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Vážení účastníci a prispievatelia, kolegovia a čitatelia 
Dostáva sa Vám do rúk Zápisník príspevkov a prezentácií a abstraktov príspevkov o úspešných inovačných 
riešeniach a prístupoch pre podnikateľskú sféru v rámci klastrových politík a spolupráce krajín V4 ako 
príspevok podpory trvalej udržateľnosti a konkurencieschopnosti.  
Obsahovo dokument predstavuje cielené vystúpenia autorských kolektívov zo Slovenska s cieľom 
predstavit partnero zúčasnených krajín svoje snaženia a dosiahnuté výsledky jednak v oblasti klastrovej 
politiky a možností spolupráce, následne problematikou inovácií, energetickej situácie a osobitne 
obnovitelných zdrojov energií a v neposlednom rade aj environmentálními aspektami súčasnej 
hopsodárskej situácie.  
 
Dear participants and contributors, colleagues and readers 
You will receive a Notebook of contributions and presentations and abstracts of contributions about 
successful innovative solutions and approaches for the business sphere within the framework of cluster 
policies and cooperation of the V4 countries as a contribution to support sustainability and competitiveness. 
In terms of content, the document presents targeted performances by author collectives from Slovakia with 
the aim of presenting their efforts and achieved results to the partners of the participating countries, both in 
the area of cluster policy and cooperation opportunities, then the issue of innovation, the energy situation 
and especially renewable energy sources, and last but not least, the environmental aspects of the current 
hopsodar situation. 
 
Kedves résztvevők és hozzászólók, kollégák és olvasók 
A fenntarthatóság és a versenyképesség támogatásaként a V4-országok klaszterpolitikáinak és 
együttműködésének keretein belül kap egy Jegyzetfüzetet, amely hozzászólásokat és prezentációkat és 
hozzászólások kivonatait tartalmazza az üzleti szféra sikeres innovatív megoldásairól és megközelítéseiről. 
A dokumentum tartalmilag szlovákiai szerzői kollektívák célzott előadásait mutatja be azzal a céllal, hogy 
bemutassa erőfeszítéseiket és elért eredményeiket a résztvevő országok partnereinek mind a 
klaszterpolitika, mind az együttműködési lehetőségek terén, majd a innováció, az energetikai helyzet és 
különösen a megújuló energiaforrások, és nem utolsósorban a jelenlegi hopsodar helyzet környezetvédelmi 
vonatkozásai. 
Tento informačný a publikačný výstup je súčasťou činností v rámci projektu: „Koncipovanie  a  rozvoj  integrovanej  inovačnej 
infraštruktúry a  vedomostnej bázy v  európskom priestore klastrovej organizácie NEK“, spolufinancovaného z  prostriedkov 
Európskej únie   prostredníctvom Ministertva hospodárstva Slovenskej republiky.                                                                                                                                                                                                      
                                     Kód výzvy:  OPII-MH/DP/2020/10.3-29                               Kód NFP: 313020ANX5 
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Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., DBA, MBA 

Ing. Katarína Koporová, MBA 

Ing. Bc. Simona Novotná,  

Ing. Peter Janči 
Národný energetický klaster NEK, Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava 
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Abstrakt 
Predkladaný príspevok stručne popisuje hlavné princípy a aspekty organizovania osobitého produktu konferenčnej 

činnosti so špecifickým zameraním na oblasť energetiky, ekológie a príbuzných technických odvetví. Predstavuje model 

vzťahov medzi faktormi konferencie a jej dopadmi na odbory pôsobnosti. Prínos je vo vytvorení moderného 

organizačného modulu pre kooperáciu a riadenie konferencie, aplikovateľného v širokom rozsahu u organizátorov 

konferencií v praxi. 

 

Kľúčové slová  
konferencia, kritériá projektu, faktory, systém organizácie, odbory pôsobnosti 
 

Abstract 
The presented paper briefly describes the main principles and aspects of organizing a specific product of conference 

activities with a specific focus on energy, ecology and related technical sectors. It presents a model of the relationships 

between the factors of the conference and its effects on the fields of activity. The benefit is in the creation of a modern 

organizational module for cooperation and conference management, applicable to a large extent to conference organizers 

in practice. 

 

Absztrakt 
A bemutatott hozzászólás röviden ismerteti a konferencia tevékenységének egy speciális terméke megszervezésének fő 

elveit és szempontjait, különös tekintettel az energia, az ökológia és a kapcsolódó műszaki iparágak területére. Modellt 

mutat be a konferencia tényezői és a tevékenységi területekre gyakorolt hatása közötti összefüggésekre. Ennek előnye egy 

korszerű együttműködési és konferenciaszervezési szervezési modul létrehozása, amely a gyakorlatban a konferencia-

szervezők széles körében alkalmazható. 

 

Keywords  
conference, project criteria, factors, organization system, fields of activity 

 

Kulcsszavak: 
konferencia, projekt kritériumai, tényezők, szervezeti rendszer, tevékenységi területek 
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Stručný popis riešenej problematiky 
Národný energetický klaster NEK (ďalej len „NEK“) je z právneho aspektu záujmovým združením právnických osôb 

(významných slovenských podnikateľských subjektov, výskumných inštitúcií i  podnikov MSP) a z aspektu zamerania 

priemyselným zoskupením v segmente priemyslu a adresne stavebníctva, energetiky a ekológie. NEK pôsobí na trhu už 

10 rokov a je lídrom inovácií a aplikovaného výskumu v danej oblasti pôsobnosti. Dlhodobo garantuje viaceré inovačné 

a vzdelávacie projekty a spolupracuje s ústrednými rezortnými orgánmi odbornými agentúrami, univerzitami a komorami 

v SR. 

