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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,  schvaľujeme a prijímame tento závažný 

dokument: „ Štatút pre udeľovanie certifikácie inovačnej excelentnosti “ 

určujúci základné hodnoty, parametre a kritéria, vzťahy k verejnosti 

a spôsob monitorovania a vyhodnocovania adeptov a proces udeľovania 

osvedčenia a jej členom a partnerom a spoločenskú morálnu zodpovednosť 

za činy a aktivity združenia. 

 

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, 13.06.2019“ 
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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.    Cieľ a účel certifikácie 

 
1.  Cieľom certifikačného procesu a udelenia Certifikátu inovačnej excelentnosti je zo 

strany zriaďovateľa Certifikácie monitorovať, vyhodnocovať a oceňovať vybrané 

organizácie, podniky a inštitúcie pôsobiace v oblasti energetiky, ekológie, priemyslu 

a stavebníctva, výskumu a vzdelávania v príbuzných odboroch, pre podporu a vyzdvihnutie 

najlepších subjektov a ich dlhodobého úspešného vývoja a motivácie ich ďalších snažení 

v odboroch pôsobnosti. 

2.  Účelom certifikačného procesu je vytvoriť v týchto dotknutých odvetviach pôsobnosti 

ucelený systém hodnotenia a oceňovania najlepších subjektov a získavať informačnú 

porovnávacie databázu vedomostí a výsledky z  aktivít týchto certifikovaných subjektov pre 

spoločnú podporu konkurencieschopnosti a rastu inovačnej kapacity a inovačnej vitality na 

Slovensku. 

 

 

                     3.    Základné   ustanovenie 
 

1.  Národný energetický klaster NEK Slovenskej republiky (ďalej len „NEK“), ako 

zriaďovateľ Certifikácie a ústredná nezisková organizácia, zastrešujúca združenia, asociácie, 

organizácie a podniky v oblasti energetiky, ekológie, priemyslu a stavebníctva, 

aplikovaného výskumu i vzdelávania v týchto oblastiach, týmto Štatútom ako organizačným 

a vykonávacím dokumentom pre  ocenenia mimoriadnych pracovných produktových, 

vedeckých alebo aplikačných a vzdelávacích výsledkov a vynikajúcich diel v oblasti 

inovácií udeľuje: 

 

                               „ Certifikát inovačnej excelentnosti“              (ďalej len „Certifikát“). 
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2.  Certifikát  sa udeľuje priebežne a to na obdobie platnosti a účinnosti štyroch rokov odo 

dňa vystavenia certifikátu a to cielene  v troch kategóriách a v troch stupňoch excelentnosti. 

Proces certifikácie je súkromnou iniciatívou a programom zo strany združenia pre podporu 

podnikateľského prostredia a odborného rastu a konkurencieschopnosti Slovenskej 

republiky na domácom trhu.  

3.   Platnosť certifikácie je homologizovaná obmedzená na územie Slovenskej republiky. Na 

udelenie Certifikátu  nie je právny nárok. 

 

 

 

                             4.  Podmienky certifikácie 

 
 

1.   Do certifikačného procesu sa jednak môže dobrovoľne  môže prihlásiť každá  právnická 

osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území 

Slovenskej republiky (ďalej len „účastník certifikácie“) a tiež je možné certifikovanie 

navrhnúť priamo orgánom združenia - zriaďovateľa Certifikátu a to na základe sledovania 

a dlhodobého vyhodnocovania úspechov a výsledkov daného subjektu. 

2.   Do procesu certifikácie sa prihlasuje  produkcia, proces, vzdelávanie, služba, či výsledky 

výskumu v ktorých  inovačný proces bol dokončený najmenej v kalendárnom roku 

predchádzajúcom roku zahájenia procesu certifikácie.  

3.  Samotný certifikačný proces nie je časovo ohraničený, avšak pre zabezpečenie 

kontinuity, hospodárnosti konania a adresnosti významu hodnotenia sa predpokladá za 

podmienky súčinnosti a spolupráce uchádzača certifikácie lehota min. 3 až max. 6 mesiacov. 

O procese sa vedie Denník s možnosťou uchádzača do neho nahliadať a predkladať návrhy 

pre konanie.  

4.  Zaslaním vyplnenej kompletnej žiadosti na adresu zriaďovateľa účastník potvrdzuje 

súhlas s podmienkami a záujmom na absolvovanie certifikačného procesu.. 

 

 

                          5.  Kritériá certifikačného procesu 

 
1.   Do procesu certifikácie sa prihlasuje  produkcia, proces, vzdelávanie, služba, či výsledky 

výskumu v ktorých  inovačný proces bol dokončený najmenej v kalendárnom roku 

predchádzajúcom roku zahájenia procesu certifikácie.  

