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                      Dokument pre roky 2020 – 2025 s výhľadom do roku 2030 

 
Táto zverejnená verzia obsahuje vybrané časti dokumentu vhodné k publikovaniu pre odbornú 

verejnosť a uvádzajúce všeobecné charakteristiky združenia. Všetky odborné údaje a prílohy 

s plánmi združenia sú dôverné a prístupné výlučne orgánom z členom na základe písomného 

vyžiadania. 
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PREAMBULA 

 

Zakladajúci a riadni  členovia záujmového Združenia právnických osôb: 

Národný energetický klaster NEK, pôsobiaceho v súlade s § 20f až 20j  

Občianskeho zákonníka,  po zrelom zvážení a zhodnotení doterajšej činnosti 

od založenia a s cieľom podpory a stanovenia pravidiel pre ďalší intenzívny 

rozvoj schvaľujeme a prijímame tento závažný dokument: „ Stratégia rozvoja 

klastrovej organizácie NEK“ určujúci budúce smerovanie a postavenie 

združenia v segmente činnosti na Slovensku a v medzinárodnom 

podnikateľskom a spoločenskom prostredí.   

 

Združenie je etablované na Slovensku s dlhodobým cieľom trvalého rozvoja 

modernej a systémovej energetickej politiky, rozvoja podnikateľského 

prostredia a ochranou životného prostredia a to s dôrazom na výrobu, 

distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, inovačné procesy, 

sociálny rozvoj, ekológiu a všestrannú podporu konkurencieschopnosti 

hospodárstva SR.  

 

 

 

 

                  „Zhromaždenie členov združenia, 09.03.2020“ 
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1. Názov a sídlo  združenia 

 

Združenie právnických osôb, založené v súlade s §20 f až 20 j Občianskeho zákonníka, 

s názvom:      Národný energetický klaster NEK           Pracovné Označenie „NEK“ 

a sídlom:       Záhradnícka č. 15767 / 72,    821 08  Bratislava – Ružinov 

a reg. číslom:    OU-BA-OVVS1-2020/049249, vedenom na OÚ Bratislava, odbore všeob. vnútornej správy 

Nositeľ bronzového certifikátu Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy ESCA:  

European Cluster Excellence  Initiative  Bronze  Label  Certificate:     

SVK005201803C180372 , s platnosťou  od  27.03.2018. 

 

Nositeľ ceny Ministra hospodárstva SR za Inovatívny čin roka 2012. 

 
 

2. Účel  a  predmet  činnosti  združenia 

(  Výňatok zo Stanov združenia, čl. 3, v aktuálnom znení z 14.07.2017, cit. :): 
 

3.1. Účelom Združenia je vytvárať podmienky pre koordinovanú a cieľavedomú činnosť 

jeho členov a partnerských organizácií k úspešnému a efektívnemu podnikaniu pre 

rozvoj energetiky, ekológie a ekonomiky, a to v sektore výroby, distribúcie, investície, 

výstavby, vedy a výskumu. 

3.2. Poslaním Združenia je vytvorením prestížnej a modernej organizačnej štruktúry 

členov Združenia, jasných pravidiel spoločného fungovania na princípe vzájomnej 

podpory, solidarity a kooperácie zabezpečovať komplexnú starostlivosť o oprávnené 

zákonné záujmy a snaženia členov Združenia v efektívnom spoločenskom dianí, 

podnikaní a zastupovaní pred orgánmi štátnej správy, samosprávy, odbornej verejnosti 

a v obchodných vzťahoch na princípe rovnosti, nediskriminácie a odbornosti. 

3.3. Predmet činnosti Združenia, úlohy: 

a) zabezpečovanie komplexného servisu informačných databáz, komunikačnej 

podpory a odborného zázemia pre členov Združenia a partnerské subjekty pri 

presadzovaní ich oprávnených záujmov, názorov, stanovísk a koncepcií rozvoja 

energetických, ekonomických, inovačných a environmentálnych tém; 

 

b) rozvíjanie, a podporovanie spoločných projektov a prezentácie v oblasti výroby, 

distribúcie, investícií a výstavby v energetike, environmentalistike, ekológii, 

inováciách a súvisiacej ekonomike; 

 

c) realizácia spoločného manažmentu a marketingu, organizácia kongresov, 

konferencií, workshopov, exkurzií, súťaží a sprievodná vydavateľská, publikačná, 

reklamná a propagačná činnosť; 

 

d) nadväzovanie a inštitucionalizácia medzinárodnej spolupráce a rozvoj domáceho 

podnikateľského prostredia, spolupráca s národnými a regionálnymi agentúrami, 

orgánmi a organizáciami štátnej správy, samosprávy a podnikateľskej sféry; 

 

e) zastupovanie spoločných oprávnených záujmov členov Združenia a odbornej 

verejnosti, vydávanie spoločných Stanovísk k závažným celospoločenským 
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otázkam a problémom v energetike, inováciách, ekológii, vyhotovovanie 

odborných stanovísk, posudkov a koncepcií v rozhodujúcich problémoch predmetu 

činností; 

 

f) zriaďovanie a zabezpečovanie činnosti samostatného certifikačného orgánu pre 

certifikáciu a oceňovanie procesov a systémov projektovania a riadenia energetiky, 

ekológie a kvality podľa platných technických noriem a predpisov EÚ a SR;  

 

g) vyhotovovanie vlastných komplexných podporných projektov a programov pre 

členov a partnerov Združenia; 

 

h) koncipovanie, obstarávanie a vyhotovovanie projektov a produktov pre čerpanie 

zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, zdrojov financovania štátu 

a samospráv, nadácií a fondov, rozvojových programov a úverových zdrojov; 

 

i) vyhľadávanie a riadenie nových investičných príležitosti v regiónoch Slovenska, 

vypracovanie energetických a environmentálnych koncepcií a programov trvalo 

udržateľného rozvoja v energetike  na Slovensku; 

j) realizácia výskumu, vývoja a inovácií v prírodných a technických vedách, 

spracovanie, oceňovanie a auditovanie projektov a investícií, vypracúvanie 

odborných a znaleckých posudkov v energetike, ekológii, stavebníctve, strojárstve, 

vede, výskume, vývoji a technických inováciách a príbuzných odboroch 

prostredníctvom odborne spôsobilých osôb Združenia; 

k) uskutočňovanie odborných a špecializovaných vzdelávacích projektov 

a programov na základe akreditácie, realizácia projektov a programov vzdelávania 

v rámci sociálnej inklúzie. 

Poznámka / Vysvetlenie:       Pre ďalší výklad, zabezpečenie jednotnosti ponímania  a popisu  Stratégie sa 

bude v dokumente používať a kombinovať prednostne niektorý termín „ Klaster / Klastrová organizácia / NEK“ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.   Spracovanie   Stratégie   rozvoja   klastrovej   organizácie   NEK 

Táto kapitola uvádza v časti ( A ) hlavné informácie, potrebné pri popise a poznávaní súčasného stavu 

vývoja daného odvetvia / sektora energetiky ( v časti A1 ) a tiež prepojenosti na priemysel, inovácie 

a ekológiu u nás a vo svete, realizuje analýzu a stanovuje premisy, poslanie, potreby a očakávania 

odvetvia. Zároveň sa tu popisuje aj stav klastrovej politiky a aktivít u nás.  Ďalej sa zaoberá súčasným 

stavom a pozíciou klastra ( v časti A2 ) v relevantnom prostredí, jeho organizačnou štruktúrou, 

orgánmi , financovaním a stabilitou, komunikačnou stratégiou a nosnými aktivitami.  

 

 

A:      Súčasný  stav  v  sektore  a  súvisiace  analýzy 

A1:   Súčasný stav fungovania a  vývoja sektora energetiky a  súvisiaceho   
   priemyslu  

 1.  Energetika,  ekológia,  inovácie,  trvalá  udržateľnosť a  ich  spojitosť 

 Najväčšou výzvou ľudstva v súčasnosti je nájsť také ekologicky čisté, energeticky nenáročné 

a bezpečné riešenia, ktoré zabezpečia trvalú udržateľnosť a zásobovanie energiami pre stále rastúcu 

spotrebu, efektívnosť ekonomiky a prenosnosť / distribučné siete a rozvody, ako aj stabilitu dodávok 
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energií a zároveň čisté prostredie  a znižovanie záťaží z minulosti i kompatibilitu z inými 

previazanými ľudskými činnosťami a  dostupnosť pre rôzne rozvinuté regióny.  

Jestvuje mnoho viac menej preferovaných energetických tém ako napríklad  energetická politika 

EU a SR,  Obnoviteľné zdroje a ich vývoj do roku 2020 a ďalej do roku 2030, s výhľadom až do roku 

2050, 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 a ďalšie rozsiahle odborné témy.   

Problémom súčasnosti  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 podnikateľov, inštitúcie, združenia a 

komory firmy k vnútornému presvedčeniu, že myslieť ekologicky znamená myslieť do budúcna a pre 

vlastné prežitie,  hľadať konkrétne a jednoduché dielčie riešenia pre aplikáciu nových zdrojov energií 

a meniť prístup k životnému prostrediu a to pri znižovaní ekonomických nákladov. 

       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. Koexistencia a riešenie týchto pojmov je kľúčom pre riadenie programov, projektov 

a plánov produkcie s obrovským dopadom na ostatné priemyselné sektory a preto sú inovácie 

spôsobom prístupu, bez ktorého nie je mysliteľné nielen dobre nastaviť stratégiu organizácie, ale 

v prvom rade stanoviť jej ciele a nástroje plnenia.  

      Aj preto je veľmi významné neustále prepojovať nové energetické projekty a riešenia s ekológiou 

a tvorbou environmentálne čistého životného prostredia a vytvárať nové technológie a nové zdroje 

energií a už známe ekologicky čisté zdroje oveľa viac uplatniť vo výrobe a fungovaní klastra a najmä 

jeho členských firiem, inštitúcií a partnerov – čiže inovovať a vylepšovať.  

V tom Národný energetický klaster NEK vidí zmysel svojej existencie,  pôsobnosti i budúcnosti  

a to je prepojenie energetiky s ekológiou prostredníctvom inovácií.  Invenčná a inovačná schopnosť 

vo firme znamená pružnú reakciu na dopyt trhu, rýchlu realizáciu zmien a úpravu cieľov 

i podmienok, kvôli ktorým sa uskutočnilo zavádzanie technológií a ekonomicky efektívneho 

energetického hospodárstva do produkcie firiem a inštitúcií – členov a partnerov klastra. 

        2.   Premisy, poslanie  a  súčasný  stav  sektora  energetiky 

Poznámka 1:   Pojem „premisa“ ( sententia ) je chápaný ako predpoklad, propozícia, východisková 

časť vopred vysloveného úsudku, z ktorého vyplýva nový záver – súd. 

Poznámka 2:  Pojem „poslanie“ je priamo prepojený s pojmami vízia, zámer, misia, ciele...  

Podstatou pojmu poslanie je jasné definovanie predovšetkým profilu a charakteru existencie daného 

segmentu ľudskej činnosti – v našom prípade sektoru energetiky a súvisiacich priemyselných 

a environmentálnych záberov,  s určením vymedzeného časového horizontu.  

Sformulovať zodpovedné premisy a tiež  realizovať účinné poslanie znamená splniť tri nasledujúce 

úlohy, a to: pochopiť a definovať, v akom prostredí ekonomiky a produkcie  sa sektor  skutočne 

nachádza; rozhodnúť, kedy sa má poslanie zmeniť, a tak upraviť strategické smerovanie sektora; a 

oboznámiť rozhodujúce riadiace a organizačné štruktúry s poslaním pomocou metód, ktoré sú 

zrozumiteľné, zaujímavé a podnetné.  

Identifikovať, v akom stave a situácii  sa energetika a s ňou súvisiace priemyselné segmenty a partnerské 

reťazce bude v nasledujúcich rokoch nachádzať, vyžaduje zodpovedať štyri zásadné otázky: 
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1. Aké sú potreby a očakávania spotrebiteľov, zákazníkov, celého dotknutého segmentu užívateľov 

výsledkov produkcie sektora alebo, čo je teraz a najmä výhľadovo v danom segmente hospodárstva 

uspokojované? 

2. Aké sú spotrebiteľské, užívateľské a dotknuté skupiny, alebo, kto je, kto bude a ako uspokojovaný? 

3. Aké činnosti, metódy, technológie, inovácie, organizačné štruktúry sa používajú a budú používať, 

alebo, ako sú činnosti v sektore nasmerované v prospech terajších a budúcich užívateľov? 

4. Aké sú dôvody existencie sektora v súčasnosti v historickom kontexte a najmä čo je rozhodujúce pre 

jeho budúce postavenie v hospodárstve krajiny, alebo, prečo sektor  robí práve to, čo robí a ako to má 

vylepšovať? 

Uvedené otázky podrobne zodpovedajú samotné nosné dokumenty SR a EÚ, vytvorené príslušnými 

správnymi ústrednými orgánmi a záväzné pre celú spoločnosť a idú nad rámec obsahu tohto 

dokumentu, avšak je treba ich poznať a preto je ich informačný prehľad spracovaný v Prílohe č.III. 

v bodoch 1.1, 1.2., a 1.3. 

  Tabuľka č. 1:          Primárna  nosná  premisa  odvetvia  energetiky 
PREMISA - formulácia: 

Sektor sa rozvíja a buduje ako dominantný a významný proexportný a zároveň domáci stabilizujúci odbor 
činností s významnou mierou zamestnanosti, primeranou a trvalo udržateľnou hladinou energetickej 
náročnosti a minimalizovanou environmentálnou záťažou, tvoriaci v rozhodujúcej miere energetickú 
bezpečnosť a stabilitu zdrojov pre zabezpečenie technickej kultúry žitia a obhospodarujúci jednak osobitné 
individuálne potreby a očakávania zákazníkov a zároveň aj požiadavky priemyslu, spoločnosti a ostatných 
sektorov na  zázemie budúcich výrob, prevádzok, služieb dodávky energií a zavádzania moderných 
inovatívnych riešení energetických zdrojov a sietí. 

Súvisiaca vízia odvetvia – zmena štruktúry realizovaných projektov s významnejšou mierou rekonštrukcií, 
rekultivácií a revitalizácií systémov, výrob, technológií, stavieb a objektov pri súčasnom náraste požiadaviek na 
kvalitu vyhotovenia a zákaznícke špecifické individuálne požiadavky. Zmena štruktúry sietí a zdrojov 
z centrálnych na lokálne a z konvenčných na obnoviteľné a to v postupnom horizonte do roku 2030 a následne 
až 2050, nárast tržieb v sektore o cca 34 % s dôrazom na riešenia pre znižovanie a vysokú efektivitu 
prevádzkových nákladov budúcich systémov a objektov. 

Zmeny, prichádzajúce do sektora – zmenšovanie rozsahu nových pripojení a odberateľov a projektov 
priemyselnej, bytovej a občianskej výstavby na úkor zväčšovania počtov rekonštrukcií a revitalizácií 
a významného smerovania zdrojov a kapacít do líniových a infraštruktúrnych stavieb v energetike, ekológii, 
priemysle, doprave a vodohospodárstve. Vysoko náročne stanovované nové priority pre inovačný priemysel 
a zmeny – prechod na kreatívne a inovačné projektovanie energetiky a tzv. inovačný manažment sektora. 

Kritické vplyvy:  
Externé – potenciálny negatívny vývoj na trhoch EÚ a vo svete, možný cyklus hospodárskej krízy 
s predpokladaným nástupom  v rokoch 2021 – 2023 ( odhliadnuc od rizikových a neplánovaných problémov 
karantény ) a dopadmi reštrukturalizácie a úspor v rokoch 2023 – 2028, čo zapríčiní možný významný pokles 
investícií a projektovania nových stavebných diel a systémov,  
- možná zmena účelu zákaziek v segmente stavebníctva  a priemyslu a znižovanie prevádzkových nákladov 
a sústredenie sa iba na nevyhnutné opravy a údržbu systémov za súbežnej modernizácie. 
-  vstup zahraničných výrobných kapacít a podnikov vo väčšej miere z budúcich pristupujúcich krajín EÚ 
a východnej Európy s nižšími režijnými a realizačnými nákladmi. 
- neúmerný nárast cien vstupov – stavebných materiálov, technológií a zariadení, zapríčinených neúmerne 
a ekonomicky neudržateľne narastajúcimi nákladmi, sociálne politickými obmedzeniami a environmentálnymi 
normami,  bezprostredne ovplyvňujúcimi konečné ceny realizácie energetických a ekologických  stavieb 
a systémov.   
 Interné – preskupenie a globalizácia domácich organizácií a firiem v segmente, uprednostňujúcich do 
budúcna lacnejšie riešenia a prijatie lukratívnych nosných energetických a environmentálnych zákaziek 
s nižšími nárokmi na servis a realizáciu v krajinách tretieho sveta a rozvojových krajinách, 
- zahltenie samotných produktových a technologických procesov narastajúcimi predpismi a obmedzeniami 
najmä administratívne – legislatívneho charakteru a programami typu „zelená Európa / zelené Slovensko“ 
a pod. 
- neudržanie kroku vybavovania energetických a súvisiacich stavebných, výrobných a technologických 
procesov dostatočnými technickými podpornými nástrojmi ( IT technika, robotizácia, manipulačná technika 
a pod....) v procese realizácie a užívania energetických dodávok a to najmä v segmente malých a stredných 
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stavebných projektov, výrob, objektov a budov. 

Nové technológie - intenzívne riadenie výrobných procesov prípravy, výroby a distribúcie energií a tepla 
prostredníctvom IT a nástrojov procesnej automatizácie,  nástup vysoko automatizovaných a multifunkčných 
stavebných, výrobných, dopravných, manipulačných a obslužných strojov pri energetických a 
environmentálnych stavbách a v dopravnej obsluhe, 

 

 Tabuľka č. 2:            Sekundárna  podporná  premisa  odvetvia  energetiky  
PREMISA - formulácia: 

Sektor vytvára ucelenú špecifickú štruktúru zamestnanosti s primeranou no pomerne rozličnou vzdelanostnou 
úrovňou podľa uplatnenia v riadení, remeslách, službách, inžinieringu a tréningoch zručností a to pri 
upevňovaní kľúčového kritéria odborne spôsobilej a spokojnej populácie pracovníkov  v sektore s dostatočnou 
vedomostnou databázou a zručnosťami. 

Súvisiaca vízia odvetvia – rozvoj pracovných síl v segmente s doterajších cca 150 tisíc pracovníkov na cca 180 
tisíc, pri zmene súčasnej štruktúry remeslá / manažmenty / obslužné činnosti / špecialisti v pomere 
30/21/35/14 % na plánovanú odhadovanú budúcu štruktúru a to v pomere 40/12/20/28 %. Pri zmene 
prevažujúcej vekovej kategórii z doterajšieho priemerného veku pracovníka cca 47 – 51 rokov na vek 35 -42 
rokov a náraste priemerných zárobkov z cca 1150 €/os v súčasnosti na odhadovaný indexovaný základ cca 
1850 €/os.  a to pri zmene – raste pozície v rebríčku najlepšie hodnotených pracovníkov sektorov z terajšieho 
cca 10 -12 miesta na minimálne 4 – 5 miesto v spoločnosti. 

Zmeny, prichádzajúce do sektora – zmena vekovej a kvalifikačnej úrovne mládeže a absolventov škôl, nízka 
všeobecná motivácia a laxný prístup k akejkoľvek činnosti, slabé fyzické predispozície a pohodlnosť – produkt 
doby, 
- vysoký stupeň negatívnej preinformovanosti a vytvárania všeobecnej spoločenskej ignorácie  ľudských aktivít 
v segmentoch s prevažujúcou manuálnou činnosťou, 
- dopady a vplyvy nejasnej z minulosti so zotrvačnosťou myslenia i do ďalších rokov ( filozofie spoločnosti, 
školy, rodičov, okruhu rovesníkov a pod. ),  
- vysoké nároky spotrebiteľov, zákazníkov v danom segmente na stále rastúcu profesionalitu dodávateľských 
schopností pracovníkov no zároveň neochota minúť za kvalitu primeraný honorár, cenu diela- syndróm 
roztvárajúcich sa nožníc. 

Kritické vplyvy:    
 Externé -  odchod schopných, vzdelaných  a remeselne zručných ľudí do vyspelých zahraničných krajín 
a oblastí po ukončení štúdia, respektíve v tzv. najproduktívnejšom veku t.j. 30 – 45 rokov,  
- príchod pracovných síl so zahraničia s minimálnou vedomostnou bázou a bez pracovných návykov 
s osobitným zreteľom na segment stavebníctva 
Interné – nezvládnutie zmien prístupu  organizácií  sektora k vlastným subdodávateľským sieťam 
a dodávateľom prác,  
-  snaha organizácií segmentu MSP v rámci sektora sa aktívne zapájať do produkcie, avšak bez dostatočného 
technického, technologického a vedomostného vybavenia, 
- absolútne nezvládnutie výchovného a motivačného procesu pre mladú generáciu v segmente do budúcna, 
prestarnutie ľudí a fyzická neschopnosť vykonávať stavebné a remeselné odborné a montážno – inštalačné  
práce priamo na stavbách energetiky a v teréne, 
-pretrvávajúca nezodpovednosť veľkých energetických a environmentálnych organizácií - lídrov 
k problematike zamestnanosti, sociálnej a mzdovej politike a odmeňovaniu remeselníkov v riadnom 
pracovnom pomere a pôsobiacich na živnosti a v subdodávkach. 

Dopady na ľudské zdroje – zmena vzdelanostnej úrovne, manuálnych a technických zručností a fyzického 
prispôsobenia pracovníkov v budúcnosti, 
- nastavenie pracovnej sily na samostatnú a tvorivú prácu a schopnosť primerane spôsobilého správania sa 
v individuálnom kontakte so zákazníkmi a vybavovaní ich potrieb a očakávaní, 
- potreba cieľavedomej dlhodobej prípravy generácie mladých ľudí pre energetický a ekologický  segment, 
- osobitný prístup k ľudským zdrojom pracujúcim v sektore na báze subdodávok, živnostenského podnikania 
a externých špecifických zadaní ( najmä v oblasti IT servisu ), 
- špecifické zabezpečenie procesov celoživotného vzdelávania, rekvalifikácie a prekvalifikácie jestvujúcich 
ľudských zdrojov v budúcnosti. 