 

NEK už viac ako desať rokov je autorom a organizátorom ENERGOFUTURA a organizuje špičkovú stredoeurópsku 

konferenciu v odbornej záštite Ministerstva hospodárstva SR ako projekt stretnutia lídrov slovenskej a medzinárodnej 

energetiky a ekológie. [2]   Konferencia je nosnou odbornou akciou v tejto branži aj v rámci krajín V4 a patrí medzi päť 

najvýznamnejších odvetvových konferencií tohto druhu v EÚ. To však dlhodobo kladie nároky na kvalitu, technickú, 

obsahovú a organizačnú úroveň konferencie, ktorú pravidelne navštevuje a svoje výsledky najmä v oblasti inovácií 

a nových procesov a produktov v dotknutých odvetviach prezentuje vždy minimálne dvesto až tristo účastníkov 

z dotknutých odborov. [3]  Aj preto bolo potrebné prehodnotiť obsah tohto podujatia s cieľom vybudovania organizačnej 

schémy a ponímania konferencie nielen ako na stretnutia účastníkov s prezentáciou ich produktov a výsledkov práce, ale 

najmä ako na systém vzdelávania a podpory oblastí priemyslu v energetike, ekológii a stavebníctve v dlhodobej 

prerspektíve a s jasnými pravidlami fungovania tak, aby sa konferencia ako značka doslova stala moderným nástrojom 

spolupráce v priemysle, energetike a ekológii v európskom priestore. Pritom pojem konferencia sa chápe nielen v úzkej 

definícii významu slova [1], ale voľnejšie a širšie jako fórum komunikácie a výmeny skúseností a predstavovania 

vlastných riešení prezentátorov.  

 

Nejde tak iba o účasť na samotnej konferencii, ale hlavne o budovanie systému komunikovania a konzultovania spojitých 

problémov v daných odvetviach a to priebežne a sústavne. To má byť podľa autorov tohto príspevku a samotných 

organizátorov konferencie nosnou ideou do budúcna. Aj preto boli postupne vypracované postupy i nástroje pre 

zabezpečenie organizačného a programového chodu ENERGOFUTURA, z ktorých autori v tomto príspevku predstavujú 

aspoň tie hlavné princípy. 

 

Pritom je kladený dôraz na vytvorenie samotnej špecifikácie hlavných činností a kritérií projektu konferencie, dalej na 

vzťahy medzi faktormi konferencie a jej dopadmi na odbory pôsobnosti a v neposlednom rade aj na predstavenie 

moderného organizačného modulu pre kooperáciu a riadenie konferencie. 

 

                              ŠPECIFIKÁ KONFERENČNEJ ČINNOSTI V PRIEMYSLE,  

                         ENERGETIKE A EKOLÓGII Z ASPEKTU VÝMENY  

                                            POZNATKOV A VÝSLEDKOV: 

 
Energetika a súvisiaca environmentálna agenda sú dnes rozhodujúcou priemyselnou oblasťou ľudskej pôsobnosti 

s nenahraditeľným a kľúčovým dopadom na samotnú existenciu nielen ľudskej spoločnosti na jej súčasnom 

priemyselnom a produktovom stupni vývoja, ale aj na celú planétu Zem a všetko na nej žijúce tvorstvo a prírodu. Tieto 

sektory sú zároveň prepojené a priamo ovplyvňujú podstatné priemyselné odvetvia ako strojárenstvo, hutníctvo, 

stavebníctvo, elektrotechnika, materiálové produkcie a výskum i vývoj v odvetviach. 

 

Súčasná moderná doba aj vzhľadom na osobitosti organizačných schém konferencií a stretávaní vedcov, expertov a 

širokej odbornej verejnosti v dobe pandémií, cestovných a komunikačných obmedzení je významne špecifikovaná na 

konkrétne témy a aktuálne otázky s možnosťou ich pomerne jednoduchej prezentácie formou prehľadných 

a hmatateľných výstupov. To však má negatívny dopad na organizovanie najmä podujatí celonárodného 

a medzinárodného význemu a hlavne so zameraním na podstatné informácie z vedy a výskumu u dotknutých odvetví 

a odborov čo sa snaží podľa autorv tohto prípevku ošetriť do budúcna v rámci tu popisovanej konferencie aj organizátor 

NEK. Pritom aspekt výmeny poznatkov a výsledkov i skúsenosti z realizovaných procesov a produktov energetiky 

a ekológie je pre súčasnosť a budúcnosť kľúčovým aspektom trvalej udržateľnosti a konkurencieschopnosti prezentátorv 

a účastníkov tohto konfernčného projektu. 

 

Obsahovo a programovo sa ENERGOFUTURA ako produkt konferenčnej činnosti zameriava na v súčasnosti veľmi 

aktuálne a doslova prioritné odvetvia a to energetiku a súvisiace environmentálne dopady a samozrejme na previazané 

strojárske, stavebné a materiálové inžinierstvo a investície. 

