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I.  DÔVODOVÁ  SPRÁVA   

1.   Úvod do problematiky 

Predkladaná súhrnná výskumná správa je súčasťou výskumnej úlohy č. 1.2. v rámci projektu rozsiahleho 

dlhodobejšieho výskumu v oblasti mapovania,  tvorby, koncipovania štruktúr a sieťovania podnikov 

priemyselného segmentu a inžinierskych služieb v malom a strednom podnikaní a v budovaní klastových 

štruktúr a sietí (MSP) na Slovensku a to v kontexte vývoja projektových nástrojov a postupov 

s osobitným zreteľom na charakter činnosti Národného energetického klastra v oblasti energetiky, 

ekológie, priemyslu a stavebníctva. 

Iniciátorom výskumných aktivít a zadávateľom je Národný energetický klaster NEK ako nezávislé 

a súkromné združenie právnických osôb v SR v oblasti priemyslu, energetiky a ekológie a to v spolupráci 

s garantom a riadiacim orgánom pre priemyselné inovácie - Slovenskou inovačnou a energetickou 

agentúrou SIEA, na základe spoločenského zadania a potrieb Ministerstva hospodárstva SR. 

Správa nadväzuje na témy už riešené v minulosti v tejto sfére záujmu, ktoré však boli viac zamerané na 

postavenie a hlavne možnosti zapojenosti firiem z portfólia MSP do sieťovania podnikov prostredníctvom 

klastrových organizácií a aj zo zohľadnením určitých špecifík práve v odvetviach energetiky, priemyslu, 

ekológie a rozvoja inovácií v SR.  

Pre východisko a ideu riešenia je príznačné uplatnenie analýz súčasného stavu technologických klastrov 

a tvorby máp klastrovania v segmente pôsobnosti a to nielen v slovenskom , ale i celoeurópskom 

priestore. 

Zásadným východiskovým dôvodom realizácie výskumu je potreba zistiť súčasný stav a možnosti tvorby 

adresných podporných programov v SR pre výraznejšie nastavenie firiem z prostredia MSP ku 

zvyšovaniu ich produktovej efektivity, špecializácie, konkurencieschopnosti a proexportnej dynamiky na 

báze inovácií a pritom významne vytvárať novú metodiku pre posudzovanie a hodnotenie inovačnej 

dimenzie, inovačnej kapacity a vitality firiem MSP. 

Podnikateľské prostredie je dnes definované ako stav, kedy každá firma musí byť spôsobilá žiť s rizikom 

úspešnosti v turbulentnom prostredí, mať systém včasného varovania a rozpoznávania problémov, 

krízové záchranné scenáre a určené pravidlá pre pružné zvládnutie chaosu a operatívnosť v riadení firmy. 

Súčasné trendy sa dajú pomenovať ako prechod od firmy produkcie k firme inovácie.  

Včerajšku boli príznačné dlhé obdobia prosperity a krátke periódy chaosu a krízy, zatiaľ čo dnes je to o 

dlhých obdobiach krízy a stagnácie, a len krátkych zábleskoch prosperity a rastu. Mnohým podnikateľom 

a manažérom v tvrdom konkurenčnom prostredí v snahe prežiť neostáva iba kopírovať, či napodobňovať 

nápady a produkty iných. Napodobňovanie je prvým impulzom k vlastnej aktivite a prielomu v 

inovatívnom myslení, avšak v biznise nevyhrávajú napodobovatelia ale tí, čo vytvoria nové veci a otvoria 

nový trh a dosiahnu majstrovstvo. Pritom je veľkým otáznikom čo bude firma ponúkať, aký to bude 

produkt, tovar, projekt či služba. V zásade platí, že človek by nemal ponúkať to čo by si sám nekúpil.  

Táto správa obsahuje tri samostatné ucelené výskumné analýzy a návrhy a to: 

- Vymedzenie niektoré špecifiká projektovania inovačných nástrojov pre tvorbu stratégie a procesného riadenia 

priemyselných klastrov 

- Vytvorenie spoločnej expertnej databázy OZE pre analýzu energetického hospodárenia priemyselných podnikov 

- Postavenie vzorového modelu implementácie energeticky efektívneho riadenia oze v priemysle 



4 

 

NIEKTORÉ ŠPECIFIKÁ PROJEKTOVANIA INOVAČNÝCH NÁSTROJOV PRE 

TVORBU STRATÉGIE A PROCESNÉHO RIADENIA PRIEMYSELNÝCH 

KLASTROV 

Abstrakt                                                                                                                                 

Tento príspevok sa zaoberá špecifikáciou súčasného ponímania stratégie a stavu i úrovne procesného 

riadenia v osobitných organizačných štruktúrach, označovaných ako priemyselné klastre. Predstavuje 

vybrané špecifiká projektovania a uplatnenia inovačných nástrojov, systémovú integráciu a agilné 

projektové procesné manažovanie klastrov. Popisuje a vysvetľuje súvislosti medzi stratégiou, 

organizačnou štruktúrou a potrebou projektového procesného riadenia pri súčasnej pozícii 

a konkurencieschopnosti klastrov na trhu v náročných energetických a environmentálnych podmienkach. 

V závere predkladá vlastnú autorskú schému návrhu novej organizačnej projektovo zameranej klastrovej 

štruktúry a návrh procesu riadenia a koordinácie projektov realizovaných klastrami pre ich klientov. 

Kľúčové slová: inovačné nástroje, klastrová štruktúra, procesné riadenie, projektové riadenie, systémová 

integrácia 

 

1. VÝCHODISKOVÉ POZNÁMKY K PROBLEMATIKE                                                  

Klastre sú podľa nestora teórie klastrovania M. E. Portera [12] organizačnou formou  a nástrojom 

geografickej koncentrácie vzájomne prepojených firiem, inštitúcií, špecializovaných dodávateľov 

a poskytovateľov služieb i partnerov s cieľom uprednostnenia vzájomnej spolupráce pred konkurenciou 

na sofistikovanej úrovni. Podľa autorov tohto príspevku sa dá vnímať priemyselné klastre ako osobitne 

zamerané účelové produktové zoskupenia subjektov pre vytvorenie spoločnej synergie dosahovania 

produktových a procesných inovácií a vzájomnej podpory efektivity a transferu informácií. Inovácia 

v tvrdom trhovom prostredí nie je zábavou, a aj keď sa na ňu pozerajú odborníci ako na silný nástroj pre 

konkurenčnú výhodu a bezpečný spôsob ako si udržiavať svoju pozíciu, nie je to pre klastre garancia 

úspechu. V histórii priemyselnej produkcie je totiž mnoho príkladných inovácií a kreatívnych nápadov, 

ktorých výsledkom bolo sklamanie a fiasko. Úlohou pre klastrovú organizáciu  je tak v reálnej 

podnikateľskej praxi nájdenie nejakej osvedčenej internej  metódy, ktorá bude schopná zvládnuť 

odpovede na otázky a to konkrétne: 1. Ako sa má inovačný proces optimálne manažovať? 2. Ako zaviesť 

efektívne modely správania sa a nájsť rutinné postupy pre inovovanie? 3. Ako prispôsobiť/vytvoriť 

inovácie a zabezpečiť správnu formu procesného riadenia, ktoré bude reagovať na odlišné výzvy trhu 

a praxe ? 

Priemyselná výroba a výstavba, energetika, environmentalistika či ekológia sú dlhodobo spoločensky, 

priemyselne a existenčne rozhodujúce pojmy ktorých vzájomná koexistencia je životne dôležitá a ktoré 

vyžadujú  neskonale veľké schopnosti pre také  manažovanie problémov, riešení a projektov, bez ktorých 

by už na súčasnom stave vývoja priemyslu nebolo možné zvládnuť energetickú bezpečnosť, ale najmä 

ochranu životného prostredia. Preto sú inovácie spôsobom prístupu bez ktorého nie je mysliteľný budúci 

vývoj - nové  investície a projekty i diela a tak je veľmi dôležité vyslovene nastaviť budúcich investorov 

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

znamená myslieť do budúcna a pre vlastné prežitie. Rozloženie percentuálneho vplyvu jednotlivých 

prvkov riadenia, organizácie, plánovania a samotnej produkcie klastrov na celý systém je v teórii i praxi 

tiež dôležitý pri navrhovaní manažmentu kvality v klastrovej organizácii. Princípy takéhoto prístupu 

filozofie manažmentu sú: zameranie na zákazníka, vodcovstvo, tímová práca, učenie sa, flexibilita 

a adaptabilita, procesný prístup a systémovosť, inovatívnosť a kreativita, spoločenská zodpovednosť, 

vedenie k výsledkom a práca s dodávateľmi [2].  Ak chce klaster na trhu uspieť musí ponúkať špičkové 

inovácie a vysokú kvalitu za primeranú cenu, nižšiu ako konkurencia [1]. Vysoká „kvalita“ sa v reálnom 

živote stala akousi vstupenkou na trh, no sama predajnosť produktov, či služieb nezaručí, pretože ju skôr 

či neskôr začnú poskytovať aj konkurenti. Je možné vysloviť názor, že pre potreby skúmanej témy platí, 

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

potrieb a očakávaní, preklopenie tohto poznania do produktov a služieb, určenie merateľných parametrov, 
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vývoj a inováciu s následnou optimalizáciou a zavedením do nového portfólia ponuky danej klastrovej 

organizácie [6, 10]. 

2. PROJEKTOVÉ PROCESNÉ  RIADENIE A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 

2.1. Manažérska  a  organizačná  kultúra  v  klastrových  štruktúrach: 

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

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

podstata organizačnej kultúry a manažérskej štruktúry [3]. Firemná organizačná kultúra je vlastne 

kultúrou obsahujúcou hlavné prvky a to sú základné predpoklady, hodnoty, normy správania sa, artefakty 

materiálnej povahy  a artefakty nemateriálnej povahy. Existujú rôzne vedecké elaboráty i pomerne zručné 

a overené firemné/klastrové interné manuály a high - tech metodiky pre ten ktorý priemyselný či 

obchodný segment na trhu, no nedá sa nájsť univerzálny recept  a najlepší spôsob riešenia, keďže každý 

klaster  má iné východiská, predpoklady, personál i internú podnikateľskú odvahu [7, 16]. Pritom je 

potrebné sledovať tzv. modifikátory základného modelu inovácie pri aplikovaní v procesnom riadení a to 

je poznanie, že inovácia spúšťa šokovú terapiu – klaster a ľudia v nej dosiahnu prah únosnosti daného 

stavu a chcú zmenu; ďalej, že inovácia sa rozbehne v jednom smere −  záber sa rozširuje a nastáva 

divergencia do mnohých smerov a oblastí pôsobnosti klastrov a nakoniec že inovácia prekonáva prekážky 

a koriguje pôvodné optimistické plány a omyly je receptom von zo začarovaného kruhu v klastri.   Platí 

tiež všeobecné poznanie z teórie manažmentu o tom [14], že inovácia mení štruktúru klastra −  dôsledok 

externých intervencií, personálnych zmien a meniacich sa potrieb, inovácia je ovplyvňovaná prístupom 

k veci zo strany projektového manažmentu a často sa zneužíva v personálnych stretoch a pritom inovácia 

zahrňuje učenie sa −  výsledky často prichádzajú z dôvodov vzniku iných ako študovaných udalostí, čo 

vytvára omyl v nezáujme „učiť sa“. Technologické, technické, organizačné a personálne vývojové cesty 

malých a stredných firiem v rámci členskej základne danej klastrovej organizácie v inováciách sú 

špecifické – prevláda tendencia špecializovať sa a diverzifikovať na relevantnom trhu pre vybraný, 

príbuzný druh zákazníkov s možnou opakujúcou sa štruktúrou produktov a služieb [9]. Klastre pracujú na 

konkrétnych veciach, realizujú len málo výskumu, skôr iba pozorujú a operatívne prenášajú myšlienky 

a koncentrujú odborníkov vždy iba k jednej projektovej činnosti či tematike, čo je v podstate aj princípom 

ich existencie a networkingu. Pozornosť musí klaster  venovať i vzťahu medzi inováciami, tržným 

výkonom a hodnotou investície, ktorý projekt pre zákazníkov prinesie. Obrázok 1 hovorí a súvislostiach 

medzi inovačnými činnosťami a tržbami  [12].  