     

Tabuľka č. 3: 
POSLANIE 
SEKTORA 

 

                                      Popis  obsahu  významu 
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ŠIRŠÍ  
(všeobecný) 
VÝZNAM 
POJMU 
 

Sektor sa do roku 2030 profiluje ako jeden z kľúčových hospodárskych výrobných 
priemyselných odvetví SR, zabezpečujúci prioritne zázemie a starostlivosť o budovanie 
energetických sústav, zdrojov a distribučných sietí, realizáciu diel a projektov, 
zabezpečujúcich energetickú bezpečnosť a stabilitu  pre pôsobenie a fungovanie všetkých 
ostatných odvetví výrobnej a nevýrobnej sféry, bývania, obchodných, sociálnych  
a zdravotných služieb, kultúry a športu a to pri meniacom sa vonkajšom a vnútornom 
konkurenčnom prostredí, meniacich sa nárokoch, potrebách a očakávaniach celej spoločnosti 
a to pri stále vyšších environmentálnych obmedzeniach a ochrane životného prostredia. 
Poslaním sektora je tvoriť nové a inovatívne efektívne hodnoty, objekty a projekty ktoré 
zabezpečujú spoločenský i technický život celej spoločnosti, prezentáciu jej kultúrnej úrovne 
a stabilitu jej sociálneho a prevádzkového zázemia. 

 
 
 
UŽŠÍ  
(realizačný) 
VÝZNAM 
POJMU 
 

Existencia sektora je nenahraditeľným a jedným z nosných ekonomických  a sociálnych 
pilierov krajiny, tvoriacim zázemie pre výrobu, zásobovanie osôb energiami a teplom  
a rozvoj ľudských kapacít, pre nové inovácie a zmeny v štruktúrach organizačných systémov a 
tiež pre prevádzkovanie, významnú revitalizáciu a modernizáciu obrovského  portfólia 
energetických a environmentálnych stavieb, diel a objektov v SR. 
Poslaním sektora v tomto zmysle bude tvoriť novú kvalitu projektov a systémov v odvetví 
s dôrazom na intenzívny faktor inovácií v oblasti zavádzania obnoviteľných zdrojov energií, 
ale aj revitalizáciu a rekonštrukciu konvenčných zdrojov energií a to s nízkom energetickou 
náročnosťou a environmentálnou stopou s meniacimi sa štruktúrami stavieb a ich 
ošetrovaním pre ekonomicky efektívnu budúcu prevádzku a s potrebou významne meniť 
vzdelanostnú, vekovú a technickú úroveň spôsobilostí a zručností ľudí pracujúcich 
a podnikajúcich v sektore na všetkých riadiacich a výkonných stupňoch práce. 

 

 

        3.   Primárna  strategická  analýza  SWOT  sektora  energetiky 
      Pre objektivizáciu analýzy súčasného stavu odvetvia energetiky v súbehu s pôsobnosťou do 

prepojených sfér výrobného priemyslu a ekológie je realizovaná primárna strategická analýza SWOT 

s definovaním vstupných faktorov a zároveň merateľných  parametrov výpočtom a s následným 

určením matíc pre jednotlivé zložky ( S – silné stránky, W – slabé stránky, O – príležitosti, T – 

ohrozenia ) samostatne a následne určiť tzv. matice výkonnosti a dôležitosti, respektíve 

závažnosti/príležitosti na pravdepodobnosti výskytu a tak vypočítať najvhodnejšiu a odporúčanú 

stratégiu do budúcna pre sektor, ale najmä s dopadom na samotný rozvoj združenia. 
        Ponajprv sa rámcove dá definovať členenie faktorov sektora energetiky  takto – tabuľka  č.4. 

Tabuľka č.4:  Členenie faktorov sektora   energetiky 

 

Vonkajšie faktory  

 

Strategická situácia sektora  

 

Vnútorné faktory  

Makro okolie  
            OKRUHY 

 

 

 

  Marketing trhu 

  Strategické plánovanie 

  Strategické r iadenie  

  Implementácia strategickej  
analýzy  

  Inovačná a  kval itatívna 
pozícia  

Mikro okolie  

  Spoločenské, pol it ické 
a sociálnokultúrne vplyvy  

  Technologické a  technické 
vplyvy 

  Atraktivita a  rozvoj 
odvetvia  

  Konkurencia a  jej  reakcie  

  Vedomostná 
a skúsenostná databáza 
v odvetví  

  Legislatíva a  normy 

Špecifiká sektora  

Dostupné zdroje  

  f inančné  

  materiálové  

  vedomostné  

  personálne  

Konkurenčná si la  

Si lné a  slabé stránky  

Vyváženosť portfólia  

 
Poznámka:    SWOT analýza je akousi systematickou identifikáciou  faktorov a stratégií,  ktoré si 

navzájom asi najlepšie korelujú. Následne syntézou nových poznatkov a  merateľných výsledkov 

možno formulovať zásady, pravidlá a  princípy pre tvorbu programu inovatívnosti v  skúmanom 

sektore a to zistením optimálnej stratégie  na základe nameraných údajov z  hodnotenia 

jednotlivých vybraných faktorov a  ich ocenených parametrov .   
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Silné a slabé stránky (S+W) vždy definujú interné atribúty sektora a príležitosti s ohrozeniami (O+T) 

hovoria o externých podmienkach na trhu v relevantnom prostredí pôsobnosti sektora.  Pritom  S+W  

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

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. 

Pri navrhnutí kľúčových faktorov a oceňovaní/priraďovaní jednotlivých hodnôt parametrov 

jednotlivých zložiek  S,  W,  O,  T  v rámci analýzy sa vychádzalo z už členmi a odborníkmi združenia 

z radov výskumu, univerzít a priemyslu  zostaveného súboru jednotlivých parametrov a snahou bolo 

tieto  parametre zjednotiť v názvosloví a znížiť počty rozhodujúcich parametrov tak, aby sa dali 

následne oceňovať a prideľovať im jednotlivé váhy a významnosť v rámci toho ktorého súboru 

zložiek. Preto sa navrhol nasledovný obsah jednotlivých zložiek – kľúčové  parametre,  v ktorých sú 

zakomponované dielčie návrhy členov sektora. 

Celá metodika stanovenia faktorov a parametrov, ich oceňovanie a tabuľkové spracovanie sa nachádza 

podrobne v Prílohe č. II., bodoch 1. a 2.  tohto dokumentu. 

V tejto časti je  zároveň potrebné rekapitulovať jednotlivé získané výsledky z tabuliek SWOT analýzy 

a zapracovať ich do stratégie sektora tak, aby implementácia strategickej analýzy v sektore energetiky 

priniesla pre tvorbu nového programu a samotnej Stratégie  rozvoja klastra konkrétne pravidlá, 

princípy a postupy. 

 Tabuľka  č. 5:   Dekompozícia rozhodujúcich faktorov SWOT analýzy sektora energetiky 

SILNÉ STRÁNKY  
  1.dobré meno sektora,  h istór ia a  prezentácia  

diel a  projektov na svetovej  úrovni  
 

  2.tradícia,  dlhodobé kladné výsledky z  projektov  
  3.lojá ln i a  skúsení  odborne zdatní pracovníc i,  

f lexibi l i ta,  operatívnosť a  schopnosť 
improvizácie  pr i  výkone,  nástup na trendy 
informačnej  explózie  
 

  4.stabi lný prevádzkový kapitál  na režijný chod 
podnikov sektora  

  5.komplexnosť  nosného programu, produktov 
a špecial izác ia v  produktových segmentoch 
sektora  
 

  6.overený externý tím pr ipravený r ieš iť  odborné 
pracovné kapacity  na  mieru  
 

  7.ustá lené portfólio a  typológia stabi lných 
zákazníkov s  osvetou pre def inovanie potr ieb 
a očakávaní d lhodobo na trhu,  podpora 
investičného potenciá l  a  znižovania 
prevádzkových nákladov budov a  produktov  
 

  8.vlastná publ ikačná a  prezentačná tvorba,  
prezentácia  úspechov a  výsledkov sektora na 
celonárodnej  i  európskej  úrovni  

   
  9.vlastný výskum a  vývoj  nových metodík  

a postupov pre riadenie invest ičných projektov 
a diel  zákazníkov,  budovanie prístupu 
k presnost i  a  spoľahl ivost i  výs ledkov sektora,  
využívanie rozsahu digita l izác ie proc esov 
riadenia a  priemyselnej  i  energetickej  výroby  
 

SLABÉ STRÁNKY  
  1.sektor  sa neetabluje významne  na  

zahraničných trhoch,  slabá kapacita,  pružnosť 
a údernosť  f ir iem  
 

  2.odbornosť  a  obhajoba záujmov zákazníka má 
prednosť pred obchodným záujmom firiem 
a organizácií  sektora  
 

  3.schematické formálne vykonávanie rutinných 
činností  v  projektoch zákazníka bez záujmu 
o skutočný výs ledok,  vysoká závis losť na 
kl imatických a  loká lnych podmienkach  
 

  4.nízka  inovat ívnosť  a  absencia nových nápadov 
v inž inier ingu,  slabé invest íc ie  do nových 
technológ ií  najmä v  segmente MSP  
 

  5.vysoký tlak na mobil itu a  široký záber 
odbornost i  t ímov a  personálu u  zákazníka  
 

  6.nepravidelný prí jem pracovníkov viazaný len na 
ukončené úspešné projekty,  n ízka  rentabi l ita  
sektora v  nosných č innost iach tzv.  veľkej  
energet iky,  neochota presunu pracovných kapacít  
 

  7.náročné a  problémové vyhľadávanie schopných 
nových č lenov tímov,  veľká  f luktuácia pracovnej  
si ly a  z lá pracovná discipl ína  v  regiónoch  
 

  8.konzervat ívne vedenie fi r iem a  organizácií  
sektora ,  pomerne slabé manažérske,  inovačné 
a jazykové komunikačné schopnosti  najmä 
v segmente MSP  pôsobiac ich v  odvetví.  
 

PRÍLEŽITOSTI  
  1.možnosť pr i jatia  strategického partnera do 

fi r iem sektora,  z ískanie kapitálu,  vedomostnej 
bázy,  nových technológií  a  prístupu na trhy v EÚ  

  2.schopnosť roz líšenia a  vyhľadávania nových 
informáci í  o  trendoch trhu,  d ig ita l izácia  
plánovania  a  realizácie projektov a  invest íc i í  
v energetike a ekológii   

OHROZENIA  

  1.prekvapenie konkurenčným zásahom,  
ekonomické otrasy,  recesia  a  krízové vlny,  živelné 
pohromy, zmena myslenia a  prístupu c ieľovej  
skupiny kl ientov k sektoru  

  2.strata  súčasnej  pozície na trhu,  ukončenie 
dotáci í  EÚ a  štátu,  významné negatívne c enové 

S W 

O T 
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  3.udržanie stabi lného verného tímu ľudí na  
základe d lhoročných osobných vzťahov  

  4.možnosť využiť  s tabi lné technické,  
administratívne a  priestorové zázemie f ir iem 
a organizácií  sektora  a  modernizačné 
a revita lizačné aktivi ty  a  zavádzať nové postupy,  
modernú distr ibučnú s ieť ,  ekologickú výstavbu 
a modernizačné a  revital izačné aktivi ty   

  5.možnosť zaviesť novú techniku predaja  a  novú 
organizačnú kultúru,  významne posi lňovať  
bezpečnostné a  hygienické postupy a  predpisy  v 
sektore  

  6.zapojenie  sa  do národných a  profesi jných 
podnikových združení a  s ietí  nadnárodných 
stavebných záujmových skupí n  

výkyvy vstupov  

  3.strata  ľudí z  tímov,  absencia  záujmu o  prácu 
v sektore,  odchod pracovníkov do zahranič ia,  
pokles nezamestnanost i,  príchod nekval i f ikovanej  
a nediscipl inovanej pracovnej  si ly  

  4.zhoršenie úrovne manažmentu fi r iem sektora,  
prestárlosť  pracovnej kapacity ,  absencia 
stavebných a  energetických remesiel,  n ízky počet 
študentov,  nepochopenie trendov inováci í  a  rastu  
kvali tatívnych nárokov  

  5.nezvládnutie  r iz ika  konfl iktov so zákazníkmi,  
nezvládnutie to lerancie  environmentálnych 
prístupov k  prod ukci i  

  6.zmätočná a  premenl ivá  legis latíva,  zdĺhavé 
prípravné,  stavebné a  realizačné konania,  
ner iadené a  nesystémové zásahy,   

  7.nestabil ita a  nedodržanie uzatvorených zmlúv zo 
strany zákazníkov,  p latobná nediscip l inovanosť 
a sezónnosť p lnení  

 

Tabuľka č.6:   Portfólio výstupov z riešení SWOT analýzy: 

 

             Silné stránky  Slabé stránky   

 
P

r
í
l
e

ž
i
t
o

s
ť

  

Stratégia 

maximalizácie silných stránok 

a maximalizácie príležitosti 

 

Stratégia 

minimalizácia slabých stránok 

a maximalizácia príležitostí 

A
n

a
l
ý

z
a

 

v
o

n
k

a
j
š
i
e

h
o

 

p
r

o
s
t
r

e
d

i

a
 

O
h

r
o

z
e

n
i

e
 

 

Stratégia 

minimalizácia slabých stránok 

a minimalizácia hrozieb 

 

Stratégia 

minimalizácia slabých stránok 

a minimalizácia hrozieb 

 

    Analýza vnútorného prostredia  

 

Pritom je treba si uvedomiť, že u silných stránok je nutné maximálne využiť ich hodnoty, 

u slabých stránok zasa zmenšovať ich dopady, príležitosti sa musia využívať účelne a hrozby 

bezpodmienečne znižovať. 

          Výpočet  a  určenie  stratégie  pre  sektor  energetiky a ekológie je nasledovný: 

Vstupné údaje z tabuliek  uvedených v predchádzajúcom texte metodiky, ako aj samotný 

výsledok SWOT analýzy a určenie strategického variantu sú v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka č. 7:   Vyznačenie výsledkov SWOT analýzy pre sektor energetiky                                                           

                    
 

 

 

OFENZÍVNA STRATÉGIA                STRATÉGIA  

        SPOJENECTVA 

                [0,52]                  [0,42]  

       

       

  

        DEFENZÍVNA            STRATÉGIA    

          STRATÉGIA    ÚNIKU 

 

S W 

O 
T 
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 S = 3,52      W = 3,00         O = 2,35       T = 1,93 

___________________________________________________________________________ 

                                  S  =  3,52  –   3,00  =  0,52 

                                  O =  2,35  –   1,93  =  0,42 

Na základe výsledkov vznikol pre sektor energetiky do budúcna nastavený najatraktívnejší   

strategický variant  -  ofenzívna stratégia  SO:  

 

   A  TO  JE   ROZHODUJÚCE   ZISTENIE  V  RÁMCI   VYKONANEJ   SWOT  ANALÝZY 

V sledovanom sektore – jeho firmách, inštitúciách  a organizáciách v priemere  prevažujú 

silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami, pritom je do budúcej dlhodobej 

stratégie sektora vhodné navrhnúť aj spôsob akým túto strategickú ofenzívu realizovať - či to 

bude útok na príležitosti konkurentov, či na ich  slabé a rizikové miesta, nepriama alebo 

partizánska ofenzíva, či prevencia alebo spolupráca. To je však výlučne v kompetencii 

jednotlivých subjektov na tomto trhu v odvetví. Podrobný komentár výsledkov strategickej 

SWOT analýzy pre sektor energetiky sú uvedené v Prílohe č. II.  tohto dokumentu, s presnou 

špecifikáciou zistení z jednotlivých hodnotiacich matíc SWOT.      

                                                       

Pre klastrovú organizáciu NEK je potrebné implementovať výsledky zo SWOT 

analýzy odvetvia energetiky a zamerať sa jednoznačne na vlastnú 

spolupôsobnosť a to nastavením vlastnej dlhodobej a systematickej ofenzívnej 

stratégie v súlade s rozvojom tohto sektora.  To je podkladom aj pri 

koncipovaní  dokumentu „ Stratégia rozvoja klastrovej organizácie NEK“ pre 

obdobie rokov 2020 až 2025 a tiež  aj s výhľadom do roku 2030. 

   

4.   Inovačné   a  technologické   zmeny,  potreby  a  očakávania  sektora 

Súčasný stav inovácií a postavenie odvetvia v relevantnom hodnotovom reťazci je potrebné 

špecifikovať osobitne pre priemyselné činnosti odvetvia a to energetika a súvisiace strojárske 

a stavebné procesy a osobitne pre ekológiu a environmentalistiku. 

 

Pre toto odvetvie je charakteristická pomerne nízka úroveň zapojenosti do súčasne ponímaných 

globálnych a lokálnych hodnotových reťazcov, nakoľko pomer medzi vlastnými vstupmi a pridanou 

hodnotou a na dôvažok i mierou inovatívnosti je z dôvodu osobitostí fungovania a existencie odvetví 

diskutabilná a rôznorodá.  

 

Energetika je u nás iba spracovateľom cudzích energetických zdrojov a závislá na ich importe a tak sa 

pridaná hodnota v hodnotovom reťazci ( vzhľadom k stavu, že až 85 % energií sa vyrobí konvenčnými 

technológiami ) obmedzuje najmä na modernizáciu distribučných sietí, obnovu a znižovanie 

energetickej náročnosti budov a projektov a významnejší príspevok tvorí iba oblasť obnoviteľných 

zdrojov energie, avšak aj tu sú realizované inovácie odvislé na nákupe už vyriešených systémov 

a komponentov od svetových prvovýrobcov a toto odvetvie u nás nemá ani technické a ani finančné 

zázemie, iba novátorstvo v riešeniach hlavne  u MSP.  

 

Pritom nie je veľká snaha o zmysluplné a vážne riešenia pre posilnenie postavenia v danom 

hodnotovom reťazci a ani o intenzívne zavádzanie inovácií, nakoľko energetické podniky 

a distribučné siete sú zabezpečené štátnou energetickou politikou, postavením tzv. strategických 
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podnikov a zabezpečenými pevnými a stálymi  cenami a tržbami od obyvateľstva a najmä 

podnikového spotrebiteľského okruhu odberateľov.  

Samostatne treba vnímať oblasť environmentalistiky a ekológie, kde síce je významný nárast inovácií 

najmä pri spracovaní odpadov, zelenom obstarávaní, zelených stavbách a pod,. ale aj tento segment ja 

priamo odvislý od dodávok technológií zo zahraničia a dopadajú na neho aj premenlivé a zmätočné 

politické rozhodnutia, ale najmä nestále klimatické podmienky a nároky na lokalizáciu. 

 

        Na základe dostupných dokumentov o špecifikovaní poslania sektora energetiky   možno ďalej 

schematicky určiť kľúčové inovačné, riadiace a technologické zmeny, ktoré budú ovplyvňovať 

sektor v určenom horizonte do roku 2030 takto ( tabuľka č. 8 ): 

 
Tabuľka č. 8: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Očakávané 
inovačné 
zmeny 

Nové technické 
a riadiace 
nástroje 
 
Nové organizačné 
štruktúry 
 
 
Nové SW a HW 
vybavenie 
 
 
Nové prístupy 
v legislatíve 
 
Nové kvalitatívne 
požiadavky 

  1.Kontrola, diagnostikovanie inovačnej kapacity a inovačnej dimenzie 

podnikov, certifikácie kvality a energetickej a environmentálnej 

spôsobilosti 

  2.Organizačné systémy podnikov a organizácií v sektore, dislokácia 

podnikov na dynamické realizačné výkonové jednotky, významný nárast 

organizácií v MSP, sektorové prelínanie a kooperácia na spoločných 

informačných databázach 

  3. Zmena štýlu riadenia a kontroly procesov sektora, kreatívny 

a inovačný manažment, monitorizačné a meracie systémy výroby 

materiálov a procesov, monitoring a testovanie parametrov zdrojov, sietí 

a budov a diel 

  4.Zmeny v predpisoch a technických normách a pri projektovaní 

energetických diel, zmena a modernizácia legislatívy a schvaľovacích 

stavebných postupov projektovania, zhotovovania a prevádzkovania diel 

a stavebných infraštruktúr 

  5.Nárast požiadaviek na kvalitu so zreteľom na ekologické 

a energeticky nízke nároky a ich pretavenie do materiálového 

a kreatívneho inžinierstva v sektore a nové prístupy k individuálnym 

potrebám a očakávaniam zákazníkov, investorov a užívateľov energo / 

eko stavieb a systémov sektora. 

 
 
 
 
 
Očakávané 
systémové 
technolog. 
zmeny: 
 

Produktové 
zmeny 
 
 
 
Organizačné 
zmeny 
 
 
Manipulačné 
zmeny 
 
 
 
 
Riadiace zmeny 
 
 

  1.Zmeny v  sortimente, množstvách a štruktúre aplikovania moderných 

materiálov na energetických stavbách, zdrojoch a distribučných sieťach, 

tvorba proexportne zameraných vybraných produktov a energetických 

a environmentálnych  systémov  v sektore pre nárast 

konkurencieschopnosti  podnikov 

  2.Pri stavebne technických realizačných postupoch vyhotovovania diel, 

koordinácii a riadení dodávok a prác, nárast kvalifikačnej úrovne 

manažmentov v meniacom sa a narastajúcom vplyve globalizácie 

v sektore 

  3.Zmeny v obsluhe, prevádzkovaní a servisovaní technologických 

energetických médií a materiálov počas ich produkcie a počas ich 

zapracovania do energetickej siete, znižovanie podielu ľudskej fyzickej 

práce nasadením obslužnej techniky, logistika implementácie 

automatizačných prostriedkov a robotizácie najmä v stavebnej 

materiálovej produkcii pre energetiku a aj pri významných energetických 

stavbách s dostatočným kapacitným a finančným zázemím.  

  4. Pri používaní nových technologických zariadení, nástrojov a náradí v  

realizácii energetických projektov, vedení evidencie, zaznamenávaní 

skutočného vyhotovenia dodávok  a zavádzaní priebežnej elektronicky 

podporovanej kontroly plnení 

 
 
 
 
Predpoklada
né  dopady  
na  ľudské  
zdroje 

Zmena štruktúry 
obsadenosti 
 
 
 
Zmena štruktúry 
zamestnanosti 
 
 

  1. Skladba pozícií pracovníkov, manažérov, projektantov sektora, ale aj 

spolupracujúcich živnostníkov a pracovníkov MSP – predpokladaný 

nárast počtu ľudí pri náraste kvalifikačných znalostí a zručností najmä 

s dôrazom na univerzálnosť výkonov viacerých remesiel pri distribúcii, 

servise, zhotovovaní a prevádzkovaní energetických a ekologických diel 

  2.Portfólio zamestnanosti veľkých podnikov a organizácií – 

predpokladaný pokles obslužných pracovníkov a zároveň nárast 

vysokošpecializovaných remeselníkov a obslužných pracovníkov 

s dôrazom na náročné implementovanie a užívanie moderných a drahých 

stavebných zariadení a strojov a montážnych stavebnicových materiálov 



- 13 - 

Zmena vekovej 
štruktúry 
Zmena 
osobnostných 
schopností 
Zmena potreby 
riadenia 
a monitoringu 
projektov a sietí 

  3.Omladenie ľudského faktora na požadovanú rozhodujúcu vekovú 

štruktúru 25 – 45 rokov v sektore pri realizácii energetických diel a sietí 

  4.Príprava a tréningy starostlivosti a individuálneho prístupu 

k užívateľom a zákazníkom užívaných energetických služieb, dodávok a 

vyhotovovaných diel. 