Nasledujúca tabuľka 1 dokumentuje obsah hlavných činností projektu realizácie konferencie ako uceleného systému 

vzdelávania a komunikácie odbornej verejnosti pri tvorbe nových inovačných produktov a procesov v priemysle, 
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energetike, ekológii a stavebníctve minimálne v stredoeurópskom priestore v ich chronologickej a logickej previazanosti 

a špecifikáciu hlavných kritérií kladených na tento konferenčný produkt, ktoré sa požadujú naplniť pre jeho budúce 

uplatnenie. [6, 8]   

 

Pritom všetky zistenia a plánované výstupy z projektu konferencie ENERGOFUTURA majú byť v maximálnej miere 

využiteľné aj pre široké spektrum iných organizácií zaoberajúcich sa konferenčnou činnosťou na tejto úrovni 

v medzinárodnom meradle a to je jedným z hlavných prínosov pre odbornú verejnosť. 

 

Tabuľka 1:   Špecifikácia hlavných činností a kritérií projektu konferencie [6]  

  

Logická previazanosť 

a chronologická nadväznosť 

činností konferencie: 

Popis  hlavného obsahu: 

PRÍPRAVNÉ 

ČINNOSTI 

Iniciačná, koncepčná a programová činnosť projektu pre zabezpečenie  budúcej pozície, 

naplnenia cieľov a očakávaných výsledkov organizátora a upevnenie jeho pozície na trhu 

konferencií v danom odbore v domácom i európskom meradle medzi odbornými 

garantmi, partnermi a v odbornej verejnosti. 

REALIZAČNÉ 

ČINNOSTI 

Nadväzujúca vysoko efektívna činnosť pre samotný priebeh rokovania konferencie, 

práce v sekciách, vzájomnej komunikácie a konzultácií účastníkov a zverejnenia 

zborníka príspevkov ako i samotných prezentácií prednášajúcich, zabezpečenia 

sociálneho zázemia a servisu účastníkov a spoločného programu. 

VYHODNOTENIE, 

INFORMOVANOSŤ A 

PUBLICITA 

Súvisiaca záverečná činnosť v projekte konferencie pre oboznamovanie partnerských 

organizácií, hostí, účastníkov rokovania konferencie a domácej i zahraničnej odbornej 

verejnosti a posiľovanie medzinárodného postavenia organizátora NEK  v odvetviach 

energetiky, ekológie, stavebníctva a priemyslu. Vyhodnocovanie, prijatie záverov 

a opatrení pre budúce podujatia a komunikácia s médiami, zabezpečenie Public 

Relations. 

1. 

kritérium 

Geografická a profesijná koncentrácia potenciálnych účastníkov. Zvýšenie zo súčasnej  škály 

hodnotení a dosiahnutie stavu, keď viac ako 70 % účastníkov splní kritérium aktuálnosti tém 

a potrebnosti prezentovania svojich riešení v rokovaní konferencie. 

2. 

kritérium 

Využitie potenciálu národného  a regionálneho rastu pre podporu dotknutých odvetví v súlade 

s programom a zameraním konferencie.  

Zvýšenie zo súčasnej  škály a dosiahnutie stavu, kedy organizátor konferencie má uspokojivé 

regionálne a národné pokrytie ako aj primeraný pomer zahraničných záujemcov o účasť a nársat 

o minimálne 10 % voči predchádzajúcim ročníkom konferencie.    

3. 

kritérium 

Úroveň organizácie a riadenia prípravy a priebehu konferencie: jasná definícia úloh Programového 

a organizačného výboru a moderátorov konferencie.  

Snahou je zvýšenie zo súčasnej škály úrovne  na dosiahnutie stavu s označením – Silný až Výnimočný 

a to s cielením na trvalo udržateľný a stabilizujúci stav do budúcna. 

4. 

kritérium 

Získanie financovania a podpory konferencie okrem vlastných a dotačných projektových 

rozpočtovaných príjmov a účastníckych poplatkov treťou stranou.  

Zvýšenie zo súčasnej  škály a dosiahnutie stavu, kedy spôsob dotatočného spolufinancovania tretími 

osobami dosiahne nárast voči minulosti minimálne o 15 %.  

5. 

kritérium 

Informácie, porovnávanie a výmena skúseností medzi účastníkmi projektu tejto konferencie. 

Vytvorenie a prác s informačnými databázami a kontaktmi účastníkov pri koncipovaní a uskutočňovaní 

budúcich projektov.  

Zvýšenie zo súčasnej škály a dosiahnutie stavu, kedy sa dá vykázať nárast minimálne o 15% voči 

súčasnému stavu v rovnakej technologickej oblasti v rámci sekcií konferencie. 

 

                  FORMY A NÁSTROJE SPOLUPRÁCE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE: 

 
Samotný systém koordinácie činností, organizačnej základne a hlavne povinností jednotlivých zložiek zabezpečovania 

prípravy, priebehu a monitoringu výsledkov konferencie ako systému sú podrobnejšie znázornené v nasledujúcom 

obrázku 1. ktorý špecifikuje kľúčové vzťahy. Pritom je tu znázornený jednak tok organizačných zásahov a to 

z programového a organizačného výboru smerom k stanoveniu koncepcie a aktuálnemu zameraniu toho ktorého práve 

organizovaného ročníka konferencie s následným organizačným zabezpečením a dopadom na konečný efekt a výsledky 

konferencie v jednej rovine a zároveň je tu znázornená aj druhá rovina, viac odborná a finančná a to reťazenie od 
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recenznej rady k optimalizácii nákladov a zisťovania skutočného efektu pomernej hodnoty výstupov a prezentácií pre 

účastníkov konferencie (ich vlastnú prax) s previazanosťou na konečný efekt výsledkov. [7]   