 

Obrázok 1: Vzťahy medzi inováciami a tržným výkonom klastrovej organizácie [12,autori] 

       

2.2. Projektové procesné riadenie v klastroch: 

Riadenie procesov a činností v organizácii je jednou zo základných aktivít manažérov. Zlepšovanie 

procesov v organizáciách sa dnes považuje  za nevyhnutnosť.  Cieľom každého klastra je stať sa tak 

pružným, aby bol schopný s celým svojim  aparátom rýchlo reagovať na neustále zmeny prostredia, 

potreby zákazníkov a chovanie sa konkurencie. Kľúčová je však schopnosť zabehnuté procesy priebežne 

zlepšovať.  To sa ale neobíde bez ľudí, pretože návrhy aj samotné zlepšovanie musí vždy vychádzať od 
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ľudí. Prirodzenou vlastnosťou človeka je že sa snaží nájsť cestu, ako urobiť veci jednoduchšie, rýchlejšie, 

lepšie [1]. Na procesnej úrovni rozhodujú o výkonnosti klastrovej organizácie tri hlavné faktory: ciele, 

štruktúra a riadenie procesov [6]. Pritom riadiace procesy by mali byť logickými, jednoduchými cestami 

vedúcimi k naplneniu procesných cieľov.  Obsah a význam procesného riadenia:  Čo je to vlastne 

proces?  Dá sa povedať, že proces je určitá usporiadaná skupina aktivít alebo činností, ktoré za sebou 

nasledujú a prinášajú určitý výsledok [2]. Každý proces musí teda mať určité vstupy a výstupy. Procesy 

tiež musia mať definované vstupy, ktoré môžu zahŕňať ľudí, tovar, materiál ale i potrebné projekty 

dokumenty. Cieľom procesu je teda popísať chovanie alebo určitý postup, ktorý sa bude v tíme alebo v 

klastri používať. Dôležité však je aby tento postup fungoval tak, aby proces mal len jeden výstup. Na toto 

sa výborne hodia informačné technológie, ktoré dokážu významne pomôcť a podporiť tvorbu procesov a 

definíciu výstupov [2]. Proces sa bežne chápe ako postup (napr. technologický proces, súdny proces, 

finančný proces). Týmto postupom autori rozumejú rad na seba nadväzujúcich činností, kde každá 

čiastková činnosť (prvkov tomto rade) je organizovaná prevažne funkčne [15]. Každá organizácia, ktorá 

zaviedla procesné riadenie, musí jednotlivé procesy neustále priebežne zlepšovať a vyhodnocovať ich 

výkonnosť a účinnosť. Ak chceme proces zlepšovať, musíme ho mať pod dohľadom a to tak, že sa tento 

preto musí najprv naplánovať, potom zrealizovať a nakoniec kontrolovať. Proces, ktorý nie je priebežne 

zlepšovaný, sa zhoršuje a jeho efekt vývojom konkurencie klesá. Riadenie procesov (Process 

management) – možno chápať ako prístup manažmentu zameraný na monitoring existujúcich procesov, 

ich analýzu, prípadné zmeny, stabilizáciu, prípadne ďalšie zlepšenie [15]. Kľúčové postavenie medzi 

zložkami modelu riadenia majú procesy, predovšetkým procesy riadenia a tiež procesy produkčné. Aby 

klastre fungovali, musia preto podľa definovať a riadiť veľký počet vzájomné prepojených procesov. Na 

usporiadaní a riadení procesov záleží, ako efektívne prebiehajú činnosti vedúce od získania zákaziek k ich 

uspokojeniu, ako komplikovane alebo logicky sú prevádzané pomocné operácie k hlavným procesom. 

Tabuľka 1 definuje druhy integrácie a záujmov i zásad zavádzania procesného manažmentu do 

klastrových štruktúr nasledovne: 

 

Tabuľka 1:  Integrácie a implementácie procesného manažmentu [autori].  

Druhy integrácie a záujmov u procesného prístupu 

spočívajú v:  

Hlavné zásady zavádzania  procesného manažmentu sa 

dajú určiť ako: 

Integrácia operácií - základ pre tímové riadenie. 

V súčasnej dobe  získava väčšiu  pozornosť skôr 

všestranne vzdelaný pracovník, ako jednostranne 

zameraný, málo vzdelaný pracovník.  

Naštartovanie  novej  organizačnej klastrovej kultúry  - naučiť 

celý  kolektív a manažment procesne  myslieť. Proces začína 

školením a výučbou. 

Integrácia zákazníkov do procesu produkcie klastra. 

Zákazník sa sám môže vysloviť  k tomu, ako chce mať 

výrobok či službu konfigurovanú  a až potom dáva signál 

k produkcii. 

Prehodnocovanie interného systému riadenia - vypracovanie 

novej stratégie klastra a na ňu nadväzujúce nové  vytvorenie 

novej organizačnej štruktúry.  

Integrácia dodávateľa do procesu produkcie.  Dodávateľ sa 

stáva priamo súčasťou výroby a služieb a nie je len 

dodávateľom jednotlivých komponentov. 

Preprojektovanie riadiacich procesov -vylúčenie činností 

zbytočných a duplicitných; doplnenie činností chýbajúcich a 

inovácia neefektívne prevádzaných činností. 

 

Projektové procesné riadenie: Je osobitným a špecifickým spôsobom procesného riadenia, ktorého 

podstatou je plánovanie, organizovanie a riadenie činností a ich zdrojov v rámci uceleného projektu za 

rešpektovania časových, zdrojových a nákladových obmedzení, s cieľom dosiahnutia  maximálneho 

ekonomického efektu. Od líniového čí štábneho štýlu riadenia sa líši najmä v dočasnosti, dynamičnosti 

a pridelením zdrojom pre jeho realizáciu [15, 16]. Cieľom projektového riadenia je potom v klastri zaistiť 

naplánovanie a realizáciu nejakého špecifického úspešného projektu, ktorým sa rozumie prípad, kedy 

v plánovanom čase a s plánovanými nákladmi bolo dosiahnutie cieľov projektu. Projektové riadenie 

vychádza z poznania, že akonáhle rozsah,  zložitosť, rizikovosť projektu presiahnu určitú mieru, je  nutné 

použiť adekvátnych metód pre riadenie celého projektu [5, 15]. 

3. PROJEKTOVÝ PROCESNÝ MANAŽMENT KLASTROV 

K tomu aby sa podľa autorov tohto príspevku ozrejmil rozdiel medzi bežne chápaným manažmentom 

a projektovým manažmentom sa musí vychádzať zo všeobecnej terminológie a to: projektový procesný 
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manažment je vnímaný jednak ako súhrn aktivít spočívajúci v plánovaní, organizovaní, riadení a kontrole 

zdrojov klastrovej organizácie s relatívne krátkodobým cieľom stanoveným pre realizáciu špecifických 

cieľov a zámerov.; zároveň však tu ide aj o je aplikáciu znalostí, schopností, nástrojov a techník na 

aktivity projektov tak, aby boli splnené ich požiadavky. Nakoniec ide aj o existenciu osobitne 

koncipovaného a odborne spôsobilého tímu manažérov  členov projektových tímov konkrétneho projektu 

pre konkrétneho zákazníka v rámci produkcie a projektov klastra. Aj keď sa tieto definície navonok 

odlišujú, v skutočnosti majú rovnakú podstatu a sú zvlášť aktuálne pre  použitie v podmienkach 

skúmaného a preferovaného typu klastra, podnikajúceho predovšetkým v individuálnej produktovej 

skladbe v oblasti produkcie a riadenia špecifických stavebných strojnotechnologických, energetických 

a environmentálnych projektov a produktov riadenia, inžinieringu a konzultačnej činnosti. Obrázok 2 

znázorňuje, ako vynaložené úsilie a aplikácie znalostí a skúseností klastra z prostredia predstavované 

organizovane pôsobením piatich základných elementov projektového manažmentu pôsobí na kategórie 

techník a nástrojov a zabezpečenia organizácie projektu [13]. Hlavnou a zásadnou črtou projektového 

manažmentu v praxi je, že sa líši od bežnej formy strategického, a tiež operatívneho riadenia v tzv. 

líniovo či štábne riadenej klastrovej organizácii (ktorá priebežne vyrába, či predáva skupinu totožných 

produktov alebo služieb a funguje na báze hierarchického postupného riadenia), predovšetkým svojou 

dočasnosťou, jednorázovosťou, pridelením materiálnych, ľudských, technických, či finančných zdrojov 

a jeho existencia je účelovo viazaná na konkrétny výstup (výsledok) u zákazníka. Hlavným elementom 

akéhokoľvek projektového diania a manažmentu je samotný projekt. Ide o jedinečný sled aktivít a úloh, 

ktorý  má: daný špecifický cieľ, ktorý sa má po jeho realizácii naplniť; definovaný harmonogram 

a termíny plnenia;  stanovený rámec pre čerpanie financií a režim prefinancovania samotného predmetu 

projektu (výstavba diela, realizácia, či inštalácia technológie, investičné postupy a pod.). 

 

Obrázok 2:   Základné elementy projektového manažmentu klastra [13, autori]:  
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Z tohto zistenia môžeme reálne dedukovať, že projekt je vlastne dočasné úsilie vynaložené na vytvorenie 

a uskutočnenie unikátneho inžiniersko - technického produktu, či služby s definovaným výsledkom, a to 

výlučne pre zákazníka. Potom produktom  (výsledkom/výstupom)  projektu je cieľ, výsledok, či iný 

hmotný determinant, ktorý má byť realizáciou projektu vytvorený.   Nové odborné požiadavky na tímové 

a manažérske pracovné sily a narastajúce očakávania spôsobujú, že klastre musia uvažovať so zmenou 

konvenčného spôsobu myslenia a prejsť na účinnejšie spôsoby procesného riadenia. Ak sa však  neurčí  

nevyhnutnosť zmeny, nie je možné určiť cieľ a metódu uskutočnenia tejto zmeny.  Na mieste je preto 

v rámci interného výskumu zistenie autorov, že ak sa nájdu odpovede na tieto nasledujúce otázky, tak je 

zrejmé či je pripravenosť klastrov  na zmenu v riadení:  1. Aká hlboká zmena je vlastne potrebná? ; 2. Čo 

sa stane, ak sa organizácia vôbec nezmení?; 3. Čo ak sa kontrola riadenia zmien vymkne manažmentu z 

rúk? Takéto otázky je potrebné si klásť pred akýmkoľvek pokusom o zmenu a a navrhnutím nového 

procesného riadenia na základe poznatkov z teórie a analýz doterajšieho výskumu autorov, pričom možno 

vychádzať z teórie [7, 16] a uplatniť pritom desať všeobecných princípov úspešného manažovania zmien 

– tabuľka 2: 

 Tabuľka 2:   Desať platných princípov úspešného riadenia zmeny [7, 16, autori]: 

PRINCÍP  1 Kľúčovú úlohu pri riadení zmeny zohráva top manažment. 

PRINCÍP  2 Vypracovanie vízie, ktorá musí byť jasne formulovaná a zrozumiteľná všetkým.  

PRINCÍP  3 Uvedomenie si nevyhnutnosti potreby zmeny (všetkým musí byť jasné, že zmena je podmienkou 

úspechu, aj keď všetko funguje).  

PRINCÍP  4 Vypracovanie konkrétneho projektu, pomocou ktorého sa bude postupovať pri zmene klastrovej 

organizácie.  

PRINCÍP  5 Nevyhnutnosť neustáleho vzdelávania sa všetkých zamestnancov organizácie.  

PRINCÍP  6 Tímový prístup (zmeny nevykonávajú jednotlivci, ale projektové tímy).  

PRINCÍP  7 Vypracovanie projektu postupnej realizácie zmeny.  

PRINCÍP  8 Monitorovanie, vyhodnocovanie a korigovanie všetkých činností, aby sa prípadne zistené nedostatky dali 

odstrániť.  

PRINCÍP  9 Medzi manažmentom a ostatnými zamestnancami musí prebiehať otvorená, priebežná komunikácia.  

PRINCÍP 10 Pri realizácií zmeny je výhodne spolupracovať s externými konzultantmi ako partnermi. 

