 

celej výskumnej , analytickej a experimentálnej problematiky a to o systémovom prístupe a najmä systémovom myslení. 

Systémové myslenie možno  definovať ako prístup k riešeniu problémov, nazeranie na nich ako na súčasť 

určitého vyššieho celku. Takýto spôsob vnímania okolitého sveta nepozostáva len z jediného princípu či 

myšlienky. Ide o súbor zvyklostí a praktík založených na viere, že jednotlivé komponenty určitého celku je 

možné správne pochopiť len v kontexte vzájomných vzťahov a vzťahov k iným systémom a nie izolovane. 

Systémové myslenie sa zameriava skôr na cyklické ako na lineárne skúmanie príčin a následkov.  

Vedecké systémové myslenie sa pokúša ilustrovať, že žiadne dve udalosti nie sú rovnaké. Hoci môže ísť o 

rovnaké činnosti, vždy prebiehajú za iných podmienok, v inom čase alebo na inom mieste. I nepozorovateľné 

rozdiely v podmienkach môžu spôsobiť veľké odlišnosti týchto javov vyvolávajúce neočakávané a zásadné 

zmeny v celom systéme.  

Systémové myslenie v exploatácii tohto výskumu predpokladá, že:  

1. Systém je dynamický a komplexný celok, ktorý interaguje ako štruktúrovaná funkčná jednotka;  

2. Energia, materiál a informácie tečú/plynú cez jednotlivé prvky tvoriace systém;  



Projekt:   Koncipovanie  inovačných  nástrojov  energetických a environmentálnych klastrových habitatov 

_____________________________________________________________________ 

46 
 

3. Systém je entita obklopená svojim prostredím; 

4. Energia, materiál a informácie tečú zo systému do okolitého prostredia  a naopak prostredníctvom polo - 

priepustnej membrány alebo hraníc.  

Práve vďaka už  spomínaným  ( v blízkej budúcnosti v podnikateľskej a manažérskej praxi v oveľa väčšej 

miere a prednostiam systémového prístupu sa približujúcim ) postupom  bude tento spôsob myslenia 

aplikovaný v manažérstve už dnes. Náznaky tohto trendu možno pozorovať najmä vo vnášaní systémového 

myslenia do riadenia podnikov a združení a to  prostredníctvom integrálnych podnikových informačných 

systémov alebo napríklad systémov kvality, strategických systémov riadenia, či environmentálneho riadenia, 

ktoré sa stávajú akýmsi „tmelom“ dnešných funkčne členených procesov a štruktúr organizácie. V prípade 

systémov kvality sú to skôr dôsledky celospoločenskej sociálno-ekonomickej integrácie v súčinnosti so 

snahou unifikácie pravidiel riadenia organizácií. 

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 podniku ako 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. 

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. 

 

3.1.  Nástroje  internacionalizácie  klastrov 

Základným faktorom zakladajúcim nárast klastrových organizácií vo svete i v SR je práve špecializácia, 

koncentrácia subjektov a združení do previazaných priemyselných odvetví a sprievodných služieb a to za 

účelom zvyšovania konkurencieschopnosti a ekonomickej efektívnosti. Klastre sú dnes preukázateľne zložité 

a dynamické organizačné systémy, plné inovatívneho potenciálu a technického i technologického zázemia 

a spôsobilé vysoko dynamicky aplikovať najnovšie vedomosti a výskumy v oveľa širšej miere ako 

samostatné podniky či MSP , alebo výskumné ústavy a univerzity. Na Slovensku je podľa dostupných údajov 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA z roku 2017 registrovaných 56 klastrov, z toho 16 je 

certifikovaných na bronzový a 1 na zlatý stupeň excelencie spracovanej analýzou ESCA ( Európsku 

sekretariát pre klastrové iniciatívy ). Pôvodne po roku 2000 u nás vzniklo postupne 38 priemyselných 

klastrov, z ktorých v súčasnosti aktívne pôsobí iba 13, pričom mnohé z nich prešli radikálnou zmenou svojho 

zamerania aj špecializácie i pôsobnosti na trhu a najmä výskumu, vzdelávania a inovácií. Skúmaním témy 

a sledovaním všetkých klastrov na jednotlivých registroch a informačných medzinárodných portáloch však je 

zistené, že klastre SR majú iba nízku mieru internacionalizácie a participácie na medzinárodných projektoch 

a sieťach, ako aj nedostatočnú prezentáciu navonok. Európska komisia podporuje oficiálne dve platformy 

spolupráce klastrov a to je The European Cluster Collaboration Platform ( ECCP ) – Európska platforma pre 

klastrovú spoluprácu, určená pre cielenú prepojenosť a interakcie projektov a aktivít medzi klastrami a ich 

členmi. Druhá platforma – The European Cluster Observatory  ( ECO ) – Európske klastrové observatórium 

sa venuje tvorbe zdrojov a výmene informácií na báze produktovej a vedomostnej sféry.  

ECCP:    Tu registrované klastre ( na Slovensku iba 4 organizácie ) prezentujú svoje profily, špecializácie, 

aktivity a účasť v medzinárodných projektoch. 

          Má štyri základné piliere a to: 

o        mapovanie klastrových organizácií a vyhľadávanie klastrov vo svete na základe vlastnej 

          klastrovej kombinácie požadovaných parametrov a kritérií 
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oo      medzinárodná spolupráca a objavovanie klastrov v strategicky významných krajinách aj mimo Európy 

ooo    klastrové participácie a stretnutia a networking spolupráce na match – making podujatiach 

oooo  európske klastrové partnerstvo pre zoznámenie sa s rozvojom a implementáciou rôznych 

          spoločných medzinárodných stratégií pre klastre a MSP v nich. 

 

ECT:   Toto zoskupenie zabezpečuje ako jednotný prístupový bod za účelom zberu štatistických údajov, 

analýz, mapovania klastrov a podnikateľskej klastrovej politiky v EÚ komplexné dokumenty a analýzy.  

          Sú to najmä: 

x       európske klastrové panorámy mapujúce klastre a poskytujúce aktualizáciu rôznych 

         štatistických údajov  v desiatich sektoroch priemyselných oblastí ( ako napríklad logistika, 

         kreatívny priemysel, energetika, ekológia,... ). 

xx      správy európskych klastrových trendov ktoré analyzujú trendy medzi sektormi a odvetviami,  

          globálne megatrendy budúcnosti v priemyselnej transformácii a to na báze  

          identifikovania spoločných interakcií. 

xxx    regionálne hodnotiace tabuľky ekosystémov s vykreslením silných a slabých stránok, 

          príležitostí a ohrození regionálnych a národných ekosystémov za účelom identifikácie 

          podmienok špecifických pre určenie rámcových pravidiel klastrovania. 

xxxx  prezentácia modernej praxe klastrových politík a to vo forme poradenskej a konzultačnej  

           podpory a analytiky. 

Vyššou formou spojenia práce a služieb pre podporu inovácií je zároveň zriadenie silne a koncepčne 

zameraného Európskeho observatória pre klastre a priemyselné zmeny v rámci ECT, ktoré už dáva dôraz aj 

v súlade so zámermi našich klastrov na ekologické inovatívne riešenia okrem už uplatňovanej digitalizácie, 

tvorivosti, podporných technológií a podobne. 

Poznámka:   Procesy európskej certifikácie klastrov sa realizujú v súčasnosti od roku 2013 pomocou benchmarkingu na 

označovanie kvality klastrov a to formou hodnotenia excelentnosti riadenia klastrových organizácií. V roku 2018 

prebehla certifikácia nových klastrov a recertifikácia klastrov, ktorým uplynula dvojročná platnosť 

certifikátov.Certifikovanie sa organizovalo prostredníctvom SIEA v rámci medzinárodných projektov CENTRAMO ( 

Cluster Excelence Network for Training and Mobility ) ACE ( Achieving Cluster Excellence ) a národný projekt 

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ako aj súčasne prebiehajúci projekt CLUSTER FY. 

Sledovanie parametrov a projektov klastrov na Slovensku je možné zosumarizovať do nasledujúcich 

kľúčových zistení a to:  sieťovanie firiem z akademickým sektorom,  spoločná stratégia a prístup 

k vzdelávaniu členov a zamestnancov klastrov,  spoločný výskum a vývoj,  kvalitné riadenie klastra. 

Táto nasledujúca časť výskumnej  práce analyzuje a porovnáva KP vo vybraných krajinách EÚ, čím 

poskytuje štrukturálnu a inštitucionálnu rôznorodosť využitia konceptu klastrov prostredníctvom národných 

alebo regionálnych politík.  

KP patrí medzi strategické priority EÚ v snahe o zvyšovanie konkurencieschopnosti Európy. 
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3.2.  Návrh modelu KP pre podmienky SR 

 

1. KONCEPCIA  

Východisková situácia:  

Súčasnou požiadavkou v rámci EÚ je podpora KO ako nástroja na podporu rozvoja inovácií. Koncepčne je 

KP v rámci Slovenska prepojená s európskou úrovňou KP, chýbajú však reálne výstupy. Príčinou je 

nedostatočné pochopenie konceptu klastrov a jeho popularizácia na verejnosti. Absentuje tu aj prepojenie 

národnej a regionálnej úrovne KP.  

Navrhované opatrenia:  

• iniciovanie spojenia všetkých zodpovedných aktérov, t.j. všetky zastupujúce strany Triple Helix: 

predstaviteľov vlády, výskumných a vzdelávacích inštitúcií a podnikateľskej sféry, čím sa zabezpečí prvý 

krok k tvorbe a prijatiu koncepcie KP; nevyhnutnou podmienkou je nájsť spôsob využitia konceptu klastrov 

v krajine a stanoviť ciele KP, kam sa má uberať, jej hlavné zásady a mechanizmy fungovania  

• zainteresovanie regionálnej vlády, ktoré je dôležité pre zabezpečenie kontinuity KP aj v oblasti finančnej 

podpory KO na danom území (centrum podpory KO). KP významne prispieva k rozvoju regiónov a 

odstraňovaniu regionálnych rozdielov v krajine.  

• popularizácia klastrov a KP - prepojenie regionálnej a národnej úrovne si vyžaduje znalosť a pochopenie 

konceptu klastrov a jeho benefitov. Využitie existujúcich nástrojov na európskej úrovni môže značne 

pomôcť zvýšeniu povedomia o koncepte klastrov a KP, čo by zabezpečilo kvalitné a vzdelané ľudské zdroje 

na úrovni vlády aj KO. Zapojenie do nadnárodných platforiem umožňuje rozvoj nadnárodnej spolupráce, 

ktorá podporuje vzájomné vzdelávanie v oblasti KP a zdieľanie poznatkov pri navrhovaní KP. Európske 

iniciatívy na podporu KO by mali dopĺňať národné a regionálne úsilie.  

2. LEGISLATÍVA (STRATEGICKÉ DOKUMENTY)  

Východisková situácia: Legislatívna úroveň predstavuje uznanie prínosu konceptu klastrov pre ekonomiku 

krajiny a rozvoj jej regiónov vládou, čo logicky vyúsťuje do prijatia vládneho dokumentu alebo stratégie 

výhradne venovaným podpore a rozvoju klastrov a KP. Na Slovensku v súčasnosti neexistuje takýto 

dokument. Prijatie vládneho dokumentu podporujúceho KP vytvára lepšie predpoklady na účinnosť KP a jej 

ďalšie zlepšovanie. Predstavuje záväzok vlády minimálne počas doby jeho trvania.  

Navrhované opatrenia:  

• zabezpečenie súladu stratégie KP s inými už prijatými strategickými dokumentmi na úrovni EÚ (Európske 

klastrové memorandum, Stratégia Európa 2020 - Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a 

inkluzívneho rastu, Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj - OSN, Politika súdržnosti) a na národnej úrovni 

(Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR, Národný program reforiem - základný národný dokument 

Stratégie Európa 2020, Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

SR, Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, Koncepcia rozvoja cestovného ruchu), tak ako to vyžaduje 

úroveň koncepcie modelu KP. Lepšie prepojenie KP s ostatnými politikami zabezpečí vyššiu efektívnosť 

vynaložených zdrojov a dlhodobú udržateľnosť KP. Vhodným príkladom je stratégia na podporu klastrov v 

ČR (Národná klastrová stratégia), ktorá rovnako kládla dôraz na prepojenie využitia klastrov v kontexte už 

existujúcich stratégií a politík.  

• prijatie dlhodobého strategického klastrového dokumentu s celoštátnym dosahom, ako legislatívneho 

rámca na podporu rozvoja KO, ktorý zabezpečí konsenzus rezortov. Zodpovedným orgánom by malo ostať 
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MH SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR, prípadne ďalšími rezortmi. Je potrebné zabezpečiť pravidelnú 

aktualizáciu dokumentu v súlade s potrebami KO a systematickosť v prijímaní nových rozhodnutí.  

3. PRIJÍMATELIA (CIEĽOVÉ NASMEROVANIE)  

Východisková situácia: V súčasnosti sú príjemcami verejnej podpory na Slovensku priemyselné KO, ktoré 

majú právnu formu ZZPO, tvoria ich vzájomne prepojené podnikateľské subjekty, pridružené inštitúcie a 

organizácie z oblasti vzdelávania a vedy a orgány samosprávy. Svoju činnosť v oblasti priemyselných 

činností vykonávajú minimálne 2 roky. Súčasná priama podpora KO taxatívne vymedzuje oblasti pôsobenia, 

ktoré sú z poskytnutia finančnej pomoci vyňaté, napr. sektor rybolovu, prvovýroby, vývoz do tretích krajín, 

atď.61 V rámci územného pôsobenia sú v rámci výziev podporované KO mimo Bratislavského kraja. V 

kontexte 19. globálnej konferenie TCI62 „Globálne zmeny: výzvy pre inovačné klastre“, boli vyslovené 

závery, ktoré zdôrazňujú dôležitosť podpory “start-up“-ov a „scale-up“-ov pre sústavnú dlhotrvajúcu 

inovačnú kapacitu, podporu internacionalizácie a dôvery, ktorá súvisí s osobnými vzťahmi medzi členmi KO 

navzájom a medzi členmi KO a zúčastnenými aktérmi. 

Navrhované opatrenia:  

• definovanie príjemcov KP v kontexte s už existujúcimi a realizovanými politikami, t.j. KO pôsobiace vo 

všetkých priemyselných odvetviach bez sektorovej selekcie.  