Nasledujúca tabuľka 2. predstavuje vlastné ucelené a už v súčasnej praxi aj overené riešenie celej podstatnej štruktúry 

nosných činností konferencie v štádiu jej prípravy, realizácie a samotného vyhodnotenia a to formou vlastného 

Moderného organizačného modulu pre kooperáciu a riadenie konferencie, ako akéhosi účelového pracovného manuálu 

pre všetky zložky a pre všetkých pracovníkov (programový a organizačný výbor, recenzná rada a moderátori rokovania 

ako i samotní štatutárni zástupcovia organizátora NEK počas usporiadania konferencie. [5, 6]   

 
Obrázok 1: Vzťahy medzi faktormi konferencie a jej dopadmi na odbory pôsobnosti [autori] 

 

 
 
 

Tabuľka 2:  Moderný organizačný modul pre kooperáciu a riadenie konferencie [autori] 
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účastníkov 
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4. Moderovanie 
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a jej sekcií 

2. Moderátori 

konferencie a sekcií 
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3. Hostia a partneri 

konferencie 
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konferencie 

 

5. Manažment 

organizátora NEK 

ubytovania a  menu 

obedov, večerí a coffee 

break 

3.Program rokovania 

konferencie a sekcií 

4.Obaly/tašky 

s materiálmi pre 

účastníkov konferencie 

4.Mapovanie potrieb 

a očakávaní partnerov, 

hostí a účastníkov 

konferencie 

5. Zloženie aktérov 

vedenia panelovej 

diskusie podľa 

aktuálnych tém 

konfliktov a postupov 

3. Kontrola spotreby 

služieb servisu hotela 

pre účastníkov 

4.Podpora rokovania 

odbornými garantmi 

sekcií a panelová 

diskusia 
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1.Vydanie tlačových 

správ a mediálnych 

výstupov a A/V 

prezentácií pre odbornú 

verejnosť 

2.Zverejnenie zborníka 

konferencie 

3. Zverejnenie News 

letter konferencie 

4. Vyhodnotenie 

konferencie v korelácii 

s prijatým Technicko – 

organizačným 

zabezpečením a 

Rozpočtom 

 

 

 

 

 

1.Programový 

a organizačný výbor 

 

2.Moderátor 

konferencie 

 

3.Zhotoviteľ 

/dodávateľ tlačovín a 

zborníka 

 

1.Podrobné 

vyhodnotenie obsahu 

programu a vystúpenia 

jednotlivých 

účastníkov 

 

2.Prijatie záverov 

a spracovanie rešerší 

prezentácií pre interné 

potreby tvorby 

programu budúcej 

konferencie 

 

3. Vyhodnotenie 

pracovných výkonov 

členov organizačného 

tímu a partnerov 

konferencie 

1.Kontrola 

a vyhodnotenie 

stanovených  

merateľných 

ukazovateľov 

 

2.Komunikácia 

s médiami a partnermi 

pre uplatnenie 

výsledkov konferencie 

pre prax 

 

3. Poďakovanie za 

spoluprácu partnerom 

a garantom konferencie 
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opatreného aj ochranou značky/názvu formou úžitkového vzoru a loga ENERGOFUTURA je podľa autorov tohto 
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energetiky a ekológie v celom európskom priestore a osobitne v krajinách V4. Vec je o to významnejšia, že v súčasnosti 

ide o podujatie a systém spolupráce odborníkov na vrcholovej úrovni, nakoľko konferencia patrí podľa hodnotení 

a katalógov európskej konferenčnej činnosti medzi najvýznamnejšie podujatia s veľkým dopadom na dotknuté sektory 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 

Informačná doložka: 
Predkladaný článok je spracovaný z autorského podkladu zverejneného na konferencii s medzinárodnou účasťou ECO & 

ENERGY Innovation v júni 2022 a rozširuje poznatky na oblasť spolupráce krajín V4 vo vybraných problémoch  

energeticky efektívneho manažérstva  MSP v kontexte OZE najmä v súčasnej napätej ekonomickej a energetickej situácii 

v európskom priestore.  

Odborný výstup je súčasťou plnenia výskumného grantového projektu NFP313020ANX5, spolufinancovaného  

s podporou Ministerstva hospodárstva SR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014-2022, schémy DM-3/2020 na podporu sieťovania podnikov, kódu výzvy: OPII-MH/DP/2020/10.3-29 

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

priestore klastrovej organizácie NEK“. 
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Information Clause: 
The presented article is processed from the author's material published at the conference with international participation 

ECO & ENERGY Innovation in June 2022 and expands knowledge on the area of cooperation of the V4 countries in 

selected problems of energy efficient management of SMEs in the context of RES, especially in the current tense 

economic and energy situation in the European area.The professional output is part of the implementation of the research 

grant project NFP313020ANX5, co-financed with the support of the Ministry of Economy of the Slovak Republic from 

the European Regional Development Fund, Operational Program Integrated Infrastructure 2014-2022, scheme DM-

3/2020 to support business networking, call code: OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 under the name of the project: "Design 

and development of integrated innovation infrastructure and knowledge base in the European space of the NEK cluster 

organization". 

 

Tájékoztatási záradék: 
A bemutatott cikk a szerzőnek az ECO & ENERGY Innovation nemzetközi részvételével 2022 júniusában megrendezett 

konferencián megjelent anyagból készült, és bővíti az ismereteket a V4-országok együttműködési területéről a KKV -k 

energia hatékony gazdálkodásának kiválasztott problémáiban a kkv-k kontextusában. RES, különösen az európai térség 

jelenlegi feszült gazdasági és energiahelyzetében. 