 

Jednou z najúčinnejších zmien vyzerá byť podľa týchto princípov zásadne riadenie interných riadiacich 

klastrových procesov. Prechod na nové spôsoby riadenia umožňujú aj nové inovačné prístupy a nové 

informačné technológie, ktoré sú súčasťou manažérskeho informačného systému a predmetom 

samostatnej, pomerne rozsiahlej politiky podpory riadenia klastrov do budúcna [8]. Pritom tento rozvoj 

má byť zameraný na kvalitu a zlepšovanie (inovácie a nové prístupy) v projektoch a produktoch klastra.  

Samotné procesy sú zabezpečované administratívou klastra (čo znamená jednak sledovanie nákladov 

a manažovanie účelnej techniky predaja, technickú prípravu a starostlivosť o zdroje a majetok) a zároveň 

je to servisná štábna zložka pre systém produkcie a služieb klastra [11].  jednak pre projektové tímy, ale 

hlavne pre zákazníkov - čo zastrešuje marketing a obchod, riadiace a servisné činnosti a firemný image. 

Nad produkciou je v hierarchii procesného projektového riadenia nadradená celková logistika fungovania 

- obstarávanie vstupov do projektov a produktov, inovácie a vývoj riešení pre trh a aj plánovanie 

a distribučné cesty v zákazníckom portfóliu klastra. Vrcholcom takto koncipovanej organizačnej štruktúry 

je samotná stratégia s jej cieľmi, víziou a úlohami v rámci tvorby a realizácie projektov, ktorú 

zabezpečuje projektový manažment a ovplyvňuje celkovú organizačnú kultúru, prezentáciu a image 

klastra a jeho etické a spoločenské zázemie a postavenie. Ak sú už určené špecifikácie hlavných 

kompetencií organizačných zložiek klastrovej organizácie  tak vyvstávajú všetky potrebné väzby 

a systémové prvky pre nastavenie prehľadného a jednoducho ponímaného návrhu  procesu  riadenia 
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projektov a koordinácie v klastri, ktoré vyvoláva samotnú schému návrhu novej organizačnej štruktúry, 

tak ako to zobrazuje schéma na obrázku 3. 

 

Obrázok 3:  Schéma návrhu novej organizačnej štruktúry klastrovej organizácie [autori] 

                       

Princíp spočíva v zrušení štruktúry postavenej na štábnych funkciách s pevnou náplňou a  kompetenciami 

a tvorbe pomerne voľnej organizačnej štruktúry s rozhodujúcim postavením jednotlivých 

projektových/výkonných skupín PS 1, PS 2, až  PS ...n,   ktoré voľne a pomerne samostatne zabezpečujú 

rozhodujúce činnosti klastra (projekty, zákazky, poradenstvo, procesy a pod.) a ich kooperáciu 

a koordináciu zabezpečuje manažment v pozícii univerzálneho koordinátora. Súčasťou tohto 

organizačného systému je aj samostatný tím, ponímaný ako servis projektov, zabezpečujúci ekonomické, 

právne, administratívne a ďalšie zabezpečovacie a obslužné činnosti a to súčasne pre všetky PS. Autorský 

návrh diagramu procesu inovatívneho projektového riadenia a koordinácie pre potreby riešenej klastrovej 

organizácie vidno v týchto súvislostiach a systémových prvkoch  (obrázok 4).  

Obrázok  4:  Návrh  procesu  riadenia projektov a koordinácia v klastroch  [15,autori] 
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Uvedený návrh dostatočne zodpovedne, jednoznačne a vyčerpávajúco popisuje nosné prvky a väzby 

medzi nimi v podmienkach dvojstupňového riadenia projektov a inžinierskych činností v klastroch pre 

zákazníkov a je vlastnou aplikáciou autorov s úpravami už overeného riešenia. Pritom je na mieste 

zvýraznenie faktu, že výsledkom činnosti projektového procesného manažmentu ako spojenia invencie 

a síl je a bude vždy záväzok klastrovej organizácie na výskum, technický vývoj, produkciu a inovácie pre 

priemyselné investičné a komerčné využitie jej členskými firmami [4]. 

 

4. NÁVRH AGILNÉHO PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU KLASTROV 

 

V súčasnej odbornej literatúre sa často píše o tzv. „agilnom projektovom manažmente“ ako riešení na 

prekonávanie tradičného priameho procesného modelu projektového manažmentu tak, ako to už bolo 

doteraz v texte uvádzané [15]. Takže o agilite sa hovorí, ak sa mení trojuholník zo stranami: „predmet 

projektu, náklady, čas zhotovenia“ a konvertuje sa na obrazec s vrcholmi: „hodnota, kvalita, obmedzenia“ 

a zavádza sa inovačný cyklus riešenia projektov pozostávajúci z piatich blokov, a to: vizualizácia, 

špekulácia, skúmanie, tvorba, uzatváranie. Výsledný predmet projektu  je prispôsobený osobitostiam 

manažovania klastrovej organizácie podľa autorského návrhu a pozostáva z jednotlivých tzv. subcyklov 

realizačných prírastkov. Potom sa dajú pomerne prehľadne znázorniť a prispôsobiť aj jednotlivé 

komponenty inovačného cyklu a jeho realizačných prírastkov v dôsledku pôsobnosti manažovania 

klastrových organizácií, tak ako je to na nasledujúcom obrázku 5. 

 

Obrázok 5:  Schéma agilného projektového manažmentu [15, autori] 

           

Už svetovo uznávaný odborník v tejto oblasti Jim Highsmith (Agile Project Management, Creating 

Innovative Products, 2010) uvádzaný v [3,15]  definoval hlavné ciele agilného projektového manažmentu, 

ako  priebežnú inováciu v turbulentnom prostredí , vhodnú pre klienta a  priebežné prispôsobovanie tak, 

aby projekt naplnil a uspokojil  predpovedané budúce požiadavky klientov, ďalej je to priebežné 
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dynamické zavedenie projektu na trhu, priebežné prispôsobovanie procesov, ľudí a ich reakcií na zmeny 

požiadaviek počas realizácie projektu a nakoniec priebežné zabezpečovanie spoľahlivosti a overovanie 

zistení a dielčich výsledkov z projektov. Tento typ projektového procesného riadenia klastra však nesie zo 

sebou značné nároky na profesionalitu a skúsenosti manažmentu a členov projektových realizačných 

tímov rovnako ako aj pomerne dobrú vybavenosť klastrovej organizácie technickými, technologickými 

a softvérovými nástrojmi. 

ZHRNUTIE                                                                                                                          

Manažment projektov špecializovaných na oblasť priemyslu, stavebníctva, výroby a osobitne energetiky 

a ekológie vo veľkých a medzinárodných obchodných spoločnostiach a holdingoch je bežným javom, no 

v klastrových zoskupeniach a ich firmách  (členoch)  ktoré sa projektom venujú, sú najčastejšie rozdiely 

voči tzv. „mega podnikom“ v jednorazovej tvorivej aktivite (v prípade, ak ide o projekt určený vlastným 

potrebám), alebo v krátkodobých, opakujúcich, či prelínajúcich sa aktivitách (v prípade, ak ide 

i manažérsky servis pri projektoch zákazníkov). Charakteristické pre takúto situáciu je, že [11, 15]: 

projekty majú kratší čas realizácie a to 3 mesiace až 1 rok; primerané finančné objemy a náklady na 

projekt s jednorazovými platbami; malý počet univerzálne odborne zdatných ľudí v tímoch; presný 

a konkrétny plán práce a harmonogramy; manažéri klastra sú často zároveň manažérmi projektov 

a projektové tímy pracujú v dennom kontakte; spracovanie úkonov a úloh projektu prebieha spravidla 

individuálne a manuálne; komunikačné kanály sú kratšie, rozhodovanie je rýchle, členovia tímu sa skôr 

a podrobnejšie poznajú, motivačné faktory sú pružnejšie a adresnejšie odhady a štúdie (ideové zámery) 

projektov, ktoré sú podkladom pre plánovanie, sú oveľa presnejšie a jednoduchšie, nakoľko je možné 

lepšie poznať konkrétne podmienky i celkovú históriu a potreby zákazníka i toho ktorého projektu. Táto 

výhoda a pomerná jednoduchosť je však zároveň možným zdrojom niektorých problémov, ktoré môžu 

v procesnom riadení/manažovaní projektov u klastra nastať, a to: konflikty záujmov a priorít u manažérov 

projektu a šéfujúci tím zároveň nedostatok cenovo dostupných špecialistov a alternatívnych náhradných 

riešení v projekte; aj keď je špecialista nasadený, rozsah projektu mu neumožní plné kapacitné nasadenie; 

často je čiastočne nadbytočný, časovo i finančne nákladný a neefektívny; väčšia citlivosť klastra i členov 

projektových tímov na konflikty a riziká, či nezhody v odbornom prístupe k obsahu projektov a súčasne 

paradoxné neformálne vzťahy môžu byť prekážkou v pracovnej disciplíne; prípadné omeškania, či 

nedostatok v niektorom z manažovaných projektov môže mať negatívny dopad na ostatné projekty 

(súslednosť, previazanosť a pod.). Autorský kolektív tohto príspevkuvníma klastre ako moderný 

a úspešný nástroj inovácií a upevňovania konkurencieschopnosti Slovenska a dlhodobo sa zaoberá 

predmetnou problematikou príspevku a to aj v rámci riešenia grantového projektu NFP313020ANX5, 

financovaného z prostriedkov EŠIF Ministerstvom hospodárstva SR pod názvom: Koncipovanie a rozvoj 

integrovanej inovačnej infraštruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore klastrovej organizácie 

NEK.  
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TVORBA SPOLOČNEJ EXPERTNEJ DATABÁZY OZE PRE ANALÝZU 

ENERGETICKÉHO HOSPODÁRENIA PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV 

 
Abstrakt 

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie sa stáva novodobým fenoménom ako ušetriť výdavky za 

energiu a taktiež ochrániť dlhodobo životné prostredie. Účelom a podstatou tohto príspevku je  mapovať 

vybrané energetické a environmentálne aspekty, vyhodnotiť možnosti inovačného potenciálu 

implementácie zdrojov OZE a najmä predstaviť na odbornú diskusiu vlastný autorský návrh metodiky 

ako monitorovať a analyzovať súčasný stav a úroveň energetického hospodárstva priemyselných 

podnikov z portfólia MSP pre zmeny smerujúce k zavádzaniu OZE do vlastnej prevádzky a výroby 

podnikov a poznania problémov ich riadenia a následných východísk pre vytvorenie synergie úspešnej 

podnikovej stratégie.  

Klúčové slová: inovačný potenciál, energetika, ekológia, obnoviteľný zdroj energie, energetická 

efektívnosť 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
Autorka  tohto príspevku je v doktorandskom štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulte 

baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, na školiacom pracovisku Ústavu zemských zdrojov a 

zaoberá sa problematikou využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a súvisiacou diagnostikou a 

navrhovaním modelov a systémov účelného riadenia energetických hospodárstiev priemyselných 

podnikov s adresným zameraním najmä na podniky zo segmentu MSP. Zároveň sa aktívne odborne 

zapája do výskumu v celoštátnej organizácii Národný energetický klaster NEK v týchto otázkach a je 

spoluriešiteľkou aj v rámci riešenia grantového projektu NFP 313020ANX5, financovaného z 

prostriedkov EŠIF Ministerstvom hospodárstva SR pod názvom: „Koncipovanie a rozvoj integrovanej 

inovačnej infraštruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore klastrovej organizácie NEK“ pre roky 

2020 až 2022.   
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1.1 Ciele výskumu  

Cieľom samotného výskumu a budúcej dizertačnej práce autorky bude tvorba uceleného koncepčného 

rámca pre vytváranie novej generácie nástrojov a postupov posudzovania, analyzovania, monitorovania a 

vyhodnocovania súčasnej pozície uplatňovania OZE v praxi v reálnych výrobných a obchodných 

prevádzkach  a následne navrhovania a zavádzania vybraných technických prostriedkov OZE do 

energetického hospodárstva  a to so zreteľom na špecifiká a možnosti malých a stredných podnikov 

(MSP). [3]  Očakáva sa budúci komplexný výstup po skončení monitoringu a analýz pre naprojektovanie 

univerzálneho modelu OZE týchto podnikov, navrhnutie nových prevádzkovo ekonomických, 

technologických a environmentálnych opatrení a následne vytvorenie Manuálu pre reálne uskutočňovanie 

návrhov zavádzania zdrojov OZE do prevádzky. [6, 7]   

Cieľom tohto príspevku je načrtnúť hlavné okruhy problémov súčasného uplatňovania OZE v 

hospodárstve SR, výhľadu do budúcna, potrieb, očakávaní a špecifikovania problémov vnímania OZE v 

podmienkach MSP a ich manažmentov a hľadanie možnej metodiky a modelu [5] pre mapovanie a 

vyhodnocovanie údajov o súčasnom stave a úrovni energetického hospodárstva a prístupe k energetickej a 

environmentálnej efektivite. V príspevku predkladaný postup autorky je preto akýmsi prehľadom a 

hľadaním možností a smerovania analytickej časti výskumu na pripomienkovanie a konzultovanie v 

rámci konferencie pre širšiu odbornú verejnosť. 