  5.Príprava manažmentov pre riadiace IT systémy monitorovania 

a produkcie energetických dodávok a diel pri súčasnom náraste 

požiadavky osobnej účasti a znalostí reálneho vyhotovovania daných 

typov pracovných postupov a pozícií. 

 

  5.   Výskum faktorov ovplyvňujúcich  klastrovú organizáciu, iniciatívy a politiku  

Pre poznanie súčasného stavu prostredia v ktorom klastrová organizácia funguje je potrebné okrem 

poznania diania v sektore energetiky a ekológie podrobnejšie poznať samotné relevantné klastrové 

prostredie a klastrovú politiku v SR i EÚ. 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:  

 podporujú spoločnosti viac nepriamo, napr. zriadenie miestnych centier služieb, 

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

asociácií a inštitúcií  

 obchodných praktík, noriem a pravidiel 

(dôvery, zdieľanie vedomostí, atď.)  

stratégie, spoločné výlety na veľtrhy, zdieľanie informácií  

nštitúcií v oblastiach ako je vzdelávanie, informačné a komunikačné 

technológie, výskum, vývoj, atď.  

 

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. To je potrebné mať na zreteli aj 

pri tvorbe tejto Stratégie rozvoja klastrovej organizácie NEK. 

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 
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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.  

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 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.  

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.  

 

A2:  Súčasný stav a analýza činnosti a postavenia klastrovej organizácie NEK 

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

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

tém a  to:   

KLASTRE   AKO   MODERNÝ  A  ÚSPEŠNÝ   NÁSTROJ  (1)  INOVÁCIÍ                          

A   (2) 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 
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 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 2019 bolo evidovaných  v SR 51 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 12  organizácií, ktoré spĺňajú kvalitu a sú schopné 

internacionalizácie a ucelených inovatívnych riešení. Napríklad Národný energetický klaster NEK dnes realizuje 

ako jediný v sieti klastrov 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, 1 klaster strieborný certifikát  a 9 klastrov bronzový certifikát. Klastre dnes  

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

Visegrad Fund,  .... 

 Európa dnes eviduje viac než 850 klastrov a celé nové siete klastrových organizácií / zoskupení               

( UKS ) a významne uprednostňuje pozície a viaceré aktivity  klastrov, v čom sa však Slovensko  značne 

zaostáva. 

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

0          Priemyselné klastre ako osobito zameraný a rozhodujúci typ klastrov 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 

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  iba  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. 

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

krajín V4 sa dá stručne popísať v rámci výskumu takto: 
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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 laterálne.  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. 

ZISTENIE:  Klastrová organizácia doteraz nepestovala priame zapojenie sa do partnerských programov 

a projektov, iba sprostredkovane fungovala ako organizátor konferencií  s medzinárodnou účasťou a stakeholder 

na zahraničných workshopoch v spolupráci s štátnymi agentúrami. Potrebné je významne zmeniť prístup, priamo 

sa zapojiť ako člen do medzinárodných odvetvových organizácií a zároveň do klastrových štruktúr a zabezpečiť 

podiel v riešeniach inovačných projektov v cezhraničnej a EÚ spolupráci.  

      2.   Súčasný  stav  a  popis  fungovania  klastrovej  organizácie  NEK 

       Záujmové združenie právnických osôb – Národný energetický klaster NEK, pôsobí 

na slovenskom poli rozvoja inovácií a podpory konkurencieschopnosti priemyslu v oblasti 

energetiky, ekonomiky a ekológie od začiatku roka 2012 ( registrovaný bol 15.03.2012 ), je typickým 

priemyselným klastrom, priebežne, trvalo, proporcionálne  a systematicky sa zaoberajúcim sa najmä: 

 organizáciou a kooperáciou priemyselných výrobných a distribučných aktivít členov a partnerov klastra 

 zabezpečovaním servisu a ochrany záujmov podnikateľskej verejnosti a svojich členov i partnerov, 

 rozvíjaním a podporovaním spoločných projektov a prezentácií v oblasti výroby, výskumu, vývoja, 

vzdelávania, priemyselných investícií a výstavby v energetike, ekológii, a priemysle i stavebníctve, 

 realizáciou a organizáciou kongresov, workshopov, konferencií, festivalov, exkurzií a súťaží, 

 vydavateľskou, publikačnou a propagačnou činnosťou, budovaním klastrových technologických máp a 

sietí 

 poskytovaním environmentalistických, ekologických a súvisiacich ekonomických služieb, audítorstvom 

a poradenstvom firiem v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja inovačnej kapacity a diagnostiky 

inovačnej dimenzie firiem a to osobitne aj  v segmente MSP. 
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Poznámka: Bližšie informácie o širokom spektre aktivít sú dostupné na webovom sídle: www.nek.sk  

a v základných zriaďovacích a registračných dokumentoch. 

       Klaster sa za celé uplynulé obdobie od svojho vzniku v roku 2012 systematicky venuje 

celonárodným projektom s medzinárodnou participáciou pre podporu svojich členov klastra a ich 

partnerov. Klaster má v súčasnosti stabilnú a overenú členskú základňu v štruktúre 8 zakladajúcich a  

43 riadnych členov -  významné priemyselné podniky a viaceré renomované obchodné spoločnosti 

z oblasti energetiky, ekológie, priemyselnej, hutníckej a strojárskej energetickej produkcie, 

technických univerzít a tiež sú to ďalšie záujmové združenia vzdelávania a poradenstva, distribútori  

sieťových odvetví  a slovenské zastúpenia zahraničných partnerov – všetko silné zamestnávateľské 

subjekty s vedecko výskumným a inovačným potenciálom, poskytujúce výborných odborníkov na 

celonárodnej i medzinárodnej úrovni. 

       Klaster je nositeľom ceny Ministra hospodárstva SR za  Inovatívny čin roka 2012, 

nositeľom bronzového certifikátu: European Cluster Excellence Initiative Bronze Label 

Certifikate, vydaného prvýkrát  EÚ už v januári 2013 a následne úspešne opätovne  

obhájeného a udeleného  v  roku 2018 a takisto nositeľom Ceny životného prostredia za rok 

2013, udeleného Ministerstvom životného prostredia SR. 

      Kľúčové programy a projekty klastra sú zamerané na znižovanie energetickej náročnosti 

v priemysle, odstraňovanie ekologických a environmentálnych záťaží, podporu obnoviteľných 

energetických zdrojov, dlhodobé a profesionálne nastavené špecializačné  vzdelávanie investorov, 

projektantov v priemysle a zamestnancov orgánov štátnej správy v povoľovacích stavebných 

konaniach a to celoplošne na Slovensku s vynikajúcimi výsledkami. Súčasné projekty žiadateľa začaté 

a rozvíjané už od roku 2013 sú najmä: 

   O     Inovatívne moduly pre riadenie priemyselných investícií. 

   O     Výskum metodológie a aplikácii obnoviteľných zdrojov v MSP. 

   O     Tvorba aplikačných mixov pre odstraňovanie bioinvazívnych záťaží z vodných zdrojov. 

Všetky tieto programy sú financované výlučne z vlastných zdrojov členov klastra a na základe spoločenského 

dopytu, bez akejkoľvek dotácie EÚ a SR. 

     Podujatia, projekty a aktivity pre členov – ich manažérov a zamestnancov a pre partnerské 

a spolupracujúce organizácie:  Klaster už v roku 2014 realizoval úspešný  vzdelávací projekt 

s celoslovenským dosahom s názvom: „Vzdelávanie podnikateľskej verejnosti pre tvorbu 

inovatívnych ekologických, energetických investícií v priemysle“  pre 150 účastníkov, financovaný 

čiastočne z dotácie MH SR, s veľmi dobrým ohlasom na Slovensku.   Na tento projekt nadviazal ďalší 

profesijný vzdelávací projekt v roku 2015:  „Špeciálny vzdelávací program pre energetické a 

ekologické inovácie pri tvorbe projektov“ určený takmer 90 záujemcom v oblasti tvorby moderných  

inovačných priemyselných  projektov, financovaný čiastočne zdrojmi dotácie MH SR,  s vynikajúcim 

úspechom a medzinárodnou prezentáciou výsledkov na workshope. Následne žiadateľ  realizoval 

špecializovaný projekt v roku 2016 s podporou MH SR a to: Leadership projekt Energofutura“ 

s dosahom na viac ako dve stovky účastníkov a partnerov klastrovej organizácie na Slovensku 

a v zahraničí. V súslednosti ďalších rokov žiadateľ opätovne v spolupráci s MH SR, SIEA, TUKE a 

SKSI v roku 2018  realizoval ďalší vzdelávací a výskumný projekt: „Tvorba   vedomostného   

portfólia   a   mapy   energetického   a environmentálneho klastrovania“ s veľmi pozitívnym 

ohlasom členskej základne a širokej odbornej verejnosti a orgánov ústrednej štátnej správy. 

Posledným úspešným výstupom výskumu a vzdelávania klastrovej organizácie je projekt: 

„Koncipovanie inovačných nástrojov energetických a environmentálnych klastrových habitatov“ 

v roku 2019/2020 s výstupom viac ako 100 odborníkov – členov a partnerov klastra. 

http://www.nek.sk/
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Národný energetický klaster NEK je dlhoročným organizátorom a garantom certifikovanej 

medzinárodnej konferencie  ENERGOFUTURA  ( bola tradične usporiadaná už od roku 2008 – 10 

úspešných ročníkov konania ), ktorej všetky doterajšie ročníky boli vždy pod záštitou vlády SR, 

respektíve priamo ministra hospodárstva SR a ktorá dosiahla v rámci výsledkov projektu i činnosti 

žiadateľa hodnotenie excelentného podujatia v rámci krajín V4. V súčasnosti klaster spustil aj 

organizovanie pilotného projektu medzinárodnej konferencie   ECO & ENERGY  Innovation, 

ktorej prvý ročník sa uskutočnil začiatkom roka 2020 s veľmi dobrým ohlasom pre inovačné 

a kreatívne aktivity v sektore. 

ZISTENIE:  Uplynulé obdobie bolo poznamenané organizovaním workshopov pod garanciou klastra 

v zahraničí a to najmä v krajinách V4. Zároveň sa snaha upriamovala na opakované usporiadanie dvoch 

významných konferencií v autorskom režime klastra. Je potrebné významne okrem držania tejto tradície, najmä 

zmeniť štruktúru na jednoduchšie, organizačne a finančne nenáročnejšie workshopy a vzdelávacie kurzy 

a osvetové podujatia pre zvýšenie záujmu nielen členov a partnerov, ale aj novovznikajúcich start- upových 

firiem a odbornej verejnosti. 

     Postavenie klastra v relevantnom odbornom spoločenskom prostredí:  Klaster spolupracuje na  

tematických projektoch a vzdelávaní so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ( SIEA )  

najmä v oblasti kreativity a inovácií a tiež v oblasti znižovania  energetickej náročnosti v MSP na 

Slovensku v rámci projektu  STAR2ACT.  Klaster organizuje súťaže a poradenstvo pre mestá a obce 

v rámci zlepšovania a aktualizácie Energetických miestnych koncepcií podľa najnovších parametrov a 

požiadaviek EÚ.  Klaster je zodpovedným spolupracovníkom Slovenskej komory stavebných 

inžinierov ( SKSI ) a rieši viaceré spoločné projekty pre priemyselnú výstavbu v spolupráci 

s Technickou univerzitou Košice ( TUKE ). 

       Klaster organizuje už štyri roky  súťaže a poradenstvo pre mestá a obce v rámci zlepšovania a 

aktualizácie Energetických miestnych koncepcií podľa najnovších parametrov a požiadaviek EÚ a 

odborne spolupracuje v tejto téme so SIEA.  Sám pritom dlhodobo podporuje environmentálnu 

výchovu a rozvoj životného prostredia prostredníctvom vlastných programov a projektov pre 

priemyselnú a podnikateľskú sféru, z ktorých uvádza najmä tieto: 

         02-12-ENE/2012-007            Podpora obnoviteľných zdrojov a sietí 

         03-12-INO/2012-001          Priemyselné inovácie a kreativita 

         04-13-ŽIP/2013-001             Rekultivácia a odstraňovanie environmentálnych záťaží 

       V rámci práve sa rozbiehajúcich projektov a to medzinárodného projektu SHREC Interreg pod 

gesciou SIEA v navrhnutej pozícii stakeholdera a zároveň aj ako priameho partnera medzinárodného 

projektu Grantguidelines for Visegrad, Visegrad + and Strategic Grants, riadeným v rámci 

štruktúry Visegrad Found skupinou Archenerg Cluster Hungary, pre roky 2020-2022 žiadateľ 

preukazuje ďalšie aktívne zapojenie sa do klastrovej práce v rámci  Slovenska a partnerských 

priemyselných klastrov v príbuznom segmente pôsobnosti v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku 

a Slovinsku a v terajšom období aj v Taliansku, Srbsku a Litve. 

ZISTENIE:  Všetky tri vlastné programy sa v súčinnosti s prácou jednotlivých odborných sekcií darí napĺňať, 

avšak je potrebná významná aktualizácia obsahu o moderné inovačné, technické a spoločenské témy 

v dotknutých programoch a zároveň o nábor nových členov a partnerov pre riešenia inovácií. Zároveň sa musí 

významne nastaviť diseminácia výsledkov a Public relations z dosiahnutých riešení ako sú revitalizačné 

a rekultivačné výstupy, čistenie vôd a malé obnoviteľné zdroje energií. 
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Nosný program 

činnosti klastra NEK 

 

Skupina  činností B: cca  18%:     podpora stavebnej a investičnej 

činnosti, špecializované stavby energo / eko objektov, poradenstvo  pre 

energetické siete a obnoviteľné zdroje,… 

   

Skupina činností C:  cca  62 %:      hlavná nosná činnosť podpory a 

výskumu strojárskej výroby zariadení a komponentov a podpory a 

výskumu výroby moderných materiálov na báze nanoštruktúrnych 

hmôt 

                  

Skupina  činností A: cca  20 %:  inžinierska, konzultačná, vzdelávacia, 

výskumná, certifikačná a projektová činnosť 

               

KĽÚČOVOU    ČINNOSŤOU    A    POSLANÍM    KLASTROVEJ   ORGANIZÁCIE  

NEK DO  BUDÚCNA   JE     INTENZÍVNA A  CIEĽAVEDOMÁ   PODPORA   INOVÁCIÍ   

A   AKTIVÍT   ČLENOV  V  DANOM    SEGMENTE    ICH    PODNIKANIA,  

VYTVÁRANÍ    OSOBITNE   HODNOTNÝCH  SYNERGIÍ   V   PRIEMYSLE,  OBCHODE,    

VÝSKUME, SLUŽBÁCH    A   APLIKAČNOM  VZDELÁVANÍ. 

Súčasný charakter poskytovania individuálnych a originálnych služieb a súvisiaci predaj 

myšlienok, informačných a organizačných modulov spočíva v nepretržite sa meniacom komunikovaní 

pracovníkov a expertov klastra s vlastnými členmi, ale aj s ich  dodávateľmi a obchodnými partnermi 

pri príprave, koordinácii, výskume, inováciách, preškoľovaní a inžinierskej podpore realizácie. 

 Realizácia nosného programu klastra vyžaduje dlhodobo 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 klaster dlhodobo vo viacerých inžinierskych činnostiach musí získavať, udržať 

a chrániť záujmy a dôveru svojich členov, pričom kompetenčne často rozhoduje v ich mene.  

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. 

Obrázok č.1:   Schéma nosného programu činnosti a jeho členenie / rozsah v  klastri NEK 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dôležitým artefaktom je špecifický, osobitý a individuálny prístup ku každému jednotlivému 

realizovanému programu,  problému, či zadaniu v projektoch, čo vyžaduje širokú škálu vedomostí a 

postupov z oblasti psychológie predaja a klasifikácie typov zákazníkov. 

ZISTENIE: úroveň služieb je na priemernej úrovni pre nedostatok kapacít a časového priestoru, potrebné 

výrazne zlepšiť komunikáciu a spoluprácu v rámci členskej základne 

Podstatou / fundamentom doterajšej existencie  klastrovej organizácie  dnes na relevantnom poli 

pôsobnosti vo všeobecnosti 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“. 

Systém organizácie práce a fungovania klastra je postavený na dvoch úrovniach organizácie 

a riadenia: 
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1.  Správna úroveň, t.j. fungovanie na báze organizačnej štruktúry, prostredníctvom volených 

a menovaných  orgánov klastra formou  rokovaní Zhromaždenia členov združenia, Rady združenia, 

pracovných sekcií. 

2.  Programová úroveň, t.j. fungovanie na báze zoskupovania tematicky zameraných projektov 

a programov klastra prostredníctvom stálych, alebo ad hoc prizývaných odborníkov a tímov. 

ZISTENIE: klaster funguje ako akýsi správny úrad a vybavuje doručenú agendu a koordinuje jestvujúce 

aktivity. Potrebné výrazne zmeniť štýl riadenia na projektovo orientovaný a priebežne podporovať výskumné 

a podnikateľské aktivity členov a ich partnerov. 

Významnými partnermi klastra sú domáce a zahraničné inštitúcie, univerzity, komory, priemyselné 

klastre v SR aj v krajinách V4  a významné líderské podniky v danom segmente, s ktorými má klaster 

uzavreté dohody a memorandá o spolupráci v oblasti vzájomnej podpory a komunikácie, inovácií 

a tvorby projektov pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a vzdelávanie podnikateľskej verejnosti. 

Uviesť možno napríklad:  

  Slovenská komora stavebných inžinierov - SKSI,  

  Slovenská inovačná a energetická agentúra - SIEA,  

  Slovenská agentúra pre životné prostredie - SAŽP,  

  Slovenská technická univerzita - STU,  

  Technická univerzita Košice - TUKE,  

  Bratislavský samosprávny kraj -VUC Bratislava,  

  Únia klastrov Slovenska - UKS,  

  Slovenský plynárenský priemysel - SPP,  

  Združenie stavebných podnikateľov Slovenska – ZSPS. 

ZISTENIE:  Jestvujúca štruktúra partnerov je vhodná, avšak je potrebné tvoriť partnerstvá aj v regionálnych 

štruktúrach – obciach , inštitúciách a podnikoch naprieč SR, pritom významne zabezpečiť potreby dostupnosti 

informácií a komunikácie v limite do 150 km od centier klastra. 

Orgány klastra majú presne vymedzené pôsobnosti ( podrobne uvedené v čl. 7. Stanov ) a sú to:  

1.   Zhromaždenie členov Združenia ( čl. 7.1.1. Stanov )ako najvyšší programový, legislatívny 

a rozhodovací orgán klastra, pravidelne zasadajúci aspoň raz ročne. Pracuje na základe Rokovacieho 

poriadku a prijíma rozhodnutia formou uznesení a interných Smerníc. 

2.    Rada Združenia ( čl. 7.1.2. Stanov ), ktorá zasadá pravidelne podľa svojho harmonogramu a plánu 

práce  je najvyšším riadiacim výkonným orgánom. Pracuje operatívne a vydáva organizačné príkazy, 

zastupuje klaster navonok a vydáva pracovno – právne, obchodné, organizačné a projektové 

dokumenty a žiadosti v kontakte s tretími osobami. 

3.  Kontrolór Združenia ( čl. 7.1.3. Stanov ), ktorý zabezpečuje komplexnú kontrolu jednak 

v správnych, administratívnych, legislatívnych ekonomických, finančných, členských a organizačných 

otázkach a jednak vo výkone kontroly obsahu a ostatných náležitostí a vyúčtovaní jednotlivých 

grandov, dotácií, projektov a aktivít klastra, podľa schválenej dokumentácie a súvisiacej agendy a to 

pravidelne v zmysle Stanov a zároveň podľa termínov, uvedených v jednotlivých realizovaných 

projektoch a súvisiacich zmluvách s poskytovateľmi. 

4.    Prezident Združenia ( čl.7.1.4. Stanov ), je štatutárnym orgánom v zmysle zákona a riadi činnosť 

Rady Združenia,  zabezpečuje, odsúhlasuje a podpisuje tzv. vrcholovú správnu a administratívnu 

výkonnú činnosť v styku s členskou základňou, partnermi a vonkajším okolím klastra. 

5.    Generálny sekretár ( čl. 7.1.5. Stanov ), je druhým štatutárnym orgánom v zmysle zákona a riadi 

a organizuje ekonomický, finančný, organizačný vnútorný chod organizácie, vybavuje a podpisuje 

pracovno-právne a obchodné i projektové dokumentácie a spracúva podklady pre činnosť ostatných 

orgánov klastra. Vedie presnú evidenciu a zabezpečuje metodiku pravidelného monitoringu 

a vyhodnocovania obsahu vecných plnené u jednotlivých projektov a grandov podľa príslušných 
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súvisiacich zmluvných podmienok s poskytovateľmi. Riadi činnosť Sekretariátu klastra a jeho 

administratívnych a štábnych úloh a plnení. 

ZISTENIE: Nie sú registrované žiadne podstatné zistenia, potreba pravidelných reportov z činnosti orgánov 

a dostupnosť záverov a rozhodnutí s možnosťou komentovania. 

Členská základňa a jej zloženie je takto špecifikované: 

Členovia – právnické osoby, sú ( v zmysle čl. 5. Stanov ) a princípov organizácie  ponímaní ako a) 

zakladajúci členovia a b) riadni členovia,  a to so špecificky upraveným rozsahom práv a povinností.    