• príjímateľmi KP by mali byť už existujúce KO s určitou úrovňou výkonnosti,  

t.j. konkurencieschopné a udržateľné KO - ide o prvú fázu procesu podpory KO. Vláda by mala podporiť 

už existujúce KO, ktoré preuázali schopnosť etablovať sa na trhu a spolupracovať. V ďalšej fáze by bola 

podpora zameraná na vznik nových KO v odvetviach, ktoré by v rámci regiónov určili regionálni 

zástupcovia vlády v súlade s RIS3, aby sa zabránilo stagnácii alebo zotrvačnosti ekonomiky. Podpora 

novovznikajúcich KO by bola aktuálna v neskoršom období, pretože finančná náročnosť nástrojov na 

podporu takýchto KO je vyššia (vzhľadom k ich vyšším a špecifickejším potrebám). Krajina s obmedzenými 

zdrojmi by si mala stanoviť obmedzený počet priorít, špecializovať sa na ne, a tak dosahovať konkurenčnú 

výhodu. Na Slovensku je potrebné v rámci KP zacieliť verejnú podporu na regióny a ich konkurenčné 

výhody, prípadne nadviazať na existujúce priemyselné odvetvia s ohľadom na úroveň podnikateľského 

prostredia a jeho inovačnú kapacitu.  

• výber konkrétnych odvetví na základe jedinečných silných stránok regiónov - silné stránky by mali byť 

definované na základe skutočnej analýzy zdrojov; Vybrané by boli konkrétne odvetvia, ktoré sú jedinečné a 

odlišujú región od ostatných regiónov, čím by sa predišlo „mega - trendovým“ oblastiam“.  

4. NÁSTROJE (PODPOROVANÉ AKTIVITY)  

Východisková situácia: V súčasnosti sú podporované aktivity zahŕňajúce vzdelávanie organizované KO, t.j. 

workshopy, konferencie, semináre, špecializované vzdelávacie aktivity, prezentáciu KO a ich členov v 

zahraničí, napr. prostredníctvom účasti na výstavách, účasť v medzinárodných projektoch a sieťach, 

vypracovanie analytických, koncepčných a strategických dokumentov a expertné činnosti. Najvýznamnejšou 

podporou sú klastrové programy vo forme výziev ku schémam na podporu KO, ktorým chýba 

systematickosť.  

Tu vyvstáva otázka, či je existencia klastra udržateľná, aj keď je prvotná podpora odstránená. Dôkazy sú 

negatívne, čo naznačuje, že vznik klastra je veľmi dlhý a nákladný proces s vysokou poruchovosťou, a v 

mnohých regiónoch sa nevypláca, pretože sa môže vytvoriť dlhodobá závislosť na vládnej podpore. Je preto 

dôležité správne stanoviť dĺžku a výšku finančnej podpory, a to v závislosti od stanoveného cieľa. V prípade 

Slovenska je navrhnutá podpora pre vybraté KO s jasne definovaným potenciálom. 

 Navrhované opatrenia:  

• diferencovanosť nástrojov - jednotlivé druhy a rozsah nástrojov sa líšia podľa štádia rozvoja KO. V prvej 

etape podpory KO by sa KP a jej nástroje mali zamerať na už existujúce KO, ktorých potenciál bude overený 
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odbornou analýzou a dohodnutými ukazovateľmi hodnotenia výstupov; klastrové opatrenia na podporu 

podnikania by mali mať charakter podpory rozvojových aktivít  

• zameranie na nepriame nástroje, tzv. technickú pomoc, namiesto finančných (niekedy protekcionistických) 

opatrení, akými môžu byť dotácie alebo granty  

• zameranie výziev klastrových programov na spoluprácu cez spoločné projekty viac ako na konkurenciu v 

rámci KO. Pozitívom takejto podpory je, že aj v prípade, že KO prostredníctvom prihláseného projektu grant 

alebo dotáciu nezíska, projekt medzi členmi KO môže pokračovať v inej forme spolupráce 

 • zlepšiť využívanie programu územnej spolupráce so zameraním na skutočné cezhraničné projekty, nie iba 

zosúladenie klastrových programov  

• definovanie podporovaných aktivít, ktoré klastrový program oprávňuje na získanie verejnej podpory, t.j. 

okrem vzdelávacích, marketingových a propagačných činností, aj výdavky na prevádzku a mzdové náklady.  

• definovanie dĺžky obdobia poskytovania finančnej pomoci KO v kontexte štádia, v ktorom sa KO 

nachádza, s postupne klesajúcim objemom financií  

• zavedenie systému získania finančnej podpory formou súťaže, ktorá by motivovala KO viac ako doterajšia 

forma definovania špecifických podmienok oprávnenia na získanie finančnej podpory  

• navýšenie rozpočtu pre podporu KO, kde v minulých obdobiach neboli KO poskytnuté dotácie z dôvodu 

limitovanej výšky alokovaných finančných zdrojov (napriek tomu, že mohlo ísť o rovnako kvalitné projekty 

ako v prípade KO, ktoré finančnú podporu dostali)  

• systém financovania KP podporuje účasť súkromných finančných zdrojov, ktoré podporujú efektívnosť 

ich využívania a istú udržateľnosť v porovnaní s politickou stabilitou (nestabilitou) 

 • zabezpečenie tvorby programov na čerpanie európskych fondov v oblasti podpory KO - vypracovanie 

systému na čerpanie štrukturálnych fondov na podporu vzniku a rozvoja KO a KP. To si vyžaduje 

pripravenosť subjektov zodpovedných za riadenie, implementáciu a kontrolu čerpania európskych 

štrukturálnych fondov, ako aj absorpčnú kapacitu prijímateľov.  

• znižovanie administratívnej náročnosti procesov spojených s implementáciou KP a realizáciou finančnej 

podpory  

• pravidelné aktualizovanie databázy aktívnych KO, ktoré bude spravovať agentúra zodpovedná za 

implementáciu KP, a ktoré bude zverejnené na jej webovom sídle, príp. inom verejne dostupnom mieste.  

• profesionalizácia a budovanie ľudských zdrojov – zameranie na manažment KO, vzdelávanie 

zamestnancov, štatutárov, predovšetkým reálnymi príkladmi z krajín úspešne implementujúcich KP formou 

výmenných seminárov, workshopov, konferencií, a pod. Vybudovanie skupiny odborníkov na realizáciu 

tréningových aktivít pre manažment KO, ktoré budujú tímovú spoluprácu a sú dôležité pri tvorbe spoločných 

projektov, nových kontaktov a spolupráce. V rámci nepriamej podpory sa KP na Slovensku viac menej 

nerealizuje. Jej vhodným nástrojom by mohli byť:  

• realizácia kampane na zvýšenie povedomia o koncepte klastrov a o benefitoch vyplývajúcich z účasti v KO 

pre podnikateľské subjekty, inštitúcie z oblasti vedy a vzdelávania a pre samosprávu  

• systém vzdelávania zamestnancov verejnej správy, regionálnych inštitúcií zodpovedných za KP, 

akademických a výskumných organizácií  

• podpora medzinárodnej spolupráce podporou účasti KO v spoločných cezhraničných, nadnárodných a 

medziregionálnych programoch.  
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5. INŠTITÚCIE - inštitucionálny rámec KP predstavuje vytváranie prostredia podporujúceho vznik a rozvoj 

KO a realizáciu klastrovej stratégie. Možno hovoriť o subjektoch podporujúcich a koordinujúcich KP. V 

súvislosti s obmedzenými finančnými zdrojmi je snahou KP nezvyšovať administratívne štruktúry politiky.  

Východisková situácia: Na Slovensku je KP v kompetencii MH SR, ktoré je od roku 2016 aj 

vykonávateľom schém na podporu priemyselných klastrov (pôvodne ním bola agentúra SIEA, ktorá plní 

štátne úlohy v oblasti podpory inovácií). Nedbanlivosť inštitucionálnych podmienok nevedie k pozitívnemu 

rozvoju KO.  

Navrhované opatrenia:  

• poverenie výkonom KP vyčlenenú jednotku v rámci MH SR, príp. nadrezortnú špecializovanú agentúru, 

ktorá by sa ministerstvu zodpovedala za svoju činnosť. Vhodné je vybrať agentúru, ktorá by zodpovedala 

zároveň za inovácie a VaV, a ktorá by už mala skúsenosti s implementáciou vládnej politiky. Agentúra, príp. 

jednotka by uskutočňovala aktivity spojené so vzdelávaním manažmentu KO, tréningom zručností, a pod.  

• zriadenie jednotiek na podporu KO a KP na regionálnej úrovni - podobne by bola riešená inštitucionálna 

otázka na regionálnej úrovni, kde by mali za úlohy v oblasti KP zodpovednosť VÚC a ich oddelenia 

regionálneho rozvoja, príp. regionálne inovačné centrá.  

6. HODNOTENIE znamená zhodnotenie vplyvu uskutočnených opatrení KP v kontexte prijatých cieľov KP 

na jednej úrovni a zhodnotenie vplyvu realizovaných opatrení KP na úroveň rozvoja KO na úrovni druhej.  

Východisková situácia: V prípade Slovenska nie je zavedené hodnotenie na žiadnej z týchto úrovní. 

Hodnotenie prebieha iba v rámci vyhlásených výziev Schém de minimis, kde sa posudzuje splnenie 

požiadaviek prihlásených projektov na verejnú podporu. 

Navrhované opatrenia:   

• zabezpečenie hodnotenia KP:  

a) na úrovni strategického dokumentu- t.j. klastrovej stratégie s cieľom zvýšiť efektívnosť využívania 

verejných zdrojov  

b) na úrovni klastrových programov (výziev) – dosiahnutie stanovených cieľov, ukazovateľov  

c) na úrovni projektov - sledovať vývoj podporených projektov a úroveň dosiahnutia ich cieľov, 

ukazovateľov  

d) na úrovni regiónov - hodnotiť úspešnosť jednotlivých regiónov prostredníctvom ich podielu na počte 

úspešných projektov, ktoré prešli hodnotením a získali verejnú podporu, podielu finančných prostriedkov 

získaných prostredníctvom projektov a hodnotenie podielu krajov na objeme rozhodnutých finančných 

prostriedkov  

• navrhnutie systému hodnotenia na meranie výkonnosti KO (akreditácia, ocenenie najvýkonnejšej KO, 

atď.)  

• vytvorenie súboru hodnotiacich ukazovateľov potrebných na posudzovanie efektívnosti implementácie 

klastrových projektov na národnej úrovni. Výsledky hodnotenia sú vhodným zdrojom príkladov dobrých 

praktík, ktoré môžu byť využívané pri formulovaní následných výziev a iných typov verejných intervencií.  

• súbor vlastných ukazovateľov výkonnosti KO – predložené samotnou KO ako súčasť hodnotiacej správy o 

jej činnosti. Hodnotenie má vplyv na pozíciu manažéra KO, ktorý v prípade neúspechu môže niesť 

zodpovednosť za nedostatočnú odbornú spôsobilosť. Vedľajším účinkom by bolo zvyšovanie profesionálnej 

úrovne riadenia KO.  

____________________________________________________________________________ 
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3.3.   Návrh modelu KP a implementovanie klastrových habitatov 

Výsledky literárnych  rešerší spracovaných  v rámci výskumu poukázali na existenciu veľkého množstva 

definícií klastra a politiky klastrov. Tento nedostatok jednej jasnej definície spôsobuje zložitosť definovania 

modelu KP, aj vzhľadom k rôznym spôsobom a výsledkom realizácie KP. Model KP preto vychádza z 

poznatkov o vplyve KP a existujúcich klastrových programov na vznik a rozvoj KO.  

Druhá rovina, ktorá ovplyvňuje tvorbu modelu KP predstavuje faktory ovplyvňujúce KP. Na základe 

rozsiahlej rešerše literárnych zdrojov boli definované tieto:  

• inštitucionálna podpora KP  

• nástroje KP  

• kvalita sociálneho kapitálu (znalostná infraštruktúra)  

• politické podmienky a to konkrétne: 

    - konsenzus koordinácie KP naprieč rôznymi ministerstvami  

    - miestne vedenie  

    - minimálna výška zdrojov.  

Návrh modelu ďalej vychádza z definícií KP, ktoré ju charakterizujú ako proces zložený z rôznych aktivít, 

ktoré sa uskutočňujú v rôznych fázach, s cieľom dosiahnuť stanovenie politických cieľov. V rámci každej 

fázy je možné popísať základné aktivity, ktoré smerujú k naplneniu cieľa KP:  

1. analýza ekonomiky a existujúcej KP – je analytickou fázou procesu KP. Prvá časť je analýzou ekonomiky 

ako celku a je uskutočnená použitím základných ekonomických ukazovateľov (zdroje) akými sú rast HDP, 

miera zamestnanosti, výška miezd, úroveň inovácií. Druhá časť je revíziou existujúcej KP a jej opatrení so 

zámerom určiť, ktoré z nich je potrebné zmeniť, pridať, vypustiť a pod.  

2. zmapovanie a analýza KO - je rovnako analytickou fázou, v rámci ktorej je nevyhnutná analýza 

jednotlivých existujúcich, príp. rodiacich sa KO; jej výsledkom je definovanie faktorov ovplyvňujúcich 

rozvoj KO a potrieb KO. Zistenia z tejto fázy slúžia ako zdroj informácií pre ďalšie fázy procesu KP.  

3. rozvoj, príp. tvorba novej KP – je fázou, ktorej výsledkom je stanovenie stratégie KP a cieľov, ktoré by 

mala KP dosiahnuť. Podmienkou jej úspešnosti je rovnako ako v prvej fáze zainteresovanie všetkých aktérov 

KP, t.j. výskumných inštitúcií, firiem a vlády.  

4. realizácia KP - predstavuje definovanie konkrétnych aktivít, programov, zdrojov a nástrojov na 

dosiahnutie stanovených cieľov KP.  

5. sledovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie KP – je nevyhnutnou časťou procesu KP, ktorá vyžaduje 

nastavenie hodnotiaceho systému výsledkov realizácie KP, príp. nastavenie systému hodnotenia úrovne 

alebo výkonnosti KO. Je činnosťou, ktorá slúži tvorcom politiky na hodnotenie efektívnosti využitia 

verejných zdrojov, ale aj obhajobu ich ďalšieho použitia v nasledujúcom období v snahe zachovania 

kontinuity a udržateľnosti KP. Súčasťou tejto fázy je aj zlepšovanie KP, t.j. neustály proces prispôsobovania 

KP aktuálnym trendom v oblasti KP a zavedenie potrebných zmien. V rámci tejto fázy je vhodné definovať 

dobré praktiky pri realizácii KP.  