 

1.2 Formulácia pracovných hypotéz výskumu v téme 

Zodpovednosť celého výskumu pri riešení zvolenej témy v sebe komponuje vyslovenie a najmä 

preskúmanie a rozbor vlastných pracovných hypotéz, ktorých overovanie a obhájenie v rámci analytickej, 

experimentálnej časti sa po uskutočnení príslušných vybraných metód na príslušných vybraných 

skúmaných subjektoch dá objektívne prijať ako zistenie zodpovedané a potvrdzujúce , či naopak 

vyvracajúce danú hypotézu.  

Oblasti výskumu boli definované nasledovne:  

1. Analýza celkového stavu a úrovne manažérskeho riadenia  podniku; 

2. Analýza úrovne poznania manažérskych konceptov, metód a nástrojov pre energetické 

    hospodárenie a prevádzku 

3. Analýza úrovne uplatňovania nástrojov a prostriedkov zavádzania OZE do   MSP; 

4. Analýza poznania súčasného stavu a úrovne energetických nárokov prevádzky podnikov vo 

    vlastnej produkcii. 

Vychádza sa pritom v začiatkoch definovania pravidiel analýz z vlastných predpokladaných pracovných 

hypotéz [2, 9]  a to: 

Pracovná hypotéza 1: Súčasne dostupná vedomostná databáza pre manažmenty MSP je nehomogénna, 

rozsiahla a neusporiadaná a dostupné pracovné postupy a metódy pre hodnotenie a riadenie energetického 

hospodárstva podniku a jeho výsledkov a problémov sú vnímané manažérmi iba izolovane bez 

vzájomných súvislostí a uplatňujú sa tak iba čiastkové, nekoncepčné zásahy a riešenia problémov. V 

praxi to znamená, že so zvyšujúcou sa technickou úrovňou manažérskych nástrojov sa znižuje ich miera 

využívania a v prípade potvrdenia tohto výroku hypotézy, že technologický rozvoj a dostupné OZE 

nekorešpondujú s reálnymi potrebami a očakávaniami podnikateľskej praxe a trhu v danom segmente 

MSP. Táto hypotéza vlastne podporuje stanovisko a východisko, podľa ktorého v dôsledku veľkého 

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

vo firme MSP vzhľadom k je zázemiu, schopnostiam, možnostiam a času iba príliš nákladnými a 

náročnými procesmi, bez adekvátneho výsledného efektu a celkový stav a úroveň uplatňovania riadiacich 

zásahov do energetiky podniku je nižšia ako 50 % voči pomyselnému etalónu ideálneho fungovania na 

100%.  

Pracovná hypotéza 2: Technické portfólio energetického hospodárstva a súvisiaca organizačná štruktúra 

MSP sú koncipované ako zložky s nízkou úrovňou súčinnosti a bez poznania možných implementácií 

moderných OZE vo vlastnej priemyselnej produkcii či službách a prevádzkach podnikov, čo predstavuje 

stratu výkonnosti a prevádzkovej energetickej kapacity MSP v priemere o cca 30 – 50 %, pritom za 

normu pre porovnávanie sa berie stanovený ideálny definovaný stav fungovania inovačných procesov a 

riadenia podnikov. Táto hypotéza overuje, či je MSP schopné poznať a účelne nasadiť dostatočné OZE 

pre podporu svojho energetického hospodárstva. 
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OPATRENIA  NA  PODPORU  ENERGETICKEJ  EFEKTÍVNOSTI 
U všetkých druhov OZE vo všeobecnosti ešte pôsobia pre firmy a spotrebiteľov trhové bariéry ako 

chýbajúce dlhodobé stabilné podmienky vo výkupe vyrobenej elektriny, neexistencia systémových 

opatrení pre obyvateľstvo a iba minimálne investičné stimuly pre podniky. Potom sú to technologické 

bariéry, kde sa v súčasnosti neumožňuje využívať všetky OZE komplexne, lebo mnohé zariadenia sú 

veľmi drahé a vyrábané v zahraničí, pritom najvyššie nábehové trhové náklady v súčasnosti má stále 

fotovoltaika (minimálne 2 x viac ako iné OZE). Tiež sú tu informačné bariéry, výchova ľudí k uplatneniu 

a významu OZE a legislatívne bariéry a koncepcie  na využívanie OZE celoplošne a vo veľkom, ako aj 

systém úverov a financovania projektov a výstavby OZE. Zriaďovanie, prevádzkovanie a obsluhu OZE 

na Slovensku upravuje aj špeciálny právny predpis a to Zákon o podpore OZE a vysokoúčinnej 

kombinovanej výroby č. 309/2009 Z.z., ktorý upravuje podmienky, práva a povinnosti výrobcov elektriny 

z OZE, kombinovanou výrobou a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET) a 

výrobcov biometánu a stanovuje práva a povinnosti aj pre  aj pre ďalších účastníkov na trhu s elektrickou 

energiou a plynom, akým je napríklad prevádzkovateľ prenosovej sústavy. [4, 11, 12]   

V porovnaní s rokom 2010  vzrástla a stále rastie (tento trend sa dá odhadnúť ako odôvodnený aj do roku 

2040) podiel OZE na spotrebe energie z 10% na 26% (podľa metodiky vzťahujúcej sa k záväznému cieľu 

14% -dosiahnutému už pre rok 2020). V roku 2030 tento podiel dosiahne 20 %, pritom v nasledujúcom 

období bude využívanie OZE na výrobu tepla. Kým v období od roku 2010 do roku 2040 narastal a ešte 

vzrastie podiel elektriny z OZE na spotrebe elektriny z 19% na 29 %, využívanie OZE na výrobu tepla 

vyrastie z necelých 10% na veľmi závažných až viac ako 30%. Uvedené je bližšie uvedené na obrázku 1. 

 

Obrázok 1: Prehľad vývoja jednotlivých zdrojov energií pre výrobu elektrickej energie 

 
 

Zdroj: [1, 10]   

Základným dokumentom vo vzťahu k dosiahnutiu cieľa pomeru OZE na celkovom energetickom 

hospodárení SR bol  Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý vláda SR 

schválila uznesením č. 677/2010. Tento stále platný dokument predpokladal dosiahnuť 15,3% využitie 

OZE v pomere ku hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2020 a výhľadu do roku 2030 [4, 11]. 

Prioritou sú a budú technológie, ktorých využitie vedie k cenám energií blízkym trhovým s ohľadom na 

únosnú konečnú cenu energie. Ciele a súvisiacu stratégiu v oblasti OZE sa dá z dostupných údajov 

uviesť: [4, 9, 11]  

A1) zvýšiť využívanie OZE v pomere k hrubej konečnej energetickej spotrebe zo 14,0%  v roku 2020 na 

19,2%  v roku 2030, 

B1) zvýšiť využívanie OZE v pomere k hrubej konečnej energetickej spotrebe na minimálne 20 %  v roku 

2030, 
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C2) dosiahnuť využívanie  OZE na úrovni 80 PJi v roku 2020 a  120 PJi v roku 2030, dosiahnuť aspoň 10 

% podiel OZE na spotrebe palív v oblasti dopravy. 

Potom aj opatrenia na racionálne využívanie OZE v podmienkach podnikov a osobitne MSP sú takéto: 

A2) implementovať Integrovaný národný energetický a klimatický plán s cieľom splniť relevantné 

záväzné ciele EÚ, 

B2) zamerať štrukturálne fondy pre obdobie 2020-2027 v oblasti podpory OZE pre MSP najmä na výrobu 

tepla z OZE, 

C2) monitorovať nákladovú efektívnosť mechanizmov na podporu OZE, vrátane systému výkupných cien 

a vrátane vplyvu takejto podpory na konečné ceny pre odberateľov, zohľadňovať pri stanovení 

výkupných cien energie z OZE ich vplyv na konečnú cenu elektriny, 

D2) zabezpečiť transparentnosť podpory OZE stanovením vhodných výkupných cien pri neprenášaní 

časti podpory do investičných povinností sieťových odvetví, 

E2) zjednodušiť administratívne postupy tak, aby sa skrátil čas pre získanie príslušných povolení na 

inštaláciu zariadení využívajúcich OZE, predovšetkým v prípade menších projektov, 

F2) podporiť mechanizmy, ktoré umožnia lokálne a distribuované inštalácie OZE, ktoré prejdú z podpory 

doplatkom na iné mechanizmy nezaťažujúce koncového spotrebiteľa. 

K tomu je potrebné pripojiť aj podporné a motivačné systémy a metodiky pre vyvolanie záujmu a 

motivácie priemyslu a najmä MSP pre implementovanie OZE do svojich energetických podnikových 

hospodárstiev. 

Záverom je vhodné zvýrazniť, že v podmienkach implementácie OZE na základe doteraz uvedených 

poznatkov a zistení sa pre podnikateľské prostredie priemyselných MSP po vzore úspešných a hlavne 

potrebných riešení v zahraničí dajú u nás  účelne a efektívne v ich energetickom firemnom hospodárstve 

aplikovať hlavne OZE na báze solárnej technológie a fotovoltaiky, ale aj spaľovanie biopalív a čiastočne i 

využívanie zvyškového tepla formou rekuperácie na vykurovanie, výrobu elektrickej energie a chladenie 

prevádzok. V značnej miere totiž uvedené zistenie podporujú faktory prostredia v ktorom OZE na 

Slovensku pôsobia, čiže klimatologické podmienky, pomerne značné teplotné sezónne rozdiely, 

premenlivosť intenzity a časového priebehu slnečných dní, ako aj geologické a vodné prírodné pomery a 

pomery v energetickom  hospodárstve. 

 

RIZIKÁ ZAVÁDZANIA OZE DO PRAXE V PODMIENKACH MSP 
Pre zabezpečenie kritéria primeranej zodpovednosti a dostatočne reálnej databázy kvantít a kvalít údajov 

pri súčasných možnostiach spracovania agendy, vzhľadom na rozsah samotného výskumu a zároveň so 

zreteľom na dosiahnutie stavu pre maximalizáciu objektívnosti výpovednej hodnoty jednotlivých zistení 

pozorovaní experimentálnych meraní a hodnotení jednotlivých skúmaných podnikov typu MSP [2], je 

zvolené portfólio 30 podnikov   s predmetom podnikania v odboroch a segmentoch stavebníctva, 

strojárenstva, technických a servisných služieb, investičnej a inžinierskej i projektovej činnosti, ako aj 

technického poradenstva a konzultácií pre manažmenty a projektové realizačné tímy u týchto organizácií. 

Vzorovo konštituovaný nosný program podnikateľských aktivít je vytvorený ako kombinácia predmetu 

činností s obsahom a troma nosnými činnosťami, kde: 

    Skupinu A  prezentujú hlavné nosné činnosti podľa predmetu podnikania a to: inžinierska, konzultačná 

a poradenská činnosť, vypracúvanie dokumentácie pre dotácie a úvery a pod.  

    Skupinu B  prezentujú hlavné nosné činnosti podľa predmetu podnikania a to: stavebná a investičná 

činnosť, správa budov a nehnuteľností, stavebné opravy a úpravy, špecializované stavebné zákazky v 

energetickej, priemyselnej a environmentálnej oblasti, strojárska a stavebná materiálová výroba a servisné 

služby a pod. 