( v zmysle čl. 6. Stanov ).  Podľa evidencie k 31.12.2019 má klaster 8 zakladajúcich členov a 43 

riadnych členov v skladbe podľa grafu na obrázku č.2. Vývoj za posledné roky bol vzostupný a na 

začiatku išlo najmä o členov z priemyslu a poradenstva a až následne sa postupne pripájali firmy 

z MSP, ale najmä vzdelávacie a výskumné  inštitúcie a tiež zložky štátnej správy a samosprávy; takto 

sa vytvoril ucelený stav organizácií a to pomerne aj veľkostne i proporcionálne zameraný na určité 

segmenty činnosti klastra ako napr.( zastúpené organizácie ): energetika – konvenčná i na báze 

obnoviteľných zdrojov, výskum, vývoj a inovácie, vzdelávanie a poradenstvo, ekológia a revitalizácia 

/ rekultivácia životného prostredia, či stavebný materiálový a investičný priemysel a strojárstvo, najmä 

súvisiace s už uvedenými oblasťami. 

Veľké priemyselné podniky                VP     ......  15 členov 

Malé a stredné podniky                       MSP   ......  25 členov 

Agentúry a združenia                           A       .......  2 členovia 

Výskumné a vzdelávacie inštitúcie      VI      .......  2 členovia 

Univerzity                                            UN    .......  2 členovia 

Predmetom činnosti sú členské organizácie zamerané na výrobu, vzdelávanie, výskum a služby  najmä 

v sektore energetiky, ale aj ekológie, strojárskeho a stavebného priemyslu a súvisiacich inováciách. 

Poznámka:   Údaje o jednotlivých členoch podliehajú interným predpisov o mlčanlivosti. 

ZISTENIE:  Nesúrodé pomery štruktúry členskej základne. Je potrebné posilniť členskú základňu vo všetkých 

smeroch a najmä prijať inštitúcie z oblasti vzdelávania, výskumu a riadenia technologických procesov a to aj 

s medzinárodnou účasťou. Nutné je v budúcnosti zoskupiť členov nielen podľa práce v sekciách, ale aj podľa ich 

podnikateľských zámerov a zabezpečiť osvetové a konzultačné podujatia. 

Obrázok č. 2:  Skladba členskej základne klastrovej organizácie NEK 

 

Komunikačná stratégia – je súčasťou prístupu typu Public Relations k potrebám, práci 

a informáciám pre členskú základňu, riadi sa schválenou internou Komunikačnou stratégiou združenia 

( platnou od roku 2017 )  a pozostáva z: 

a)  fungovanie Sekretariátu klastra a poskytovanie organizačných, správnych a projektových 

informácií priebežne pre členov a partnerov (  interne a externe ), 

b)  fungovanie a pravidelná aktualizácia úradnej webovej adresy s rubrikami a dokumentmi pre 

informácie o hlavných činnostiach klastra (  interne a externe ), 

c)   fungovanie originálneho študijného informačného webového portálu ENECO Study Fronter 

v rámci webovej adresy klastra  len pre interné potreby a komunikáciu i plnenie úloh členov tímov na 

základe osobitného vstupného hesla ( interne ), 

d)  zverejňovaní správ , pozvánok a programov na podujatia klastra priamo na individuálne adresy 

členov a ich manažérov a zamestnancov ( interne ), 

e)  vydávaní registrovaných a archivovaných účelových publikácií ISBN, výskumných správ 

a zborníkov konferencií v slovenskom a anglickom jazyku podľa zamerania ( interne ), 

f) prezentácia stanovísk, názorov a návrhov pre obhajobu členských záujmov v rámci postavenia 

klastra ako stakeholdera v spolupráci s MH SR a SIEA, ako aj v rámci menovaného člena 

Hospodárskeho výboru Národnej Rady SR – podvýboru pre energetiku a priemysel ( externe ), 
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g) sporadické tlačové správy a prezentácie v masmédiách SR o dôležitých podujatiach a stanoviskách 

klastrovej organizácie k odborným spoločenským témam ( externe ). 

Klaster v priebehu realizácie samostatných inovačných a dotačných projektov a programov vždy 

zodpovedne tvoril aj konkrétny Plán diseminácie výsledkov výskumu, vývoja a realizácie úloh. 

Pravidelné sledovanie a hodnotenie tohto plánu je zároveň odozvou členskej základne a najmä 

odbornej verejnosti na aktivity a plnenie strategických cieľov klastra a to priebežne. 

ZISTENIE: Táto oblasť reálne dlhodobo stagnuje, nakoľko klaster nemá zodpovednú a profesionálne 

pripravenú osobu na riešenie vecí, nie sú pripravené pravidelné informačné súbory z činností a nie je 

organizované tlačové fórum pre médiá s prezentáciou a propagáciou činnosti a výsledkov klastra. Potrebné 

vytvoriť funkciu tlačového hovorcu, zaviazať každého zodpovedného projektového manažéra akcie na 

spracovanie informácií a zjednotiť ich metodiku a formu zverejňovania výsledkov z činností. 

Pracovné skupiny – Sekcie  klastrovej organizácie boli postupne zriaďované a súbežne riadne plnia 

svoje úlohy podľa tematického zamerania pod vedením renomovaného odborníka a organizačným 

zabezpečením vždy konkrétne určeného projektového manažéra pre sekciu a to za súčinnosti 

s príslušnými partnermi. Ide o: 

SEKCIA A: Inovatívnosť a konkurencieschopnosť energetických projektov a investícií 

 

SEKCIA B: Rozvoj regionálnej a komunálnej energetiky a ekológie 

 

SEKCIA C: Prevádzka a ekonomická efektívnosť moderných zdrojov energie 

 

Obsah a koncepcia jednotlivých sekcií je nasledovná: 

 
SEKCIA A:  

1. Mapovanie a klasifikácia súčasného stavu energetických systémov a komplexov v SR, vytipovanie 

a prezentácia nosných programov a projektov. 

2. Zabezpečovanie tzv. „konsolidovaného partnerstva a spolupráce“ medzi producentmi a distribútormi 

konvenčnej energie a novými obnoviteľnými zdrojmi. 

3. Zastupovanie, konzultovanie, vybavovanie sťažností a podnetov partnerov v energetickej a ekologickej 

politike v konaniach pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj širokou odbornou verejnosťou. 

4. Presadzovanie a zavádzanie nových inovatívnych projektov a technologických postupov v energetike 

a ekológii v spolupráci so štátnou energetickou politikou a zámermi EU. 

Táto sekcia je odporúčaná pre výrobné a distribučné podniky, orgány štátnej správy v dotknutých 

oblastiach, projektové firmy, výskumné ústavy, združenia a asociácie zaoberajúce sa energetikou 

a ekológiou, a širokú odbornú verejnosť. 

 
SEKCIA B:  

1. Organizácia a poradenstvo v aktivitách VUC, miest a obcí pri riešení environmentálnych projektov, 

miestneho teplárenstva a energetiky a koncepcií zdravého životného  prostredia, vrátane podpory 

realizácie energetických a ekologických diel. 

2. Spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) pri tvorbe a plánovaní celoštátnych programov 

pre rozvoj lokálnej energetiky. 

3. Podpora a zastupovanie oprávnených nárokov, potrieb a očakávaní miest a obcí pri tvorbe a uplatňovaní 

štátnej politiky v energetike a ekológii. 
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4. Vybavovanie a odborné ošetrovanie podnetov, návrhov a sťažností miest a obcí v konaniach so 

špecializovanými orgánmi štátnej správy. 

5. Pomoc pri tvorbe programov, spolufinancovanie ekonomický efektívnych projektov, podpora 

energetických koncepcií a zavádzania alternatívnych  obnoviteľných zdrojov energie. 

Sekcia B je zriadená s prioritami pre vyššie územné celky, mestá, obce a ich miestne podniky, 

projekčné a poradenské firmy, výrobcov a distribútorov energií, ako aj dodávateľov z oblasti 

stavebníctva. 

 
SEKCIA C:  

1. Podpora konkrétnych modelových a ekonomicky i ekologicky efektívnych programov a projektov 

vybraných nosných producentov a distribútorov energií, realizácia energetických a ekologických 

stavebných komplexov a systémov. 

2. Spolupráca a prepojenie vedy, výskumu a výchovy k ekologickému a energeticky nenáročnému mysleniu 

a užitiu v spoločenskej praxi. 

3. Uplatňovanie systému celospoločenskej výchovy a myslenia širokej verejnosti v energeticky úspornom 

prístupe a šetrení. 

4. Riešenie, prezentácia a presadzovanie modelových inovatívnych a progresívnych riešení v projektoch 

kogenerácie, modernizácie tradičných energetických zdrojov, zavádzania obnoviteľných zdrojov a tzv. 

zelených energií, rekultivácií skládok, čistení a zbere odpadových vôd, ochrane ovzdušia, správe emisií 

a pod. 

Dôraz v práci tejto sekcie je na zapojení vedeckovýskumných a technologických parkov do aktivít, 

účasti podnikov a organizácií zavádzajúcich ekologické a ekonomické šetrenie a najmä výrazné 

inovatívne prístupy, ako aj univerzít a škôl zameraných na modernú výchovu v týchto oblastiach, 

silnou skupinou sú aj investičné a stavebné spoločnosti so záujmom aktívne sa podieľať na tvorbe 

a realizácii stavebných komplexov a diel. 

 

ZISTENIE:  Sekcie fungujú dlhodobo veľmi dobre, avšak členovia sa paradoxne málo prezentujú vo výskume 

a najmä vzdelávacích workshopoch a poskytovaní informácií z vlastnej práce pre ostatnú členskú základňu. 

Potrebné prepojiť výsledky priebežných činností sekcií s programami a aktivitami workshopov, konferencií 

a medzinárodných prezentácií členov klastra. 

Financovanie klastrovej organizácie je jedným z kľúčových a stabilizujúcich prvkov jej existencie 

a je systematicky postupne budované podľa týchto pravidiel a väzieb: 

1.     klaster nerealizoval, nerealizuje a ani nemá zámer do budúcna realizovať žiadnu podnikateľskú 

činnosť s cieľom tvorby zisku, nakoľko je svojim obsahom a najmä v súlade so zriaďovacími 

dokumentmi a platnou účtovnou a daňovou legislatívou vedený v kategórii neziskových organizácií. 

2.  štruktúra financovania postavená na troch pilieroch a to: vlastné príjmy z členských 

a mimoriadnych poplatkov a príspevkov, z režijných príspevkov projektov a programov, 

z poskytovania služieb za odmenu výlučne z databázy organizácií členskej základne, z podielov za 

tantiémy, propagáciu a vydávanie odbornej publikačnej činnosti. 

3.   pravidelné vypracovanie a orgánmi klastra schválené dokumenty a to Ročný výkonný plán 

hospodárenia a financií organizácie, Správa o činnosti a výsledkoch organizácie a Výročná správa 

organizácie za daný rok vrátane účtovnej závierky pre neziskové organizácie a hodnotenia výsledkov, 

schvaľovaná Zhromaždením členov združenia a následne registrovaná v zmysle zákona v portály 

Finančnej správy SR. 

Klaster od svojho vzniku v roku 2012 vykazuje len pozitívny rast  hodnoty hospodárenia  a tzv. „ 

kladný výsledok“ aj keď nie je určený na vytváranie zisku a podnikanie, iba na zabezpečenie obsluhy 

svojich členov. Oficiálne výsledky sú aktuálne zverejňované na portáli finančnej správy Finstat. 
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Klaster nie je v dlhoch, nemá záväzky z obchodného či pracovno právneho styku alebo plnenia voči 

poisťovniam a orgánom štátnej správy, samosprávy a ani dodávateľom služieb a tovarov a všetky 

svoje povinnosti si plní načas a príkladne. 

ZISTENIE:  Financovanie spočíva v členských príspevkoch a poplatkoch, individuálnych príjmoch zo zadaní 

členov pre riešenie, či zabezpečenie konkrétnej internej aktivity a sporadických dotácií z fondov SR a verejnej 

správy. Absentuje dlhodobo zmysluplne riešené financovanie ako model existencie klastra. Potrebné vytvoriť 

okrem zodpovednej a dlhodobej stratégie rozvoja aj Plán tržieb a príjmov z potenciálne úspešných produktov 

činnosti klastra a prostredníctvom podnikateľských aktivít členov ich aj realizovať. Potrebné je tiež zabezpečiť 

dotácie z orgánov SR pre stabilizáciu postavenia klastra a zároveň pre nastavenie procesov riadenia inovácií, 

ktoré v budúcnosti prinesú pre klastrovú organizáciu stabilné príjmy. 

Stabilita  klastrovej organizácie je v súčasnosti produktom dlhodobého vývoja a veľmi tvrdej 

organizačnej a programovej práce a spočíva na spolupôsobení   týchto faktorov: 

a)   konsolidovaná a primerane sektorovo konštituovaná stabilná a minimálne sa meniaca členská 

základňa v období posledných troch rokov, 

b)   vynikajúci a trvácny tím odborníkov a spolupracovníkov – manažérov a zamestnancov členských 

organizácii, s vybudovanými osobnými vzťahmi a vzájomným spoznaním a sebareflexiou, 

c)   odborne zdatný a skúsený dlhoročný manažment klastra a jeho sekcií a vedenia pracovných tímov, 

d)   veľmi dobre nastavené a značne úspešné a originálne vlastné vzdelávacie a produktové programy 

a projekty v klastri, 

e)  primeraný rozsah podujatí ( konferencie, workshopy doma a v zahraničí, výskumné práce, 

publikačná činnosť a exkurzie ) dostupných a veľmi tematicky pútavých pre zamestnancov 

a manažmenty členskej základne klastra a to na pravidelnej ročnej organizačnej báze. 

ZISTENIE:  Táto oblasť nie je v súčasnosti v ohrození a problémoch pre stabilnú a fundovanú zostavu 

členskej základne. Potrebné je tento stav ďalej udržovať a rozvíjať najmä poskytovaním rozšíreného servisu 

služieb, vedomostí a inovačných výstupov z projektov pre členova pravidelne komunikovať v domácom 

i zahraničnom prostredí 

Marketing a jeho implementácia v organizácii je samostatným problémom fungovania, nakoľko 

klaster ako taký nie je určený na podnikateľské aktivity, teda úvahy o jeho konkurencieschopnosti, 

produktovej kapacite, či marketingovom riadení sú nepresné a neadekvátne stavu vecí. Klastrová 

organizácia preto svoje „marketingové aktivity reálne uplatňuje v dvoch sférach a to: 

1. Prieskum a vyhodnocovanie činnosti a pozície klastra v relevantnom prostredí medzi klastrami 

najmä v SR, a krajinách V4, kde sú dostupné aj porovnávacie údaje. Ďalej je to sledovanie stavu 

organizácie podľa hodnotení ESCA pre klastre v EÚ, ale i názory a prístupy k spolupráci s partnermi – 

komory a agentúry v SR. 

2.  Sprostredkovaný prieskum trhu a postavenie vlastných, najmä tzv. kľúčových členov organizácie 

na trhu a ich výsledky inovácií v danom odvetví pôsobnosti. Tu sa uplatňuje Radou klastra schválená 

metodika a dekompozícia riešenia procesov podpory predaja a výsledkov týchto členov, čo zobrazuje 

nasledujúci obrázok č. 3. 

Klastrová organizácia má v náplni práce obstarávať inovačnú vedomostnú, výskumnú a konzultačnú 

agendu pre svojich členov a takýmto spôsobom (podľa schémy ) postupuje pri marketingu potrieb 

a očakávaní členov i ich klientov a partnerov, sledovaní spätnej väzby a zovšeobecňovaní výstupov 

pre ďalšiu činnosť a manažment klastra. 

Obrázok č.3 :  Dekompozícia riešenia procesov podpory a predaja  v štruktúre marketing 

ZISTENIE:  Táto oblasť je v klastri pomerne zaznávaná a nedocenená. Je potrebné výrazne zaviazať členov 

a partnerov k poskytovaniu vstupných informácií, kritických rešerší a vlastných analýz pre poznávanie pozície 
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klastra na trhu a v prostredí SR. Potreba uplatniť uvedenú dekompozíciu riešenia procesov podpory predaja 

a poskytovaných činností pre členskú základňu zodpovedne podľa diagramu. 

 Okruh rizík fungovania  vyplýva principiálne zo samotného účelu a predmetu činnosti, tak ako je 

zadefinovaný zo Stanov združenia ( uvedené aj v úvode tohto dokumentu ) a samozrejme aj z vlastnej 

činnosti pre členskú základňu a partnerov, ale i činností na základe špecifických projektov a dotačných 

programov získaných a riešených klastrom.  

Potom vznik možných konfliktných situácií a definovanie rizík možno v klastri definovať takto: 

OKRUH RIZÍK  I.    Ide o principiálne možné riziká, súvisiace s existenciou, zriaďovaním činností , 

zakladajúcimi listinami a internými predpismi, fungovaním orgánov klastrovej organizácie a interným 

technickým a finančným zázemím. 

Tu sa dajú určiť tieto kľúčové riziká - popísané v nasledujúcej tabuľke č. 9. 

       3.     Komplexný  audit  inovačného  riadenia  klastrovej  organizácie 

Pre navrhovanie postupov a implementáciu strategickej analýzy do tvorby nového Programu 

inovatívnosti a kvality skúmanej firmy bolo  potrebné vykonať samotný Audit inovačného riadenia 

ako špecifickú metódu strategickej analýzy. Audit je chápaný ako mechanizmus pre uľahčenie tvorby 

štruktúry hodnotenia firmy a jej 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 poznatkov súbor faktorov, ktoré v súčasnosti 

ovplyvňujú významne úspech či neúspech v inovatívnosti u firmy 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 prílohe 

č. II. tejto Stratégie. 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 záver a zistenia podrobne komentované v Prílohe č. II  tohto dokumentu. 

 

4.   Sumarizácia a  komentár výsledkov a  odporúčaní zo správy Benchmarking Report 
 organizácie  ESCA 

Príslušná Hodnotiaca správa, z ktorej sa vychádza pri koncipovaní tejto Stratégie rozvoja klastrovej 

organizácie samostatne je pre členov klastrovej organizácie a partnerov dostupná na webovej adrese 

Jej výňatok je prikladaný z časti kapitoly č.4 a jej podkapitol  4.1.  a 4.2. so sumarizáciou výsledkov. 

Podrobná analýza celého dokumentu vrátane príslušných kapitol, častí, obrázkov. grafov a schém je 

spolu s analýzou významnosti a návrhom implementácie do riešení dokumentovaná v Prílohe č. III  

   Ad kapitola 4.1.:   z dokumentu Benchmarking Report - Záverečné vyhodnotenie a nálezy: 

   Legenda:  Výrazné polia označenia:  

   ZELENÁ :       Výborné výsledky, možné sú iba drobné korekcie a zlepšenia a je potrebné tento stav do 

budúcna udržať. 

    ŽLTÁ :            Rozumný stav. Je tu potenciál na zlepšenie a pre zvýšenie certifikačného stupňa je nutné 

ísť z tohto poľa do zeleného poľa.  
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    ČERVENÁ:    Nie sú splnené určité súvisiace kritériá pre riadiacu prax klastra. Potrebné je výrazne 

zvážiť problémy na zlepšenie a nastaviť prechod minimálne do žltého, ale najlepšie do zeleného poľa. 

    Tabuľka č. 12   Informácie o záverečnom vyhodnotení z Benchmarking Report 

 Zelená Žltá Červená 

ŠTRUKTÚRA   KLASTRA 

Vek klastrovej 
organizácie (3.1.1.) 

Viac ako 4 roky Vo veku od 2 do 4 rokov Menej ako 2 roky 

Právna forma klastrovej 
organizácie (3.1.2.) 

Registrované združenie / 
spoločnosť s ručením 
obmedzeným 

Akákoľvek iná právna forma žiadna právna forma 

Zloženie členstva v 
klastri (zaviazaní 
účastníci) (3.1.5.) 

Viac ako 70% pochádza z 
priemyslu (podniky rôznych 
veľkostí)        A 

Viac ako 50% pochádza z 
priemyslu a 

Menej ako 50% pochádza z 
priemyslu ALEBO  

Aspoň jedna výskumná a jedna 
vzdelávacia organizácia 
                       A 

Aspoň jeden typ výskumnej a / 
alebo vzdelávacej organizácie 

Žiadna výskumná alebo 
vzdelávacia organizácia 

Aspoň jedna z kategórií: 
Sprostredkovatelia, vládne / 
verejné organizácie, marketing 

    

Geografická 
koncentrácia účastníkov 
zoskupenia (zaviazaní 
účastníci) (3.1.6.) 

Viac ako 70% vo vzdialenosti 
150 km od sídla alebo 
akéhokoľvek regionálneho 
úradu 

50-70% vo vzdialenosti 150 km 
od sídla alebo akéhokoľvek 
regionálneho úradu 

Menej ako 50% vo 
vzdialenosti 150 km od 
sídla alebo ktoréhokoľvek 
regionálneho úradu 
kancelária 

Využitie potenciálu 
regionálneho rastu 
(3.1.7.) 

Klaster má uspokojivé 
regionálne pokrytie z hľadiska 
členstva alebo je už dosiahnutý 
maximálny potenciál. (Sektor III 
grafu, kapitola 3.1.7) 

Klaster má prinajmenšom 
dobré regionálne pokrytie 
svojich účastníkov a / alebo za 
posledných 24 mesiacov 
zaznamenal významný nárast. 
Predpokladá sa, že dynamika 
rastu minulosti bude 
pokračovať aj v blízkej 
budúcnosti. (Sektor II grafu, 
kapitola 3.1.7) 

Klaster má potenciál 
ďalšieho rastu, pokiaľ ide o 
účastníkov. V regióne stále 
existuje veľké množstvo 
partnerov, ktorí sa 
nezúčastňujú práce na 
klastroch. Klastru by určite 
prospelo zvýšenie účasti 
regionálnych aktérov. 
(Sektor I grafu, kapitola 
3.1.7) 

RIADENIE KLASTRA A SPRAVOVANIE 
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Úroveň riadenia: jasná 
definícia úloh tímu pre 
riadenie zoskupení / 
Implementácia 
riadiaceho orgánu / 
miera zapojenia 
účastníkov zoskupenia 
do strategického 
rozhodovania (3.2.2.) 
 

Silný Stredný Slabý 

Počet účastníkov klastra 
na zamestnanca (FTE) 
tímu klastrovej 
organizácie (3.2.3.) 

Vhodné (pozri tabuľku 5) Neuplatňuje sa Nedostatočné (pozri 
tabuľku 5) 

 

 
 
 Zelená Žltá Červená 

Kompetencie a rozvoj 
ľudských zdrojov v 
klastrovej organizácii 
(3.2.4.) 

vysoký stredný nizky 

Počet osobných 
kontaktov medzi tímom 
správy klastrov a 
účastníkmi (3.2.5.) 

vhodné mierne nedostatočné 

Počet osobných 
kontaktov medzi 
účastníkmi klastra 
(3.2.6.) 

vhodné mierne nedostatočné 

Procesy strategického 
plánovania a 
implementácie (3.4.1.) 