 

2. Certifikácia sa vo všeobecnosti udeľuje za splnenie jedného alebo viacerých kritérií, 

avšak vždy ide o splnenie kritérií pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja organizácie 

v oblasti energetiky a ekológie, podporu inovácií, progresívnych a efektívnych projektov 

a vzdelávania s európskym významom, v období rokov  XY. 

 

3.  Hodnotiace kritériá: 

a)  novosť produktu, technológie, služby, vzdelávacieho či výskumného procesu a 

originalita, 
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b) prínosy pre spotrebiteľa, zákazníka, trh  alebo pre spoločnosť (zvýšenie kvality, zníženie 

výmenných alebo servisných intervalov, úspora času, jednoduchšie použitie), 

c) vplyv na trh (nové objednávky, nové trhy, zvýšenie podielu na trhu, zlepšenie 

konkurenčnej schopnosti), 

d) vplyv na podnikateľskú činnosť či vzdelávaciu a výskumnú činnosť (zvýšenie obratu, 

zníženie nákladov, zvýšenie zisku, lepší pomer cena/výkon, nárast počtu študentov a pod.), 

e) vplyv na národné hospodárstvo (zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie vývozu, možnosti 

ďalšieho rozvoja), 

f) vplyv na ekológiu (zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, nižšia spotreba 

vstupov, použitie nových  surovín, materiálov a alternatívnych zdrojov energie). 

g) vplyv na rozvoj inovačnej kapacity a inovačnej vitality uchádzača a celého daného 

odvetvia. 

 

 

                      6.  Monitoring a predkladanie návrhov 

 

 
1. Žiadosti o certifikačný proces s náležitosťami priamo uvedenými v sprievodnej 

dokumentácii k týmto žiadostiam  predkladajú uchádzači  písomne a elektronicky na adresu 

zriaďovateľa. 

 

2. Uchádzač  zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku a pravdivosť a úplnosť 

predkladanej dokumentácie žiadosti. 

 

3. Všetky údaje a agenda spolupráce a monitoringu uchádzača pri posudzovaní 

v certifikačnom procese je neverejná a prísne dôverná, pri zachovaní všetkých predpisov 

o mlčanlivosti, obchodnom tajomstve a osobných údajov kompetentných osôb za uchádzača. 

 

4.  Zriaďovateľ certifikácie je oprávnený nezávisle od uchádzača preverovať , sledovať 

a monitorovať všetky verejne dostupné informačné zdroje a vyžadovať predloženie 

a vysvetlenie nejasností a neúplností v certifikačnom konaní. 

 

5.   Pri zahájení certifikačného procesu uzatvoria zriaďovateľ a uchádzač na základe žiadosti 

uchádzača spolu  zmluvu a podrobnosti upravia predmet, dobu konania a ostatné materiálne 

vzťahy certifikácie.  

 

 

                                    7.  Hodnotiaca komisia 

 

 
1.  Pre vyhodnotenie návrhov Rada združenia zriaďuje Certifikačnú hodnotiacu komisiu 

(ďalej len „komisia“), ako svoj poradný orgán.   Komisia je 5 členná a pracuje v zložení:  

a)     Predsedom komisie je renomovaný odborník s univerzitným akademickým titulom 

        profesor z vedecko výskumnej alebo vzdelávacej praxe. 
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b)     Tajomníkom komisie a hlavným administrátorom je generálny sekretár Členmi komisie 

        sú ďalej (na základe nominácie dotknutých organizácií): 

c)     Zástupca – projektový manažér príslušnej tematickej sekcie združenia, 

d)    Zástupca významného podniku s výsledkami v oblasti posudzovanej certifikácie 

        uchádzača, 

e)     Zástupca Slovenskej komory stavebných inžinierov. 

 

2.   Členov komisie vymenúva a odvoláva a rozsah právomocí určuje prezident združenia – 

zriaďovateľa. 

 

3.  Komisia hodnotí súťažné návrhy vo všetkých kategóriách, zostavuje ich parametre 

úspešnosti a výsledky hodnotenia predkladá Rade združenia  na schválenie. Komisia môže 

zriadiť skupinu interných a externých hodnotiteľov, ktorí vykonajú predbežné ohodnotenie 

predkladaných žiadostí a projektov uchádzačov.  

 

4.  Komisia rozhoduje hlasovaním prostej väčšiny prítomných členov komisie. V prípade 

zhodnosti počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Následne o tom či je možné udeliť 

príslušný stupeň certifikácie v príslušnej kategórii uchádzačovi rozhoduje Rada združenia 

a v prípade nejasností túto právomoc má prezident združenia. 

 

 

                                8.  Odovzdávanie certifikácie 

 

 
1. V certifikačnom procese sa rozhodne o udelení / neudelení Certifikátu inovačnej 

excelentnosti príslušného stupňa a kategórie, o čom sa vyhotoví komisiou príslušný Protokol 

s podrobným odôvodnením výsledkov, zistení a rozhodnutia. 