    Skupinu C  prezentujú hlavné nosné činnosti podľa predmetu podnikania a to: projektová návrhová a 

realizačná činnosť, poskytovanie obchodných dodávok a služieb, správa environmentálnych záťaží a 

technické občianske služby, predaj stavebných a technologických zariadení a materiálov a pod. [9] 

Pre zabezpečenia objektívnosti údajov autorkou tohto príspevku, sú všetky podniky a nimi vyslaní 

respondenti označení príslušným číslom a kódom a následne sú výsledky vnesené do spoločného 

hodnotiaceho súboru a na základe nich sa budú vo výskume vytvárať matice výsledkov a diagramy a 

následné audity a analýzy. Samotní respondenti sú (za dodržania zásady anonymity) bližšie uvedení vo 
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vzorovej tabuľke 1 a zároveň je v ďalšom texte uvedený samotný obsah dotazníkov, ktoré obsahujú 

súbory výrokov a otázok, ktoré sú obsahovo nastavené i formulované tak, aby zohľadňovali potenciálne 

overenie situácie samotnej úrovne a stavu manažovania a prevádzkovania energetického hospodárstva v 

MSP a zároveň aj samotnú úroveň disponibilných schopností a vedomostí manažmentov a personálu. 

Komentár a vysvetlivky ku konštelácii podnikov: Predmet podnikania, parametre chovania sa a údaje o 

výsledkoch doterajšej činnosti vybraného portfólia 30 podnikov má v rámci merania a vyhodnocovania 

uvedené údaje vyplývajúce z posudzovania v tabuľke 1 v ďalšom postupe analýz. Tu je zoradených 

náhodilým spôsobom tridsať podnikov pod p. č. 1 – 30, pritom u každého z nich boli mapované, 

sledované a následne merané nasledujúce údaje: doba existencie (od dátumu vzniku podľa údajov z 

obchodného, alebo živnostenského registra), brutto obrat (pre zabezpečenie anonymity údaje z portálov 

Finstat boli zaradené do štyroch kategórií a to: (a) neznámy údaj - podnik si neprial zverejnenie, potom 

kategória (b) do 50 tisíc €, kategória (c) nad 50 tisíc € do 300 tisíc € a nakoniec kategória (d) nad 300 tisíc 

€), miera zisku v % z celkového obratu podniku, uskutočňovanie inovačných aktivít (áno / nie), ďalej 

uskutočňovanie relevantného výskumu a lebo vývoja v jeho podmienkach (O áno, - nie), potom pozícia 

(podľa predmetu prevažujúcej podnikateľskej produkcie) v skupine skúmaných subjektov A, B, alebo C a 

nakoniec sa realizuje určenie koeficientu, čiže záverečné subjektívne posúdenie podnikov autorkou 

výskumu jednak podľa dokumentácie z podnikov, ale aj na základe rozhovorov a posúdenia ich aktivity 

na spoločnom brainstormingu účastníkov k téme.  

Následne bude vykonaná klasifikácia stupňom 1 – 2 – 3 podľa významnosti. Zo zistených meraných a 

hodnotených údajov portfólia skúmaných subjektov je možné napríklad pre výskumnú základňu vyvodiť 

nasledujúce súhrnné údaje (ilustračné údaje):  Podniky mladé, s dĺžkou existencie do 5 rokov sú v počte 

5, ďalej v dobe existencie 6 - 15 rokov je ich až 16, v dobe existencie 16 až 30 rokov je ich 9. Miera zisku 

(ako pomer hrubého brutto obratu k celkovému zisku) sa vypočíta z verejne dostupných údajov na 

príslušných ekonomických a daňových portáloch tak, že napríklad mieru zisku do 3 % (vrátane) vykazujú 

iba 5 subjektov, mieru zisku do 10 % vrátane, vykazuje 14 subjektov, mieru zisku od 11 do 20 % 

vykazujú 4 subjekty a 7 ich má negatívny výsledok – sú v strate. 

 

Tabuľka 1:  VZOR : Príklad portfólia vybraných skúmaných subjektov 
Podnik pod 

por. č. / 

stĺpec č.: 

Doba 

existencie 

1. 

Btto 

obrat 

2. 

Miera 

zisku % 

3. 

Inovácia 

 

4. 

Energetické 

hospodárstvo 

5. 

Výskum  

 

6. 

Pozícia 

 

7. 

Koeficient 

 

8. 

Podnik  1 

Podnik  2 

.......... 

......... 

Podnik 29 

Podnik 30 

5 

21 

 

 

6 

17 

a 

b 

 

 

b 

b 

-3 

12 

- 

 

12 

7 

a 

a 

 

 

a 

a 

 O 

- 

 

 

O 

O 

A 

C 

 

 

A 

B 

2 

2 

 

 

3 

2 

Zdroj: vlastná tvorba 

 

3.1   Komentár a vysvetlivky ku konštelácií respondentov je nasledovný: 

Každý z (v dotazníku účastných) podnikov typu MSP má v rámci merania a vyhodnocovania svoje 

zastúpenie prostredníctvom konkrétnej osoby – respondenta s príslušnými osobnostnými , odbornými a 

profilovými vlastnosťami a schopnosťami. Vo vzorovej tabuľke 3 je zoradených tridsať respondentov pod 

poradovými číslami 1 – 30, avšak presne podľa zoznamu materských vysielajúcich obchodných firiem, 

čiže číslo respondenta korešponduje s poradovým číslom vybraného skúmaného subjektu (ilustračné 

údaje): 

Respondenti sú zaradení podľa vstupných údajov (tabuľka 2) a to: Muž/žena (označenie pohlavia), Vek 

(počet rokov života pre posúdenie skúsenostnej a vedomostnej bázy v závislosti na veku), Prax (počet 

rokov - všeobecne od skončenia riadneho vzdelávacieho procesu), VŠ/SŠ (skončený príslušný stupeň 

dosiahnutého vzdelania), Výskum (uvedenie relevantného súboru informácii o respondentovi, či sa v 

doterajšej praxi zapojil aktívne do nejakého podnikového, inštitucionálneho, alebo externého výskumu, 

vývoja technológií alebo procesov, vynálezcovstva a podobne), Prax/firma (zistenie doby súvislého 

pôsobenia v skúmanom konkrétnej materskom subjekte na základe personálnej informačnej karty 
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zamestnávateľa), Inovácia (preverenie stavu, či daný respondent sa konkrétne v doterajšom svojom 

pracovnom živote zúčastnil alebo zapojil do konkrétneho inovačného výstupu a projektu so špecifikáciou 

pre energetické a environmentálne riešenia a to na základe osobného dotazníka a interview s 

respondentom), Koeficient - záverečné subjektívne posúdenie respondenta  jednak podľa osobného 

dotazníka, ale aj na základe rozhovorov a posúdenia jeho aktivity na spoločnom brainstormingu 

účastníkov k téme. Následne je vykonaná jeho klasifikácia stupňom 0 – 1 – 2 podľa významnosti.  

Všetci respondenti sú pripravení na obsah a ciele dotazníkového merania parametrov svojich podnikov a 

je konštatované veľmi zodpovedné pristupovanie k jednotlivým otázkam dotazníka pri zachovaní 

individuálnej anonymity každého skúmaného a hodnoteného MSP. Znalostná a demografická štruktúra 

jednotlivých respondentov (ilustračné údaje): je uvedená ako príklad v súbornej tabuľke 3 v ďalšom texte. 

Tabuľka 2:  VZOR:  Prehľad údajov osôb - respondentov zastupujúcich skúmané podniky 
Parameter 

/ 

Stĺpec č.: 

Muž/ 

žena 

1. 

Vek 

 

2. 

Prax 

 

3. 

VŠ/SŠ 

 

4. 

Osobná prax 

z výskumu 

5. 

Prax vo 

firme 

6. 

Inovácia 

 

7. 

Koeficient 

 

8. 

 

Respondent č.   1 

Respondent č.   2 

...... 

......  

Respondent č. 30 

M 

M 

 

 

M 

31 

38 

 

 

44 

7 

14 

 

 

25 

VŠ 

-- 

 

 

SŠ 

O 

-- 

- 

 

O 

3 

5 

 

 

13 

a 

a 

 

 

a 

2 

2 

 

 

2 

Zdroj: vlastná tvorba 

 

 

Tabuľka 3: VZOR:  Evidencia získaných meraní podnikov pre spracovanie analýz 
1. Celkový počet zamestnancov MSP ? Hodnotenie /odpovede: 

 1 – 9 

10 – 24 

25 – 49 

50 - 249 

? 

? 

? 

? 

2. Ročný finančný obrat? Hodnotenie /odpovede: 

 (a)  nie je známy  

(b)  do 50 tisíc €  

(c)  nad 50 tisíc € do 300 tisíc €  

(d)  nad 300 tisíc €  

? 

? 

? 

? 

3. Nosné odvetvie podnikateľskej pôsobnosti? Hodnotenie /odpovede: 

 Strojárstvo a automobilový priemysel  

Energetika a ekológia  

Stavebníctvo a správa nehnuteľností  

Doprava, logistika  

Spracovateľský ľahký priemysel  

Projektovanie a investičná činnosť  

Inžiniering, poradenstvo a konzultácie  

Služby, maloobchod a veľkoobchod  

Ostatné nezaradené služby, sociálne a osobné služby  

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

4. Región prevažujúcej pôsobnosti?                      Vybrať príslušný kraj: Hodnotenie /odpovede: 

 Bratislavský, Banskobystrický, Košický, ......, Žilinský  ????????? 

5. Skúmaný podnik má? Hodnotenie /odpovede: 

 - Vypracovanú podnikateľskú stratégiu a strategické ciele 

v energetickom hospodárstve ?  

- Vypracované energetické plány na úrovni funkčných produktových  

oblastí v organizácii ? 

- Zavedený procesný manažment - popísané, zmapované a definované 

riadiace a monitorizačné procesy a spotrebiteľské interné modely ?  

- Zavedený systém vyhodnotenia, inšpekcie a merania výkonnosti 

(spotreba energií a sledovanie technologickej energetickej záťaže)  

- Vypracované  modely procesov (toky činnosti) a plánované 

technologické, technické a prevádzkové inovácie  prístupné 

manažmentu a personálu  

- Zavedený systém manažérstva kvality produkcie (napr. podľa ISO,...)   

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

 

? 

? 
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6. Skúmaný podnik má zriadené špecializované organizačné tímy pre? Hodnotenie /odpovede: 

 - Tvorbu strategických plánov a strategické analýzy  

- Modelovanie procesov, alebo meranie výkonnosti  

- Systém manažérstva kvality produkcie  

- Inšpekcia a kontrola produktov a služieb  

- Inovácie a rozvoj organizácie  

- Žiadne z doteraz uvedených  

? 

? 

? 

? 

? 

? 

7. Ktoré z nasledujúcich moderných manažérskych a technologických 

podporných nástrojov riadenia, metód a konceptov sú Vám známe? 

Hodnotenie /odpovede: 

 - Systémy manažérstva kvality  

- Modely kvality EFQM, alebo CAF  

- TQM model riadenia   

- BPM – Business process management  

- Value Based Management – hodnotový manažment  

- Energetický audit a energetický monitoring produkcie 

- Žiadne z doteraz uvedených  

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

8. V riadiacich a organizačných procesoch sú používané za účelom 

efektívnosti činností nástroje?                          Vyberte jeden príklad: 
Hodnotenie /odpovede: 

 - Textové smernice, správy a analýzy daného stavu  

- Tabuľkové prehľady a grafy  

- Organizačné a prezentačné schémy  

- Databázové systémy a evidencie  

- Nástroje pre automatizovaný vývoj softvérových aplikácií  

- Expertné a poradenské navigačné systémy  

- Žiadne z uvedených  

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

 Poznámka:  Hodnoťte v škále dôležitosti 1 – 5  

(1 – veľmi dôležité+ 5 – nepodstatné/nedôležité 
1 2 3 4 5 

9. Čo u Vášho podniku považujete pri využívaní manažérskych 

nástrojov v riadení energetického hospodárstva za dôležité?  