A szakmai output az NFP313020ANX5 kutatási pályázati projekt megvalósításának része, amely a Szlovák Köztársaság 

Gazdasági Minisztériumának az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, Operatív Program Integrált Infrastruktúra 2014-

2022, DM-3/ konstrukció támogatásával társfinanszírozott. 2020 az üzleti hálózatépítés támogatására, felhívás kódja: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 projekt elnevezéssel: "Integrált innovációs infrastruktúra és tudásbázis tervezése és 

fejlesztése a NEK klaszterszervezet európai terében". 
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KLASTRE AKO MODERNÝ A ÚSPEŠNÝ NÁSTROJ INOVÁCIÍ 

A UPEVŇOVANIA KONKURENCIESCHOPNOSTI SLOVENSKA 

V PRIESTORE KRAJÍN V4 

 

CLUSTERS AS A MODERN AND SUCCESSFUL INSTRUMENT OF 

INNOVATION AND STRENGTHENING THE COMPETITIVENESS OF 

SLOVAKIA IN THE AREA OF V4 COUNTRIES 

 

A KLUSTEREK MINT MODERN ÉS SIKERES INNOVÁCIÓS ESZKÖZÖK 

ÉS SZLOVÁKIA VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE A V4 

ORSZÁGOK KÖRÉBEN 

 
Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., DBA, MBA 

Národný energetický klaster NEK,  

Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava 

    tnovotny61@gmail.com     +421 910 961 141 

  

Abstrakt: 
Prezentácia sa zaoberá podstatnými informáciami o osobitosti postavenia a poslania priemyselných klastrov, špecifikami 

a charakteristikami ich fungovania a to v priestore EÚ a najmä v Slovenskej republike. Predložené informácie a poznatky 

predstavujú klastre ako jedinečného nositeľa rozvoja inovácií a vysvetľujú pre poslucháčov a čitateľov ako ponímať 

v praxi podnikanie a reálne možnosti klastrov, ich prepojenie a spoluprácu s orgánmi SR a EÚ pri riešení adresne 

koncipovaných podporných projektov a dotácií. V závere táto prezentácia stručne definuje odporúčané opatrenia do 

budúcnosti pre podporu a rozvoj klastrového prostredia u nás. 

 

Abstract: 
The presentation deals with essential information about the peculiarities of the position and mission of industrial clusters, 

the specifics and characteristics of their functioning in the EU and especially in the Slovak Republic. The presented 

information and knowledge represent clusters as a unique carrier of innovation development and explain to listeners and 

readers how to understand in practice the business and real possibilities of clusters, their connection and cooperation with 

Slovak and EU authorities in addressing targeted support projects and subsidies. In conclusion, this presentation briefly 

defines the recommended measures for the future to support and develop the cluster environment in our country. 

 

Absztrakt: 
Az előadás lényeges információkat tartalmaz az ipari klaszterek helyzetének és küldetésének sajátosságairól, működésük 

sajátosságairól és jellemzőiről az EU-ban és különösen a Szlovák Köztársaságban. A bemutatott információk és ismeretek 

a klasztereket az innovációs fejlesztés egyedülálló hordozójaként mutatják be, és elmagyarázzák a hallgatóknak és az 

olvasóknak, hogyan érzékelhetik a gyakorlatban az üzletet és a klaszterek valós lehetőségeit, kapcsolatukat és 

együttműködésüket a szlovák és uniós hatóságokkal a célzott támogatási projektek és támogatások megoldásában. 

Összegzésként ez az előadás röviden meghatározza a jövőre nézve javasolt intézkedéseket a klaszterkörnyezet 

támogatására és fejlesztésére hazánkban. 

 

Kľúčové slová: 
Inovácia, klaster, konkurencieschopnosť, dotácia, podporný projekt, dotácia 

Keywords: 
Innovation, cluster, competitiveness, subsidy, support project, subsidy 

 

Kulcsszavak: 
Innováció, klaszter, versenyképesség, támogatás, támogatási projekt, támogatás 
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Stručný popis riešenej problematiky 
Klastre sú ponímané ako záujmové združenia právnických osôb, zriaďované na základe prejavenej vôle zakladajúcimi 

členmi, prijímajúcimi Stanovy/Štatút organizácie a registrujúce sa na príslušnom registri na príslušnom Okresnom úrade - 

odbore vnútornej správy, pričom členom môžu byť iba právnické osoby. 
Klastre sú samostatné právnické subjekty s vlastnými správnymi, výkonnými a kontrolnými orgánmi, definovaným 

predmetom činnosti a konajúce vo vlastnom mene a na vlastný účet, hospodária v zmysle platných predpisov SR 

a vykonávajú  osobitné  činnosti,  zásadne  smerované  na  servis záujmov, potrieb a  očakávaní a spoluprácu členov, 

pritom sú vedené podľa legislatívy ako neziskové organizácie. 

 

Do konca roku 2021i sa certifikačného procesu EU  zúčastnilo 16 klastrov z ktorých už aktuálne 1 klaster má zlatý 

certifikát, 1 klaster má strieborný certifikát a 12 klastrov bronzový certifikát. Klastre dnes  komunikujú svoje aktivity aj 

v programoch INTERREG, FP7, HORIZONT 2020, ERASMUS+, LEONARDO? , Visegrad Fund, ... 