V rámci každej úrovne sú definované kľúčové charakteristiky modelu KP. Spôsob, akým sú jednotlivé 

charakteristiky v rámci procesu KP naplnené, ovplyvňuje dopad KP na úroveň rozvoja KO. Ide o tieto 

úrovne modelu KP: koncepcia, legislatíva, prijímatelia, nástroje, inštitúcie a hodnotenie. V nasledujúcej 

časti sú tieto úrovne bližšie definované:  
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1. KONCEPCIA – je výsledkom iniciatívy na tvorbu a prijatie KP, fázy v ktorej všetky strany Triple Helix 

modelu, t.j. predstavitelia vlády, výskumných a vzdelávacích inštitúcií a podnikateľskej sféry, podporia a 

uznajú dôležitosť konceptu klastrov pre ekonomiku krajiny. V prípade, že KP v krajine už existuje, je 

potrebná revízia doterajších opatrení. Koncepcia KP je naviazaná aj na oblasť vedy a výskumu, podpory 

inovácií, malého a stredného podnikania, regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti. Na úrovni 

koncepcie sú pre model KP dôležité nasledujúce charakteristiky:  

• konsenzus rezortov a sektorov - KP nie je izolovanou politikou, má prierezový charakter a spravidla 

zasahuje do iných oblastí, verejných politík, s ktorými zdieľa v určitých oblastiach svoje ciele. Pri tvorbe 

koncepcie KP je potrebné vychádzať z už prijatých koncepcií týchto politík; ide o prepojenie KP na 

horizontálnej úrovni. Prepojenie KP na iné už existujúce politiky vychádza z tvrdenia, že pre úspech KO je 

dôležitý obsah politík, ktoré vytvárajú vhodné prostredie na ich vznik a rozvoj (napr. obsah hospodárskej 

politiky a štruktúra procesu tvorby tejto politiky zaisťuje vysokú mieru konkurencie a podporuje vedu a 

technológie). Koncepcia KP je tak definovaná skupinou súvisiacich rezortov. Výsledná koncepcia KP by 

mala odrážať konsenzus všetkých aktérov Triple Helix. Dôvody sú tieto: tvorcovia KP nemajú všetky 

dôležité informácie potrebné na rozhodnutia, pretože nie sú ľahko dostupné; ak sú zainteresované strany 

zúčastnené pri tvorbe cieľov, môžu všetky nejasnosti a nezrovnalosti vydiskutovať a zosúladiť výsledné 

znenie; vďaka účasti všetkých strán sa medzi nimi zlepšuje komunikácia, porozumenie a dôvera, čo je 

predpokladom stability a kontinuálnosti KP a jej opatrení.  

• vertikálna synergia – KP je tvorená na národnej úrovni a jej implementácia prebieha na národnej a/alebo 

na regionálnej ( lokálnej ) úrovni. Ide o tzv. vertikálne prepojenie. Pozitívom prepojenia je politický proces, 

ktorý podporuje stabilné a predvídateľné rozhodnutia a alokuje dôležité rozhodnutia na regionálnu úroveň. 

KO sú v súčasnosti považované za významnú súčasť a kľúčový faktor rozvoja regionálnych inovačných 

systémov. KP na regionálnej úrovni môže prispieť k účinnejšej implementácii konceptu klastrov; umožňuje 

identifikovať lokálne problémy, navrhnúť riešenia a preniesť ich na regionálne orgány alebo smerovať 

smerom hore na zodpovedajúcu úroveň, na ktorej je možné ich vyriešiť. V súčasnosti regióny zohrávajú pri 

tvorbe vhodných rámcových podmienok pre súvisiace odvetvia dôležitejšiu úlohu ako v minulosti. Kým 

tradičnou úlohou regionálnych intervencií bolo zníženie rozvojových disparít medzi rozvinutejšími a menej 

rozvinutými regiónmi, nový prístup regionálnej politiky zahŕňa snahy o využitie nerozvinutého potenciálu vo 

všetkých regiónoch v záujme zvýšenia regionálnej konkurencieschopnosti. V prípade členských krajín EÚ je 

tiež dôležité prepojenie KP na národnej úrovni a úrovni EÚ.  

• popularizácia klastrov – predstavuje informovanosť verejnosti o benefitoch klastrov a KP. Častým 

problémom nízkeho povedomia o koncepte klastrov je slabá úroveň jeho prezentácie, mechanizmov 

informovania verejnosti a publicity opatrení na podporu klastrov.  

2. LEGISLATÍVA ( STRATEGICKÉ DOKUMENTY ) – predstavuje právny rámec KP, ktorý pokrýva 

hlavné problémové okruhy KP strategickými dokumentmi. Je dôležitý pre vytvorenie dôveryhodnosti a 

zabezpečenie kontinuity KP.  Prijatie vládneho dokumentu predstavuje uznanie vlády o prínose konceptu 

klastrov pre ekonomiku krajiny a rozvoj jej regiónov. Jeho existencia je nevyhnutná pre úspešnú činnosť KO 

(politika, regulácie, stimuly, zjednodušené podnikateľské procesy, atď.). Na úrovni legislatívy sú pre model 

KP dôležité nasledujúce charakteristiky:  

• integrita prijímaných dokumentov – politika klastrov nie je samostatným prvkom politiky, môže 

zohrávať úlohu rámca v iných oblastiach politiky. Dokumenty KP by mali byť doplnením už existujúcich 

dokumentov a zákonov podobne zameranej politiky, ktorej súčasťou je podpora klastrov   ( prevažne 

inovačnej politiky, politiky na podporu MSP alebo politiky na podporu VaV ). Existencia vládneho 

dokumentu, zameraného výhradne na podporu KO vytvára lepšie predpoklady na účinnosť KP a jej ďalšie 

zlepšovanie, aj keď prínosom pre ekonomiku je až reálne naplnenie cieľov daných dokumentov.  

• systémovosť prijímania dokumentov – strategické dokumenty môžu byť prijímané systémovo, v 

nadväznosti na vytvorenú koncepciu alebo spôsobom „ad - hoc“. Prijatie strategických dokumentov 

nezabezpečuje vytvorenie dobrej KP, výsledky sa prejavia až po určitom období. Podľa Európskej komisie 

(2015) sa vplyv KP prejaví až po dekáde strategického a nepretržitého úsilia.  
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• udržateľnosť opatrení – zabezpečenie účasti všetkých zainteresovaných strán Triple Helix do procesu 

tvorby cieľov a opatrení KP s jasným rozdelením úloh, je najefektívnejší spôsob ako zabezpečiť, aby sa 

potreby všetkých strán rozvíjali spôsobom, ktorý by podporoval hospodársku udržateľnosť. Nezaradenie 

všetkých kľúčových strán do tvorby cieľa je najčastejšou príčinou nezhôd a nakoniec zlyhania KP.  

3. PRIJÍMATELIA ( CIEĽOVÉ  NASMEROVANIE ) – predstavujú konkrétne zameranie KP. KP je 

charakterizovaná rôznorodosťou prístupov, môže byť zameraná podľa typu prijímateľa (adresáta) na 

konkrétne: i) miesta (hlavné regióny, zaostávajúce regióny), ii) sektory (kľúčové technológie, 

nanotechnológie, biotechnológie; dynamické, otvorené, strategicky dôležité), iii) subjekty (univerzity, MSP, 

spin - off firmy, zahraniční investori) alebo iv) oblasti (stimulovanie regionálnej ekonomiky, posilnenie 

medzinárodnej konkurencieschopnosti, poskytnutie väčšieho priestoru pre výskum). Z hľadiska rozsahu 

môžu byť prijímateľom KP všetky miesta, sektory, subjekty a priemyselné odvetvia alebo len presne určené 

alebo vybrané miesta, sektory, aktéri, odvetvia alebo je podporovaný len jeden sektor, oblasť, aktér alebo typ 

miesta. Z hľadiska štádia vývoja, v ktorom sa KO nachádzajú, sa podpora môže zameriavať na: i) vznikajúce 

KO, ii) rozvinuté KO alebo iii) stagnujúce KO. Medzi hlavné charakteristiky tejto úrovne modelu KP patria:  

• jasnosť a merateľnosť cieľov – ciele KP môžu mať charakter strategických cieľov alebo operatívnych; 

môžu byť vyjadrené explicitne, implicitne alebo absentujú. Stanovené ciele by mali byť jasné a merateľné, a 

spolu s nimi by mali byť definované ukazovatele a kontrolné mechanizmy ich plnenia. Stanovenie jasných 

cieľov má vplyv na záverečné hodnotenie - príliš všeobecný cieľ  znamená, že jeho dosiahnutie je veľmi 

ťažké hodnotiť (viďte úroveň HODNOTENIE).  

• adresnosť prijímateľov – pri rozhodovaní o prijímateľoch KP je kľúčovým faktorom vytvoriť 

konkurencieschopnú výhodu krajiny a jednotlivých regiónov, a vyhnúť sa kopírovaniu úspešných príkladov 

v iných krajinách.  

4. NÁSTROJE ( PODPOROVANÉ AKTIVITY ) – sú prostriedkom realizácie zámeru stratégie KP. Ich 

úlohou je vytvárať prostredie podporujúce napĺňanie definovanej stratégie a stanovených cieľov KP. 

Nástroje KP musia vychádzať z potenciálu krajiny a jej regiónov a z definovaných potrieb KO, ktoré majú 

naplniť. Konečný mix nástrojov a opatrení KP sa preto v jednotlivých krajinách a regiónoch môže líšiť. 

Nástroje využívané KP sú kombináciou nových a existujúcich nástrojov. To potvrdzuje skutočnosť, že KP je 

prierezovou politikou a využíva nástroje iných politík spôsobom, ktorý má za cieľ zvýšiť ich účinnosť pri 

podpore KO. Európska komisia (European Commission, 2013) rozlišuje tri hlavné skupiny nástrojov KP: i) 

podporné platformy alebo KI, ktoré organizujú aktivity, poskytujú informácie o trhoch alebo relevantných 

vládnych programoch; ii) podpora spoločných akcií - napr. spoločné úsilie v oblasti VaV, rozvoj spoločného 

vzdelávacieho programu; iii) aktualizácia podnikového prostredia – špecifická podpora, ktorá je zameraná 

na konkrétnu KO, napr. výstavba výskumného ústavu, program pracovného rozvoja, kde vláda pokrýva 

všetky náklady. Nástrojom KP na podporu súťaženia sú: i) akreditačné schémy alebo ii) národné klastrové 

súťaže. Sú zamerané na podporu vedúcich KO v krajine a umožniť im uspieť v medzinárodnom prostredí 

(Maďarský program pólov, Nemecký Spitzencluster). Charakteristikami tejto úrovne sú:  

• variabilita nástrojov – dáva možnosť prispôsobenia sa aktuálnym potrebám KP a jej prijímateľov. 

Nástroje závisia od vývojového štádia, v ktorom sa KO ako prijímateľ KP nachádza. Počiatočné fázy 

existencie KO vyžadujú podporu pri budovaní stratégie KO, jej mena, značky, kontaktov. KO v rozvinutej 

fáze existencie potrebujú podporu v oblasti vzdelávania, internacionalizácie, podporu zviditeľnenia v 

zahraničí, s cieľom dosiahnúť úroveň excelentnosti.  

• motivačnosť nástrojov – nástroje KP môžu byť i) priame a ii) nepriame. Najčastejšou formou priamej 

podpory sú dotácie, poskytované prostredníctvom programu a jeho výziev. Klastrový program je výsledkom 

organizovaného úsilia vlády zvýšiť vytváranie, rast a konkurencieschopnosť KO. Program musí mať 

starostlivo plánovaný dopad, definovaný rozsah finančných prostriedkov, aktivity, organizačné povinnosti a 

podmienky získania finančnej podpory. Je vytváraný na určité obdobie a jeho ďalšie pokračovanie je 

výsledkom zachovania kontinuálnej KP. Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že úspešné KP sa zvyčajne viac 

zameriavajú na nepriame nástroje v dôsledku ich vyššej účinnosti (napr. poskytovanie informácií, dát a 

výsledkov analýz, podpora spolupráce,  medzinárodných sietí, vzdelávanie, podpora start-upov, propagácia 

KO v zahraničí).  
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Získanie nároku na verejnú podporu, ako jedného z nástrojov KP, by malo byť podmienené splnením 

definovaných indikátorov alebo kritérií. Získanie podpory by malo byť výsledkom súťaže, nie automatickým 

procesom.  

• celoplošnosť nástrojov – nástroje národnej KP by nemali byť obmedzené miestom pôsobenia. Na úrovni 

regiónov by mali vychádzať z územného rozdelenia.  

• stabilita a predvídateľnosť nástrojov – súvisia najmä s objemom verejnej finančnej podpory a odrážajú 

možnosti štátneho rozpočtu. S tým úzko súvisí nedostatok finančných zdrojov, ktorý môže byť dôvodom 

neprijatia zákona a vyústiť tak do nesystematickej a nepredvídateľnej podpory.  

5. INŠTITÚCIE – inštitucionálna štruktúra KP má kľúčový vplyv na podobu a smerovanie KP. Predstavuje 

subjekty zamerané na podporu KP, implementáciu alebo výkon KP alebo realizáciu klastrových programov. 

Inštitúcie majú podobu i) ministerstiev, ii) špeciálnych agentúr alebo iii) subjektov na regionálnej úrovni. Z 

hľadiska organizačnej štruktúry je riadiacim orgánom zvyčajne primárne ministerstvo, ktoré má explicitnú 

právomoc stanoviť národné ciele v oblasti KP, a v ktorého kompetencii je implementácia KP. Inštitucionálny 

rámec KP tvoria aj ďalšie ministerstvá, ktorých ciele sa prelínajú s cieľmi KP. Za výkon KP, resp. konečnú 

realizáciu aktivít sú zodpovedné špeciálne agentúry alebo inštitúcie zriadené alebo poverené primárnym 

ministerstvom alebo regionálni vládni aktéri. Dôležitou charakteristikou tejto úrovne modelu KP je:  

• inštitucionálna koordinácia – je potrebná vzhľadom na rôznorodosť prijímateľov KP. Inštitucionálne 

faktory sa prejavujú v rôznych smeroch, napr. čo povzbudzuje podnikanie, môže odradiť inovácie a naopak. 

Nekoordinované politické opatrenia môžu mať za následok nedostatočnú účinnosť akcií KP a plytvanie 

verejnými zdrojmi.  