     

 - Softwarová podpora  

- Prepracovanosť a aktualizácia metodiky riadenia  

- Podpora tímového ducha kreativity a inovatívnosti  

- Podpora rýchleho rozhodovania v krízových situáciách 

- Cena a prevádzkové náklady  

- Možnosť okamžitých čiastkových riešení na prekonávanie problémov  

- Rýchlosť zavedenia riešení  

- Úroveň podporných konzultačných externých služieb  

- Jednoduchosť a prehľadnosť zavedenia a používania nástrojov 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

 Poznámka:  Hodnoťte v škále dôležitosti 1–5 : 

(1- úplne sa stotožňujem, 5– vôbec nesúhlasím):  
1 2 3 4 5 

10. Do akej miery sú Vám vlastné nasledujúce výroky pre Vašu 

manažérsku prax? 

     

 - Ponuka súčasných manažérskych metód a nástrojov pre riadenie 

a posudzovanie energetickej a environmentálnej efektívnosti je ťažko 

orientovateľná  

- Väčšina súvisiacich metodík a techník manažmentu je komplikovaná, 

odborne náročná a preto sa skôr uprednostňujú vlastné intuície a úvahy  

- Manažéri potrebujú lacný nástroj pre rýchle rozhodovanie a inovačné 

riadenie s čo najväčším rozsahom komplexnosti vnímania problémov  

- Pri rozhodovaní je dôležitejšia rýchlosť ako zohľadnenie všetkých 

náležitostí a súvislostí  

- Manažérske nástroje už zavedené v spoločnosti v súčasnosti prinášajú 

očakávaný efekt podpory inovácií a efektívnej ekonomiky pre dodržaní 

minimalizácie energetickej náročnosti 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

? 

Zdroj: vlastná tvorba 

 

3.2    Oceňovanie parametrov respondentmi skúmaných subjektov 

Nasledujúca časť zhŕňa všetky získané údaje zhodnotení a meraní podľa vypracovaného dotazníka na 

základe vyjadrení a hodnotení vybranej skupiny respondentov a meraných a hodnotených údajov z 

jednotlivých skúmaných podnikateľských subjektov. Samotná už hore uvedená tabuľka 4 obsahuje 

získané hodnotenia respondentmi na všetkých desať otázok a výrokov vypracovaných a popísaných v 
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rámci zisťovania a hodnotenia respondentov. Následne vo vzorovej tabuľke 4 je vytvorená evidencia 

získaných meraní podnikov pre spracovanie interných údajov o ich energetickom hospodárení (EH) a to v 

členení spotreby elektrickej energie v KW/h, spotrebe tepla v KW/h, spotrebe vody v litroch/deň, 

spotrebe pary v %, podiele súčasných zdrojov z OZE na danom type energie v % v podniku a celkovej 

spotrebe energií z OZE v % z celkového energetického hospodárstva podniku.  

Tabuľka 4: VZOR: Evidencia získaných meraní podnikov pre spracovanie údajov o EH  
Podnik č. 

/ 

parameter 

Spotreba 

elektrickej 

energie    

kW/h 

Spotreba 

tepla 

kW/h 

Spotreba 

zemného 

plynu 

m3/h 

Spotreba 

vody 

l/deň 

Spotreba 

pary 

% 

Podiel OZE 

na danej 

energii  

% 

Celková spotreba 

zdrojov OZE v% 

Podnik  1 

.......... 

Podnik 30 
       

Zdroj: vlastná tvorba 

 

Dôležité je však sledovanie merateľných údajov za dlhšie obdobie (napr. za tri roky) a to aj v závislosti 

napríklad na ročných obdobiach na jednej strane a zároveň aj v závislosti na premenlivom uplatňovaní 

zdrojov energií pri premenlivej kapacite produkcie (výroby, služieb a pod.). Monitorovaním týchto 

údajov sa dá špecifikovať jednak súčasný stav a možnosti rozvoja a miery zapojenia OZE do 

energetického hospodárstva podnikov [13] a zároveň sa dá priblížiť a porovnávať aj údaje jednotlivých 

podnikov (v pomerných číslach) podľa príslušnej nosnej podnikateľskej činnosti skupiny A, B, alebo C. 

 

4.  RIZIKÁ ZAVÁDZANIA OZE DO PRAXE V PODMIENKACH MSP 
4.1   Závery z dotazníkového prieskumu a meraní výsledkov MSP sa očakávajú takto: 

1. Pri mapovaní nástrojov manažmentu, ktoré môže skúmaný podnik uplatňovať v vlastnej praxi v 

súčasnosti najviac pozitívnych odpovedí sa očakáva pre zavedený systém hodnotenia inšpekcie a merania 

energetickej výkonnosti a úspornosti, ďalej vypracovanú produktovú energetickú stratégiu a až potom 

nástroje ako procesný energetický manažment, či vypracované výrobné a prevádzkové servisné plány na 

úrovni podnikovej produkcie.               

2. Zvlášť podnetné budú zistenia o tom aké metódy manažérskych podporných nástrojov sú MSP známe, 

nakoľko najlepšie na tom je hodnotový manažment, ale naopak najslabšie sú na tom kalkulácie nákladov, 

manažovanie podľa cieľov, či systémy manažérstva kvality a energetické interné audity -  ako tieto 

uplatňujú v riadení energetického hospodárstva.  

3. Podniky sa pri výkone svojej činnosti budú podľa zistení stretávať najviac s akými riadiacimi nástrojmi 

a metódami, zistí sa ako vedia o uplatnených nástrojov, a používajú nanajvýš strategické analýzy a 

najslabšie sú na tom ostatné (v tabuľke 3) popísané  metódy, no pritom až 60 % podnikov vôbec nič 

neaplikuje pri riadení z uvedených manažérskych nástrojov. 

 

4.2   Vyhodnotenia výsledkov overovania pracovných hypotéz 
Ak výsledky popísané v časti 5.1. tohto príspevku preukážu, že rozhodujúca (teda aspoň nadpolovičná) 

väčšina logických odpovedí a meraných výsledkov preukáže/potvrdí vyslovené výroky v danej hypotéze, 

tak sa bude dať vo výskume a samotnej budúcej dizertácii potvrdiť správnosť pôvodne nastavenej 

hypotézy 1, respektíve aj hypotézy 2. Samozrejme iba overovanie hypotéz porovnávaním výsledkov na 

báze dotazníkovej metodiky považuje autorka za nedostatočné bez opory v implementácii ďalších 

konkrétnych analytických a diagnostických metód a meraní údajov o danom podnikovom energetickom 

hospodárstve. 

 

5.  ZÁVER 
Výsledky a zhrnutie návrhu a výsledkov budú predmetom záverečnej komplexnej správy výskumu a 

zároveň aj základňou pre dizertáciu autorky.  Cieľ, ktorý bol vytýčený na začiatku tohto príspevku 

prostredníctvom štúdia a informačných prameňov i konzultácií a mapovania súvisiacej informačnej bázy 

získať vedomosti o problematike aplikovania OZE v podmienkach firiem z oblasti MSP a úrovni ich 

prístupu k riešeniam a samotného manažmentu a zároveň načrtnúť budúce predpokladané a očakávané 
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výsledky z analýz sú       v značnej miere dodržané, naplnené a požadujú ďalšie štúdium a najmä 

konzultovanie a recenzie z odbornej praxe. Samotná realizácia a uplatnenie zistení z tohto postupne a v 

krokoch realizovaného výskumu (ktorého súčasťou je i publikovanie analytických postupov popísaných v 

predloženom príspevku) budú  však už v kompetencii jednotlivých podnikov z portfólia MSP a ich 

manažmentu i pracovných tímov.  
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MODEL IMPLEMENTÁCIE ENERGETICKY EFEKTÍVNEHO RIADENIA OZE 

V PRIEMYSLE 

 
Abstrakt: 

Účelom tohto príspevku je  mapovať vybrané aspekty a vyhodnotiť možnosti inovačného potenciálu implementácie 

zdrojov OZE vo vybranom segmente priemyselných firiem z oblasti MSP a konkrétne navrhnúť moderný 

inovatívny prístup formou modelu implementácie OZE v podmienkach príkladu typickej priemyselnej firmy 

k riešeniu jej energetickej bázy a zároveň predložiť na odbornú diskusiu konkrétny Manuál pre energeticky 

efektívne riadenie OZE vo takýchto firmách. Vychádza sa tu z premisy, že využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie  (OZE)  sa stáva novodobým fenoménom ako ušetriť výdavky za energiu a ochrániť životné prostredie. 

Kľúčové slová energetika, ekológia, energetický manažment, inovácia, obnoviteľný zdroj energie 

 

1. ÚVODNÉ  POZNATKY  K  TÉME 

 

Zadaním súčasnosti v energetike 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 energií (siete a rozvody), ako aj stabilitu dodávok energií a zároveň čisté prostredie  a znižovanie 

záťaží z minulosti i kompatibilitu z inými previazanými ľudskými činnosťami a  dostupnosť pre rôzne rozvinuté 

regióny [6]. Tomu podlieha aj projektovanie a výstavba perspektívnych energetických zdrojov s vysokou 

účinnosťou a ďalšie rozsiahle odborné témy súvisiace s procesným a produktovým riadením hospodárstiev 

priemyselných firiem vo svete i u nás [3]. Preto  je veľmi dôležité vyslovene nastaviť budúcich manažérov firiem k 

vnútornému presvedčeniu, že myslieť ekologicky a energeticky efektívne 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 a snahe zabezpečenia trvalej 

udržateľnosti [10].  

 

Takto dnes možno nazerať na  prepojenie energetiky s ekológiou prostredníctvom inovácií a zároveň vnímať 

potreby a očakávania kľúčových zákazníkov, ktorí v danej firme odoberajú produkty a užívajú jej služby [1]. Podľa 

môjho názoru je organickou súčasťou tohto diania preukázanie inovatívneho prístupu k riešeniu danej 

problematiky.  

 

Invenčná a inovačná schopnosť v každej firme znamená [4] pružnú reakciu na dopyt trhu, rýchlu realizáciu zmien a 

úpravu cieľov i  

podmienok, kvôli ktorým sa vždy uskutočňuje zavádzanie technológií a ekonomicky efektívneho a ekologicky 

prijateľného energetického hospodárstva do produkcie firmy.  

Pre správne pochopenie problematiky považujem za dôležité ozrejmiť súvisiace kľúčové pojmy a to sú hlavne: 

Energetika ako je vedný odbor, ktorý sa zaoberá hospodárnym využitím všetkých zdrojov a zásob energie a tiež 

priemyselné odvetvie dodávajúce energiu. Úlohou energetiky je riešiť technické, ekonomické a ekologické 

problémy sprevádzajúce získavanie energie z prírodných zdrojov a jej premenu na využiteľné formy, vrátane 

transportu a skladovania energie [8].  

 

Environmentalistika je vedný odbor zaoberajúci sa ochranou a tvorbou životného prostredia a takisto aj vplyvom 

tohto prostredia na utváranie osobnosti a vzťahu ľudí k životnému prostrediu. Pojmy ekológia , environmentalistika 

a životné prostredie sú synergické, navzájom prepojené a neodlúčiteľné výrazy ktorých chápanie a riešenie je pre 

ľudí existenčne dôležité [3].  

 

Energetický manažment je praktickou činnosťou, množinou aktivít riadiacich manažérov na dosahovanie cieľov; 

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

a úspešnosť firiem [2]. Podľa názoru jedného zo zakladateľov teórie manažmentu P. F. Druckera: „Manažment je 

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

manažment potom možno vnímať ako špecializovanú odnož manažérskej činnosti, zameriavajúcu sa na energetické 

zdroje, distribúciu energií, navrhovanie systémov a zariadení pre spotrebu a prevádzkovanie energetických sietí a 

zariadení a riadenie koncepcií a zmien súvisiacich so znižovaním energetickej náročnosti ľudských činnosti a 

výrobnej produkcie za požiadavky ochrany životného prostredia [7].  
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Obnoviteľný zdroj energie (OZE) je zdroj, ktorého energetický potenciál sa neustále obnovuje prírodnými procesmi 

alebo ľudskou činnosťou a vyznačuje sa celkovým potenciálom, čo je  energia obnoviteľného zdroja, ktorú je 

možné premeniť na iné formy energie za rok a jej kapacita je daná podmienkami z prírody. V podstate je to faktor 

nemenný z krátkodobého aj strednodobého hľadiska a obsahuje v sebe aj technický potenciál, teda časť celkového 

potenciálu, ktorá je využiteľná po zavedení dostupnej technológie a potom ide aj o využiteľný potenciál, ktorý sa 

dá vysvetliť ako technický potenciál znížený v dôsledku bariér v legislatíve a nevybudovanej infraštruktúry [5].  