Stratégia existuje a pravidelne sa 
prehodnocuje a je zavedený 
monitorovací systém 

Akákoľvek iná odpoveď Žiadna stratégia 

FINANCOVANIE  KLASTROVEJ  ORGANIZÁCIE 

Finančná udržateľnosť 
klastrovej organizácie 
(3.3.2.) 

Zabezpečené z dlhodobého 
hľadiska 

Zabezpečené v krátkodobom a 
strednodobom horizonte 

Kritické / veľmi kritické 

Monitorovanie 
finančného stavu 
klastrovej organizácie 
(3.3.3.) 

Každodenný finančný kontrolný 
a vykazovací systém 

Niektoré nástroje existujú Žiadny nástroj 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ KLASTROM  ( SPEKTRUM A INTENZITA ) 

Získanie financovania 
treťou stranou (3.5.1.) 

3 zo 4 intenzít služieb nad 
priemerom klastrov v rovnakej 
technologickej oblasti 

Hodnota medzi 3 zo 4 intenzít služieb pod 
priemerom klastrov v 
rovnakej technologickej 
oblasti 
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Rozvoj spolupráce, 
prenos technológií alebo 
R&D (3.5.2.) 

3 z 5 intenzít služieb nad 
priemerom klastrov v rovnakej 
technologickej oblasti 

Hodnota medzi 3 zo 5 intenzít služieb pod 
priemerom klastrov v 
rovnakej technologickej 
oblasti 

Informácie, 
porovnávanie a výmena 
skúseností medzi 
účastníkmi (3.5.3.) 

3 z 4 intenzít služieb nad 
priemerom klastrov v rovnakej 
technologickej oblasti 

Hodnota medzi 3 zo 4 intenzít služieb pod 
priemerom klastrov v 
rovnakej technologickej 
oblasti 

Rozvoj ľudských zdrojov 
(3.5.4.) 

3 z 4 intenzít služieb nad 
priemerom klastrov v rovnakej 
technologickej oblasti 

Hodnota medzi 3 zo 4 intenzít služieb pod 
priemerom klastrov v 
rovnakej technologickej 
oblasti 

Rozvoj podnikania 
(3.5.5.) 

2 z 3 intenzít služieb nad 
priemerom klastrov v rovnakej 
technologickej oblasti 

Hodnota medzi 2 zo 3 intenzít služieb pod 
priemerom klastrov v 
rovnakej technologickej 
oblasti 

Vytváranie zápasov a 
vytváranie sietí s 
externými partnermi / 
propagácia umiestnenia 
klastrov (3.5.6.) 

4 z 6 intenzít služieb nad 
priemerom klastrov v rovnakej 
technologickej oblasti 
 
 
 

Hodnota medzi 4 zo 6 intenzít služieb pod 
priemerom klastrov v 
rovnakej technologickej 
oblasti 

Internacionalizácia 
účastníkov klastra 
(3.5.7...) 

4 z 6 intenzít služieb nad 
priemerom klastrov v rovnakej 
technologickej oblasti 

Hodnota medzi 4 zo 6 intenzít služieb pod 
priemerom klastrov v 
rovnakej technologickej 
oblasti 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A UZNÁVANIE KANCELÁRSKEJ ORGANIZÁCIE 

 
Počet všeobecných 
externých žiadostí o 
spoluprácu, ktoré dostala 
organizácia klastrov 
(3.6.2.) 

 
Veľký počet žiadostí o externú 
spoluprácu 

 
Stredný počet žiadostí o 
externú spoluprácu 

 
Žiadna požiadavka na 
externú spoluprácu 

 
Viditeľnosť médií (3.6.4.) 

 
Vysoká viditeľnosť 

 
Akákoľvek odpoveď medzi 
 

 
Bez viditeľnosti 

Ad  kapitola:  4.2.   z dokumentu  Benchmarking Report - Odporúčania   ESCA: 

Na základe hodnotenia v predchádzajúcej kapitole je teraz možné uviesť odporúčania na zlepšenie 
opatrení zameraných na excelentnosť riadenia klastrov. Tieto odporúčania by sa však v každom 
prípade mali prispôsobiť individuálnemu kontextu organizácie klastrov. V niektorých prípadoch to 
môže byť výsledkom konkrétnych okolností alebo strategických úvah, že sa vyskytnú určité 
nedostatky, ktoré sa musia akceptovať“. 

Tabuľka č. 13   Zoznam odporúčaní ESCA pre rozvoj klastrovej organizácie 

ŠTRUKTÚRA  KLASTRA 

Geografická koncentrácia účastníkov zoskupenia ( angažovaní účastníci ) ( 3.1.6. )  
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Odporúča sa prilákať viac regionálnych partnerov, aby mohli ťažiť z regionálnej blízkosti vhodných partnerov. 

Využitie potenciálu regionálneho rastu ( 3.1.7. ) 
Odporúča sa prilákať nových účastníkov klastra z regiónu, aby lepšie využívali regionálny potenciál. 
 

MANAŽMENT  KLASTRA  A  RIADENIE 

Správa klastra: Jasné vymedzenie úloh manažéra klastra / Implementácia riadiaceho orgánu, ako je riadiaci výbor, 
poradná rada atď. / Stupeň zapojenia účastníkov klastra do rozhodovania ( 3.2.2. ) 

Na úspešné vytváranie sietí musia všetci aktéri klastrov chápať a rešpektovať svoje úlohy a zodpovednosti. V spolupráci s 
relevantnými účastníkmi klastra musí manažment klastrov definovať špecializované štruktúry riadenia a uviesť ich do 
praxe. Týmito riadiacimi štruktúrami môžu byť napríklad: 

- Generálny riaditeľ klastrovej organizácie, nominovaný a aktívne na mieste, riadiaci svoj tím, každodenné podnikanie a 
strategické činnosti klastra 
 - Najmenej každých dvanásť mesiacov sa koná pravidelné valné zhromaždenie, ktoré umožňuje účastníkom klastra 
vyjadrovať želania a poskytovať vstupy do stratégie organizácie klastrov. 
 
 - Správna rada zložená hlavne zo zástupcov účastníkov priemyselného zoskupenia, ktorí boli transparentne zvolení alebo 
vymenovaní účastníkmi zoskupenia a majú rozhodovaciu právomoc v oblasti strategickej orientácie, nových žiadostí o 
členstvo, náboru pracovníkov riadenia organizácií zoskupenia, kontroly rozpočtu atď. V rámci správnej rady by túto úlohu 
mohli plniť aj osobitné pracovné skupiny na vysokej úrovni. 

 - Poradná rada / vedecká rada (-y) alebo tematické výbory zložené z účastníkov na vykonávanie rozhodovania a podporu 
manažéra zoskupenia pri vykonávaní akčného plánu. Správna rada a / alebo riadiaci výbor, ktorý zisťuje a hodnotí postup 
práce v klastroch, ako aj prácu vedenia klastrov. 

SLUŽBY  POSKYTOVANÉ KLASTROM  ( SPEKTRUM A  INTENZITA ) 

Získanie financovania treťou stranou ( 3.5.1. ) 

Získanie financovania treťou stranou je jedným z cieľov práce klastrovej organizácie. Keďže rozsah služieb v tejto kategórii 
služieb a / alebo ich intenzita sú nižšie ako priemer porovnávacích portfólií, odporúča sa implementovať širšiu škálu služieb 
šitých na mieru alebo prevádzkovať existujúce služby s vyššou intenzitou. Takéto akcie by mali vychádzať z analýzy potrieb 
účastníkov v úzkej spolupráci s potenciálnymi príjemcami. 

Rozvoj spolupráce, prenos technológií alebo R&D  ( 3.5.2. ) 

Rozvoj spolupráce, prenos technológií alebo činnosti R&D bez financovania tretími stranami sú niektoré z cieľov práce 
klastrovej organizácie. Keďže rozsah služieb v tejto kategórii služieb a / alebo ich intenzita sú nižšie ako priemer 
porovnávacích portfólií, odporúča sa implementovať širšiu škálu služieb šitých na mieru alebo prevádzkovať existujúce 
služby s vyššou intenzitou. Takéto akcie by mali vychádzať z analýzy potrieb účastníkov v úzkej spolupráci s potenciálnymi 
príjemcami. 

Informácie, porovnávanie a výmena skúseností medzi účastníkmi ( 3.5.3. ) 

Informácie, dohadovanie a výmena skúseností medzi účastníkmi sú niektoré z cieľov práce klastrovej organizácie. Keďže 
rozsah služieb v tejto kategórii služieb a / alebo ich intenzita sú nižšie ako priemer porovnávacích portfólií, odporúča sa 
implementovať širšiu škálu služieb šitých na mieru alebo prevádzkovať existujúce služby s vyššou intenzitou. Takéto akcie 
by mali vychádzať z analýzy potrieb účastníkov v úzkej spolupráci s potenciálnymi príjemcami. 
 Rozvoj podnikania ( 3.5.5. ) 

Rozvoj podnikania je jedným z cieľov práce klastrovej organizácie. Keďže rozsah služieb v tejto kategórii služieb a / alebo 
ich intenzita sú nižšie ako priemer porovnávacích portfólií, odporúča sa implementovať širšiu škálu služieb šitých na mieru 
alebo prevádzkovať existujúce služby s vyššou intenzitou. Takéto akcie by mali vychádzať z analýzy potrieb účastníkov v 
úzkej spolupráci s potenciálnymi príjemcami. 

Vytváranie zápasov a vytváranie sietí s externými partnermi / propagácia umiestnenia klastrov ( 3.5.6. ) 

Koordinácia a vytváranie sietí s externými partnermi a propagácia umiestnenia klastrov sú niektoré z cieľov práce klastrovej 
organizácie. Keďže rozsah služieb v tejto kategórii služieb a / alebo ich intenzita sú nižšie ako priemer porovnávacích 
portfólií, odporúča sa implementovať širšiu škálu služieb šitých na mieru alebo prevádzkovať existujúce služby s vyššou 
intenzitou. Takéto akcie by mali vychádzať z analýzy potrieb účastníkov v úzkej spolupráci s potenciálnymi príjemcami. 
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Internacionalizácia účastníkov klastra ( 3.5.7.) 

Internacionalizácia účastníkov klastra je jedným z cieľov práce klastrovej organizácie. Keďže rozsah služieb v tejto kategórii 
služieb a / alebo ich intenzita sú nižšie ako priemer porovnávacích portfólií, odporúča sa implementovať širšiu škálu služieb 
šitých na mieru alebo prevádzkovať existujúce služby s vyššou intenzitou. Takéto akcie by mali vychádzať z analýzy potrieb 
účastníkov v úzkej spolupráci s potenciálnymi príjemcami. 

 

Záver citovanej a implementovanej záväznej analýzy Benchmarking Report jednoznačne smeruje pre 

budúcnosť organizácie a jej smerovanie po dvoch bronzových certifikátoch na získanie úrovne 

strieborného certifikátu pozíciu splnenia minimálne kritérií uvedených v príslušných položkách 3.1.1., 

3.1.2., 3.1.5., 3.1.6.,   3.1.7.,  3.2.2.,  3.2.3.,  3.2.4.,  3.2.5.,  3.2.6.,  3.4.1.,  3.3.2.,  3.3.3.,  3.5.1.,  

3.5.2.,  3.5.3.,  3.5.4.,   3.5.5.,   3.5.6., 3.5.7. a nasl., 3.6.2., 3.6.4. 

5.   Budovanie   systému  energetického, ekonomického  a environmentálneho 

      výskumu  a  vzdelávania  v klastri  NEK na  európskej  úrovni 

Interný, trvalo rozvíjaný program žiadateľa prirodzene aplikuje a zároveň rozvíja pozitívne výsledky 

z viacerých prebiehajúcich, či už uskutočnených programov organizovaných na Slovensku, ako sú 

napr.: 

 posilnenie povedomia verejnosti i význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného 

využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode  ( LIFE+), 

 zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny NATURA 2000, 

 systém kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny, 

 pilotný program environmentálneho vzdelávania „Inovatívne prístup k problematike 

environmentálnej výchovy“, 

 škola ochrany životného prostredia. 

Na relevantnom Slovenskom vzdelávacom trhu v prevažnej miere ide  o vzdelávacie aktivity 

s premenlivým, no prevažujúcim rozsahom teórie z oblasti environmentalistiky, práva, organizácie 

správy, verejného obstarávania či aplikácie priemyselných a stavebných zákonov a predpisov 

zvyšujúcich síce tzv. úroveň všeobecnej inteligencie a povedomia, no bez smerovania na konkrétne 

osvojovanie si prístupov k životnému prostrediu. 

 Rozsah sa v závislosti na cene a kvalite lektorského zabezpečenia i študijných podkladov 

(sylaby, skriptá, brožúry a pod.) pohybuje u týchto kurzov v rozmedzí 2 až 5 dní študijného pobytu 

s prípadnou požiadavkou vypracúvania stručnej práce či rešerše Predkladaný projekt je plne v súlade 

s koncepčnými zámermi priemyselnej politiky SR a cieľmi environmentálnej výchovy 

a vzdelávania v SR, kde sa dlhodobo prejavujú trendy zhoršovania situácie životného prostredia 

s dopadmi na zdravie ľudskej populácie. To si okrem štátnej inštitucionalizovanej politiky vyžaduje 

ďalšiu prioritu, a to permanentný  rozvoj nových aktivít na celoslovenskej i regionálnej úrovni 

osobitne zameraných na environmentálnu výchovu, osvetu a jej prepojenia na prax s následným 

rozširovaním počtov lektorov a organizátorov súvisiacich podujatí a budovania koordinačných 

tímov so zapojením mimovládnych organizácií. Dôraz sa kladie na realizáciu projektov zameraných 

na určité skupiny spoločnosti ( študenti, podnikatelia, výskumníci, pedagógovia, zamestnanci štátnej 

správy a samosprávy ).  

Cieľom environmentálnej činnosti v projekte je: 

 vytvoriť a upevňovať nové vzory správania sa účastníkov projektu vo vzťahu k životnému 

prostrediu        pri projektovaní a realizácií priemyselných investícií, 
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 poskytnúť každému členovi možnosť získať vedomosti, hodnoty a schopnosti potrebné pre 

ochranu životného prostredia s priamymi aplikáciami a riešeniami pre tvorbu investícií, 

 podporiť povedomie starostlivosti o hospodárske, priemyselné, sociálne, politické 

a ekologické súvislosti v mestách a na vidieku, 

 uvedomovať si vlastnú významnosť a zodpovednosť každého jednotlivca – podnikateľa, či 

organizácie          za vývoj životného prostredia a prijať novú vlastnú životnú filozofiu na báze 

ekologického myslenia a cítenia. 

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky určuje orientáciu a priority štátnej 

environmentálnej politiky s dôrazom na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja s podrobnou 

špecifikáciou vnútorných a vonkajších podmienok. 

Pre potreby environmentálneho vzdelávania so zameraním na energetiku, ekológiu a priemysel majú 

v spoločnosti veľkú perspektívu hlavne témy, ktoré nesmie žiadateľ stratiť so zreteľa pri realizácii 

tohto projektu a to:  

 zvyšovanie spoločenského a odborného povedomia verejnosti o spôsoboch zlepšovania 

retenčnej schopnosti krajiny a zmierňovania následkov externých výkyvov a dopadov 

klimatických zmien na krajinnú štruktúru, 

 budovanie tzv. zelenej školy s dopadom najmä na mládež ako efektívneho spôsobu realizácie 

praktickej environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách SR, 

 organizácia odborne profilovaných a moderných tém formou festivalov, výstav, konferencií 

s medzinárodným ohlasom, 

 koncipovanie a budovanie centier environmentálnej výchovy ako stredísk synergického 

a excelentného vzdelávania,  

 vytváranie tzv. pohyblivých vzdelávacích aktivít a kurzov s konkrétnou aktuálnou témou 

environmentalistiky a ekológie pre obce a samosprávy, 

 tvorba a vydávanie publikácií, časopisov a informačných databáz s tematikou životného 

prostredia, 

 systematické pôsobenie a tvorba adresných aplikačných modulov pre podnikateľskú sféru 

s dôrazom na nevyhnutnosť uplatňovania environmentálnych a ekologických kritérií vo 

vlastných produkciách, investíciách a programoch firiem. 

 Klaster  si pre potreby tvorby tohto programu zabezpečil a pravidelne monitoruje 

a vyhodnocuje podrobné mapovanie a marketing situácie vo vzdelávacom segmente na trhu. 

 Uvedené poznatky zo situácie na trhu so vzdelávacími produktmi boli spolu s vlastnými 

cieľmi a špecifickým zameraním žiadateľa i projektu podkladom pre určenie nasledujúcich kritérií 

a požiadaviek na vybraný segment vzdelávania a jeho špecifikácie. 

B:     Vízia,  poslanie,  stanovenie cieľov  a  priorít  

Tento dokument v nadväznosti na ukončené analýzy a popis súčasného stavu klastrovej organizácie 

v predchádzajúcej kapitole ( A ) ďalej obsahuje v časti ( B ) víziu, poslanie, stanovenie hlavného cieľa 

a špecifických cieľov a priorít klastra  ( v časti B1 ) so súladom s hlavnými nosnými dokumentmi EÚ, 

SR a networkingu ( B2 ), zosúladenie stratégie klastra so stratégiami a princípmi rámcových 

dokumentov  EÚ, SR,  regiónu pôsobnosti a moderného networkingu ( v časti B3 ).Súčasťou agendy 

sú Prílohy č. I,  č. II,  č. III.,  dokumentácie tejto Stratégie. 
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Pre poznanie a formuláciu klastrovej vízie, jeho poslania, cieľov stratégie je potrebné uvažovať 

o obraze budúcnosti a miesta klastra v relevantnom prostredí o 10 či 20 rokov. Je potrebné zásadne 

vychádzať z vízie dokumentu: „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu RIS 3 SK“ s ktorej princípmi je , a bude vízia a stratégia klastrovej 

organizácie v primeranom odvetvovom rozsahu kompatibilná. 

Víziou RIS 3 SK  je ( cit. ): „Podnecovať štrukturálne zmeny slovenskej ekonomiky smerom 

k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo výskume 

a inováciách s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života“.  

Táto vízia síce je ohraničená v čase jej tvorby do roku 2020, ale je zrejmé, že je naďalej nanajvýš 

aktuálna pre SR a preto môže byť oporou pre klaster. 

Po analýze a preštudovaní  súvisiacej agendy sa dá stručne uviesť podstatné veci a to: dochádza 

v budúcnosti k transformácii slovenskej ekonomiky smerom k znalostnej ekonomike, , nastáva 

globalizácia, prepoja sa nadnárodné hodnotové reťazce, výskum a vývoj sa upriami najmä na 

materiálové, energetické a environmentálne oblasti, robotizáciu IKT a automatizáciu a inteligentné 

riešenia ako prioritné a bude sa realizovať v špeciálnych výskumno vývojových centrách v synergii 

podnikov, univerzít a výskumných pracovísk. 

Vízia stratégie bude naplnená prostredníctvom strategických cieľov, súvisiaceho rozsiahleho súboru 

čiastkových cieľov a najmä opatrení k jednotlivým cieľom, podrobne uvedeným v samotnom 

dokumente  RIS3 SK: 

 

Cieľ č. 1.  Prehlbovať integráciu a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú miestnu 

pridanú hodnotu, prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských reťazcov a podporou ich 

vzájomného sieťovania. 

 

Cieľ č.  2.  Zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej 

relevantnosti. 

 

Cieľ č. 3. Vytvoriť dynamickú, otvorenú a inkluzívnu inovatívnu spoločnosť ako jeden z predpokladov 

pre zlepšenie kvality života. 

 

Cieľ č.   4.  Zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko. 

Pre stanovenie vízie, stratégie, cieľov a plánov klastrovej organizácie je potrebné prijať rozhodnutie 

a to súčasnú podporu a uplatňovanie týchto cieľov na príslušnej reálnej úrovni v rámci vlastne  

 

B1:   Vízia  a  poslanie  klastrovej  organizácie / združenia 

             Vízia klastrovej organizácie NEK je definovaná takto:   

„Rozvíjať a upevňovať činnosti klastra smerujúce k rastu a upevňovaniu líderstva a excelentnosti 

organizácie a proporcionálnej podpore výskumu, inovácií, vzdelávania a poradenstva pre členskú 

základňu i partnerov v záujme dosiahnutia stabilného a udržateľného rastu príjmov, špičkovej 

kvality projektov a programov v segmente energetiky, ekológie a súvisiacich priemyselných 

odvetviach“. 

           Poslaním klastrovej organizácie NEK potom bude dlhodobo zabezpečovať primerané 

technické, vzdelanostné, inovačné, informačné, prevádzkové  obslužné zázemie pre chod a napĺňanie 

cieľov a stratégie klastrovej organizácie a to za pevných a stabilných podmienok a pravidiel, v súlade 

s energetickou a inovačnou politikou SR, modelu európskej klastrovej politiky a najmä vlastným 

predmetom činnosti podľa Stanov NEK. 
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Klaster podporuje transformáciu svojich členov a samotnej organizácie k znalostnej ekonomike, 

vzniku nových segmentov v hodnotových reťazcoch a využívanie nových trhových príležitostí. 

    Fundament / základné  poslanie existencie  klastra NEK je možné vysloviť prostredníctvom motta: 

„Byť  konkurencieschopný  a mať  trvalo  udržateľné programy,  úspešne  prežiť  a byť  

inovatívny“ 

Pri tvorbe vízie, poslania, cieľov a samotnej stratégie je podstatné vždy vziať na vedomie skutočnosť: 

„Klaster musí mať vždy na zreteli svoje pôsobisko v spoločenskej oblasti priemyselných klastrových 

záujmových zdužení a súvisiacej členskej základni s osobitým dôrazom na sektor energetiky  

a súvisiace koherencie s ekológiou, strojárskym a stavebným priemyslom, výskumom a vzdelávaním 

v tejto oblasti“. 

Preto klaster NEK môže reálne byť v stotožnený a stanovovať i plniť iba také ciele, ktoré sú 

kompatibilné   ( v súlade ) s podstatou existencie a okruhom pôsobnosti klastra a zároveň sú v rámci 

rozsahu činností klastra aj reálne uskutočniteľné v daných podmienkach a v danom čase a relevantnom 

spoločenskom a profesionálnom inovačnom prostredí. 