6. HODNOTENIE – predstavuje meranie zosúladenia stanovených cieľov KP s konečným efektom. 

Hodnotenie je účinným nástrojom na preukázanie účelu a výkonnosti KP. Realizuje sa vyhodnocovaním 

kontrolných mechanizmov KP. Z časového hľadiska môžu byť hodnotené prebiehajúce aktivity alebo 

hodnotiaci proces prebieha ex-post. Rámec monitorovania a hodnotenia by mal byť pružný a ľahko 

použiteľný, aby poskytoval zainteresovaným stranám možnosť podporovať transparentnosť a zodpovednosť. 

Podľa osvedčených medzinárodných postupov je možné na zosúladenie cieľov a efektov nazerať v troch 

rovinách: i) hodnotenie KO, ii) hodnotenie klastrových programov a iii) hodnotenie KP. Kind a Meier zu 

Köcker (2011) rozlišujú hodnotenie: i) vplyvu KP, ii) členov klastra a iii) hodnotenie manažmentu KO. V 

rámci nástrojov hodnotenia sa v praxi najčastejšie používa: i) systém merateľných ukazovateľov, najmä v 

súvislosti s hodnotením KO pri žiadosti o finančnú podporu v rámci klastrových programov kde slúži ako 

výberové kritérium pri posudzovaní klastrových projektov; ii) akreditačný systém KO, ktorý je založený na 

splnení určitých vopred daných kritérií a jeho výsledkom je zaradenie KO do určitej výkonnostnej skupiny 

KO (akreditačný model klastrov v Maďarsku). Zaradenie do skupiny poskytuje KO určité výhody (napr. pri 

žiadosti o verejnú podporu). V rámci hodnotenia klastrových programov neexistuje jednotný systém 

ukazovateľov. Konkrétne ukazovatele vždy závisia od cieľa daného programu. Hodnotenie KP je odpoveďou 

na otázku, či sa darí napĺňať hlavný cieľ KP. Získané výsledky, pozitívne alebo negatívne prispievajú k 

lepšiemu výsledku opatrení KP. Pre hodnotenie v rámci modelu KP sú potrebné tieto charakteristiky:  

• systematickosť, kontinuálnosť a časová nenáročnosť hodnotenia - z dlhodobého hľadiska je dôležitý 

zber a analýza údajov v pravidelných intervaloch, so zámerom posilniť KO prostredníctvom zistenia ich 

potrieb. Potreba a vhodnosť KP je hodnotená počas celého procesu KP, od vytvorenia koncepcie, cez 

hodnotenie programu, efektívnosť nástrojov, po analýzu vplyvu. Získavanie spoľahlivých údajov by nemalo 

zbytočne zaťažovať manažment KO, ktorý poskytuje vstupné dáta. 68  

 

3.4.   Vybrané modely merania výkonnosti klastrových habitatov  na ekonomickej báze 

Finančné riadenie každého skúmaného subjektu  sa zameriava na rozhodnutia dotýkajúce sa aktív ( množstva 

a druhu ) a na riešenie problému ako čo najefektívnejšie alokovať finančný , majetkový a vecný kapitál 
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potrebný pre nákup týchto aktív z dôvodu dosiahnutia maximalizácie vlastnej tržnej hodnote. Je súčasťou 

súboru nevyhnutných nástrojov pre riadenie inovácií a rozvoj manažmentu.  

Finančné riadenie plní v zásade štyri hlavné úlohy:  

        O    Získanie potrebného kapitálu 

        O    Efektívna alokácia a využívanie kapitálu 

        O    Rozdeľovanie finančných výsledkov hospodárenia 

        O    Evidencia a analýza priebehu finančných procesov.   

V manažérskej a finančnej riadiacej sfére je finančné riadenie podľa teoretických literárnych 

zdrojov vnímané ako organizovanie a riadenie finančných procesov vo firme a dá sa deliť na štyri 

základné činnosti, ktoré sú zároveň v tomto ponímaní aj hlavnými manažérskymi funkciami  a to: 

          1. Finančné plánovanie 

                         2. Finančné rozhodovanie 

                                       3. Manažment finančných procesov  

                                                    4. Finančná analýza a kontrola finančných parametrov 

V súčasnej podnikateľskej praxi je finančné riadenie aj v podmienkach MSP pre manažment klastrov oveľa 

náročnejšie , pretože oveľa viac sa treba zameriavať na sledovanie neustále sa meniaceho trhu a relevantného 

podnikateľského prostredia a zároveň oveľa viac na chod firiem pôsobia faktory a odozvy ( častokrát aj 

s viacročným oneskorením ) z globálneho prostredia ekonomík a z vlastných minulých chýb manažovania 

firmy, na ktoré sa už pozabudlo a až teraz sú zrejmé ich dopady. 

Súčasné prístupy k meraniu finančnej výkonnosti MSP sa vyznačujú väčším množstvom metód a spôsobov, 

ako merať a vyhodnocovať v rámci internej firemnej metodiky finančnú výkonnosť podnikateľského 

subjektu. Podľa Hyránka, Grellyho a Nagyho sú aplikovateľné dve skupiny meraní a to: 

A)   Analýza finančnej výkonnosti pomocou štandardných klasických ukazovateľov rentability ( ROA, ROE, ROI ). 

B)   Moderné prístupy preferujúce rast tržnej hodnoty ( výnosnosť čistých aktív – RONA, výnosnosť hrubých aktív – 

GROGA, cash flow rentabilita investícií – CF ROI, ukazovatele EVA a modifikácie – relatívne EVA, EVA ROS, EVA 

Momentum, DEVA a ďalšie ). 

Na uvedené je potrebné nadviazať porovnaním prístupov hodnotiacich finančných situácií firiem v praxi a to 

jednak metódami ekonomickej a finančnej analýzy ( modely finančnej analýzy ex post a modely finančnej 

analýzy ex ante )  a tiež metódami hodnotového riadenia so zameraním sa na ukazovateľ typu EVA, založené 

na princípe ekonomického zisku a tržnej hodnoty firmy. 

Poznámka výskumného tímu: Nie je účelom realizovaného výskumu v skúmať podrobnejšie tieto nástroje ekonomického 

diagnostikovania firiem, ale autori bol v záujme vypracúvania témy nútený obsiahnuť súvisiace informácie , nakoľko 

súčasťou zodpovedného diagnostikovania a auditovania klastrov a firiem je aj meranie ich výkonnosti a následne 

vykonanie analýzy ekonomickej efektívnosti konkrétnych parametrov u skúmaného vybraného podnikateľského subjektu 

ako aj samotný návrh integrovaného modelu hodnotenia efektivity a finančnej výkonnosti danej klastrovej organizácie 

v návrhovej projektovej časti výskumnej práce.  

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. 
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     Model VSMFR obsahuje: 

-    zistenie a výber vstupných účtovných údajov analyzovanej firmy: z účtovných 

     výkazov a ročných účtovných správ, 

-    analýzu, voľbu a výpočet štandardných ekonomických ukazovateľov  

      na báze účtovného zisku, 

-    sektorovú komparáciu s firmami v rovnakom odvetví na základe vhodne zvolených 

      porovnávacích kritérií, 

-    analýzu časovej rady za účelom zistenia faktorov majúcich vplyv na zmeny 

      analyzovaných finančných ukazovateľov a trendov ich vývoja v sledovanom 

      a porovnávacom období s využitím tempa rastu či indexov zmien, 

-    stanovenie závislej premennej ( ukazovateľ EAT ) a nezávislých premenných 

     ( tržby, náklady, likvidita 3. stupňa, čistý pracovný kapitál, celková zadlženosť 

      a HDP za priemyselnú firemnú produkciu ), 

 -   zostavenie funkcie viacnásobnej lineárnej regresie s využitím softvérového riešenia 

      a popisom jednotlivých vzťahov medzi zvolenými premennými, 

-     regresné modelovanie s cieľom predikcie budúceho vývoja hodnoty závislej 

      premennej EAT a interpretácie predikovaných výsledkov, 

-     kvantifikácia a interpretácia vplyvov a dopadov zvolených nezávislých premenných  

      na závislú premennú, 

-     zistenie tesnosti štatistickej závislosti medzi premennými s využitím  

      korelačnej analýzy, 

-     návrhy a opatrenia pre zvýšenie finančnej výkonnosti pomocou vytvoreného modelu 

      pre potreby finančného riadenia a predikcie trendov v ďalšom inovatívnom rozvoji 

      analyzovanej firmy. 

    Model VMMFR obsahuje: 

-     zistenie a výber údajov potrebných k výpočtu ukazovateľov na báze ekonomického zisku, 

-     analýzu, voľbu a výpočet moderných ukazovateľov ( EVA ) v skúmaných  

      časových intervaloch a obdobiach, 

-     sektorovú komparáciu s firmami v rovnakom odvetví na základe vhodne  

      zvolených kritérií, 

-     analýzu generátorov hodnoty a interpretácie kritických hodnôt úspechu, 

-     stanovenie závislej premennej( ukazovateľ EVA ) a nezávislých premenných 
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      ( tržby, náklady, likvidita 3. stupňa, čistý pracovný kapitál, celková zadlženosť 

       a HDP za priemyselnú produkciu vo firme ), 

-     zostavenie funkcie viacnásobnej lineárnej regresie s využitím softvérového  

      riešenia a popisom jednotlivých väzieb medzi zvolenými premennými hodnotami, 

-     regresné modelovanie s cieľom predikcie budúceho vývoja hodnoty závislej  

      premennej EVA a interpretácie predikovaných výsledkov, 

-     kvantifikácia a interpretácia vplyvov a dopadov zvolených nezávislých premenných 

      na závislú premennú, 

-     zistenie tesnosti štatistickej závislosti medzi premennými  s využitím  

       korelačnej analýzy, 

-     návrhy opatrení na zabezpečenie zvýšenia finančnej výkonnosti pomocou 

      vytvoreného modelu a k predikcii trendov pre ďalší rozvoj analyzovanej  

      firmy s dôrazom na hodnotové riadenie. 

 

4.   Formulácia  premís  klastrovej  politiky, potreby  a  očakávania  v  SR , V4  a  EÚ 

Regióny v súčasnej globálnej ekonomike sa stávajú dôležitými hnacími silami, sú doslova lokomotívami 

rozvoja, nakoľko sa vo svete koncentrujú a špecializujú rôzne aktivity výroby a služieb práve do klastrových 

zoskupení. Ide o zabezpečenie konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu pri súčasnom znižovaní 

energetickej náročnosti a ochrany životného prostredia a najmä trvalej udržateľnosti systémov existencie. 

Klastre zvyšujú produktivitu a výkonnosť svojich členov a prispievajú k rozvoju odvetvia a regiónu 

pôsobnosti pri sociálnoekonomickom zázemí. 

Je potrebné pri výskume najmä vnímať odlišné ponímanie a postavenie regiónov u nás. Z pohľadu EÚ ide 

o regióny širšieho osobitého a charakteristického rázu ( napríklad región V4, región Korutánsko a pod. ) teda 

o oblasti rádovo aj viacerých štátov a veľkého sústredenia ľudských, materiálnych, technických, 

technologických, historických a sociálnych kapacít a osobitostí, avšak pri prenesení tohto pojmu do lokálnej 

domácej sféry ide o rozvoj a posiľovanie pozícií našich regiónov – krajov, čo však je oveľa menšia množina 

subjektov, aj keď s rovnakými problémami ako je to vo všeobecnosti. 

V Európe je úlohou regionálnych politík podpora inteligentného rastu prostredníctvom uplatňovania stratégie 

inteligentnej špecializácie v programe RIS3, kde podľa dostupných informačných zdrojov osobitne klastre 

majú: 

-    odborové siete výrobcov, dodávateľov, výskumných a vzdelávacích inštitúcií 

-    personál, ktorý spolupracuje v rámci štruktúry organizácie klastra a realizačný kreatívny manažment 

-    vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sú navzájom zdieľané a prinášajú inovácie, mobilizujú  

     aktérov a zdroje klastra, komercionalizujú výsledky. 

Metodika regionálnej klastrovej politiky je zameraná na efektívnosť procesu vývoja životného cyklu klastra 

a to hlavne v počiatočnej fáze od identifikácie klastra na danom regionálnom území cez jeho facilitáciu 

v rámci klastrovej iniciatívy až po fungovanie klastra a jeho stabilizácie a následného otvorenia sa vzájomnej 

spolupráci.  
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Nasledujúca tabuľka popisuje hlavné rozdiely medzi národnou klastrovou politikou    ( NKP ) a regionálnou 

klastrovou politikou ( RKP ). 

Tabuľka:  Špecifikácia rozdielov národnej a regionálnej klastrovej politiky 

                   Podstata vymedzenia              NKP                       RKP 

Zameranie na klastre excelentnosti                  áno                              nie 

Zameranie na klastrové iniciatívy                  nie                              áno 

Tematicky podmienené intervencie                  áno     Potenciálne áno / nízky význam 

Územne podmienené intervencie                  nie                              áno 

            Implementácia do metodiky   

Programový rámec klastrovej politiky                  áno                              áno 

Systém monitoringu a evaulácie                  áno                              áno 

Národná a regionálna úroveň financovania     národné programy    národné a regionálne programy 

Národná a regionálna úroveň 

implementácie 

    národné programy               regionálne programy 

Finančné alokácie        relatívne vyššie                    relatívne nižšie 

Sociografické potreby                  áno                               áno 
 

V ďalšej časti výskumu bolo potrebné preskúmať a definovať väzby medzi NKP a RKP a typmi klastrov 

ktoré sú nastavené pre podporu. Podľa tejto úvahy, zobrazenej na nasledujúcej schéme je cieľom metodiky 

formulovať postup pre utváranie regionálnej klastrovej politiky SR rešpektujúcej ciele relevantných 

koncepčných dokumentov na úrovni EÚ a SR.  

Podstatou metodiky regionálnej klastrovej politiky je na tomto obrázku zakreslené myšlienkové racionálne 

ponímanie postupov pre analýzu potenciálu daného regiónu, rozvoj klastrových iniciatív, inkubácia 

a governancia klastrov a kvalita ich manažmentu, financovanie, monitoring a hodnotenie výkonnosti klastrov 

a efektívnosti ich verejnej podpory. Pritom sa vychádza z hlavných vládnych politík a dokumentov EÚ a SR 

v rámci prioritného zamerania na koncepciu inteligentnej špecializácie a tematicky integrovaný územný 

rozvoj s vytipovaním potenciálne úspešných miest lokalizácie projektov klastrovania, tak ako to 

dokumentuje tento obrázok. 