  

 

2.    KONCIPOVANIE MODELU IMPLEMENTÁCIE OZE  V MSP 

 

Potenciál OZE na Slovensku z hľadiska produkcie energií súvisí najmä so sledovaním atribútu energetickej 

náročnosti modulových stavieb a investičných projektov a prevádzkové a investičné náklady energetickej 

náročnosti sú podrobne analyzované v [11].  Hovoria o významnom atribúte – energetickom zabezpečení 

vykurovania a chladenia, osvetlenia a prevádzkovania elektrických spotrebičov  a hlavne výrobných 

technologických zariadení, strojov a produktových liniek.  

 

Prevádzkové energetické nároky sa stavajú hlavným indikátorom ekonomičnosti prevádzky. Keďže ich hodnoty 

môžu byť ovplyvnené už vo fáze tvorby projektov, tu je možné významne zasahovať [11] do štruktúry objektov a 

technológií a ich prevádzky a modifikovať jestvujúce systémy a znalosti novými inováciami. Popis a hodnotenie 

súčasného stavu, energetická bilancia, výber zdrojov energií s uprednostnením možností OZE, ďalej ekonomické 

hodnotenie s určením miery návratnosti investícií a definovanie environmentálnych záťaží a faktorov trvalej 

udržateľnosti sú hlavnými vybranými atribútmi pre zameranie sa na inovácie. Zvyšovanie nákladov na energiu a 

znižovanie vplyvov na klimatické zmeny si u výrobných firiem špecificky z portfólia MSP vyžaduje vybudovať 

novú stratégiu v oblasti efektívneho nakladania s energiou pri stanovenej produkcii. Na systém energetického 

a prevádzkového riadenia v kompetencii manažmentu je preto potrebné nazerať ako na procesné riadenie, ktoré 

implementuje inovácie do výroby [12]. 

 

Obrázok 1: Energetický manažment v priemyselnej firme s malosériovou a kusovou produkciou [12, autorka] 

   

 

2.1   Vzorový model energetického manažmentu v priemyselnej firme MSP na báze OZE 

  

Vlastný model energetického manažmentu v priemyselnej firme s malosériovou a kusovou výrobou širšieho sortimentu  

Obrázok 1: Energetický manažment v priemyselnej firme s malosériovou a kusovou produkciou [12, autorka] 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2   Model energetického hospodárstva priemyselnej firmy 

      

 

 

Podstatnou náležitosťou zlepšovania inovačného potenciálu vybraných energetických a environmentálnych 

aspektov OZE v priemysle je podľa mnou v tomto článku prezentovanej mienky  uvedomenie si faktu, že 

projektovanie nových a významne úspešnejších firemných energetických modelov riadenia a prevádzkovania 
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produkcie a súvisiaceho energetického hospodárstva je možné iba vtedy, keď si firmy uvedomia, že ak chcú byť 

úspešné a vykazovať vysokú mieru inovatívnosti a produktivity, tak musia jednoducho skúšať viac vecí a viac 

projektov a produktov [9]. Návrh riešenia a opatrení pre tvorbu nového systému energetického hospodárenia firmy 

sa  dá jednoducho zobraziť formou vlastnej úvahy podľa obrázku  2, kde je uvedená schéma, ako sa realizujú v 

praxi  jednotlivé zložky riešenia a kľúčové budúce činnosti pre jej implementáciu vo firme, ktoré ďalej  rozoberá 

tento príspevok.  

 

Uvedený model  je v spojení s poznatkami z predchádzajúceho obrázku 1 a podrobnejšie špecifikuje návrh 

samotného modelu implementácie OZE v podmienkach skúmanej a riešenej vzorovej priemyselnej firmy 

a zobrazuje celý prístup k riešeniu problematiky a to  rozdelenie činností pri uplatení nového modelu energeticky 

efektívneho riadenia do jednotlivých zložiek a to do projektovej časti, kde sa postavil nový model energetického 

hospodárstva na báze OZE a zároveň monitoroval súčasný stav hlavných faktorov energetického hospodárstva 

firmy a nadväzne určenie krokov a priorít v rámci výrobno – technologickej zložky a súvisiacej riadiacej  a ďalej 

uvedenej organizačnej zložky vo firme.   

 

Obrázok 2:  Model riešenia Návrhu riadenia  a prevádzkovania produkcie a energetického hospodárstva firmy 

[autorka]  
    

 
 

Samotná tabuľka 1 popisuje vlastnú analýzu ktorá je spracovaná pri mapovaní súčasného stavu a súvisiacich zistení 

v prepojení jednotlivých analýz a to konkrétne stavu základného vybavenia firmy, stavu jej energetického 

hospodárstva a stavu samotného organizačno-technického zabezpečenia. 

 

Tabuľka 1:  Príklad analýzy/zistení o súčasnom stave hlavných faktorov energetického hospodárstva firmy 

[autorka] 
 

Analýzy Popis súčasného stavu 

 

Zistenia 

 

 

 

 

 

1. Produkcia výrobkov z oblasti v ktorej 

firma podniká. Ročná produkcia firmy. Obrat 

a predaj výrobkov a služieb. 

2. Prevádzka prostredníctvom firmou 

určených prevádzok – firiem, ktoré 

1. Väčšina firiem je úplne závislá na 

dodávkach energií z centrálnych 

distribučných zdrojov CZT u ktorých je 

zrejmé, že sú v rozhodujúcej miere tvorené 

konvenčnými energetickými výrobcami na 
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Analýza stavu 

základného   

vybavenia 

samostatne zabezpečujú príslušný rozsah 

výroby a súvisiaceho obchodu a služieb. 

Firmy ktoré spolupracujú alebo sú súčasťou 

firmy a  zaobstarávajú ekonomickú, 

administratívnu, personálnu funkciu. 

3. Zázemie firmy, popis interiéru, budovy a 

areálu. Popis exteriéru firmy, poveternostné 

podmienky, kde a v akej časti sa firma 

nachádza (východ, stred, západ). Zhrnutie 

napojenia budova objektov, čo sa týka sietí. 

Popis činnosti zamestnancov, externých 

pracovníkov.  

4. Technologické vybavenie a zároveň 

jednotky spotreby energií a elektrické sušiče 

výrobkov či v administratívnej budove alebo 

výrobných halách 

 

báze fosílnych palív, atómovej energie 

a ropných produktov a plynov, ktoré zaťažujú 

významne životné prostredie a navyše ich 

efektivita, stratovosť a nejasné vyúčtovania 

skutočnej spotreby sú v praxi často otázne.                                                 

2. Súčasne so zmenou primárneho systému 

energetického hospodárenia danej firmy 

voľbou nových OZE je potrebné hodnotiť aj 

súčasný technický stav zariadení,  bez ohľadu 

na zdroje energií a  to riešením 

a modernizáciou sekundárnych opatrení ako 

sú stavebné úpravy,  modernizácia, strojov 

a výmena spotrebičov energií a podobne.     

3. Zváženie nového zateplenia budov a 

skladov, opravy striech, výmena 

vykurovacích jednotiek a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza stavu      

energetického  

hospodárstva 

1. Popis vykurovania firmy a budov ktoré sa 

používajú. 

2. Zabezpečenie elektrickou energiou pre 

kancelárie, výrobné priestory a najmä pre 

strojový a technologický park  je 

zabezpečené dodávkami a napojením na 

distribučnú sieť cez centrálny pripojovací 

rozvádzač inštalovaný vo firme. 

 

1. Vykurovanie firmy a budov je 

zabezpečované prostredníctvom systému 

CZT z rozvodov  prostredníctvom distribúcie 

správcu  areálu, v ktorom je daná firma 

dislokovaná. 

Vykurovanie je zabezpečené štandardnými 

vykurovacími telesami- radiátory, ohrievače, 

prietokové ohrievače vody a pod. 

2.  Elektrické meranie a rozvádzanie energií 

je iba z jedného miesta, bez záložného zdroja 

možného prepojenia a bez možnosti 

diverzifikácie iných zdrojov elektrickej  

energie a tepla v súčasnosti. 

3.  Vykurovacie telesá sú poväčšine zastarané 

a v súčasnosti energeticky veľmi náročné, 

s veľkou zotrvačnosťou sálania po vypnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza stavu 

organizačno – 

prevádzkového 

zabezpečenia 

1. Sledovanie a meranie priebežnej spotreby 

energií, vyhodnocovaní a korekciách ročnej 

spotreby technických médií na základe 

fakturácií dodávateľov tepla a elektrickej 

energie. 

2. Pomerne pravidelná údržba jestvujúceho 

parku strojov a zariadení pre zabezpečenie 

pravidelného procesu výroby bez prestojov. 

3. Formálna evidencia procesov a produkcie 

formou zákazkových listov, interných 

firemných technologických postupov 

s určením základného rozsahu normohodín 

spotreby a existencia ročných, kvartálnych 

a mesačných plánov produkcie. 

1. Evidencia a meranie spotreby energií 

a tepla sa uskutočňuje iba sprostredkovanie- 

na základe fakturácie vonkajším 

dodávateľom energií a zapisovania 

mesačných  spotrieb na elektromeroch budov                                                            

2. Servis a údržba výrobných  zariadení 

a strojov sa vykonáva jednak priebežne podľa 

potreby a prípadných havarijných situácií 

a porúch a jednak pravidelne, avšak len na 

základe rutiny a bez podrobnej hĺbkovej 

analýzy skutočnej hodnoty a životnosti 

strojov.                                               

3.Technologická príprava a projektovanie 

výrobkov a technologických procesov vo 

firmách  sa z technického aspektu robí 

profesionálne, avšak chýbajú analýzy 

a vyhodnotenie skutočnej energetickej 

náročnosti vytvorenia týchto produktov. 
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3.  NÁVRH MODELU IMPLEMENTÁCIE OZE V PRIEMYSLE 

 

Na nasledujúcom obrázku 3 je navrhnutý v rámci môjho výskumu schematicky zobrazený jednoduchý pracovný 

model implementácie OZE v podmienkach  firmy zo segmentu MSP pre riešenie zavedenia konkrétnych návrhov 

OZE do jej energetického hospodárstva. 

 

  

Obrázok 3:  Model implementácie OZE v podmienkach priemyselnej firmy [autorka] 
 

 

 

Schéma ukazuje firmu ako systém (obsahujúci činnosti manažmentu, personálu a výrobných procesov), do ktorého 

vstupuje energia E, ktorá bola pred tým analyzovaná a zhodnotená v zmene aplikácií pôvodných konvenčných 

zdrojov energetiky (KZE)  na kombináciu  OZE s KZE podľa do budúcna vytváraného účelného firemného 

energetického mixu. Systémové väzby v schéme : 1, 2, 3, 4, ukazujú proces implementácie zásahov pre zavedenie 

OZE a väzba 5 je spätnou odozvou z realizácie produktov a služieb a ich dopadov na ďalšie informácie a riadenie 

danej priemyselnej firmy. 

4.  NÁVRH MANUÁLU ENERGETICKY EFEKTÍVNEHO RIADENIA FIRMY 

 

Energetický manažment firmy spočíva v stanovení a vyčlenení samostatných riadiacich zásahov a kompetencií v 

riadiacich a kontrolných činnostiach, výrobe  a prevádzke v rámci internej firemnej organizačnej štruktúry 

a rozdelenia riadiacich a vykonávacích kompetencií s dôrazom na uplatňovanie autorkou príspevku navrhovaného 

Manuálu energeticky efektívneho riadenia firmy EER . Navrhnutý a konkrétne definovaný manuál,  postavený na 

uplatnení zásad použitia OZE v podmienkach danej firmy obsahuje základnú špecifikáciu procesov/činností 

zovšeobecnených aj pre potreby a podmienky v priemyselných firmách segmentu MSP a sledované vstupy i 

samostatné, od vstupov závislé konkrétne výstupy a úlohy ktoré navrhujem uskutočňovať rámcovo pre úspešné 

energeticky efektívne  riadenie manažmentu na báze OZE  (tabuľka 2).  