B2:     Stanovenie  cieľov  klastrovej  organizácie  a  väzba  na  inovácie 

Vízia stratégie klastrovej organizácie súvisí s jej terajšími a najmä budúcimi nosnými činnosťami a 

bude naplnená prostredníctvom Hlavného strategického cieľa a súvisiacich programových 

špecifických cieľov: 

1.           Formulácia hlavného strategického cieľa klastrovej organizácie   HSC 01 znie: 

 

„Vybudovanie a dosiahnutie finálneho stavu stabilnej,  excelentnej inovačnej 

organizácie na národnej úrovni a s medzinárodnou pozíciou, zabezpečujúcej 

permanentnú starostlivosť pre svojich členov v oblasti inovácií, podpory 

konkurencieschopnosti a aplikovaného výskumu do cieľového obdobia roku 

2025 a s predispozíciou pozitív do roku 2030 v rámci SR“. 

 

Hlavný strategický cieľ a jednotlivé ďalej popísané špecifické ciele a súvisiace interné riadiace 

opatrenia sú kompatibilné s rozvojovými trendmi a definovanými produktovými líniami podľa 

implementačného plánu RIS  3 SK a to ( podľa charakteru činností klastra ) doménou Priemysel pre 

21. Storočie a doménou Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. ( Podrobnosti špecifikuje Príloha 

č. III tohto dokumentu ). 

 

Pre určenie špecifických cieľov je potrebné v nadväznosti na HSC 01 vychádzať jednak z analýz 

súčasného stavu, výsledkov certifikačných procesov, histórie a výsledkov z realizovaných úspešných 

programov a projektov, potrieb a očakávaní členskej základne a súčasnej pozície i spoločenského 

významu klastrovej organizácie NEK, ako aj z pripravovaných a tvorených programov EÚ a SR 

v oblasti integrovanej infraštruktúry a výskumu a vývoja v SR. Pritom klaster má zámer a ambície 

splniť príslušné vybrané dotknuté domény RIS3 SK a v rámci okruhu a rozvoja aktivít a posilnenia 

pozície klastrovej organizácie sa striktne bude držať plnenia činností a úloh v nasledujúcich oblastiach 

v súlade s o Schémou na podporu sieťovania podnikov, de – minimis ( DM - 3/2020), podľa článku G, 

bodu 2. a to: 

 

a)   zapájanie klastrovej organizácie do medzinárodnej spolupráce, 

b)   účasť klastrovej organizácie v medzinárodných projektoch a pracovných skupinách, 



- 34 - 

c)    podpora propagačných a marketingových aktivít klastrovej organizácie na domácej         

       i zahraničnej úrovni, 

d)   výmena skúseností a sieťovanie s externými partnermi, 

e)   nábor nových členov klastra, 

f)   výmena informácií a skúseností medzi jednotlivými členmi klastra, 

g)   účasť predstaviteľov klastrovej organizácie na vzdelávacích, odborných a osvetových aktivitách, 

h)   organizovanie vzdelávacích, odborných, informačných a osvetových podujatí, 

i)    spolupráca v oblasti technológií, výskumu, vývoja, inovácií a transferu poznatkov, 

j)    tvorba stratégie, analýz a expertných činností klastrovej organizácie, mapovanie relevantných odvetví, 

k)   činnosti na podporu potenciálu regionálneho rastu. 

 

Uvedené činnosti pre celé obdobie rokov 2020 až 2025 ( vrátane ), s výhľadom – predispozíciou do 

roku 2030 (  vrátane ) sú obsahom nasledujúcej definície a popisu stanovených Špecifických cieľov 

klastrovej organizácie a to: 

2.       Formulácia špecifického cieľa klastrovej organizácie  ŠPC 01 znie: 

 „Vybudovanie internej inovačnej výskumnej a vzdelávacej infraštruktúry klastra a dosiahnutie 

plnenia vlastného certifikovaného vzdelávacieho programu v oblasti energetických 

a environmentálnych priemyselných inovácií.“ 

Súvisiace činnosti podľa DM – 3/2020:  popísané ako oblasti pre úlohy a činnosti sú: 

Ad  b)   účasť klastrovej organizácie v medzinárodných projektoch a pracovných skupinách, 

Ad  c)    podpora propagačných a marketingových aktivít klastrovej organizácie na domácej            

 i zahraničnej úrovni, 

Ad  i)    spolupráca v oblasti technológií, výskumu, vývoja, inovácií a transferu poznatkov, 

Ad  j)    tvorba stratégie, analýz a expertných činností klastrovej organizácie, mapovanie relevantných 

 odvetví, 

OPATRENIA  pre splnenie  ŠPC  01: 

Opatrenie  ŠPC  01-01:     Postupné a systematické budovanie energetického a environmentálneho 

centra pre výskum a vývoj aplikovaných technických riešení a implementácií na fyzickej/reálne 

koncipovanej báze a vytvorenie unikátneho pracoviska pre ponímanie problematiky energeticko – 

ekologicko – ekonomických väzieb súčasného priemyslu  s prejudikciou do roku 2030. 

Opatrenie  ŠPC  01-02: zapojenie sa členov klastra a jeho pracovných skupín v rámci sektorov do 

tvorby národného certifikačného programu firiem pre energetiku a ekológiu 

Opatrenie  ŠPC  01-03: vytvorenie pevného súboru zmluvných a partnerských vzťahov na spoluprácu 

pre konkrétne procesy a produktu v oblasti technológií, výskumu, vývoja, inovačných precedensov 

a transferu poznatkov a intuícií. 

Opatrenie Špeciál:  Zabezpečenia a prísny monitoring všetkých opatrení a riešení v rámci všetkých 

ŠPZ pre úspešné splnenie nominácie bna strieborný certifikát klastrovej organizácie po roku 2022. 

SÚLAD  prijatých  opatrení  so  všetkými definovanými a plánovanými činnosťami klastrovej organizácie 

popísanými v časti  C3  tohto dokumentu. 

3.        Formulácia špecifického cieľa klastrovej organizácie  ŠPC 02 znie: 

„Zapojenie sa do medzinárodných projektov a networkingu, získanie novej certifikácie klastrových 

organizácii na úrovni strieborného certifikátu, vytvorenie samostatnej pracovnej klastrovej skupiny 

pre krajiny V4 v oblasti energetiky a environmentalistiky“ 

Súvisiace činnosti podľa DM – 3/2020:  popísané ako oblasti pre úlohy a činnosti sú:  



- 35 - 

Ad  a)   zapájanie klastrovej organizácie do medzinárodnej spolupráce, 

Ad  b)   účasť klastrovej organizácie v medzinárodných projektoch a pracovných skupinách, 

Ad  c)    podpora propagačných a marketingových aktivít klastrovej organizácie na domácej            

 i zahraničnej úrovni, 

Ad  d)   výmena skúseností a sieťovanie s externými partnermi. 

 

OPATRENIA  pre splnenie  ŠPC  02: 

Opatrenie  ŠPC  02-01:  Zabezpečenie splnenia všetkých administratívnych, formálnych, systémových 

a programových náležitostí pre získanie ocenenia a ohodnotenia klastrovej organizácie na úrovni 

strieborného certifikátu a povinne  minimálne na obhájení terajšieho , už overeného a skúsenostne 

riešeného bronzového certifikátu. 

Opatrenie  ŠPC  02-02: Vytvorenie partnerského portfólia a adresáru pre spoluprácu, pravidelná 

komunikácia so klastrovými organizáciami v zahraničí, osobitý prístup a vzájomná podpora klastrov 

v rámci krajín V4. 

Opatrenie  ŠPC  02-03: Spoločné prepájanie sa a prihlasovanie do projektov cezhraničnej 

a medzinárodnej spolupráce a zabezpečovanie technického a odborného zázemia. 

Opatrenie  ŠPC  02-04:  Nominácia expertov za klaster do spoločnej pracovnej skupiny V4 v rámci 

energetiky a ekológie. 

Opatrenie Špeciál:  Zabezpečenia a prísny monitoring všetkých opatrení a riešení v rámci všetkých 

ŠPZ pre úspešné splnenie nominácie na strieborný certifikát klastrovej organizácie po roku 2022. 

SÚLAD  prijatých  opatrení  so  všetkými definovanými a plánovanými činnosťami klastrovej organizácie 

popísanými v časti  C3  tohto dokumentu. 

 

4.       Formulácia špecifického cieľa klastrovej organizácie  ŠPC 03 znie: 

„Vytvorenie Centra podpory technológií a transferu poznatkov o inováciách  pre členskú základňu 

a uskutočnenie Programu spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi a vytvorenie ucelenej 

stratégie priemyselného inovačného klastrovania formou vybudovania energetického 

a environmentálneho habitatu. Získanie pozície lídra v oblasti neziskových klastrových organizácií 

v regióne Bratislavy a SR.“ 

Súvisiace činnosti podľa DM – 3/2020:  popísané ako oblasti pre úlohy a činnosti sú: 

Ad  d)   výmena skúseností a sieťovanie s externými partnermi, 

Ad   f)  výmena informácií a skúseností medzi jednotlivými členmi klastra, 

Ad  g)   účasť predstaviteľov klastrovej organizácie na vzdelávacích, odborných a osvetových  

 aktivitách, 

Ad  h)   organizovanie vzdelávacích, odborných, informačných a osvetových podujatí, 

Ad  i)    spolupráca v oblasti technológií, výskumu, vývoja, inovácií a transferu poznatkov, 

Ad  j)    tvorba stratégie, analýz a expertných činností klastrovej organizácie, mapovanie relevantných 

 odvetví, 

Ad  k)   činnosti na podporu potenciálu regionálneho rastu. 

 

OPATRENIA  pre splnenie  ŠPC  03: 

Opatrenie ŠPC 03-01:  Zriadenie Centra pre podporu technológií a transferu inovácií s oprávnením 

certifikovať a oceňovať klastrové organizácie a podniky z MSP  
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Opatrenie  ŠPC  03-02:  Vytvorenie komplexného Programu spolupráce medzi podnikateľskými 

subjektmi v rámci členskej základne a jej partnerov a previazanie predmetov činností 

a podnikateľských zámerov s cieľmi klastra 

Opatrenie  ŠPC  03-03:  Vytvorenie Modelu fungovania Európskeho energetického 

a environmentálneho  INOVAČNÉHO HABITATU,  ako výstupu interaktívnej metodiky tvorby 

moderných progresívnych inovácií pre priemyselnú energetickú a environmentálnu prax. 

Opatrenie  ŠPC  03-04:  Realizácia súboru pravidelných konzultácií, workshopov a konferencií pre 

prezentáciu a najmä obhajobu skutočných reálnych riešení procesov a produktov v členských 

organizáciách klastra. 

Opatrenie Špeciál:  Zabezpečenia a prísny monitoring všetkých opatrení a riešení v rámci všetkých 

ŠPZ pre úspešné splnenie nominácie bna strieborný certifikát klastrovej organizácie po roku 2022. 

SÚLAD  prijatých  opatrení  so  všetkými definovanými a plánovanými činnosťami klastrovej organizácie 

popísanými v časti  C3  tohto dokumentu. 

5.        Formulácia špecifického cieľa klastrovej organizácie  ŠPC 04 znie: 

„Stabilizácia a rozvoj členskej základne a vybudovanie regionálnych a národných partnerov, 

zabezpečenie stáleho systémového technického zabezpečenia a pravidelného financovania  klastra. 

Nárast členskej základne min. o 5 % z veľkých lídrov energetiky a ekológie v SR, nárast členov 

z portfólia MSP zaoberajúcich sa OZE o min. 10 % z celkového počtu členov klastra a prírastku 

členstva min. 3 % univerzít / fakúlt SR zaoberajúcich sa energeticko / ekologickou a priemyselnou 

tematikou a inováciami v sektore. Získanie pozície lídra v oblasti neziskových klastrových 

organizácií v regióne Bratislavy a SR.“ 

Súvisiace činnosti podľa DM – 3/2020:  popísané ako oblasti pre úlohy a činnosti sú: 

Ad  e)   nábor nových členov klastra, 

Ad  f)    výmena informácií a skúseností medzi jednotlivými členmi klastra, 

Ad  h)   organizovanie vzdelávacích, odborných, informačných a osvetových podujatí, 

Ad  j)    tvorba stratégie, analýz a expertných činností klastrovej organizácie, mapovanie relevantných 

 odvetví, 

Ad  k)   činnosti na podporu potenciálu regionálneho rastu. 

 

OPATRENIA  pre splnenie  ŠPC  04: 

Opatrenie ŠPC  04-01:     Zabezpečenie súčasných počtov a štruktúry členskej základne a nábor 

nových členov s nárastom min.0 5 % z tzv. veľkého priemyslu, o 10 % z MSP a o 3 % z univerzít 

a inštitúcií vzdelávania a výskumu.  Pravidelné školenia a workshopy pre členov a ich partnerské 

organizácie. 

Opatrenie  ŠPC  04-02:    Realizácia vlastného informačného portálu o energetike a ekológii, 

prevádzka a rozšírenie interného EcoEnergo Study Fronter pre vzdelávanie a výmenu informácií 

členskej základne. 

Opatrenie ŠPC 04-03:  Zabezpečenie pravidelného výberu členských a ďalších poplatkov 

a spolufinancovania programov a projektov z inovačnej a poradenskej činnosti pre členskú základňu. 

Opatrenie ŠPC 04-04:   Podpora a spoluúčasť pri vytváraní lokálnych a regionálnych klastrov so 

zameraním na energetiku a ekológiu v oblasti regiónu Bratislavy a tiež regiónov s vysokou úrovňou 

nezamestnanosti. 

Opatrenie Špeciál:  Zabezpečenia a prísny monitoring všetkých opatrení a riešení v rámci všetkých 

ŠPZ pre úspešné splnenie nominácie bna strieborný certifikát klastrovej organizácie po roku 2022. 

SÚLAD  prijatých  opatrení  so  všetkými definovanými a plánovanými činnosťami klastrovej organizácie 

popísanými v časti  C3  tohto dokumentu. 
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Dôležité upozornenie: 

V prílohe č. III tohto dokumentu sa nachádza podrobná dekompozícia jednotlivých zistení z analýz a interného 

hodnotenia úrovne  a stavu klastrovej organizácie a materiálu Benchmarkong Report ( v podrobnom členení 

jednotlivých položiek a dokonca každého hodnotiaceho grafu, či tabuľky )  a prepojenosť s príslušnými trendmi 

jednotlivých domén RIS 3 SK a ďalších relevantných medzinárodných a národných a regionálnych dokumentov 

a programov a zároveň tabuľky presne uvádzajú ku každému definovanému zisteniu aj konkrétny  špecifický cieľ, 

nastavenie budúcej úrovne rastu č, udržania tohto cieľa a termínovník plnenia. 

B3:     Súlad  cieľov  stratégie s  regionálnymi , národnými  a medzinárodnými         

 relevantnými  strategickými  dokumentmi 

1.  Súlad s produktovými líniami RIS 3 SK 

Klaster, jeho činnosť a strategické ciele je možné kategorizovať konkrétne a v súlade s príslušnými 

doménami RIS 3 SK nasledovne: 

Doména: Priemysel pre 21. storočie 

Hlavné relevantné SK NACE odvetvia:  C27  Výroba elektrických zariadení,   D35  Dodávka elektriny, plynu, pary 

a studeného vzduchu 

Funkčné väzby podľa RIS3 SK: C28   Výroba strojov  a zariadení i. n. ,  C28   Výroba strojov  a zariadení i. n., C23   

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, C24  Výroba a spracovanie kovov. 

Doména: Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 

Hlavné relevantné SK NACE odvetvia:  M74  Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 

Funkčné väzby podľa RIS3 SK:  C32  Iná výroba,  M72  Vedecký výskum a vývoj,  M74  Ostatné odborné, vedecké 

a technické činnosti,. 

Poznámka: Jednotlivé súvisiace integrované rozvojové trendy RIS3 SK  ( hlavné a vedľajšie ) 

a produktové línie ( vybrané okruhy ) v členení podľa domén a zároveň špecifikáciu –popis a rozbor 

súladu s daným tvoreným špecifickým cieľom klastra a jeho popisom v rámci tejto Stratégie je 

súčasťou Prílohy č. III. tohto dokumentu. 

 

 

2.  Súlad s medzinárodnými dokumentmi: 

V medzinárodnom priestore existujú sústavy inštitúcií a legislatívnych a projekových nástrojov 

u ktorých klastrová organizácia už dlhodobo spolupracuje, respektíve vychádza z ich nosných cieľov 

a dokumentov. Konkrétne ide o: 

-    Súlad s EEN – Enterprise Europe Network v oblasti poradenstva 

-    Súlad s EBN – European BIC Network 

-    Dokumenty   Stratégia Europa 2020 a Iniciatíva Únia inovácií 

-  Súlad s ECCP – European Cluster Collaboration Platform v oblasti cielenej prepojenosti a interakcie projektov 

a aktivít medzi klastrami a ich členmi a to na úrovni krajín V4, kde klastrová organizácia za roky 2015 – 2020 

zorganizovala niekoľko medzinárodných workshopov a konferencií ( bližšie popísaných v časti A2 tohto 

dokumentu ) najmä však je garantom medzinárodnej konferencie pod záštitou MH SR a to: ENERGOFUTURA. 

-  Súlad s ECO – European Cluster Observatory, kde sa klastrová organizácia už od roku 2014 priamo alebo 

sprostredkovane ako stakeholder pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru zúčastňoval aktivít výmeny 

klastrových skúseností , informácií o inováciách  na báze produktovej a vedomostnej sféry ( uvedených aj v časti 

A2 tohto dokumentu ). 

 

Poznámka: Jednotlivé rozhodujúce dokumenty regionálneho významu obsahuje podrobne –popis 

a rozbor, v rámci tejto Stratégie  Príloha č. III. tohto dokumentu. 
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3.  Súlad s národnými a regionálnymi dokumentmi: 

V národnom meradle sa klastrová organizácia aktívne ako hodnotiteľ a konzultant podieľala na 

príprave a bude podieľať v spolupráci s MŽP SR na implementácii dokumentov s ktorými v súlade sú 

a budú aj aktivity a činnosti v rámci stratégie rozvoja na obdobie až do roku 2030. Ide hlavne o: 

 
-  Súlad so Stratégiou environmentálnej politiky SR „Zelenšie Slovensko“ Environstratégia 2030, ktoré prijala 

Vláda SR uzn. č. 87/2019 s víziou pravdepodobného a želaného budúceho vývoja v téme. 

 

-  Súlad s dokumentom NUS SR – Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do r. 2030 s výhľadom do r. 2050 , ktorú 

prijalo MŽP SR koncom roka 2019 a rieši nákladovo efektívne opatrenia v priemysle a energetike, odpadovom 

hospodárstve a ochrane lesov a vôd. 

V regionálnom meradle sa klastrová organizácia priamo zapája ako stakeholder a zároveň aj partner a jej 

stratégia súvisí najmä s agendou: 

- Súlad s dokumentom Inovačná stratégia VUC Bratislava a Akčný plán Európskej komisie pre Dunajský región 

- Súlad a zapojenie do jednotlivých projektov ( v rámci regionálnych účinkov ) v rámci Interreg a Horizont 2020 

a COSME ako spolupracujúca partnerská organizácia cezhraničnej spolupráce: stakeholder SHREC Interreg od 

roku 2019, priamy projektový partner Grantguidelines for Visegrad + and Strategic Grants v rámci cezhraničnej 

spolupráce regiónov. 

Poznámka: Jednotlivé rozhodujúce dokumenty medzinárodného významu a regionálneho významu 

obsahuje podrobne –popis a rozbor, v rámci tejto Stratégie  Príloha č. III. tohto dokumentu. 

 

4.  Iné  významné aktivity a súlad s dokumentmi:  

Klastrová organizácia nepriamo dlhodobo podporuje snaženia a aktivity Vlády SR ( v súlade 

s Programovými vyhláseniami ) a to v oblasti rozvoja podnikateľského prostredia a inovácií 

v oblastiach s najmenej rozvinutou  infraštruktúrou a hlavne najvyššou mierov nezamestnanosti a stála 

pri základoch vytvorenia regionálnych / lokálnych klastrových organizácií zameraných na energetiku 

a ekológiu  začiatkom roku 2020 na Slovensku – konkrétne: 

-  Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK 

-  Ipeľský energetický environmentálny klaster IPEEK. 

Ide o partnerov klastrovej organizácie s osobitým rozsahom pôsobnosti, nakoľko energetická 

a environmentálna téma v lokálnom prostredí MSP v malých a stredných obciach má špecifický ráz 

a bude potrebovať hľadať iné nástroje a riešenia pre rozvoj týchto klastrov, k čomu však NEK bude 

významne odborne a vzdelávaním nápomocný vo svojich cieľoch a stratégii. 

C)   Realizácia a konzekvencie plnenia stratégie - Akčný  plán 

1.   Formulácia stratégie a jej realizácia – tvorba Akčného plánu klastrovej organizácie 

Definované oblasti výskumu sú jednoznačne naviazané na hlavné súvislosti marketingového riadenia 

pre zabezpečenie kreatívnosti a najmä inovatívnosti všetkých rozhodujúcich procesov, čo  možno 

vidieť aj na obrázku č.5 kde sú zobrazené jednak hlavné súvislosti marketingového riadenia 

a prepojenia medzi nimi.  Pritom zároveň boli navrhnuté tak, aby diagnostikovali nielen symptómy, 

ale predovšetkým príčiny identifikovaných problémov riadenia procesov inovácií v manažmente a to v 

niekoľkých bodoch kauzálno-logického reťazca.  
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Oblasti výskumu boli 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.  
 

 

Obrázok č. 5:        Diagnostikovanie hlavných príčin a súvislostí marketingového riadenia 

                              inovácií vo firme 
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Existenčným záujmom, ale aj nevyhnutnou potrebou klastra sa stáva do budúcnosti tvorba 

vytvorenie nového moderného Programu inovatívnosti a kvality produkcie a preto je možné 

navrhnúť jednoduchý a prehľadný obrázok č. 6 inovácie stratégie a jej jednotlivých zložiek, 

ktorá bude východiskom pre riešenia v rámci rôznych projektov a zadaní. 

Obrázok č. 6:   Inovácie stratégie a jej jednotlivých zložiek            
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Možno celkom zodpovedne vysloviť pre koncepciu klastrovej organizácie  v rámci spracúvania 

Stratégie rozvoja  takúto vlastnú internú tézu:  „inovácie   v produkcii   klastra   znamenajú  

príležitosti   a schopnosti tieto efektívne uplatňovať“. 