Obrázok:  Koncept inteligentnej špecializácie a predpoklady daného regiónu pre rozvoj klastrov 
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Pre objasnenie podstaty synergie programov možnej podpory klastrovania v podmienkach SR je dôležité 

znázorniť prehľadne aj hlavné systémové prvky a väzby schémy prepojenia a vzájomného pôsobenia NKP 

a RKP na miesto v danom regióne a na príslušné klastre podľa rozdielnej kvality fungovania a pôsobnosti, 

tak ako je to na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok:   Zameranie a podstata metodiky Regionálnej klastrovej politiky SR v nadväznosti na Národnú  klastrovú 

      politiku 

 

Analýza potenciálu regiónu a mapovania klastrov sa v rámci výskumu zaoberala úkonmi 

a posúdením: 

1. Identifikácia klastrov – zistenie prítomnosti klastrov v regióne, možnosti uplatnenia v daných významných 

segmentoch priemyslu v regióne, odborného a technologického zázemia a ostatných rozhodujúcich faktorov. 

2.  Analýza údajov a štatistických databáz, ako je HDP regiónu, lokalizačné prepočty koeficientov ( ako 

pomernej hodnoty podielu zamestnanosti v regióne voči celoštátnemu priemeru, prieskumy a mapovanie 

daného fyzického stavu možného rozvoja klastrových organizácií ( skúmanie možnej členskej záujmovej 

štruktúry a možných stratégií fungovania ). 

3.  Prepočet podmienok faktorov o prítomnosti prirodzených predpokladov a impulzov pre zakladanie 

klastrov a rozvoj daného odvetvia pôsobnosti, potreby a očakávania, reálny odhad dopytu a ponuky na 

regionálnom trhu. 

4.   Posúdenie úlohy verejného sektora v klastrových organizáciách a stanovenie minimálnej hranice 

konkurencieschopnosti a konkurenčnej výhody s analýzou hodnotového reťazca a mapy odborového 

klastrovania. 

5.  Governancia klastrov, zahrňujúca podrobný popis princípov a ukazovateľov, využiteľných pre merania 

a hodnotenia jednotlivých zložiek fungovania klastrov a to konkrétne ukazovateľov efektívnosti; 

vyhodnocovania a skladania účtov o vecnom plnení;  transparentnosti;  zodpovednosti;  pružnosti reakcie 

a rozhodovania pri zaistení inkluzivity a konzensu riadenia a konania členmi klastra a otvorenosť 

k problémom a výsledkom. 
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6.   Monitoring a hodnotenie výkonnosti klastrov a efektívnosti ich verejnej podpory s rozlíšením troch 

dimenzií hodnotenia, tak ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka:  Dimenzie a evaulácia výkonnosti klastrovania 

Dimenzia 

hodnotenia 

 

Metóda Zodpovednosť Výstup Hodnotenie Účel 

KLASTROVÁ  

ORGANIZÁCIA 

 

Monitoring 

stanovených 

ukazovateľov  

( aktivity ) 

Manažér klastra 

na základe 

údajov 

monitoringu 

Formalizované údaje 

za sledované obdobie 

Odbor 

regionálneho 

rozvoja 

Vyhodnotenie 

úrovne a kvality 

práce, 

manažmentu 

klastra 

a benchmarking 

s ostatnými 

klastrovými 

organizáciami 

 

KLASTROVÝ  

HABITAT 

Monitoring 

stanovených 

ukazovateľov 

( ekonomika ) 

Manažér klastra 

na základe 

údajov od 

členov klastra 

Formalizované 

kumulované údaje za 

klaster za sledované 

obdobie 

Manažér klastra 

spracované údaje 

poskytuje členom 

a regiónu 

Vyhodnotenie 

ekonomického 

rastu firiem 

v individuálnych 

klastroch a za 

celý región 

KLASTROVÁ 

POLITIKA 

 

Vyhodnotenie 

výdajov z rozpočtu 

regiónu oproti 

ekonomickému rastu 

klastrov 

Odbor 

regionálneho 

rozvoja 

Bilancia efektívnosti 

investovaných 

verejných finančných  

prostriedkov 

Odbor 

regionálneho 

rozvoja 

Optimalizácia 

klastrovej politiky 

 

Novosť celého prístupu metodiky spočíva v zameraní sa na regionálnu úroveň a integrácii s cieľmi 

a implementáciou stratégie inteligentnej špecializácie, pričom v súvislosti s výskumom a návrhom 

certifikovanej metodiky sa identifikovala chýbajúca systémová opora, existencia odborovej otvorenosti 

a vytvorenie novej infraštruktúry krajských znalostných centier pre rozvoj klastrov, ako aj definovanie novej 

dimenzie kvalitatívneho rozvoja klastrov na báze excelencie a líderstva v danom priemyselnom segmente 

pôsobnosti. 

Výsledky uskutočneného výskumu priniesli niekoľko odporúčaní pre realizáciu KP na Slovensku:  

- jasná potreba regionalizácie KP, vzhľadom k rozdielom medzi regionálnymi KO, ktoré si 

vyžadujú odlišnú formu podpory  

- prítomnosť veľkých podnikov v rámci KO predstavuje pre KO viac možností na uskutočňovanie 

výskumných a inovačných aktivít; KP by preto mala podporovať (zvýhodňovať) najmä MSP, ktoré 

nemajú dostatok vlastných zdrojov na rizikové projekty  

- prítomnosť silného lídra a vedúcich predstaviteľov daného priemyselného odvetvia, ktoré môže 

pomôcť KO prekonať prvotné bariéry spolupráce a tradičnú nedôveru  

- spolupráca a dôvera medzi KO postavená na základe skúseností v rámci spoločných aktivít; KO 

hlásia väčšiu dôveru a motiváciu pokračovať v práci na medziodvetvových iniciatívach, keď 

spoločne dosiahli úspech, t.j. boli svedkami skúseností z „prvej ruky“  

- existencia mimovládnej inštitúcie, ktorá by činnosťou facilitátora pomohla KO v ich komerčnom 

vývoji – keďže KO chýba dostatočná úroveň vedomostí a skúseností  

- národné vládne orgány môžu stimulovať sieťovanie (networking) nielen prostredníctvom priamej 

intervencie, ale najmä nepriamymi opatreniami akými sú napr. podpora VaV aktivít, infraštruktúry, 

vzdelávania a poradenstva  
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- proaktívny postoj môžu prejaviť aj univerzity a výskumné ústavy najmä tým, že budú iniciovať 

klastrové programy a inovácie.  

 

5.   Stručný  prieskum  hlavných  údajov   významných   priemyselných klastrov   Slovenska  

 

Klaster AT+R z.p.o., Košice, rok založenia 2010 

počet členov 17 (13 firiem, 2 univerzity, 2 samosprávne kraje) 

Stručná charakteristika a úspechy:  Klaster AT+R bol partnerom v medzinárodných projektoch: 

CLUSTRAT (10/2011 – 09/2014) – v rámci programu Central Europe (ERDF), ciele projektu: 

• Vyvinúť a otestovať spoločnú stratégiu pre nové poňatie klastrov na podporu nových hospodárskych 

odvetví a odborov, prierezových technológií a prierezových tém. 

• Umožniť vytvárať lepšie rámcové podmienky pre činnosť klastrov, aby klastre mohli lepšie využívať 

nové technológie a trhové príležitosti prostredníctvom inovatívnych a nadnárodných prístupov. 

• Prispieť k zlepšeniu konkurencieschopnosti hospodárstva strednej Európy a priniesť výhody pre 

tvorcov inovačných politík, implementačných inštitúcií, podnikov a výskumných organizácií. 

Účasť v programe: NUCLEI (07/2016 – 06/2019) – v rámci programu INTERREG 

10 partnerov, 6 krajín (Česká republika, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Taliansko), rozpočet 2.4 

mil. EUR 

Sieť uzlov prenosu technológií pre zlepšenú otvorenú inováciu v stredoeurópskom progresívnom výrobnom 

a spracovateľskom priemysle - vytváranie nadnárodného modelu riadenia inovácií v stredoeurópskych 

regiónoch 

Bioeconomy Cluster, Nitra 

 

Rok založenia: 2015, Počet členov: 17 

Stručná charakteristika a úspechy: 

Hlavným cieľom Bioeconomy Clustra (BEC) je prepájanie podnikateľskej praxe s vedecko-výskumnou 

základňou. Cieľom je umožniť výmenu znalostí, podnietiť spoluprácu a podporiť tak inovačné prostredie v 

podnikoch.  

K významným aktivitám BEC na národnej úrovni patrilo založenie Národnej platformy AgroBioFood Nitra 

spolu s SPU v Nitre a NPPC. Platforma bola akceptovaná MSVVaŠ SR ako odborný partner pre výskum a 

vývoj v oblasti potravín a biotechnológií, a zároveň ako oficiálny reprezentant SR vo vzťahu k európskym a 

medzinárodným iniciatívam a programom. AgroBioFood Nitra je súčasťou platformy pre výskum v oblasti 

potravín, výživy a zdravia (European Food, Nutrition and Health Research Infrastructure – FNH-RI), ktorá 

má ambíciu stať sa súčasťou Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI) 

združujúceho špičkové európske výskumné infraštruktúry. 

BEC bol v rámci národnej platformy členom pracovnej skupiny pre prípravu Implementačného plánu RIS3 

SK v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie je tiež súčasťou iniciatívy BIOEAST, ktorá 

predstavuje iniciatívu strednej a východnej Európy pre vedomostné poľnohospodárstvo, akvakultúru a 

lesníctvo v oblasti biohospodárstva. 
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BITERAP,  Košice 

Rok založenia  2004 ,  počet členov   4,  obrat členov N/A, počet zamestnancov členov  <20 

Držiteľ bronzovej plakety, druhý krát obhájené 

Stručná charakteristika a úspechy: 

Pôvodný zámer klastra  BITERAP bol umožniť orgánom štátnej a verejnej správy formou ASP využívať IKT 

nástroje na podporu agendy štátnej a verejnej správy v SR 

BITERAP sa už historicky venuje najmä inováciám. Najvýznamnejší projekt CENTROPE, v ktorom 

BITERAP zohral úlohu technologického a koncepčného inovátora bol zameraný na aktívne využívanie 

cloudových technológií v dobe, keď na Slovensku sa otázke cloudu len teoreticky venovali články v 

odbornej tlači a na špecializovaných konferenciách. 

V súčasnosti sa v rámci BITERAP riešia inovatívne projekty, zamerané nielen na cloudové riešenia, ale na 

integráciu rôznych cloudových riešení s cieľom priniesť užívateľom nové, efektívne, dostupne a spoľahlivé 

nástroje pre podporu teamovej práce, projektový manažment, inovatívnych prístupov riešiteľov k riešeným 

úlohám projektových teamov. 

Cassovia Life Sciences,  Kysucké Nové Mesto 

Stručná charakteristika a úspechy: 

• Projekt INTERREG Europe – ELISE (ELISE improves policies to support growth and development 

in life sciences ecosystems.) – člen konzoria + manažment komunikácie pre celý projekt 

• Projekt INTERREG Danube – D-STIR (Improving conditions for innovation, integrating 

Responsible Research and Innovation and implementing Socio-Technical Integration method of research.) – 

work package leader pre pilotné testovanie  

• Projekt INTERREG Danube – Citywalk (Towards energy responsible places: establishing walkable 

cities in the Danube Region) – člen konzorcia 

• Projekt Horizon 2020 – SKIN (Short supply chain knowledge and innovation network) – člen 

konzorcia 

• Projekt Erasmus+ - Foodward (The main concern of Foodward is to decrease food losses and wastes 

in order to raise efficienc of raw material, energy and water.) – člen konzorcia 

• Spolupráca s University of Arizona – komerzionalizácia SK inovácií na US trhu 

• Signatár DORA iniciatívy 

• Certifikácia na STIR metódu – koučing pre technické a prírodné vedy za cieľom zvyšovania 

konkurencieshopnosti 

• Zakladajúci člen networku VISION 2020, člen EUROFIR a ERRIN. 

Energetický klaster Prešovského kraja ( EKPK ),  Prešov 

Základné informácie rok založenia 2012 

počet partnerov: 31 z verejného i súkromného sektora  

Stručná charakteristika a úspechy: 
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Energetický klaster Prešovského kraja (EKPK) bol založený v roku 2012 ako združenie právnických osôb. 

Výskumné činnosti klastra sú zamerané na budovanie fungujúceho energetického manažmentu a vytvorenie 

modelu riadenia, ktorý by mal byť neoddeliteľnou súčasťou výkonu činností zariadení spadajúcich pod 

konkrétnym vedením. Výsledkom je návrh modelových riešení do energetického manažérstva na regionálnej 

úrovni, ktorý je možné aplikovať aj na nadregionálnu úroveň.  

Manažment EKPK už v roku 2015 vytvoril, zdokumentoval a zaviedol SMK ako nástroj na realizáciu 

služieb, ktoré spĺňajú požiadavky partnerov, týmto krokom sa zaviazal v budúcnosti SMK udržiavať a trvalo 

zlepšovať efektívnosť riadených činností v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016. Vďaka 

týmto činnostiam má dnes vedenie EKPK jasne stanovené právomoci a zodpovednosť za vytvorenie, 

zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality. Systém manažérstva kvality zodpovedá predmetu 

činnosti klastra, čím je zabezpečená najvyššia miera zamedzenia vzniku nezhôd a istota pre partnerov, že 

systém manažérstva kvality EKPK je riadený a sústavne zlepšovaný.  

Klaster svoje činnosti realizuje na základe vlastných termovíznych meraní ako i meraní ďalších veličín, ktoré 

významnou mierou ovplyvňujú nakladanie s energiami a zvyšovaním energetickej efektívnosti budov. 

Súčasné technické vybavenie je garantované členmi klastra vo vlastnom laboratóriu. 

HEMP  CLUSTER, Badín 

Základné informácie Spoluprácu od februára 2017 nasledovalo oficiálne založenie klastra v júli 2018 

štyrmi zakladajúcimi členmi: dvoma startupmi a jednou zavedenou vývojovo-výrobnou spoločnosťou zo SR 

a súkromným výskumným ústavom z ČR. Počtom spolupracovníkov zatiaľ malé, avšak invenciou a 

rozvojovým potenciálom rozsiahle zoskupenie. Na základe prvých výstupov spoločného vývoja, sa aliančne 

pripojila ďalšia slovenská recyklačno-výrobná spoločnosť a vývojárska firma špeciálnych materiálov, plus 

maďarský biotechnologický startup. 