 

Ide vlastne o prehľadný návod pre firmu  pri riadení jej energetického hospodárstva, ktorý sa dá vnímať ako 

samostatný manažérsky riadiaci, rozhodovací, realizačný a kontrolný nástroj, zabezpečujúci najdôležitejšie známe, 

možné a dostupné zistenia, zásahy a opatrenia ktorými môže firma úspešne zaviesť a uplatňovať energeticky 

efektívne a ekologicky bezproblémové a pritom aj veľmi inovatívne hospodárenie a zásobovanie firmy energiou 

prostredníctvom OZE. Výhodou tohto manuálu je jeho možnosť spracovania a prepojenia do systému 

elektronického automatizovaného riadenia a vyhodnocovania s podporou expertného IT systému v budúcnosti, 

nakoľko manuál a jeho segmenty po dostatočnej budúcej dekompozícii prvkov má logicky určený sled jednotlivých 

prvkov.  
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Tabuľka 2:  MANUÁL  ENERGETICKY  EFEKTÍVNEHO  RIADENIA  FIRMY  [autorka] 

Vstupy procesu Výstupy procesu 

1. Zahájenie interného firemného projektu EER 

Potrebné je určiť strategický cieľ v oblasti energetiky 

a ekonomiky prevádzky firmy, odborné pravidlá 

a predpisy, technické, materiálové a technologické 

zázemie a personál ktorý je k dispozícii 

Musia sa ujasniť samotné komplexné technické 

a organizačné zadanie pre manažment firmy, určiť 

úlohy a kritériá pre hodnotenie a zabezpečiť 

dokumentáciu pre realizáciu OZE. 

Je nutné stanoviť  súčasné i budúce potrebné vedomosti 

a znalosti o aplikácii OZE v energetickom hospodárstve 

firmy a určiť ako šetriť a k akým hodnotám energetickej 

spotreby je potrebné sa dostať pri energeticky bezpečnej 

prevádzke firmy vo výrobných procesoch. 

Vypracovať elaborát  informačných 

a implementačných databázach a skúsenostných 

faktoroch v rámci firemného manažmentu 

Dôležité je podrobne preštudovať a vyhodnotiť už 

známe poznatky a možnosti aplikácií OZE do 

podmienok firmy a zistiť ako funguje konkurencia 

v tejto oblasti aplikácie 

Určiť základný rozsah  potrieb a očakávaní ktoré 

stoja pred danou firmou v dôsledku prechodu na OZE 

a ktoré budú prínosom pre zákazníkov a produkty 

firmy. 

2. Plánovanie organizačných predpokladov, potrieb a koncepcie  EER vo firme 

Určiť osnovy a definíciu úloh, ktoré treba riešiť a s tým 

súvisiace určenie súčasného stavu energetického 

hospodárenia firmy 

Navrhnúť predstavu o konečnom cieľovom 

realizovaní OZE a o ich parametrov, ako aj 

harmonogram a plán činností pre daný  projekt EER 

Určiť obsah technickej, technologickej, stavebnej  

a ekonomickej dokumentácie, ktorá bude potrebná pre 

realizáciu zavedenia OZE do firmy 

Pripraviť projektovú a realizačnú dokumentáciu pre 

schvaľovacie konania a podklady na nákupy 

technológie a riadiacich systémov OZE 

3. Riadenie a koordinácia samotného projektu inštalácie a zavedenia OZE do firmy  

Ide o vstupy o schválení plánu realizácie a kompetencií 

riadenia projektu ako dokumentu pre manažment, ďalej 

o popis obsahu a zložiek projektu a spracovanú 

dokumentáciu schválených zmien, doplnkov, úprav 

a inovácií 

K výstupom sa dá určiť materiálno-technické 

a organizačné parametre projektu, požadované 

a uskutočnené zmeny a opravy, výkon stavebných 

a montážnych inštalačných prác a porady vedenia 

firmy o stave realizácie. 

4. Určenie kompetencií a spôsobilosti personálu v prevádzke firmy pri EER 

Vypracovanie Plánu personálneho a organizačného 

zabezpečenia a kompetencií prevádzkových pracovníkov 

pri obsluhe a riadení OZE vo firme a tiež určenie 

rozsahu spôsobilostí a znalostí personálu. 

Je nutné mať rozpis funkcií a náplní prác pre 

jednotlivých členov personálu v EER a požiadaviek 

na kvalifikačné náležitosti personálu. 

8. Určenie firemnej organizačnej a technickej kultúry vo 

firme a vypracovanie firemnej metodiky a interných 

 prevádzkových a ekonomických i bezpečnostných 

predpisov a smerníc 

8. Úprava a aktualizácia i doplnenie predpisov 

a smerníc firmy pre obsluhu a aplikáciu OZE 

5. Koordinácia projektového riadiaceho tímu pre zavedenie a realizáciu EER 

Musí sa vyhotoviť Plán realizácie a vykonávania 

projektu osadenia OZE, spracovať všetky požadované 

predpisy a prevádzkové normy a určiť organizačné 

zabezpečenia personálu dodávateľov a vlastnej firmy pri 

realizácii 

Napísanie hotových správ o riešení technologických 

a technických úprav a inštalácií OZE v prevádzke 

firmy 

Takisto sa sleduje stav a overovanie výsledkov 

prípadných opráv a budúcich čiastkových výstupov 

priemyselnej produkcie firmy v zmenených 

podmienkach. 

 

 

Presne sa definujú a sledujú motivačné a stimulačné 

kritériá členov tímu 
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6. Rozvíjanie  činností  manažmentu 

 

Úlohou je  poverenie k uskutočneniu prípravných, 

realizačných a prevádzkových zásahov a prác pri 

inštalácii OZE a kreovanie prevádzkového a riadiaceho 

interného tímu, ako aj Plán obsadzovania pozícií 

projektového riadenia externými konzultantmi podľa 

potreby 

Výstupom je Hodnotenie výkonnosti riešiteľského 

projektového tímu, ako aj zápisnice z výsledkov 

priebežného hodnotenia spokojnosti manažmentu 

a personálu firmy 

Súčasťou sú požiadavky na prevádzkové financovanie 

činnosti tímu a vlastného motivačného a odmeňovacieho 

systému firmy 

Súčasťou musí byť i samotné Hodnotenie výkonnosti 

a profesionálnych výstupov práce jednotlivcov tímu 

v EER 

7. Výber dodávateľov technológií a servisných služieb implementácie OZE do prevádzky firmy 

Tu sa určuje zoznam a mapovanie kvalifikovaných 

dodávateľov pre OZE, obstarávacia dokumentácia, 

špecifikácia konkrétnych požiadaviek a zmluvných 

podmienok pre dodávateľa vrátane inštalačných 

a servisných prác, ako aj súvisiace garancie. Tiež je 

dôležité mať firemné nákupné pravidlá, postupy 

a požiadavky. 

Výsledkom je vždy výber a vyhodnotenie 

dodávateľov, rozpis úloh a termínov plnenia 

a zmluva o dodávke, ako aj riadenie samotnej 

inštalácie OZE vrátane stavebných sprievodných 

prác, garancií a zácviku personálu firmy. Sleduje sa 

aj definícia predmetu a nárokov na energie / spotrebu 

a ekologické dopady v reálnom prostredí inštalácie. 

8. Informácie o zásahoch do riadenia a povinnostiach organizačných zložiek firmy 

Sem patrí Plán riadenia firemnej komunikácie, určenie 

zodpovedajúcej organizačnej  štruktúry a opatrení pre 

firmu a jej manažment s presným popisom  náplne práce 

pre každého pracovníka. 

Výstupom má byť súpis prípadných požiadaviek  na 

zmenu v súbore firemných procesov a kompetenčné 

úpravy v organizačnej štruktúre firmy 

Takisto sa vypracujú Súhrnné správy o stave vytvorenia 

a implementácie projektu 

Dôležité sú pre dôsledné komunikovanie firmy so 

zákazníkmi aj Podklady a hodnotenia pre zákazníkov 

s uvedením pozitív, prečo sú výrobky firmy dobré 

v závislosti na zavedení OZE do EER firmy. 

9. Monitoring a kontrola 

Táto činnosť sa týka hlavne schválených výstupov 

projektu inštalácie a zavedenia OZE do EER firmy, ako 

aj meraní a priebežných kontrol budovania celého OZE 

a dodávateľských inštalačných a servisných vzťahov 

Firma musí zabezpečiť schválené  a odmietnuté 

zmeny, nápravné zásahy a preventívne riadiace akcie 

a opravy podľa potreby a neustále kontrolovať 

a aktualizovať celý systém a odporúčať inovatívne 

zásahy.  

Dôležité je navrhnúť podľa potreby a uskutočniť 

operatívne zmeny, zásahy a opravy systému a sledovať 

hlásenia o príprave a spustení do prevádzky. 

Tiež treba predkladať Monitorizačné správy pre 

objektívne sledovanie celého procesu zavádzania 

OZE do priemyselnej produkcie  a prevádzky firmy. 

10. Ukončenie a vyhodnotenie projektu EER firmy 

Musí sa spracovať projekt skutočného  vyhotovenia 

a vydať príslušné interné prevádzkové predpisy, 

skontrolovať či dosiahnuté inštalácie zariadení OZE sú 

v súlade s projektom a funkčné. 

Tu je treba mať schválený energetický firemný 

passport firmy pre výsledný produkt, a jeho výsledky 

v podmienkach aplikácie OZE a uskutočniť 

vyúčtovanie a finančné vyrovnanie inštalácie. 

Potrebné je vytvoriť zoznam priebežne doporučených 

zlepšení a súhrnnú technickú správu a výsledky meraní 

zo zahájenia činnosti OZE vo firme. 

Vyúčtovanie celého projektu a vystavenie fakturácie 

a na záver urobiť administratívne uzatvorenie 

a publikovanie zovšeobecňujúcich poznatkov pre 

potreby interného personálu a aj pre odbornú 

verejnosť. 

Vhodné je mať odborné a teoretické vyhodnotenia  z 

inštalovanej  aplikácie  OZE a jej EER pre použitie 

u iných firiem MSP v tejto oblasti 
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5.  ZHRNUTIE 

 

Podstatnou náležitosťou chápania celého riešenia implementácie OZE do energetického hospodárenia firmy však je 

podľa môjho presvedčenia uvedomenie si dôležitého faktu, že vzhľadom k charakteristikám a možným 

dosiahnuteľným parametrom OZE v praxi nie je reálne možné navrhnúť energeticky bezpečný a spoľahlivý systém 

bez primeraného a najmä stabilného podielu aplikácie vonkajších energetických zdrojov na báze KZE, čo znamená 

pre firmu na jednej strane vylúčenia aplikácie centrálneho zásobovania teplom CZT a riešenie  vykurovania 

a prípravy teplej úžitkovej vody (TUV) výlučne na báze prípravy prostredníctvom elektrickej energie, avšak 

zároveň bude potrebné zabezpečiť naďalej pravidelnú dodávku elektrickej energie z externého zdroja 

prostredníctvom dodávok distribučných elektrifikačných sietí [6, 7]. 

 

Publikovaný konferenčný príspevok sa stáva súčasťou výsledkov mojej práce v rámci doktorandského štúdia na 

TUKE v Košiciach a zároveň aj riešenia grantového projektu riešiteľa - Národný energetický klaster  NEK 

s označením: NFP313020ANX5, financovaného z prostriedkov EŠIF  Ministerstvom hospodárstva SR pod 

názvom: „Koncipovanie a rozvoj integrovanej inovačnej infraštruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore 

klastrovej organizácie“, čiastkovej výskumnej úlohy č. 1.1: „Tvorba spoločnej expertnej databázy a analýza 

energetického a environmentálneho prostredia v EÚ, SR a krajinách V4“ a súvisí s činnosťou  II.2 projektu: 

Produktový ekodizajn nových energetických a ekologických investičných projektov. 
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