Európa dnes hostí viac než 850 klastrov a celé nové siete klastrových organizácií (ako aj Únia klastrov Slovenska - UKS) 

a významne politicky i programovo uprednostňuje pozície a viaceré aktivity  klastrov, v čom však ešte stále zaostáva 

slovenská realita a to aj napriek významným pokrokom posledného obdobia. 

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

agilná  súčasne  realizovať  ako  výskum, vývoj  a inovácie nových produktov a procesov, tak priamo tieto produkty 

a procesy  zároveň uskutočňovať  v  investičnej a  výrobnej praxi  a  navyše  sú spôsobilé  o týchto faktoch podávať  

informácie, prezentovať  výsledky  doma  a v zahraničí a najmä poskytovať vzdelanostnú bázu pre mladú generáciu 

a vzdelávacie inštitúcie. 

 

Klastre  špecificky  obsluhujú   určitý   nosný   segment   priemyselnej   produkcie   a  služieb, vrátane   služieb  iným 

organizáciám  a obyvateľstvu  v krajine,  či tom  ktorom  regióne  a  stávajú  sa  tak  lídrami ideí v tejto danej oblasti 

Motiváciou pre  existenciu  všetkých  typov  klastrov  je  uspokojovanie  potrieb  a očakávaní svojich členov a preto sú   

bytostne   zainteresované   na   nových    inováciách,  raste   tržieb,   predaji   produktov   a vzájomnej   výmene 

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

Klastre  nemôžu  vyčkávať  na  rôzne  opatrenia,  prehlásenia  a  programy  štátu,  či regiónov, ale sami musia tvoriť 

a bojovať  o  prežitie  svojich  členov  na  trhu  a  preto  je   pre  nich  rozhodujúci  najmä  reálny  čas  implementácie  

inovácií  a produktov   na  trhu. 

 

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

podnikať,  avšak  poskytujú  odborné,  koordinačné  a logistické   zázemie  svojim  členom  a  ich  partnerom,  pričom 

v zmysle  platnej  daňovej  a  účtovnej legislatívy  nie  sú podnikateľskými, ale neziskovými organizáciami, ktoré 

podávajú   Výročnú  správu o  činnosti a  o  stave hospodárenia.  

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

kontrolné orgány  v zmysle  Stanov či Štatútu a zakladacích listín klastra. 

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

a hospodárskou politikou štátu na druhej strane a to v súlade s jestvujúcou legislatívou a finančnými zdrojmi. 

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

aktuálnych výziev, smerovaných ku klastrom. 

 

Projekty musia zohľadňovať možnosti a zdroje klastrov pri preukazovaní administratívnych náležitostí vo výzvach 

ministerstiev a dotačných fondov EÚ a SR k projektom, ako sú: kolízie s pojmami spojený/previazaný podnik, 

spolufinancovanie v objeme X %, majetkové a technologické zázemie v spojitosti s členskou základňou, zamestnanecké 

pomery riešiteľov projektov, dynamika schvaľovania podaní z výziev,  spôsob financovania formou predfinancovania 

čerpania, nastavenie hodnotiacich parametrov vo väzba na dopady a výsledky projektov a podobne. 

Kľúčovou    činnosťou    a    poslaním    klastrov    je     intenzívna  cieľavedomá    podpora    inovácií    a    aktivít   

členov   v  danom    segmente    ich    podnikania,  vytváraní    osobitne   hodnotných  synergií  v   priemysle,  obchode,  

vzdelávaní,   službách    a   aj   aplikačnom  vzdelávaní 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Informačná doložka: 
Predkladaný článok je spracovaný z autorského podkladu zverejneného na konferencii s medzinárodnou účasťou ECO & 

ENERGY Innovation v júni 2022 a rozširuje poznatky na oblasť spolupráce krajín V4 vo vybraných problémoch  

energeticky efektívneho manažérstva  MSP v kontexte OZE najmä v súčasnej napätej ekonomickej a energetickej situácii 

v európskom priestore.  

Odborný výstup je súčasťou plnenia výskumného grantového projektu NFP313020ANX5, spolufinancovaného  

s podporou Ministerstva hospodárstva SR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Integrovaná 
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infraštruktúra 2014-2022, schémy DM-3/2020 na podporu sieťovania podnikov, kódu výzvy: OPII-MH/DP/2020/10.3-29 

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

priestore klastrovej organizácie NEK“. 

 

Information Clause: 
The presented article is processed from the author's material published at the conference with international participation 

ECO & ENERGY Innovation in June 2022 and expands knowledge on the area of cooperation of the V4 countries in 

selected problems of energy efficient management of SMEs in the context of RES, especially in the current tense 

economic and energy situation in the European area. 

The professional output is part of the implementation of the research grant project NFP313020ANX5, co-financed with 

the support of the Ministry of Economy of the Slovak Republic from the European Regional Development Fund, 

Operational Program Integrated Infrastructure 2014-2022, scheme DM-3/2020 to support business networking, call code: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 under the name of the project: "Design and development of integrated innovation 

infrastructure and knowledge base in the European space of the NEK cluster organization". 

 

Tájékoztatási záradék: 
A bemutatott cikk a szerzőnek az ECO & ENERGY Innovation nemzetközi részvételével 2022 júniusában megrendezett 

konferencián megjelent anyagból készült, és bővíti az ismereteket a V4-országok együttműködési területéről a KKV -k 

energia hatékony gazdálkodásának kiválasztott problémáiban a kkv-k kontextusában. RES, különösen az európai térség 

jelenlegi feszült gazdasági és energiahelyzetében. 