Stručná charakteristika a úspechy: 

Medzinárodný klaster založený na Slovensku je zameraný na výskum a vývoj nových alebo inovovaných 

konopných výrobkov, s úlohou aliančného rozvoja konopného priemyslu a naň technologicky orientovaných 

spoločností, s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj konopnej výroby s vysokou pridanou a 

ekologickou hodnotou, prostredníctvom silného a synergického združenia podnikov zo Slovenska a 

susedných krajín.  

Prvým výstupom spolupráce v produkčnej fáze sú dosky a stavebný systém z konopného pazderia a 

recyklovaných materiálov. Prebiehajú skúšky ďalších variánt pre nábytkárstvo a dizajn interiérov. Výrobky s 

očakávanými vlastnosťami a nižšou hmotnosťou prinesú vyššiu užívateľskú hodnotu, uvoľnenie ekologickej 

záťaže, znížia emisie zo spracovania, výroby, dopravy a prispejú k zníženiu ťažby lesov. 

Industry Innovation Cluster, Bratislava 

Rok založenia: 2017, počet členov: 10, obrat organizácií členov: 5 mld.€,   počet zamestnancov členov: 25 

000  

Stručná charakteristika a úspechy: 

Program Automotive 4.0 

• Pick-to-Light system implementation ( Implementácia systému Pick – to – Light ) 

• Kitting Zone 3D Visualization ( Zostavovanie 3D vizualizácií )  

• Bluetooth navigation system inside of the plant (IoT)  

               (  Navigačný systém Bluetooth v rámci výrobného závodu ) 

• Statistical tools based of on trolleys hardware 
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              ( Štatistické nástroje aplikované v vo vysokozdvižných vozíkoch )  

• Support in robotized station upgrade  ( Podpora pri modernizácii robotizovaných staníc ) 

  

• Operator Digital Training for new assembly line ( Digitálny tréning operátora pre montážnu linku )

  

• Web application for maintenance documentation ( Webová aplokácia pre dokumentáciu údržby ) 

Košice IT Valley,  z. p. o. , Košice  

Rok založenia: 2007,  Počet členov: 53,  Obrat členov: cca 170 mil. EUR ročne 

Počet zamestnancov členov:  cca. 6000  

Stručná charakteristika a úspechy: 

Klaster Košice IT Valley  zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo 

založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT 

spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný 

na „Cluster Management Excellence Label GOLD“ ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch 

certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. 

Klaster aktívne pôsobí v rámci východného Slovenka. Venuje sa komunitným aktivitám, kedy organizuje 

rôzne stretnutia za účelom zlepšovania znalostí v oblasti IT, aktívne pôsobí a spolupracuje s univerzitami na 

zmene a doplnení študijných podkladov a prepája tieto inštitúcie s praxou pomocou rôznych programov. V 

rámci regionálnych inštitúcií aktívne pôsobí hlavne v oblasti vzdelávania a zlepšovania prostredia. 

Spolupracuje spolu s organizáciou SARIO v oblasti nových investícii v IT priemysle.  

Košice IT Valley je zároveň spoluriešiteľom INTERREG projektu CYBER Interreg Europe zameranú na 

oblasť cyber security. 

Národný energetický klaster NEK,  Bratislava  

Založený v roku  2012, v súčasnosti 57 členov, cca 12000 zamestnancov v organizáciách členov, obrat cca 

1,2 mld. €,  

tri sféry členov – podniky energetiky, a životného prostredia, univerzity a inštitúcie výskumu, združenia a 

asociácie. 

Stručná charakteristika a úspechy: 

NEK sa už dlhodobejšie venuje najmä výskumu a vzdelávaniu v oblasti inovácií v ekológii a energetike s 

dopadom na projekty, investície a stavby v SR. V minulom období realizoval konkrétne vzdelávacie projekty 

s celoslovenskou pôsobnosťou a medzinárodnou prezentáciou a  to v spolupráci s Ministerstvom 

hospodárstva SR,  Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou  a Slovenskou komorou stavebných 

inžinierov. 

2014: Vzdelávanie podnikateľskej verejnosti pre tvorbu inovatívnych ekologických   a energetických 

investícií v priemysle. 

2015: Špeciálny vzdelávací program pre energetické a ekologické inovácie pri tvorbe projektov. 

2016: Súbor domácich a zahraničných workshopov na propagáciu úspechov a výsledkov klastrových 

iniciatív v ekológii a energetike v Budapešti, Prahe, Košiciach, Trenčíne a Banskej Bystrici. 

2017: Leadership projekt ENERGOFUTURA s medzinárodnou pôsobnosťou 
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2018: Tvorba vedomostného portfólia a mapy energetického a environmentálneho klastrovania.  

Uvedené projekty a aktivity majú doteraz  vynikajúci ohlas v odbornej verejnosti a priamy dosah na 

zlepšovanie investičného prostredia s dôrazom na environmentalistický prístup k inováciám a samotnému 

projektovaniu.  

Slovenský plastikársky klaster ( SPK ),  NITRA 

SPK je záujmové združenie právnických osôb v oblasti plastikárskeho priemyslu a pridružených odvetví. V 

rámci Slovenskej republiky je klastrom nadregionálneho charakteru a vznikol na základe iniciatívy 

neštátnych subjektov pôsobiacich v plastikárskom priemysle.  

Rok založenia: 23.3.2009,  Počet členov k 30.11.2018 – 33,  Počet členov k 31.12.2018 -  39 

Stručná charakteristika a úspechy: 

ESCA – Bronze Label (prvýkrát v roku 2013) 

European Cluster Collaboration Platform : https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list (od 2016) 

Zameranie SPK v rámci Rozvojovej stratégie SPK do 2020 

Vzdelávanie:  

• Podpora vzniku učebných osnov pre študijné a učebné odbory 

• Podpora odborného vzdelávania pre firemný sektor  

• Stáže, praxe a exkurzie: prepojenie VŠ (absolventov 1. stupňa štúdia) s firmami, sprostredkovanie 

stáží a exkurzií. Pre stredné odborné školy podpora duálneho systému odborného vzdelávania 

Výskum a vývoj: 

Otestovanie výsledkov základného výskumu v praxi (prevádzkových podmienkach firiem) 

Inovácie: 

• Vyhľadávanie inovatívnych riešení v štádiu nápadu, v štádiu produktu alebo patentu. 

• Podpora PR pre tieto spoločnosti, podpora riešenia inovácií v oblasti materiálov (vrátane recyklácie), 

podpora obehového hospodárstva v oblasti plastov. 

• Vyhľadávanie finančných zdrojov pre praktické uvedenie inovácie do praxe 

Klaster AT+R z. p. o.,  ( angl.: Cluster AT+R ),  Košice  

rok založenia 2010, počet členov 17 (13 firiem, 2 univerzity, 2 samosprávne kraje) 

Stručná charakteristika a úspechy: 

Klaster AT+R bol partnerom v medzinárodných projektoch: 

CLUSTRAT (10/2011 – 09/2014) – v rámci programu ERDF, ciele projektu: 

• Vyvinúť a otestovať spoločnú stratégiu pre nové poňatie klastrov na podporu nových hospodárskych 

odvetví a odborov, prierezových technológií a prierezových tém. 

• Umožniť vytvárať lepšie rámcové podmienky pre činnosť klastrov, aby klastre mohli lepšie využívať 

nové technológie a trhové príležitosti prostredníctvom inovatívnych a nadnárodných prístupov. 
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• Prispieť k zlepšeniu konkurencieschopnosti hospodárstva strednej Európy a priniesť výhody pre 

tvorcov inovačných politík, implementačných inštitúcií, podnikov a výskumných organizácií. 

Program NUCLEI (07/2016 – 06/2019) – v rámci programu INTERREG 

10 partnerov, 6 krajín (Česká republika, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Taliansko), rozpočet 2.4 

mil. EUR 

Sieť uzlov prenosu technológií pre zlepšenú otvorenú inováciu v stredoeurópskom progresívnom výrobnom 

a spracovateľskom priemysle - vytváranie nadnárodného modelu riadenia inovácií v stredoeurópskych 

regiónoch 

Ciele: 

• Zvýšiť prepojenie s inovátormi mimo regionálnych hraníc projektových regiónov 

• Urýchliť čas trhového uvedenia výskumných a vývojových konceptov z výskumu 

• financovaného EÚ a zo stredoeurópskych laboratórií pre spoločnosti 

• Zvýšiť výdavky na výskum a vývoj a patentové žiadosti strednodobého obratu 

• Vytvoriť tematicky zamerané skupiny akými sú napr. regionálni manažéri 

• Spolupracovať na nadnárodnom prenose technológií 

Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská Kotlina REPRIK 

Novo založený priemyselný klaster ( 01/2020 ) s regionálnou pôsobnosťou, pôsobiaci v oblasti s najvyššou 

mierou nezamestnanosti a v sťažených podmienkach s cieľom rozvíjať energetické, environmentálne 

a priemyselné aktivity oblasti, realizovať vlastný výskum a inovácie v miestnych podmienkach.  

Klaster sa zapája do spoločných aktivít sekcie klastrov organizovaných v problematike energetiky, ekológie 

a stavebníctva. 

Tohto času bez relevantných známych výstupov. 

Únia klastrov Slovenska, Nitra 

Ide o ústrednú zastrešujúcu organizáciu klastrov Slovenskej republiky so samostatne vykonávanými 

aktivitami, rok založenia: 2010 počet členov: 10 – výlučne klastrové združenia 

Stručná charakteristika a úspechy: 

Únia klastrov Slovenska (ÚKS) vznikla v roku 2010 ako záujmové združenie právnických osôb so sídlom v 

Nitre. V súčasnosti má 10 členov a je jedinou ústrednou organizáciou zastupujúcou klastre na Slovensku.  

Víziou ÚKS je vytvoriť kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie prostredníctvom úzkej 

spolupráce regionálnej samosprávy, akademickej sféry a výskumu s podnikateľskou praxou, najmä v oblasti 

inovácií.  

Predstavitelia ÚKS sú: 

• členom riadiaceho výboru prioritnej oblasti 8 Dunajskej stratégie (Konkurencieschopnosť a  

            rozvoj klastrov); 

• členom národného výboru prioritnej oblasti 7 Dunajskej stratégie (Znalostná spoločnosť); 

• členom pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku súdržnosti“; 



Projekt:   Koncipovanie  inovačných  nástrojov  energetických a environmentálnych klastrových habitatov 

_____________________________________________________________________ 

68 
 

• členom Monitorovacieho výboru pre Operačný program Výskum a Inovácie na obdobie 2014-2020; 

• expertom v rámci Standing Committee on Agricultural Research, pracovná skupina Agricultural 

Knowledge and Innovation Systems (SCAR AKIS). 

 

6.    Klastrová  politika   krajín  V4  

V tabuľke sú pomerne prehľadne spracované základné informačné databázy na základe oficiálnych 

agentúrnych údajov o vývoji klastrov v jednotlivých krajinách V4, vrátane existencie príslušných 

podporných národných a regionálnych programov v tom ktorom danom časovom horizonte. 

Uvedené údaje jasne vypovedajú pomerne rozdielny prístup ku klastrovej politike a význam 

jednotlivých podporných programov a projektov. 

Tabuľka:  Prehľad základných vládnych programov a podpory podnikania klastrov 

Česká  republika  
 

 

Roky 2001 – 2006 
 

Roky 2005 - 2010 Roky 2014 - 2020 

Štúdia udržateľnosti a identifikácie 
priemyselných združení v severnej 
Morave pre schému plánovanej 
podpory 

Národná inovačná politika  
Národná inovačná stratégia  
SMEś podporná stratégia 
 

Národná inovačná stratégia 

 Roky 2007 - 2013 Operačný program podnikov & 
inovácií pre 
konkurencieschopnosť  
( OPEIC ) 

 Operačný program inovácií v 
podnikoch 

KOOPERÁCIA  KLASTROV 

 Regionálne operačné programy Regionálne operačné programy 

Rok 2003 - založenie: Český 
strojárenský klaster 

Roky 2010 - 2013 Medzinárodná stratégia 
konkurencieschopnosti 

Rok 2005 - 2008 Národná strategická referencia 
koncepcií ČR 

SMEś podporná stratégia 

Národná klastrová stratégia Regionálna inovačná stratégia Regionálna inovačná stratégia 

 Národná klastrová politika 
certifikovanej metodológie 

Operačný program podnikanie 
& inovácie pre 
konkurencieschopnosť 2014 – 
2020 ( OPEIC ) 
Kooperácia klastrov: 
   Rok 2015 1.stupeň pre 
internacionalizáciu a klastrové 
podnikanie 
   rok  2016  2. Stupeň pre 
priblíženie podstát kolektívneho 
výskumu 

 Regionálna klastrová politika 
certifikovanej metodológie 

 

 Inovačný potenciál pre klastre 
v ČR – špecializované mapy 
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 Operačný program podnikania 
a inovácií – klastre I ( 2008 ), 
klastre II ( 2010 ), predlženie  ( 
2012 ) 

 

 Regionálne operačné programy Regionálne operačné programy 

Maďarská  republika  
 

 

Roky 2000 – 2006 
 

Roky 2007 - 2013 Roky 2014 - 2020 

Rok 2000 – založenie:  Panónsky 
automobilový klaster, založený 
Ministerstvom hospodárstva MR 

Maďarský program 
nadväzovania základných 
pilierov podnikania  

Národný S3 dokument pre 
Maďarsko 

Program pre spoluprácu v rámci 
dodávateľských článkov 

Podnikateľské klastre v novom 
Széchenyiho pláne 2011 - 2014 

Regionálne  S3 dokumenty  

Regionálny hospodársky 
podnikateľský program – 20 
klastrov 

 Investície do budúcnosti  
(oficiálna R&D stratégia 
Maďarska ) 

Národný podnikateľský plán 2004 - 
2006 

 Expertná štúdia obnovy 
podnikania klastrového systému 
v Maďarsku 

Poľská  republika  
 

 

Roky 2003 – 2006 
 

Roky 2007 - 2013 Roky 2014 - 2020 

Rok 2003 – Založenie: Aviation 
Valley and Kotlarski Cluster 

Národný podnikateľský plán 
2007 - 2013 

Medium – Therm národná 
podnikateľská stratégia 2020 

Národný podnikateľský plán 2004 - 
2006 

Národná kohézna stratégia Národný reformný program pre 
stratégiu európskych realizácií 
2020 

Tréningový program pre podporu 
zakladania Európskeho sociálneho 
fondu – operačný program 
podnikania v ľudských zdrojoch 

Riadenie pre zvyšovanie 
ekonomických inovácií pre 2007 
– 2013 
 
Riadenie podnikateľských 
klastrov v Poľsku –Informačný 
materiál Ministerstva 
hospodárstva 

Stratégia pre inovácie 
a výkonnosť ekonomiky 
´Dynamic Polland 2020 
 
Program podpory podnikania 
2020 
STRATÉGIA  PRE  ZODPOVEDNÉ  
PODNIKANIE ( 2016 ) 

 Koordinácia a princípy pre 
klastrovú politiku v Poľsku do 
roku 2020 

Podpora pre podnikateľské 
klastre v Poľsku v novej 
koncepcii štruktúr 2014 - 2020 

 Overovanie klastrov v Poľsku 
2010,2012 

Overovanie klastrov v Poľsku 
2014 

  Systém selekcie  národných 
významných klastrov - 
implementácie 

  Správa z inventúry klastrov 
v Poľsku 2015 

  Štandardizácia pre klastrové 
manažmenty 

 Inovačný hospodársky operačný 
program , opatrenie 5.1 

Operačný program 
inteligentného podnikania, 
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podopatrenie 2.3.3 

 Operačný program podnikania 
východného Poľska, opatrenie 
1.4.3. 