 

Implementácia sa v súlade s uvedeným musí vykonať v troch rozhodujúcich fázach, a to: 

 určenie cieľov, metód a nástrojov uplatnenia výsledkov analýz pre vyslovenie nosných myšlienok programu 

klastra 

 vypracovanie princípov, pravidiel a parametrov funkčnej stratégie v oblasti manažmentu, organizačného 

systému, klastrovej organizačnej  kultúry a techniky predaja a poskytovania služieb  a riadenia kvality 

 vypracovanie a návrh konkrétneho procesného modelu projektového manažmentu ( určenie jeho základných 

dokumentov, potrebných vstupov a očakávaných výstupov presných noriem a formy ako sa jednotlivé 

vstupy a výstupy musia ošetriť. 

Implementáciou výsledkov a záverov strategickej analýzy, predložených auditov a 

zisťovaní a tiež  všetkých dostupných vedomostí o problematike s dokumentov typu RIS 

3 SK a medzinárodných materiálov, ako aj  analytických a diagnostických metód sa 

rozumie pre účely spracovania Stratégie rozvoja klastrovej organizácie plánovitá 

postupná realizácia  či pretvorenie do samotnej činnosti a plánov plnenia klastra 

a sprostredkovane / prenesene aj do samotných organizácií členskej štruktúry, 

vyvodenie následkov pre strategické plánovanie a riadenie, pričom sa vytvoria pravidlá, 

princípy a opatrenia, ktoré zabezpečia inovatívnosť, uplatňovanie novej kvality služieb 

a zodpovedný     manažérsky systém  riadenia. 

C1.  Vykonávací  akčný  plán  klastra 

Z aspektu dlhodobého nastavenia prosperity a úspešnosti klastrovej organizácie, definujú jej členovia 

v tomto dokumente nasledujúce rozhodujúce nosné a aj dlhodobo udržateľné činnosti  minimálne do 

konca roku 2025 a s výhľadom budúceho plnenia aj pre obdobie do konca roku 2030. 

Tento Akčný plán prehľadne dokumentuje nasledujúca tabuľka č.14 

  Ćinnosť č.: Plnenie – 
obsah: 

Definované aktivity / reálny 
plánovaný výkon: 

Termíny  plnenia          
v etapách: 

Kontrola: 

Činnosť I: Výskum inovácií 
a klastrového 
prostredia 

Priebežné spracovanie ročných 
a článkových výskumných 
a projektových úloh 
z realizovaného aplikovaného 
výskumu 

Podľa príslušného 
rámcového ročného 
plánu a jednotlivých 
realizovaných 
projektov 

4 x ročne a so záväzným auditom 
výsledkov vždy k termínu 
Zhromaždenia členov a vyhodnotenia 
činnosti roku v organizácii 

Činnosť II. Vzdelávanie 
a inovačná 
profesionalizáci
a 

Usporiadanie a účasť na 
organizovaných domácich 
a medzinárodných vzdelávacích 
workshopoch 

Podľa príslušného 
rámcového ročného 
plánu a jednotlivých 
realizovaných 
projektov 

4 x ročne a so záväzným auditom 
výsledkov vždy k termínu 
Zhromaždenia členov a vyhodnotenia 
činnosti roku v organizácii 

Činnosť III. Medzinárodná 
a domáca 
spolupráca a 
networking 

Spolupráca a účasť na budovaní 
networkingu a prezentácie 
výsledkov klastra v zahraničí 

Podľa príslušného 
rámcového ročného 
plánu a jednotlivých 
realizovaných 
projektov 

4 x ročne a so záväzným auditom 
výsledkov vždy k termínu 
Zhromaždenia členov a vyhodnotenia 
činnosti roku v organizácii 
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Rámcový popis a obsah jednotlivých nosných programových činností klastrovej organizácie pre 

obdobie rokov 2020 až 2025 s výhľadom do roku 2030 je nasledovný: 

Činnosť  I:    VÝSKUM  INOVÁCIÍ  A  KLASTROVÉHO  PROSTREDIA 

V rámci činnosti Výskum inovácií a klastrového prostredia sa uskutočnia v projekte navzájom 

konkrétne previazané a vykonané aktivity a to: 

1. Výskum a vypracovanie troch samostatných ucelených Správ a súčasnom stave technologických 

klastrových organizácií a máp pôsobnosti v rámci odvetvia energetiky, priemyslu 

a environmentalistiky, ktoré budú prostredníctvom externého zabezpečenia výskumných 

a konzultačných kapacít a partnerov a členov KO riešené v najdlhšom období trvania projektu – až 21 

mesiacov a sú pre budúcnosť a úspešnosť KO rozhodujúce, nakoľko posiľujú jej pozíciu. Predbežne 

formulované  témy výskumu sú:  

A)  Pre etapu výskumu a inovačných aktivít v rokoch 2020 až 2022: 

Názov výskumu:    „Koncipovanie a rozvoj integrovanej inovačnej infraštruktúry a vedomostnej 

bázy v európskom priestore klastrovej organizácie NEK“   obsahuje toto zameranie: 

Analýza, výskum a budovanie integrovanej  expertnej bázy a stratégie priemyselných klastrov 

v sektore energetiky a ekológie, návrh technologických vzorových máp odvetvia pre roky 2020 až 

2022. 

Výskumná úloha 1.1.:  - Tvorba spoločnej expertnej databázy a analýza energetického a environmentálneho 

prostredia v EÚ, SR a krajinách V4. 

Výskumná úloha   1.2.  - Výskum a projektovanie inovačných postupov, nástrojov  a databáz pre stratégiu 

a diagnostikovanie konkurencieschopnosti klastrov v odvetví priemyslu. 

Výskumná úloha  1.3.: -  Koncipovanie a konštituovanie členskej a partnerskej bázy a návrh mapy energetického 

a environmentálneho klastrovania. 

Poznámka:  Podrobnosti obsahu a režimu realizácie jednotlivých výskumných úloh sú predmetom 

obchodného tajomstva a postavené na vytvorení podrobného Výskumného zámeru ku každej úlohe so 

všetkými predpísanými odbornými, organizačnými, technickými, finančnými, informačnými 

a personálnymi parametrami zadania. 

B)  Pre etapu výskumu a inovačných aktivít v rokoch 2023 až 2025: 

Výskum a vývoj nástrojov pre projektovanie integrovanej  expertnej bázy a stratégie priemyselných 

klastrov v sektore energetiky a ekológie, návrh a budovanie Inovačného habitatu pre roky 2023 až 

2025. 

Výskumná úloha   2.1.   Modulárne riešenie a návrh komponentov a parametrizácie Centra podpory technológií 

a inovácií. 

Výskumná úloha   2.2.  Výskum a mapovanie rozvoja ľudských zdrojov a kvalifikačných predpokladov pre 

podporu energetických a environmentálnych klastrových organizácií. 

Vývojová aplikácia  2.3.  Komplexný projekt a technicko – logistické zabezpečenie budovania Inovačného 

habitatu energetického a environmentálneho prostredia. 

Poznámka:  Podrobnosti obsahu a režimu realizácie jednotlivých výskumných úloh a výskumnej 

platformy sú predmetom obchodného tajomstva a postavené na vytvorení podrobného Výskumného 

zámeru ku každej úlohe so všetkými predpísanými odbornými, organizačnými, technickými, 

finančnými, informačnými a personálnymi parametrami zadania. 
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Na úlohách sa bude postupne podieľať tím expertov z domáceho a zahraničného portfólia členov 

a partnerov NEK , skupina  analytikov,  viacero  audítorov systémov a 6 dve desiatky projektantov 

systémov riadenia priemyselných štruktúr. Obsahovo sa výskum špecificky zameriava na pozície 

a formulácie pravidiel zapájania klastra navzájom do medzinárodnej spolupráce a sieťovania výmeny 

vedomostí a inovačných riešení pre podporu podnikania a partnerstiev, získavanie informačných 

zdrojov, propagácie a publikovania v zahraničí a doma, riešenie konkrétnych inovačných aplikácií 

v odvetví pre zlepšovanie hodnotových reťazcov v oblasti technológií a transfere poznatkov a licencií 

a smart riešení. Všetky výskumné výstupy sa zároveň priebežne vždy v súlade s ročným Plánom 

výskumu a vývoja pred ich zverejnením budú obhajovať na pôde klastrových asociácií a štátnych 

rozvojových agentúra to za prítomnosti domácich a zahraničných oponentov. Výsledky sa stanú 

odporúčaniami a metodikou pre tvorbu priemyselnej politiky v odvetví na budúce roky. 

2.  Publikačná a prezentačná činnosť – vyhotovenie troch samostatných účelových publikácií 

k jednotlivým hodnotiacim správam výskumných úloh a ich obhajoba a zverejnenie s odborných 

kruhoch odvetvia. Súčasťou plnenia tejto činnosti klastra je pravidelné vydávanie súboru aktuálnych 

odborných publikácií v oblasti inovácií, energetiky a ekológie v spolupráci s vybranými 

vydavateľstvami v SR a na základe interného Edičného a publikačného plánu organizácie. 

Výstupy z výskumu sa priebežne predstavia každoročne na 3 jednodňových organizovaných 

workshopoch v zahraničí s účasťou vedúcich expertov danej úlohy. 

Účastníci výskumu realizujú služobné cesty za účelom výmeny informácií a propagácie výsledkov 

s klastrovými organizáciami v krajinách EÚ a V4, podľa aktuálnosti vstupných kritických odborných 

rešerší na úlohách a zistených marketingových vstupov z konkurenčnej pozície .  

Počas výskumu funguje špecializovaný interný vzdelávací webový portál ECO & ENERGO Study 

Fronter, kde sa v rámci networkingu bude komunikovať s partnermi doma a v zahraničí pre 

zabezpečenie oponentúr a rozsiahleho komentovania zberu a spracovania priebežných výsledkov 

výskumných úloh. Prehľad plánu plnenia výskumných úloh obsahuje tabuľka č.15 

Činnosť  II:    VZDELÁVANIE  A  INOVAČNÁ  PROFESIONALIZÁCIA 

Táto činnosť zastrešuje  splnenie pracovných aktivít zameraných na vzdelávanie, získavanie 

kvalifikačných, kvalitatívnych a riadiacich certifikátov a ocenení, výmenu informácií, skúseností 

a interné budovanie networkingu v rámci členskej základne formou búrz a workshopov pričom pri 

získavaní a nábore členskej základne ide o prípravu nových aktérov a ich zapojenie do programu 

a stratégie rozvoja KO a najmä motivovanie k novým inováciám formou podieľania sa na tvorbe 

analýz a expertných výstupov klastra a podrobného mapovania sektora energetiky, ekológie 

a priemyslu.  

Dôsledne sa dbá na možnosť prezentácií počas projektu na plánovaných  domácich dvojdňových 

špecializovaných vzdelávacích workshopoch, konaných každoročne postupne v rokoch 2020 až  2025 

pre členov, s učebným rozsahom min. 64 hod priamej výučby a konzultácií. Účastníci  získajú 

certifikované Osvedčenie o absolvovaní a najmä databázu nových informácií.  

Prínosom tejto činnosti je prepojenie jej vzdelávacieho plnenia priamo a priebežne s výsledkami 

jednotlivých výskumných tímov z činnosti č. I  klastrovej organizácie ( ide o synergiu a fúziu 

vedomostí na báze výsledkov výskumu ) a ich výskumných správ pre vlastné štúdium členov NEK 

a zintenzívnenie aktuálnymi poznatkami v oblasti priemyselných inovácií a transferu technológií 

a poznatkov. 

Podstatou priebežného  e – learningového a fyzického štúdia a vzájomnej komunikácie členskej 

základne KO v rámci tejto činnosti je osvojenie nových metód inovačnej diagnostiky, určovania 

inovačnej dimenzie a vykonávania auditov inovačnej úrovne vo vlastných organizáciách v dôsledku 
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absolvovania tejto činnosti projektu. Plánovaný počet účastníkov – užívateľov tohto systému internej 

komunikácie sa nastavuje na 100 -150 osôb ročne a plánovaná účasť na jednotlivých workshopoch je 

cca 30 osôb, t.j. spolu za dané sledované obdobie projektu je to niekoľko stoviek osôb z radov členov 

a zamestnancova partnerov klastra. 

Súčasťou workshopového vzdelávania je priebežné samoštúdium a zadávanie projektov pre členov 

k zvládnutiu vlastných inovačných prezentácií, ktoré následne preukážu pred odbornou verejnosťou na 

konferenciách a pri projektoch pre podnikateľskú prax. Inovačná profesionalizácia smeruje v budúcom 

období v vytvoreniu rozsiahlej súvisiacej publikačnej a prezentačnej činnosti pre odbornú verejnosť 

a k získavaniu firemného titulu Energo & Eco Inovátor. 

Súčasťou tejto činnosti je účasť predstaviteľov klastra a špičkových manažérov na domácich 

osvetových podujatiach organizovaných jednak samotným klastrom a jednak partnermi 

v novovytváranom Centre podpory technológií a inovácií v Bratislave s celonárodnou 

dosiahnuteľnosťou. Prehľad plánu aktivít a podujatí obsahuje tabuľka č.15. 

Činnosť   III:    MEDZINÁRODNÁ   A  DOMÁCA   SPOLUPRÁCA  A  NETWORKING 

Táto činnosť je  špecificky zameraná na posilnenie pozície klastrovej organizácie v medzinárodnom 

meradle a naplnenie cieľa stať sa nositeľom strieborného certifikátu klastrového ocenenia 

v budúcnosti a splniť hlavný cieľ organizácie, formulovaný v Stratégii rozvoja  ako - vybudovanie 

a dosiahnutie stavu stabilnej, excelentnej inovačnej organizácie na národnej úrovni a s medzinárodnou 

pozíciou, zabezpečujúcou permanentnú starostlivosť pre svojich členov v oblasti inovácií, podpory 

konkurencieschopnosti a aplikovaného výskumu do cieľového obdobia roku 2025 a s predispozíciou 

pozitív do roku 2030 v rámci SR.   

Činnosť Medzinárodná a domáca spolupráca a networking rieši zapájanie sa do všetkých relevantných 

štruktúr, podstatných pre klaster a zároveň sama realizuje významné medzinárodné podujatia 

a výmenu vedomostí, skúseností, marketingové prehľady, mapovanie vývoja sektora a klastrovania 

v domácom z zahraničnom prostredí a stavia na osvedčených a autorsky, vedomostne, organizačne 

a profilovo odskúšaných konferenciách a zahraničných prezentáciách.  

V rámci činnosti sa uskutočnia dve rozsiahle tematické konferencie pod záštitou ústredných orgánov 

priemyslu a to v roku 2021 konferencia ECO & ENERGY Innovation a v roku 2022 medzinárodný 

kongres ENEROFUTURA, ktoré sú autorsky chránenými aktivitami, vyžadujú rozsiahlu odbornú 

a organizačnú priebežnú prípravu tímu interných  členov a najmä externých partnerov a počíta sa 

následne s ich organizovaním aj v rokoch 2023 až 2025.  

Tieto výstupy pre prax oslovujú štandardne každoročne viac ako dve stovky renomovaných účastníkov 

a expertov z celej Európy a sú dôstojným príspevkom pre inovácie SR v energetike a ekológii. 

Súčasťou oboch významných podujatí je vydávanie Zborníka inovatívnych riešení a projektov 

s riadnou registráciou v portáloch ITMS a zahraničnou karenciou. 

Počas realizácie tejto činnosti  sa pravidelne bude uskutočňovať aj účasť členov  KO na 

medzinárodnom workshope ESCA organizovanom v druhom polroku 2021 v zahraničí s vlastnou 

prezentáciou o činnosti a diseminácii výstupov KO v SR, ale najmä súbor každoročne realizovaných 

zahraničných dvojdňových prezentačných workshopov, prednostne v krajinách a s partnerskými 

klastrovými organizáciami V4 a agentúrami SR. 

Samostatne sa bude rozvíjať domáca spolupráca v rámci členskej základne, jej prepojenie so 

zahraničnými partnermi, s osobitným dôrazom na príchod partnerov a ich inovácií do regiónov 

a ekonomicky slabších lokalít a vytváranie sieťovania s komorami, agentúrami, klastrovými 

asociáciami a výskumnými centrami.  
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Prehľad rámcového plánu podujatí a aktivít obsahuje tabuľka č.15 

C2.  Harmonogram plánovaných plneníStratégia predpokladá plnenie troch rámcových 

činností a súvisiacich dlhodobých plnení, spojených jednak s výsledkami zistení z jednotlivých analýz 

a jednak z prieskumu z členskej základne klastrovej organizácie. Podrobnosti dokumentuje tabuľka č. 

15: 

Tabuľka č. 15  Predpokladaný minimálny prehľad / plán podujatí a akcií v rámci činností klastra 

Názov hlavnej 
programovej 
činnosti: 

Obsahové aktivity, podujatia a výskum 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Činnosť I:  

Výskum 
inovácií 
a klastrového 
prostredia 

Výskumná úloha 1.1.:  - Tvorba spoločnej 

expertnej databázy a analýza 

energetického a environmentálneho 

prostredia v EÚ, SR a krajinách V4. 

Výskumná úloha   1.2.  - Výskum 

a projektovanie inovačných postupov, 

nástrojov  a databáz pre stratégiu 

a diagnostikovanie 

konkurencieschopnosti klastrov 

v odvetví priemyslu. 

Výskumná úloha  1.3.: -  Koncipovanie 

a konštituovanie členskej a partnerskej 

bázy a návrh mapy energetického 

a environmentálneho klastrovania. 

Výskumná úloha   2.1.   Modulárne 

riešenie a návrh komponentov a 

parametrizácie Centra podpory 

technológií a inovácií. 

Výskumná úloha   2.2.  Výskum a 

mapovanie rozvoja ľudských zdrojov a 

kvalifikačných predpokladov pre 

podporu energetických 

a environmentálnych klastrových 

organizácií. 

Vývojová aplikácia  2.3.  Komplexný 

projekt a technicko – logistické 

zabezpečenie budovania Inovačného 

habitatu energetického 

a environmentálneho prostredia. 

O 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

O 

 

O 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

O 

 

O 

 

 

 

O 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

O 

 

 

 

O 

Činnosť II:     

 Vzdelávanie 
a inovačná 
profesionalizá

Vzdelávacie workshopy a kurzy 

s akreditovaným študijným programom -  

2 až 3 dňové 

1xO 

 

2xO 

 

2xO 

 

2xO 

 

2xO 

 

2xO 
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cia 

 

 

 

Prezentačné workshopy v regióne pre 

členov klastra 

Osvetové jednodňové podujatia 

a semináre k aktuálnym technickým 

a vedeckým témam 

Publikačná a prezentačná činnosť na 

výstavách, stakeholders akciách 

a klastrových platformách 

Konzultácie a poradenstvo pre projekty 

členov klastra 

Organizácia študijných výmenných 

programov v spolupráci s partnermi 

a komorami SR  pre projektovanie 

a inovácie v sektore. 

3xO 

 

2xO 

 

1xO 

 

10xO 

 

1xO 

3xO 

 

2xO 

 

5xO 

 

10xO 

 

2xO 

3xO 

 

2xO 

 

O 

 

15xO 

 

2xO 

3xO 

 

2xO 

 

3xO 

 

15xO 

 

3xO 

3xO 

 

2xO 

 

4xO 

 

15xO 

 

3xO 

3xO 

 

2xO 

 

5xO 

 

15xO 

 

3xO 

Činnosť III.  

Medzinár. 
a domáca 
spolupráca a 
networking 

Organizovanie medzinárodných 

konferencie ECO & ENERGY Innovation 

Organizovanie medzinárodných 

konferencie ENERGOFUTURA                                             

Vydávanie zborníka úspešných inovácií 

Prezentácia na konferencii ESCA 

Zahraničné prezentačné workshopy 

o výsledkoch členov klastra v EÚ a V4 

Účasť a prezentácia činnosti a inovácií na 

programoch stakeholderov cez agentúry 

SIEA a SAŽP a Únie klastrov SR 

Celoročná priebežná činnosť klastra 

v rámci ECCP pre klastrovú európsku 

platformu v regionálnych programoch. 

Účasť predstaviteľov klastra na 

medzinárodných podujatiach 

a konferenciách 

Zapojenie sa a prevádzka networkingu 

výmeny informácií s klastrovými 

zoskupeniami v krajinách V4 v rámci 

cezhraničnej spolupráce. 

1xO 

 

O 

 

1xO 

O 

 

2xO 

 

3xO 

 

1xO 

 

2xO 

 

1xO 

 

O 

 

1xO 

1xO 

 

2xO 

 

2xO 

 

1xO 

 

3xO 

 

O 

 

1xO 

 

1xO 

O 

 

2x 

 

2xO 

 

1xO 

 

2xO 

 

1xO 

 

O 

 

1xO 

O 

 

2xO 

 

3xO 

 

1xO 

 

4xO 

 

O 

 

1xO 

 

1xO 

1xO 

 

O 

 

3xO 

 

1xO 

 

4xO 

 

1xO 

 

O 

 

1xO 

O 

 

2xO 

 

2xO 

 

1xO 

 

3xO 

 

     Legenda:       O  -  plnenie v danom období,  X  - nerealizované,    čísla plánovaný počtov... 
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C3.  Finančné a technické zabezpečenie 

1.  Rámcový model finančného zabezpečenia plnenia cieľov a činností NEK 

Spôsob financovania aktivít a činností, vyplývajúcich z cieľov klastrovej organizácie sa dá popísať 

ako /predpoklad: 

1. Zabezpečovanie pravidelných príjmov z členských poplatkov v rozsahu priemernej úrovni á 200,00 
€ na člena / rok, t. j. min. 10 až 12 tisíc € ročne podľa počtov 

2.   Zabezpečenie príjmov z projektov a zadaní tretích osôb v rozsahu individuálnych dohôd z členskej základne  

min. á  5 000,00 € ročne 

3.  Plánované príjmy z dotácií a príspevkov EÚ a SR v priemernom prepočte na rok ... 15 000,00 €, nezahrnuté 

v samotnom rozpočte pre osobitný spôsob zúčtovania. 

4.   Príjmy za vzdelávacie a certifikačné úkony a procesy klastra pre členskú základňu a jej partnerov ...min 

5 000 až 8 000,00 € ročne 

6.   Príjmy za propagačné a reklamné partnerstvá na podujatiach klastra ... 5 000,00 €/ ročne 

7.   Vložné/ účastnícke poplatky za konferencie a workshopy ... priemerne á 5 000,00 € / ročne 

Celkový predpokladaný minimalistický plán finančného zázemia na základe doterajšieho vývoja 

a odhadu rozvojových ambícií činí ročne min. ... 30 000,00 €. 