A szakmai output az NFP313020ANX5 kutatási pályázati projekt megvalósításának része, amely a Szlovák Köztársaság 

Gazdasági Minisztériumának az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, Operatív Program Integrált Infrastruktúra 2014-

2022, DM-3/ konstrukció támogatásával társfinanszírozott. 2020 az üzleti hálózatépítés támogatására, felhívás kódja: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 projekt elnevezéssel: "Integrált innovációs infrastruktúra és tudásbázis tervezése és 

fejlesztése a NEK klaszterszervezet európai terében". 
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ELEKTRINA 

 

SPECIFIC INDICATORS OF THE ENERGY, GAS, ELECTRICITY SECTOR 

 

AZ ENERGIA, GÁZ, VILLAMOS ÁGAZAT SPECIFIKUS MUTATÓI 
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hrnciar@trexima.sk, 0948 093 666 

 

Abstrakt  
Sektor energetika, plyn, elektrina tvorí na HDP Slovenskej republiky podiel cca 4 %. Patrí preto medzi top sektory 

s najvyšším príspevkom k tvorbe HDP v národnom hospodárstve. Pre prípravu budúcich kvalifikovaných absolventov je 

preto nevyhnutné prepájať trh práce a vzdelávací systém. Cieľom príspevku je predstaviť výstupy národného projektu 

Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce a vyhodnotiť kľúčové ukazovatele týkajúce sa sektora. Pre túto 

časť štúdie je sektor energetika, plyn, elektrina definovaný podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú do neho 

zahrnuté podniky pôsobiace v divízii SK NACE Rev. 2: 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.  

 

Abstract  
The energy, gas, electricity sector accounts for approx. 4% of GDP of the Slovak Republic. It is therefore among the top 

sectors with the highest contribution to GDP creation in the national economy. For the preparation of future qualified 

graduates, it is therefore necessary to link the labor market and the education system. The aim of the contribution is to 

present the outputs of the national project Sector-driven innovations to an effective labor market and to evaluate key 

indicators related to the sector. For this part of the study, the energy, gas, electricity sector is defined according to the 

prevailing economic activity and includes enterprises operating in the SK NACE Rev. division. 2:35 Supply of electricity, 

gas, steam and cold air. 

 

Absztrakt 
Az energia-, gáz- és villamosenergia-szektor a Szlovák Köztársaság GDP-jének körülbelül 4%-át adja. Ezért a 

nemzetgazdaságban a GDP-termeléshez a legnagyobb mértékben hozzájáruló ágazatok közé tartozik. A leendő 

szakképzett diplomások felkészítéséhez ezért szükséges a munkaerőpiac és az oktatási rendszer összekapcsolása. A 

hozzászólás célja az Ágazatvezérelt innovációk országos projekt outputjainak bemutatása a hatékony munkaerőpiac 

számára, valamint az ágazathoz kapcsolódó kulcsindikátorok értékelése. A tanulmány ezen részében az energia-, gáz-, 

villamosenergia-ágazat az uralkodó gazdasági tevékenység szerint van meghatározva, és magában foglalja az SK NACE 

Rev. divíziójában működő vállalatokat. 2:35 Áram, gáz, gőz és hideg levegő ellátása. 

 

Kľúčové slová 
ekonomika, prognózy, energetika, trh práce 

 

Keywords: 
economy, forecasts, energy, labor market 

 

Kulcsszavakat 
gazdaság, előrejelzések, energia, munkaerőpiac 

 

Stručný popis riešenej problematiky  
Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce (NP SRI), realizovaný pod gesciou 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v období rokov 2019-2022 vytvára priestor pre prenášanie požiadaviek 

trhu práce (zamestnávateľov) do vzdelávacieho systému s cieľom pripravovať kvalifikovanú pracovnú silu. Významnú 

úlohu tu zohrávajú sektorové rady zriadené v zmysle § 35 b) zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenie 

mailto:hrnciar@trexima.sk
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zástupcov zamestnávateľov, sociálnych partnerov, asociácií, vzdelávacích a ďalších organizácií, orgánov štátnej správy a 

územnej samosprávy v SR. 

 

Jedným z dôležitých výsledkov činnosti sektorových rád je tvorba sektorových analýz a najmä stratégie rozvoja ľudských 

zdrojov pre jednotlivé sektory. Takým je aj sektor pre energetiku, plyn a elektrinu. Hlavným zámerom je na základe 

hĺbkovej vnútornej a vonkajšej analýzy zadefinovať aktuálny stav z hľadiska ľudských zdrojov a postavenia sektora v 

národnom hospodárstve. V nadväznosti na tieto zistenia výstupy národného projektu SRI príspevok poskytuje pohľad na 

predikciu budúceho vývoja ľudských zdrojov v odvetví do roku 2030. Poukazuje pri tom na očakávaný vývoj z hľadiska 

počtu potrebných zamestnancov a vyhodnocuje viaceré dôležité ekonomické ukazovateľa aj z pohľadu previazanosti 

sektora na zahraničný trh.  

 

Vyhodnotenie špecifických ukazovateľov v sektore energetiky, plynu a elektriny 
 

V sektore dominujú tuzemské podniky s 69 %-ným zastúpením a 72 %-ným podielom na zamestnanosti sektora. 

Zahraničné spoločnosti ponúkajú o 10 % vyššie mzdy (2 048 EUR) pre svojich zamestnancov ako tuzemské a majú nižšiu 

produktivitu práce o 15 % (161 tis. EUR za rok na pracujúceho). Ich podiel na celkovej tvorbe HDP sektora predstavuje 

25 %. 