Operačný program severné 
Poľsko 

 Regionálne operačné programy Regionálne operačné programy 

   

Slovenská  republika  
 

 

Roky 2004 – 2006 
 

Roky 2007 - 2013 Roky 2014 - 2020 

Rok 2004 –založenie: BITERAP  
Cluster Košice 

Národný strategický referenčný 
rámec 

Národná stratégia inovácií 2012 
- 2020 

 Národné reformné programy 
Slovenskej republiky 

Medzinárodná stratégia 
konkurencieschopnosti 2012 – 
2020 
 

 Inovačná politika pre roky 2011 
- 2013 

SME´s podporná stratégia 

 Inovačná stratégia pre SR v 
období 2007 - 2013 

Stratégia výskumu a inovácie 
pre Smart špecializácie  
Slovenskej republiky ( RIS3 ) 

 Regionálne inovačné stratégie Národná regionálna 
podnikateľská stratégia 
Slovenskej republiky 

  Základná stratégia kreatívneho 
priemyslu Slovenskej republiky 

  Národné reformné programy 
Slovenskej republiky 2014, 
2016, 2018 

  Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja v riadení 
regiónov 

  Integrovaná regionálna 
teritoriálna stratégia regiónov 
v období 2014 - 2020  

 Regionálny operačný program: 
Priority 3 osi – podpora klastrov 
turizmu 
 

Operačný program výskumu a 
inovácií 

  Slovakia – podnikateľský 
program vidieka 

 Schéma podpory de minimis  
DM 3/2013 

Schéma de Minimis DM 
18/2014 pre podporu 
klastrových organizácií ( 2014, 
2015, 2016, ) 
Schéma de Minimis DM 
13/2017 pre podporu 
klastrových organizácií (2018) 
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V.   REKAPITULÁCIA   VÝSLEDKOV   REALIZOVANÉHO   VÝSKUMU 

Cieľom tejto výskumnej práce bolo prostredníctvom vybraných analytických metód a súvisiacich 

experimentálnych meraní a overovaní poskytnúť relevantné výsledky, merateľné hodnoty a zásady 

pre skúmanú skupinu obchodných spoločností spojených do klastrovej organizácie s produktovým 

programom v danom segmente podnikania, ktorými sa vytvorí nová technologická mapa 

klastrovania a portfólio. Zároveň išlo o dosiahnutie stavu, kedy prostredníctvo výsledkov 

výskumnej práce sa vytvárajú súbory nových a metodických informácií, databáz a nástrojov pre 

nastavenie trvalej udržateľnosti a konkurencieschopnosti firiem v rámci klastrovej organizácie 

v praxi. 

Počas výskumu v rámci tejto výskumnej  práce boli určené tri nosné úlohy  a autor v rámci 

sebahodnotenia má za to, že sa tieto úlohy touto podarilo bezo zvyšku naplniť, veď definované 

úlohy č. 1, a č. 2.  sa v celom rozsahu naplnili. 

Preto  je potrebné vytvorený výskumný plán a riešenia  podrobne rozpracovať, konkretizovať 

časové, priestorové a technické súslednosti a jednoducho začať s jeho postupným uplatňovaním do 

života klastra. Najmä je dôležité sa zamerať na implementáciu výskumnej práce do pripravovaných 

obchodných projektov a produktov a aplikovať systematicky a v celom rozsahu manuál 

komplexného prístupu a návrhy z programu, čo bude význačným prínosom pre budúcu existenciu 

a úspešnosť. 

 

1.   Zhodnotenie  výsledkov overovania  hypotézy  výskumu 

Prínosy tejto výskumnej práce je možné vnímať vo viacerých rovinách. Vo všeobecnosti za 

najdôležitejšie autorský tím  považuje jasne definované a popísané všeobecné princípy, ktoré táto 

práca odhaľuje. Z tohto pohľadu zohrávajú významnejšiu úlohu ako konkrétne identifikované 

problémy či ich špecifické riešenia. Takéto princípy možno v budúcnosti využiť na hľadanie 

mnohých ďalších problémov a ich riešení, ktoré sa nám v práci odhaliť nepodarilo. Ukrývajú v sebe 

väčší vedecký i praktický potenciál ako konkrétne riešenia. 

                    Stanovená   HYPOTÉZA   VÝSKUMU   úlohy   znela: 

  

1. Súčasná vedomostná báza je rozsiahla, nehomogénna a neusporiadaná a analytické metódy sú 

skúmané iba izolovane bez vzájomných súvislostí, čo brzdí inovatívnosť a zároveň  

2. Manažment uplatňuje rôzne metódy iozolovane, bez poznania a využitia ich vzájomnej synergie 

a účinkov, pričom uplatňujú rýchle a jednoduché, avšak len čiastkové nekoncepčné riešenia 

problémov. 

 

Pri rozhodovaní sa je pre manažérov dôležitejšia rýchlosť rozhodovania a riešenia, ako zohľadnenie všetkých 

relevantných súvislostí. Pritom organizačné útvary a projektové tímy medzi sebou nekomunikujú, majú len 

obmedzené všeobecné informácie o činnosti iného útvaru, oddelenia či tímu klastra  a každý si chráni úporne 

vlastné pohodlie a bráni sa novým synergiám a spolupráci, nakoľko to vytvára potrebu práce navyše. 

Hypotéza hovorí o hodnotách manažérov a personálu v tvorivých tímoch a organizačných oddeleniach 

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 v teórii za 

jednu z príčin neefektívnosti pôsobenia dnešného manažmentu. 
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VYHODNOTENIE  VÝSLEDKOV  HYPOTÉZY: 

ÁNO, v priebehu výskumu sa zvolenými postupmi a metódami potvrdila hypotéza, že súčasná 

vedomostná báza je rozsiahla, nehomogénna a neusporiadaná a analytické metódy sú skúmané iba 

izolovane bez vzájomných súvislostí, čo brzdí inovatívnosť. 

Uvedený výsledok sa opiera o konkrétne zistenia , merania a výpočty, uvedené v príslušných interných 

Pracovných listoch v bodoch: 

Bod 5:  diagnostika stavu a úrovne dimenzie inovatívnosti preukázala 62,425 % priemer, pričom väčšina 

respondentov potvrdila nezvládnutie  množstva metód a teórií a ich nepoužiteľnosť pre danú firmu v praxi. 

Bod 8: analýza stavu projektových inovácií preukázala,  že gro realizovaných projektov firmy sa pohybuje 

iba pod úrovňou 44 % a je to aj dôsledok neuplatňovania potrebných metód a postupov práve pre ich 

nezvládnutie a nehomogénne skladby. 

Bod 12:  otázka 7.: iba 30 % nástrojov ; otázka č. 8.: iba 3 – 23 % pozitívnych výsledkov; otázka č. 11.: len 

43 % používa určitú metódu práce; otázka č. 12.: za dôležité  sa považovala podpora softwarového nástroja 

až 30 %, ale ostatné nástroje iba od 12% do 25 % ; otázka č. 13.: výsledkom, že ponuka manažérskych 

nástrojov je nezrozumiteľná, komplikovaná a pod. je iba 43 %, pritom u akýchkoľvek ostatných názorov 

k nástrojom pre rozhodovanie pohybuje iba od 10 % do 26 %. 

......................................................................................................................... 

A zároveň bolo overené, že: 

ÁNO, v priebehu výskumu sa zvolenými postupmi a metódami potvrdila hypotéza, že manažment 

uplatňuje rôzne metódy izolovane, bez poznania a využitia ich vzájomnej synergie a účinkov, 

pričom uplatňujú rýchle a jednoduché, avšak len čiastkové nekoncepčné riešenia problémov.   

Uvedený výsledok sa opiera o konkrétne zistenia , merania a výpočty, uvedené v príslušných interných 

Pracovných listoch v bodoch:  

Bod 7.:  analýza SWOT preukázala, že najviac manažmenty uplatňujú iba túto metódu pre jej prehľadnosť 

a jednoznačnosť a určenie budúcej stratégie, ostatné metódy vykonané v rámci bodu  2. ( pentagram ), bodu 

4. ( Spearmanov korelačný koeficient ) bodu 5. ( diagnostika dimenzie ), bodu 6.( metóda QFM ), bodu 8. ( 

analýza projektových inovácií ), bodu 9. ( audit inovačného riadenia ). 

Bod 12:  otázka 7.: iba 30 % nástrojov ; otázka č. 8.: iba 3 – 23 % pozitívnych výsledkov; otázka č. 11.: len 

43 % používa určitú metódu práce; otázka č. 12.: za dôležité  sa považovala podpora softwarového nástroja 

až 30 %, ale ostatné nástroje iba od 12% do 25 % ; otázka č. 13.: výsledkom, že ponuka manažérskych 

nástrojov je nezrozumiteľná, komplikovaná  a iba 43 %. 

............................................................................................................................................. 

Poznámka autorského kolektívu výskumu znie:  Je možno na základe uvedených údajov vysloviť 

záver, že všetky vyslovené vety nastavenej východiskovej hypotézy v danom rozsahu a obsahu sa 

preukázali ako správne a stávajú sa tak teoretickým základným východiskom pre ďalší výskum 



Projekt:   Koncipovanie  inovačných  nástrojov  energetických a environmentálnych klastrových habitatov 

_____________________________________________________________________ 

73 
 

a rozvoj metodiky riadenia skúmaných subjektov. Získané výsledky zároveň aktívne derogujú 

k metodike riadenia a rozhodovania v moderných organizačných modeloch pre MSP. 

 

 2.   Zhodnotenie  teoretických  a  praktických  prínosov  výskumu 

V rovine princípov teoretického skúmania práca poukazuje na dôležitosť nekonvenčných prístupov 

vo výskume, ktoré sa v práci nazývajú princípom myslenia „Out of box“. Dodržiavanie historicky 

daných postupov a nevybočovanie z vyhranených znalostných oborov má za následok, že základná 

i aplikovaná veda a súvisiaci výskum zdokonaľuje poznatky v rámci jednotlivých vedných disciplín 

avšak tieto vedné disciplíny nerozširuje, neprepája, nehľadá v nich synergiu. Zdá sa, akoby bolo 

dôležitejšie „brániť“ hranice vedných disciplín ako riešiť podstatu vedeckých problémov s využitím 

všetkých súčasných vedeckých poznatkov. Fakt, že výskumná práca v rámci úlohy č.3.1.3. svojim 

prístupom nepriamo poukazuje na možnosti zlepšenia kvality vedeckého výskumu sa dá považovať 

za jeden z najdôležitejších prínosov pre rozvoj teórie manažérstva. Práve vďaka vyššie opísanému 

nekonvenčnému prístupu sa v práci podarilo odhaliť zaujímavé súvislosti medzi podstatou 

problémov v manažérstve a ľudskými schopnosťami vnímať okolitý svet. Hĺbka systémového 

vnímania a myslenia, ktorá je človeku daná je pomerne malá. Inak povedané, systémové myslenie 

ako také je pre človeka skôr neprirodzené. Na druhej strane, mnohé dôkazy svedčia o tom, že z 

pohľadu riadenia organizácie je systémový prístup nevyhnutný. Vo výskumnej práci sa  tak do istej 

miery podarilo vysvetliť odkláňanie sa praxe od skutočného systémového prístupu, ktoré možno 

reálne  pozorovať. Poznanie týchto príčin celkom mení spôsob nazerania sa na uplatňovanie 

systémových vied v manažérskej praxi. V budúcnosti nám môže pomôcť predísť ďalšiemu 

neúspechu a to možno považovať za ďalší z teoretických prínosov tejto práce. 

Syntéza teoreticko – empirických nálezov a zistení preukázala, že oceňovanie inovačnej kapacity 

skúmaného subjektu – priemyselného inovačného klastrového habitatu, predstavuje v podstate 

syntézu metodologických pravidiel rozvíjaných cez príručky OECD, empirických overovaní 

inovačnej aktívnosti a vybraných analytických metód, experimentálnych techník a zároveň 

predstavuje aj celú kvantifikáciu ukazovateľov inovačnej kapacity. Kombináciou rozličných metód 

a pozorovacích a hodnotiacich techník o ktorých bolo pojednávané v kapitolách a interných 

Pracovných výskumných listoch boli preskúmané a overené konkrétne závislosti správania sa 

klastra v korelácii od cieľa, ktorý bol určený a formulovaný v práci. 