Udržateľnosť príjmov je postavená na základe súčasne známych informácií a analýzy na dvoch 

faktoroch a to: 

a)    zodpovednosť a stabilita súčasnej členskej základne a potenciál jej nárastu 

b)    poznanie odbornej sily a znalostnej bázy klastrovej organizácie pre obstaranie aspoň minimálne potrebných 

prevádzkových a rozvojových zdrojov financovania, 

c)   prieskumu a mapovania potrieb a očakávaní členskej základne o budúcich snaženiach a projektoch 

minimálne pre obdobie rokov 2020 až 2025. 

Princípom sledovania a zabezpečovania financovania je tzv. Plán ročného finančného a vecného 

hospodárenia a sledovania výsledkov organizácie, ( ktorá je v špecifickom režime podvojného  

účtovníctva vedená ako nezisková organizácia a neurčená pre podnikateľské aktivity).  Príjmy 

a výdaje sú vedené v zmysle platných daňových a účtovných predpisov. Priebežne mesačne sa podľa 

internej Smernice o hospodárení a účtovnej a daňovej agende vykonáva zo strany účtovníka prehľad 

o stave hospodárenia a zároveň sa predkladajú ku všetkým realizovaným projektom a výdajom práce 

Sekcií príslušné TOZ – Technicko organizačné a finančné zabezpečenie akcie a po jej ukončení sa 

predkladá a schvaľuje Radou združenia ( klastra ) príslušné záverečné vyhodnotenie a vyúčtovanie 

akcie. 

Samostatným a dôležitým orgánom klastrovej organizácie je Kontrolór združenia, ktorého 

právomoci a povinnosti sú popísané v čl. 7, bode 7.1.3. Stanov združenia. Kontrolór priebežne sleduje 

a vyhodnocuje situáciu v organizácii a samostatne sa venuje aj čerpaniu financií a rozpočtovej 

i účtovnej  disciplíne, predkladá na každé riadne a výročné Zhromaždenie členov združenia a tiež 



- 47 - 

podľa potreby aj pre priebežné rokovania Rady združenia konkrétne správy a hodnotenia stavu 

majetku, účtov, financovania a vecného plnenia činností, projektov, programov a úloh klastra NEK. 

Predpokladané príjmy a výdavky klastrovej organizácie v rámcových položkách pre roky 2020 až 

2025 dokumentuje tabuľka č. 16: 

Tabuľka č. 16   Predpokladaná štruktúra príjmov a výdavkov klastrovej organizácie ( v EUR ) 

PRÍJMY/ 

položky: 

Členské 
poplatky 

Propagačné 
a garančné 
poplatky členov 

Príjem 
z vložného 
podujatí 

Príjem 
prihlasovacích 
poplatkov 

Dotácie 
a motivačné platby 
zo zdrojov tretích 
osôb 

Príspevky a podiely 

členov na 

inovačnom 

výskume 

2020 10 000 3 000 5 000 4 000 4 500 5 500 

2021 10 000 4 000 4 000 3 000 4 800 5 000 

2022 10 000 4 500 5 000 4 800 5 000  5 500 

2023 10 200 5 000 4 000 5 000 5 000 6 000 

2024 12 000 2 000 6 000 4 000 5 000 5 000 

2025 12 000 3 000 4 000 4 800 5 000 5 000 

VÝDAVKY/p
oložky: 

Osobné 
náklady 
pracovníka 

Prevádzkové 
náklady, 
prenájmy VT 

Služby pre 
zabezpečenie 
obsluhy 
odborných 
podujatí 

Nákup tech. 
prostriedkov 
a spotrebného 
materiálu 

Služobné cesty 
a poplatky za stáže 

Náklady na 
zabezpeč. vstupov 
pre výskum 
a overovanie 
inovačných 
procesov a 
produktov 

2020 --- 1 800 2 000 2 500 2 800 4 000 

2021 --- 1 800 2 000 2 500 2 600 4 500 

2022 --- 2 000 2 500 2 500 2 800 5 000 

2023 15 500 2 000 2 500 2 700 3 000 5 300 

2024 15 500 2 000 2 500 2 700 3 000 5 300 

2025 16 800 2 000 2 500 2 700 3 000 5 300 

Mimoriadny 
výdavok –
certifikácia 
ESCA 2023 

5 600 ---- ---- ---- ---- ---- 

Príjmy sa zabezpečujú jednak priamo cez poplatkový systém prevádzkového účtu klastrovej 

organizácie a pokladňu – členské poplatky, vložné akcií a príspevky od členov a účastníkov podujatí , 

príjmy z projektov, dotácií a grantov sa realizujú bankovým prevodom, pričom pre zabezpečenie 

transparentnosti aj do budúcna sa pre každý samostatný projektový dotačný príjem zriaďuje 

v peňažnom ústave vždy samostatný účet.  

Dôležitý fakt:  Predpokladaný rozvoj rozpočtu je zrejmý zo samotnej hore uvedenej tabuľky č.16, 

z ktorej vyplýva aj postupný trend v závislosti na príjmoch a ich raste viac zdrojov sústreďovať pre 
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aktivity a vzdelávanie členov  a partnerov klastra a viac zdrojov aj na aplikovaný výskum 

i poradenstvo a to najmä po stabilizácii a to po roku 2023do sledovaného obdobia po ďalšej 

certifikácii až do roku 2025. 

Nakoľko klastrová organizácia je neziskovým subjektom, jej výsledkom hospodárenia je vždy 

vyrovnaný účtovný stav a preto aj nastavenie čerpania výdavkov a nákladov a dodržanie presnej 

a riadne finančnej disciplíny úhrad záväzkov je naďalej na mieste a povinnosťou manažmentu. Klaster 

od roku 2012 má v tejto oblasti vynikajúce a zodpovedné plnenie bez problémov. 

2.   Indikácia  a formulácia inovačnej siete fungovania klastra a jej parametrizácii a finančného 

 zázemia 

Pre overenie schopností inovovať v podmienkach skúmanej klastrovej organizácie je aplikované 

vytvorenie inovačnej siete podmienok komplexnosti, je znázornená ako tabuľka č. 17  podmienok 

komplexnosti  pre koncipovanie internej firemnej inovačnej siete. V tejto tabuľke podľa výsledkov 

SWOT  celého relevantného odvetvia a vlastného subjektívneho pozorovania sú označené tzv. 

podnetné a tzv. vyvolané inovácie v jednotlivých zložkách klastra (faktory) a úrovne riadenia. 

Tabuľka č. 17:    Koncipovanie internej inovačnej siete  

Faktor 

Úroveň riadenia 
P S VZ PS T O Q E 

A ○ ○ x ○ ○ ○ x ○ 

B ○ ○ ○ ○ x ○ ○ ○ 

kde: A: riadiaca úroveň – manažment                        VZ: procesné / výrobné postupy 

        B: riadená úroveň – výkonný tím                         O: organizácia vnútornej štruktúry 

        X: podnetná inovácia – stimuluje zmeny              E: energia, kreativita v ostatných    

        ○: vyvolaná inovácia                                                 faktoroch 

        P: produkcia / služba                                            Q: kvalita a hodnotenie 

        S: vstupy / dodávky                                              T: technologický systém 

        PS: pracovníci           

Vyhodnotenie: Z uvedeného návrhu inovačnej siete vytvoreného synergiou zo záverov jednotlivých analýz 

v práci vyplýva, že v úrovni vrcholového manažmentu musí klaster výraznejšie rozšíriť podnetné inovácie aj do 

častí P, S a O a v druhej úrovni – výkonní pracovníci, je nutné zabezpečiť inovácie v P, VZ, Q a E tak, aby sa 

dosiahol efekt nárastu inovatívnosti. 

 

Poznámka autora: Kľúčovým inovatívnym faktorom klastra v jeho špecifických podmienkach, 

podnikateľskom programe a minimálnej technologickej prevádzkovej potrebe, je najmä aktivizácia 

ľudského kapitálu. Ako veľmi populárny a vo svetových odborných kruhoch uznávaný vzor nech slúži 

KAIZEN - japonská metóda nepretržitého zdokonaľovania. Preto musí skúmaná vybraná firma 

uplatňovať princíp rozhodujúceho článku v tvorbe programu a to nie sú technológie, ani stroje ale 

informácie, vedomosti, kreativita a tvorivosť. 

3.   Návrh  algoritmu  implementácie  vybraných  parametrov 

Pre riešenie všetkých ďalších návrhov a formulovanie najdôležitejších parametrov bolo potrebné pre 

nastavenie reálneho plnenia strategických cieľov a hlavných činností klastrovej organizácie uviesť do 

praxe a  najprv stanoviť algoritmus riešenia a overovania vlastného postupu pri vyhľadávaní 

parametrov a ich definovaní a to tak, aby ich výpovedná hodnota čo najverenejšie odpovedala 

skutočnosti, na čo bude slúžiť samotný mechanizmus monitoringu a kontroly, popísaný v nasledujúcej 

kapitole D tohto dokumentu.  Obrázok č. 7  zobrazuje aplikovaný vlastný navrhovaný autorský 

algoritmus manažmentu klastra pre  implementácie v činnosti a to dlhodobo. Následne je v tu  

navrhnutý prehľad a predstava manažmentu klastrovej organizácie  a Rady združenia  ( tabuľka č. 18 )  

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, trvalej udržateľnosti  a kvality služieb pre členskú základňu a partnerov. 
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Obrázok č. 7:  Návrh algoritmu implementácie vybraných parametrov skúmaného subjektu 
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Tabuľka č. 18      Navrhnuté parametre pre implementácie výsledkov a zistení strategických analýz do návrhu  

  Stratégie rozvoja klastrovej organizácie 

Zoznam  potrebných  parametrov, schopností a činností, ktoré musí klastrová organizácia reálne             

a  trvale  implementovať  a  dosahovať  pre  trvale  vysokú  výkonnosť   interného  inovačného  procesu. 

Parameter  č.1 

Schopnosť identifikovať a navrhovať príležitosť 

Čím rýchlejšie bude objavená príležitosť, tým skôr funguje a čerpá sa menej 

zdrojov ako u konkurencie. Treba však vytvoriť reálny podnikateľský plán, 

minimalizovať riziká a zaistiť návratnosť zdrojov. 

Parameter  č.2 

Schopnosť realizácie príležitosti a zbavenie sa rizík 

Potrebné je doťahovať myšlienky do realizácie, dosiahnuť kompatibilitu inovácie 

s existujúcim systémom. Pritom treba uplatniť techniky odbornosti pružnej 

odozvy trhu, partnerstva a súčinnosti s členmi, partnerrmi a účastníkmi akcií. 

Parameter  č.3 

Schopnosť financovať inovatívnosť firmy 

Nutné musí byť 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 sa musia  

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 

Potrebné je vytvoriť v stratégii rezervu a kapacitu na inovovanie, akýsi zásobník 

nápadov a tieto uplatňovať v správny čas. Pritom sa nepretržite sleduje trh 

a ostatné konkurenčné subjekty a okamžite reaguje opatreniami na novinky. 

Citlivosť na prostredie je kľúčová a musí byť normou v dennom programe 

manažmentu. 
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Parameter  č.7 

Schopnosť projektovať budúcnosť a tvarovať trh. 

Musia sa 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. 

 

D) Mechanizmus monitoringu a hodnotenia plnenia 

 stratégie 

Táto časť dokumentu Stratégia rozvoja klastrovej organizácie NEK sa zaoberá popisom interného 

nastavenia kontrolného mechanizmu  ( v časti D1 ) s uvedením spôsobu vyhodnocovania „prosperity“ 

klastra, ďalej samotným monitoringom a hodnotením ( v časti D2 ) a súvisiacim systémom 

priebežného vyhodnocovania plnenia cieľov a úloh s prehľadnou tabuľkou vykonávania týchto 

kontrolných a vyhodnocovacích rámcových i dielčich úkonov a činností. 

D1.   Nastavenie kontrolného mechanizmu 
Kľúčovým momentom a základnou podmienkou pre dosiahnutie hlavného cieľa HSC 01 

a napĺňanie súvisiacich špecifických cieľov ŠPC 01 až ŠPC 04  v súčinnosti s kontrolou 

približovania sa a napĺňania  k rozhodujúcim národným, európskym a regionálnym dokumentom je 

koncentrácia všetkých interných a získateľných externých zdrojov ( ľudských, materiálnych, 

technických, informačných a finančných ) v čase a priestore tak, aby postupne do roku 2025 

a následne s dobrým východiskom a minimálnymi korekciami aj do roku 2030 boli tieto ciele 

naplnené a klastrová organizácia bola v pozícii lídra tak, ako to bolo zadefinované vo vízii, poslaní 

a cieľoch kapitoly B tohto dokumentu. 

 
Je potrebné pre orgány klastra mať na zreteli aj podstatný fakt, že v čase tvorby tohto dokumentu niektoré 

súvzťažné a platné dokumenty končia svojim obsahom ( napr. niektoré strategické smernice a uznesenia 

Európskej rady, ale aj samotná RIS3 SK ), avšak pre ich vážnosť a široký spoločenský dopad sa dá odôvodnene 

predpokladať, že aj po ich aktualizácii budú nosné princípy, ciele a smerovanie obsahu nemenné a zotrvačné. 

Preto je potrebné v rámci monitoringu a podávaní jednotlivých výskumných správ a správ o priebežnej činnosti 

a samotnom plnení programov a projektov u vedúcich projektových manažérov vyžadovať stálu aktualizáciu 

a konkretizáciu informácií o tomto vývoji. 

 

Kontrolný mechanizmus klastrovej organizácie je zrejme už podrobne dokumentovaný v samotnej 

časti analýzy stratégie a prijatých a akceptovaných zistení a spočíva v troch priebežne plnených 

okruhoch kontrolného mechanizmu a to: 

 

1.   Kontrola vecných  a administratívnych plnení , rokovaní a uznesení orgánov klastra, nadväzne 

v stanovených lehotách v zmysle interných predpisov organizácie; 

 

2.   Kontrola a priebežné sledovanie  stavu a rozvoja členskej základne, sledovania priznaných aktivít 

a monitorovaných prezentácií členov organizácie a partnerov a sledovania danej súčasnej situácie  v 

odvetví a v oblasti pôsobnosti klastra. 

 

3. Pravidelný monitoring a vyhodnocovanie  – stavu projektov, programov, realizovaných 

výskumných správ a riešení v činnosti tímov klastra a predkladanie výsledkov Rade združenia. 

 

4.   Osobitý prístup k pravidelnej kontrole a sledovania priebežných výsledkov plnenia jednotlivých 

činností klastrovej organizácie účasť manažmentov klastra a jeho partnerov a členov na osvetových 

a otváracích a odovzdávacích podujatiach v rámci plnenia workshopov, konferencií, vzdelávacích 

akcií a publikačných prezentácií a obhajob výsledkov výskumných prác. 
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5.   Sledovanie a mapovanie informácií o činnosti a podujatiach klastrovej organizácie na verejnosti, 

v odbornej tlači, medzinárodných prezentačných akciách a vyhodnocovanie skutočného významu 

zistených a zverejnených kritických rešerší o klastri NEK pre objektivizáciu vlastných výsledkov 

a korekcie činností podľa odborného spoločenského stavu a situácie v danom monitorovanom období. 

 

 

1.  Vyhodnocovanie prosperity existencie klastra 
 
Prosperitou existencie klastra sa rozumie v podstate nejasný cieľ, ale ide o to, že každý člen by mal 

byť spokojný  ( preverenie formou vždy v danom čase aktuálnej ankety ) a organizácia ako taká by 

mala bez záväzkov, negatívnych ohlasov a záťaží zodpovedne a najmä trvalo fungovať. Odborná veda 

v tejto terminológii nepozná exaktný popis zisťovania priamou metódou, iba na základe subjektívnych 

pocitových vnemov. 

Z pohľadu princípov fungovania klastrovej organizácie, ktorá nie je podnikateľským subjektom           

a ( netvorí zisk, ale iba zabezpečuje a obsluhuje potreby a očakávania členskej základne a odbornej 

spoločenskej aktivity v SR pre dané odvetvie pôsobnosti ) je podstatné vyhodnocovať také 

rozhodujúce faktory, ktoré podstatným spôsobom stabilizujú, rozvíjajú a dizerfikujú výsledky činností 

pri napĺňaní špecifických cieľov a môžu byť zárukou objektívnych informácií o pozícii a prosperity 

a efektívnosti a očakávanej budúcej excelentnosti. Tabuľka č. 19 krátko dokumentuje rozhodujúce 

okruhy monitoringu a kompetencie kontroly a rozhodovania orgánmi klastrovej organizácie takto: 

 

Tabuľka č. 19 

FAKTOR 

prosperity 

 

Výkon 

monitoringu/or

gán 

Dokument Interval Rozhodovací 

orgán 

Spojitosť so 

špecifickým 

cieľom č.: 

Ľudský faktor 
 

VP, VS, RZ, GS PS, VS, FH, 2 x ročne, 1 x 
ročne VS 

GS, RZ, ZČZ ŠPC 01, ŠPC 02, 
ŠPC 03, ŠPC 04 

Materiálny 
faktor 
 

K, VS, VP, GS, E PS, VS, TOZ, 
VYS, FH 

4 x ročne, 1 x 
ročne VS, TOZ, 
resp. podľa 
potreby 

GS, VP. VS, RZ, 
ZČZ 

ŠPC 01, ŠPC 02, 
ŠPC 03, ŠPC 04 

Technický 
faktor 
 

VP, GS,  PS, TOZ, VYS 4 x ročne TOZ, 
resp. podľa 
potreby 

VP, VS, GS, RZ ŠPC 01, ŠPC 02, 
ŠPC 03, ŠPC 04 

Informačný 
faktor 
 

VP, VS PS, VS, VYS, 
TOZ, 

4 x ročne,  
1 x ročne VS 

VP, VS, GS, RZ ŠPC 01, ŠPC 02, 
ŠPC 03, ŠPC 04 

Finančný 
faktor 
 

GS, E PS, VS, SK, FH 12 x ročne,  
1 x ročne VS 

VP, VS, GS, RZ, 
ZČZ 

ŠPC 01, ŠPC 02, 
ŠPC 03, ŠPC 04 

 

Legenda: K - kontrolór, VP – vedúci projektu, VV – vedúci výskumu, VS – vedúci sekcie, ER – externá 

rada/poradný orgán odborných garantov a expertov, RZ – Rada združenia, ZHČ – zhromaždenie členov 

združenia,  GS – generálny sekretár, PS – písomná priebežná správa,  VS – výročná hodnotiaca správa, SK – 

správa kontrolóra, TOZ – technicko - organizačné zabezpečenie podujatia, VYS – výskumná správa, FH – 

finančná doložka hodnotenia , E – ekonóm. 

 

 

D2   Monitoring a hodnotenie 
Systém klastrovej organizácie je postavený v súlade s metodikou RIS 3 SK na princípe implementácie 

plánovacích procesov aktivít a ich zastrešujúcich činností pre realizáciu a prežitia v podmienkach 

súčasného konkurenčného prostredia a zabezpečenia  príslušných vzdelávacích, výskumných, 

inovačných a prezentačných aktivít organizácie. 

Monitoring principiálne spočíva v troch nástrojoch výkonu a to: 
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Systém priebežného vyhodnocovania plnenia cieľov a úloh klastra 
Systém priebežného vyhodnocovania komentuje nasledujúca tabuľka  č. 18  monitoringu 

rozhodujúcich rámcových činností klastrovej organizácie ako principiálna forma kontrolného 

mechanizmu pre roky 2020 až 2030: 

 
Tabuľka č. 20     Priebežný program kontroly stanovovaných cieľov klastrovej podľa jednotlivých činností 

              organizácie 

 
NOSNÉ  
PROGRAMOVÉ 
ČINNOSTI   č.: 

Termínovník 
základnej 
obsluhy 

Priebežná kontrola 
projektových 
činností 

Kontrola 
a sledovanie 
aktivít členskej 
základne 

Vyhodnocovanie 
výsledkov 

Schvaľovanie 
v orgánoch 
klastra 

Činnosť I: 
Výskum inovácií 
a klastrového 
prostredia  

4 x ročne Podľa termínov 

projektu 

min. 2 x ročne Podľa ročných 

záverečných 

správa 

priebežných 

správa Rady 

združenia 

V ročnej 

Výročne správe 

pre ZČZ 

V správach 

rokovaní RZ 

Činnosť II: 
Vzdelávanie 
a inovačná 
profesionalizácia 

4 x ročne Podľa termínov 

projektu 

min. 2 x ročne Podľa ročných 

záverečných 

správa 

priebežných 

správa Rady 

združenia 

V ročnej 

Výročne správe 

pre ZČZ 

V správach 

rokovaní RZ 

Činnosť III: 
Medzinárodná 
a domáca 
spolupráca a 
networking 

4 x ročne Podľa termínov 

projektu 

min. 2 x ročne Podľa ročných 

záverečných 

správa 

priebežných 

správa Rady 

združenia 

V ročnej 

Výročne správe 

pre ZČZ 

V správach 

rokovaní RZ 

      

Nedefinované  iné 
operatívne a  
sprievodné interné  
obslužné činnosti 

2 x ročne Nedefinované, 

priebežne a podľa 

potreby, resp. 

príkazov RZ a GS 

min. 2 x ročne Podľa ročných 

záverečných 

správa 

priebežných 

správ Rady 

združenia 

V ročnej 

Výročne správe 

pre ZČZ 

V správach 

rokovaní RZ 

 

3.   Záverečné ustanovenia 

1.  Táto Stratégia rozvoja klastrovej organizácie NEK   nadobúda platnosť a účinnosť dňom 

schválenia Zhromaždením členov NEK , prijatím príslušného uznesenia a to s trvalou  

platnosťou a účinnosťou do konca roku 2025. 

2.  Bližšie podrobnosti výkonu a realizácie cieľov, úloh a opatrení pre rozvoj a fungovanie 

organizácie budú ďalej implementované do Organizačného poriadku, programov a práce 

Sekcií klastra a do všetkých relevantných projektov v období rokov 2020 až 2025.  

3.  Všetky novelizácie, doplnky a aktualizácie budú predmetom samostatného schvaľovacieho 

procesu v budúcnosti a bude v nich vyslovene uvedené, že sú súčasťou tohto dokumentu. 

4.  Tento dokument  sa vydáva v 3 ( troch ) originálnych výtlačkoch, ktoré aj s kópiami pre 

členov budú vystavované, evidované a podpisované Prezidentom Rady a Generálnym 

sekretárom.  Dokument bude vo všeobecnej/ neverejnej  časti zverejnený a prístupný členskej 

základni a odbornej verejnosti aj na úradnej webovej adrese klastra.                                    