 

2.  Informácie o udelení certifikátu  sa zverejňujú na internetovej stránke zriaďovateľa – 

združenia NEK a zároveň v informačných sieťach doma a v zahraničí.. 

  

3.  Uchádzači v prípade úspešného ukončenia certifikačného procesu sa zúčastnia na 

vhodnej najbližšej odborno - spoločenskej udalosti , kde je im verejne za prítomnosti 

vedenia zriaďovateľa a hostí z významných inštitúcií odovzdaný certifikát. 

 

               9.  Finančné zabezpečenie certifikačného procesu 

 
 

1.  Celkové finančné prostriedky, spojené s propagáciou, organizovaním monitoringu, 

vyhodnocovania a priebehu certifikácie , slávnostným udelením certifikátov v jednotlivých 

kategóriách a stupňoch, budú zabezpečené z rozpočtovej kapitoly zriaďovateľa v potrebnej 

plánovanej výške podľa finančného plánu a rozpočtu NEK. 
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2.   U certifikácií, kde došlo k výberu a procesu certifikácie na základe interného návrhu 

zriaďovateľa sú náklady spojené s certifikáciou bezplatné pre uchádzača, okrem prípadných 

administratívnych úkonov. 

 

3.  U certifikácií uskutočňovaných na základe individuálnych žiadostí uchádzačov je 

potrebné aby títo znášali úhradu nevyhnutných nákladov v stanovenom rozsahu podľa 

platnej vykonávacej smernice a uzatvorenej zmluvy o certifikácii v danom roku konania. 

 

4.   Zúčtovanie sa riadi príslušnými všeobecne platnými daňovými a účtovnými predpismi 

Slovenskej republiky. 

 

 

 

10.   Záverečné ustanovenia 

 

1.    Tento Štatút pre udeľovanie certifikátu inovačnej excelentnosti sa vzťahuje na všetkých 

členov združenia a ich pracovníkov, ktorí sú vo funkčnom zaradení v orgánoch združenia 

a priamo, alebo nepriamo sa podieľajú na príprave , výbere, hodnotení a navrhovaní 

udeľovania certifikátov pre vybrané organizácie a firmy, ako aj pre samotných 

monitorovaných a certifikovaných účastníkov, ktorí obdŕžali daný certifikát. 

2.   Všetci členovia a ich osoby sú Štatút  v celom rozsahu dodržiavať, konať v súlade s jeho 

obsahom a cieľmi a podporovať ho. Porušovanie narúša dôveru a dobré meno združenia 

a samotných certifikovaných organizácií a preto sú účastníci takéhoto certifikačného 

konania povinní dodržiavať zásady mlčanlivosti, ochrany dobrého mena a šírenia 

pozitívnych ohlasov o udalostiach s tým spojených. 

3.    Dokument nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Zhromaždením členov NEK, 

prijatím príslušného uznesenia a to s trvalou  platnosťou a účinnosťou na dobu neurčitú. 

4. Všetky novelizácie, doplnky a aktualizácie budú predmetom samostatného 

schvaľovacieho procesu v budúcnosti a bude v nich vyslovene uvedené, že sú súčasťou 

tohto dokumentu. 

5.    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 zverejnený a prístupný členskej základni 

a odbornej verejnosti aj na úradnej webovej adrese klastra.  

 

                                 O O O O O  
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Národný  energetický  klaster  NEK ,  Slovenská   republika 

 Záhradnícka č. 72, 821 08 Bratislava–Ružinov, IČO:457 38 033, tel.:00421 910 961 141 info@nek.sk,  www.nek.sk 

 Nositeľ  Ceny  ministra  hospodárstva  SR  za  Inovatívny  čin  roka  2012 

_________________________________________________________________________________ 

Vystavené: V Bratislave, ...................                                              Reg. číslo cert.:  NEKXXXXYYZZ 

 

 

 

udeľuje 
 

 

CERTIFIKÁT  INOVAČNEJ  EXCELENTNOSTI 
 

X/Y. stupňa 

 

organizácii: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

 

so  sídlom 

...................................................... 

 

VZOR 
 

Za splnenie kritérií pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja organizácie v oblasti 
energetiky a ekológie, podporu inovácií, progresívnych a efektívnych projektov 

a vzdelávania s európskym významom, v období rokov ......... 
Certifikát nadobúda platnosť a účinnosť dňom vystavenia a to na dobu 4 rokov 

 

 

 

 

Suchá okrúhla 

pečiatka  

certifikátu 

 

 

 

   .................................................                                            .................................................. 
                  Generálny sekretár                                                                                                Prezident združenia 

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