 

3.    Diskusia, zovšeobecnenie  výsledkov  a  odporúčania  pre  ďalší  výskum  

Pohľad na akúkoľvek známu metodiku, či manažérsky nástroj, ak sa analyzuje i ten 

najsofistikovanejší model organizácie, stále sprevádza pritom vnímateľný pocit, akoby mu niečo 

chýbalo. Dnes viac ako inokedy v doterajšej vede, výskume i podnikateľskej aplikačnej praxi platí, 

že vždy existuje možnosť zlepšovania riadenia a rozvoja inovácií a nevyužitie akejkoľvek šance 

a dostupných možností už neznamená iba stagnáciu, ale rizikový krok späť. Ak si človek predstaví 

akýsi manažérsky nástroj, ktorý je možné ovládať prostredníctvom hlasu a prirodzenej reči. Je 

nanajvýš vhodné sa  zamyslieť  nad tým, aké by to bolo, keby ľudia  boli schopní modelovať 

moderné ploché a výkonné organizačné štruktúry, procesné modely, produktové portfóliá alebo 

profily a vzdelanostnú bázu pracovníkov tak, že ich slovne opíšu a akýsi zázračný  modelovací stroj 

či nástroj v týchto  opisoch a charakteristikách hľadá vzory a zobrazuje ich v prehľadnej 

štruktúrovanej schéme. Autori a riešitelia výskumnej úlohy v synergii so spoločnými výstupmi  

práce sa v rámci svojej klastrovej, odbornej,  podnikateľskej a poradenskej činnosti a vlastného 

dlhodobého výskumu  mienia  naďalej venovať práve problematike inovácií a ich implementovania 
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do prostredia a portfólia podnikateľských subjektov a združení s premenlivo determinovanou 

produkciou a perspektívne oblasti pôsobnosti a sa dajú  vysloviť ako: 

„Výskum modelov organizačných systémov a štruktúr na báze permanentne prejudikovanej 

inovačnej a invenčnej schopnosti klastrov a koncipovanie moderných inovačných klastrových 

habitatov“ 

Ide jednoznačne o významný okruh budúcich výskumných tém pre potreby posilňovania inovačnej 

schopnosti a konkurencieschopnosti klastrov v medzinárodnom podnikateľskom prostredí. 

________________________________________________________________________________ 

V práci sa tak do istej miery vysvetľuje 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 návrhu 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. Účelom manažérskych nástrojov je odbremeniť 

manažérov od rutinných mentálnych aktivít smerom ku vnímaniu organizácie vo väčšej šírke a 

hĺbke jej skutočnej zložitosti.  

Za prínosy tejto výskumnej práce pre manažérsku prax možno považovať najmä návrh konkrétneho 

architektonického modelu s detailným opisom mechanizmov jeho fungovania. Práca takýmto 

spôsobom ponúka rámcový návod, ktorý už v súčasnosti slúži ako podklad pre vypracovanie 

detailnej funkčnej špecifikácie a vývoja pokročilých manažérskych nástrojov založených na 

znalostnom modelovaní a ďalších moderných analytických a aplikačných technológiách. Uvedený 

koncept sa vyznačuje vysokou mierou univerzálnosti využitia v manažérskej a podnikateľskej praxi. 

Najväčší význam tejto práce pre manažérsku prax popri vývoji jej praktických aplikácií však možno 

badať najmä v rozvoji a rozšírení doteraz známej teórie manažérstva. Nástroje vyvinuté na báze 

navrhovaného konceptu, ako predpokladajú samotné jeho princípy, nebudú špecializované na 

jednotlivé funkčné oblasti. Budú zamerané na diagnostikovanie problémov rôzneho charakteru, ich 

príčin a podstaty, bez ohľadu na to, či ide o problém „marketingu, ľudských zdrojov, produkcie, 

finančných zdrojov“ a podobne. Výhodou konceptu je veľká miera otvorenosti, ktorá umožňuje 

nástroje budovať modulárne – architektúru rozširovať o nové vrstvy modelov, tie dopĺňať novými 

mechanizmami spracovania obsahu, univerzálnymi či špecializovanými knižnicami. Takéto 

diskusie by mohli podnietiť i celkový vedecký rozvoj, ktorému táto práca dáva presnejšie kontúry a 

jasný cieľ – radikálne zvýšiť kvalitu riadenia organizácií smerom k ich trvalo udržateľnému rozvoju 

a prosperite. Syntéza teoreticko – empirických nálezov a zistení preukázala, že oceňovanie 

inovačnej kapacity skúmaného subjektu – podnikateľskej firmy, predstavuje v podstate syntézu 

metodologických pravidiel rozvíjaných cez príručky OECD, empirických overovaní inovačnej 

aktívnosti a vybraných analytických metód, experimentálnych techník a zároveň predstavuje aj celú 

kvantifikáciu ukazovateľov inovačnej kapacity skúmanej firmy. Po ukončení celej analýzy a 

experimentov a vypracovaní návrhovej a projektovej  časti je možné krátko a prehľadne  

rekapitulovať rozhodujúce zistenia a riešenia pre potreby klastrového habitatu tak, ako to uvádza 

nasledujúca tabuľka a následne ide o vyznačenie prehľadu samotných v návrhu výskumnej práce 

riešených projektových a organizačných, modelových a metodických vzorov, ktoré sa dajú priamo 
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aplikovať v riadení členských klastrových organizácií a firiem MSP a najmä ich manažmentom. 

Ďalším dôležitým zistením tejto výskumnej práce je, že na Slovensku je potrebná intenzívnejšia vládna 

podpora KO. Posledná schválená výzva MH SR naznačuje pozitívne pokračovanie procesu podpory KO. Je 

tiež potrebné zdôrazniť, že KP, ktoré poskytujú len finančné prostriedky na zníženie nákladov nepodporujú 

ďalší rozvoj a inovácie; predstavujú pre podporované KO možnú závislosť na verejných financiách. 

Kľúčovým pilierom úspechu KP je vytvoriť zdroje a kapacity na podporu vhodného podnikateľského, 

inovatívneho a inštitucionálneho prostredia pre činnosť KO. 

 Tabuľka:    Rekapitulácia nosných výsledkov výskumu pre prax klastrového habitatu 

   

                   VÝSTUPY  ANALÝZY                                                     V NÁVRHU  VYRIEŠENÉ 

 

 SWOT analýza: 

odporúča sa prijať prevažne ofenzívnu 

stratégiu 

 

 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 a organizácie techniky predaja 

 

 Návrh integrovaného modelu 

hodnotenia efektivity a finančnej 

výkonnosti 

 

 Návrh novej generácie modelov 

organizačných systémov 

 

  



Projekt:   Koncipovanie  inovačných  nástrojov  energetických a environmentálnych klastrových habitatov 

_____________________________________________________________________ 

76 
 

Komparatívna analýza KP, KI  a KO v ČR a SR vyústila do diskusie o otázkach vhodného prístupu k 

realizácii konceptu klastrov na Slovensku. Vzťahy medzi rozdielnymi prístupmi ku KP a úrovňou rozvoja 

KO sú obsiahnuté v overovaných hypotézach a zachytené v porovnávaných charakteristikách KO. Overením 

hypotéz bolo potvrdené, že prístup top - down v ČR, ale aj Poľsku a Maďarsku  priniesol ich vyššiu úroveň 

rozvoja, čo dokázala aj komparatívna analýza vybraných charakteristík KO.  

Návrh modelu KP a následne KO a implementovania klastrových inovačných habitatov pre Slovensko 

predstavuje kombináciu oboch prístupov, pričom odporúča využiť pozitíva už existujúceho prístupu v krajine 

a doplniť chýbajúce charakteristiky modelu KP obsiahnuté v top - down prístupe na Slovensku. Len pre 

porovnanie reálneho stavu KP v ČR, ktorá tento prístup uplatnila, je výsledkom procesu, ktorý bol 

iniciovaný regionálnou vládou. Vďaka cielenej a nepretržitej podpore vlády, ktorá začala prijatím klastrovej 

stratégie, bola dosiahnutá vyššia úroveň rozvoja KO v porovnaní so Slovenskom, čoho vedľajším efektom 

bolo spopularizovanie klastrov v krajine. Model KP pre Slovensko navrhuje prijať podobný strategický 

dokument s celoštátnym dosahom, ktorý by zabezpečil súlad KP s inými už prijatými strategickými 

dokumentmi. Jeho nevyhnutnosť potvrdzujú aj skúmané európske krajiny, ktoré klastrové strategické 

dokumenty prijali a pravidelne aktualizujú ( Dánsko, Francúzsko, Nemecko Švajčiarsko ). 

Návrh modelu KP pre Slovensko nadväzuje na tvrdenia otca klastrovania a inovácií Portera, ktorý vo svojich 

prácach  odporúčal politickým autoritám podporovať klastre nie budovaním nových,  ale podporou už 

existujúcich. Podobné výsledky prinášajú aj skúsenosti s realizáciou KP v európskych krajinách, ktoré 

ukazujú, že budovanie KO „od nuly“ nie je efektívne. Vzhľadom k nesystematickej podpore KO na 

Slovensku, sú prijímatelia KP definovaní v závislosti od podmienok vyhlásenej výzvy.  

Spoločnou podmienkou je existencia KO ako právneho subjektu minimálne 2 roky, pôsobiaceho v oblasti 

priemyselných činností. Návrh modelu odporúča smerovať podporu do odvetví, ktoré predstavujú silné 

stránky regiónov. V rámci ČR je napríklad podpora vlády zameraná najmä na tradičné odvetvia, čo 

odzrkadľuje takmer 54% podiel aktívnych KO v oblasti výroby, energetiky a stavebníctva. Podiel verejných 

zdrojov na financovaní je v týchto KO na úrovni 60%. Je potrebné  uviesť, že vláda môže vytvoriť KO a 

podporovať ich; z dlhodobého hľadiska však takéto zoskupenia nemôžu prežiť. Ako dokazujú výskumy 

väčšina úspešných priestorových koncentrácií priemyslu vznikla a vyrástla bez explicitnej vládnej 

intervencie v rámci SMART modelu KP navrhujú podporovať aj vznikajúce KO, ktorých podpora je 

súčasnosti v ČR obmedzená.  

Predložený návrh modelu KP pre podmienky Slovenska zdôrazňuje úlohu vlády pri zabezpečení priameho 

prístupu KO k finančným prostriedkom. Dôležité je správne stanoviť výšku a trvanie finančnej podpory, aby 

nevznikla závislosť KO na externých zdrojoch. V kontexte nástrojov, navrhnutý model odporúča zvyšovať 

používanie nepriamych nástrojov KP, akými sú rozvoj infraštruktúry, vzdelávacieho systému, propagácia 

regiónu a KO, a pod. To je v súlade s medzinárodnými štúdiami, ktoré zdôrazňujú meniacu sa úlohu vlády a 

jej smerovanie od priamych intervencií k nepriamej motivačnej štruktúre. Súčasťou KP sú inštitúcie na 

podporu KP a realizáciu jej cieľov. Model KP zdôrazňuje potrebu inštitucionálnej koordinácie, ktorá 

zabezpečí dostatočnú účinnosť aktivít KP. V rámci Slovenska, kde nie je explicitne definovaná KP, úlohu 

orgánu zodpovedného za rozvoj KP v súčasnosti supluje MH SR. Chýba tu subjekt, ktorý by zodpovedal za 

realizáciu klastrových programov, uskutočňoval metodickú podporu KO a zabezpečoval podporu tvorcom 

KP. KP je nástrojom na podporu inovácií a konkurencieschopnosti krajiny. Mnoho krajín sa pokúša 

implementovať koncept klastrov do svojich vládnych stratégií a programov. ČR a Slovensko, krajiny s 

podobným politickým, sociálnym a ekonomickým nastavením, začali rozvíjať KP na podobnom základe, ale 

s odlišným prístupom.  
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Hlavným cieľom výskumnej práce bolo na základe rešerše dostupnej literatúry, komparatívnou analýzou 

vládnych a rezortných dokumentov, dizertačných a habilitačných prác a tiež osobnou účasťou na 

medzinárodných projektoch, konferenciách a stretnutiach zameraných na KP a rozvoj inovačných nástrojov 

pre klastre, poukázať na možnosti širšieho využitia konceptu klastrov na Slovensku. Obmedzenia a limity 

realizovaného výskumu súvisia s použitou metódou, t.j. najmä komparatívnou analýzou, tu existuje určité 

obmedzenie metódy porovnávania krajín V4 a vybraných krajín EÚ.  Ide najmä o nižšiu váhu výsledkov a 

ich následnej koncepčnej abstrakcie.  

 Ako je v rámci výskumu zdôraznené, výsledky pôsobenia KP sa prejavia až po dekáde pôsobenia opatrení 

na podporu KO a to aj pri aplikácií najmodernejších prístupov formou klastrových inovačných habitatov. V 

súvislosti s právnou formou respondentov boli do analýzy v rámci výskumu zaradené len 

inštitucionalizované KO, t.j. zoskupenia v podobe právneho subjektu s jasne stanoveným počtom členov. 

Ako jeden z posledných obmedzení výskumu môže byť rôzne vývojové štádium, v ktorom sa nachádzajú 

skúmané KO.  

Trh sa dnes rozvíja sofistikovane, generalizačne, globálne a najmä  závratnou rýchlosťou. Tento rozvoj so 

sebou prináša i narastanie komplexnosti problémov a identifikácie nových vplyvov fungovania systémov v 

ktorej sa manažéri  a projektové tímy stále ťažšie orientujú. V boji s touto komplexnosťou im však 

prichádzajú na pomoc rôznorodé manažérske nástroje. Pohľad na akúkoľvek známu metodiku, či 

manažérsky nástroj, ak sa analyzuje i ten najsofistikovanejší model organizácie, stále je tu pritom 

vnímateľný pocit, akoby mu niečo chýbalo.  

Poznatky obsiahnuté v tejto výskumnej práci dávajú doterajším víziám a predstavám nielen filozofický 

rámec, ale ju zhmotňujú i do konkrétneho projektovo orientovaného a nastaveného  návrhu konceptu novej 

generácie modelovania organizačných systémov ktorých kľúčovým poslaním je vytváranie  modulového 

prostredia  pre tvorbu Programov inovatívnosti a riadenia kvality produkcie v podmienkach malých 

a stredných firiem. Autorský kolektív riešiteľov tejto výskumnej práce sa v rámci svojej dlhoročnej odbornej 

podnikateľskej a poradenskej činnosti a vlastného dlhodobého výskumu mieni naďalej venovať práve 

problematike inovácií a ich implementovania do prostredia a portfólia podnikateľských subjektov 

s premenlivou determinovanou produkciou a perspektívne oblasti pôsobnosti sa dajú  vysloviť ako: 

1.   Výskum modelov organizačných systémov a štruktúr na báze permanentne prejudikovanej inovačnej 

a invenčnej schopnosti klastrových členských firiem a organizácií 

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

3.  Budovanie uzavretých inovačných habitatov a projektovanie inovačných influenzií pre podporu 

inovačnej vitality subjektov. 

Ide o rozsiahlu oblasť nepreskúmaných a v súčasnosti nepopísaných systémových pojmov so značným 

potenciálom v ktorých autor práce vidí ďalšiu perspektívu vlastného výskumu, osobného rozvoja 

a praktického projektovania pre firemnú klientelu do budúcna. 
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