 

 
 

 

        Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, Register organizácií a vlastníctvo podnikov 

 

  
 

        Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, Register organizácií, vlastníctvo podnikov a počet zamestnancov podľa 

        konceptu ESA2010. 

 

V sektore energetika, plyn, elektrina je 4-krát vyššia produktivita práce ako v SR a má najvyššiu produktivitu práce 

spomedzi sektorov. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k nárastu produktivity práce o 65 %. Na tomto 

zvýšení produktivity práce sa podieľalo zvýšenie pridanej hodnoty o 2 % a súčasné zníženie počtu pracujúcich o 15 %. V 

sektore má 33 % podnikov vysoko nadpriemernú produktivitu, ktoré zamestnávajú 67 % zamestnancov sektora. 
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        Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, zdrojom údajov k pridanej hodnote a počtu pracujúcich sú Národné účty. 

        Produktivita práce je počítaná na pracujúceho, nie na zamestnanca. 

 

 

Sektor investuje do inovácií v priemere 143,8 tis. EUR na podnik, čo je 11-krát viac ako je národný priemer. Celkovo sa 

sektor podieľa 2 %-ami na celkových výdavkoch do inovácií v SR. 

 

 

 
         

        Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, zdrojom údajov je ŠÚ SR 
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V Bratislavskom kraji pracuje až 36 % zamestnancov sektora, kde má sektor 1 % podiel na celkovej zamestnanosti kraja. 

Spolu s Košickým a Žilinským krajom tvoria spolu 66 % zamestnanosti sektora. Sektor energetika, plyn, elektrina sa 

najrýchlejšie rozvíja v Žilinskom kraji, kde za posledných 5 rokov vzrástol počet zamestnancov o 12 %. Najnižší počet 

zamestnancov sektora je v Banskobystrickom kraji. 

 

  
 
      Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP 

     (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010. 

 

V sektore je nadpriemerný podiel pracovných miest s potrebou vysokej kvalifikácie. Z celkového počtu pracovných miest 

v sektore tvoria 30 % manažérske pozície a pozície pre špecialistov. Ich podiel za posledných 10 rokov vzrástol o 9 p. b. 

Najviac zamestnancov pracuje v hlavných triedach zamestnaní 3 Technici a odborní pracovníci a 2 Špecialisti, ktoré 

spolu majú 56 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti sektora. Pri porovnaní s rokom 2010 sa najvýraznejšie zvýšil počet 

zamestnancov v hlavnej triede zamestnaní 2 Špecialisti, kde bol zaznamenaný nárast o 38 %. Najvýraznejší pokles v 

počte zamestnancov zaznamenáva hlavná trieda zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde za posledných 

10 rokov poklesol počet zamestnancov o 78 %. 

 

Podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v sektore rastie. Za 8 rokov vzrástol ich podiel o 2 p. b. na súčasných 54 

%. Sektor tak patrí medzi 29 % sektorov s najvyšším podielom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. 

 

  
 

       Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP 
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       (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010. 

 

V roku 2020 prišlo na trh práce 6,5 tisíc absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania k sektorovým zamestnaniam 

a 7 % z nich odišlo za prácou do zahraničia.  

V sektore nie je výrazný únik mozgov do zahraničia. Celkovo v SR 9 % absolventov odišlo do zahraničia.  

 

  
 

        Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, zdrojom sú údaje pochádzajúce z CVTI, uplatnenie.sk a modelov 

        TREXIMA Bratislava. 

 

Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce pre sektor energetika, plyn, elektrina sa 7 % uplatňuje v 

tomto sektore a zvyšných 93 % si nachádza zamestnanie v iných sektoroch (definované podľa sektorových zamestnaní). 

Pri stredoškolských absolventoch sa uplatňuje v sektore 8 % a pri vysokoškolských absolventoch 4 %. Hlavnými 

sektormi (mimo tohto sektora) využívajúcimi absolventov pre sektor energetika, plyn, elektrina sú pri vysokoškolákoch 

administratíva, ekonomika, manažment (28 %) a informačné technológie a telekomunikácie (14 %) a stredoškolákoch 

automobilový priemysel a strojárstvo (26 %) a doprava, logistika, poštové služby (15 %). 
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                  Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce 

                  ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010. Absolventov nie je možné jednoznačne přiradit 

                  podľa divízií ekonomických činností, preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní sektorovou 

                  radou. 

 

Zamestnanosť sektora energetika, plyn, elektrina závisí od dopytu po tovaroch a službách nielen tohto sektora, ale aj 

zahraničia a ostatných sektorov. Pokles finálneho zahraničného dopytu po tuzemských produktoch sektora o 10 % 

spôsobí pokles zamestnanosti v sektore o 0,1 %, čo predstavuje pokles o menej ako tisíc zamestnancov.  

Graf vyjadruje pokles zamestnanosti v súvislosti s poklesom finálneho dopytu v zahraničí. To znamená pokles súvisiaci s 

poklesom dopytu po finálnych tovaroch a službách. Zahraničie však dopytuje produkty sektora aj na medzispotrebu, teda 

ako vstupy do ďalšej výroby. Ak aj táto klesne o 10 %, tak to bude znamenať pokles zamestnanosti o ďalších menej ako 

tisíc zamestnancov v sektore (o ďalšie 0,1 %). V hypotetickom scenári, ak by poklesol zahraničný dopyt po produkcii 

sektora úplne na nulu, tak by to znamenalo pokles zamestnanosti takmer o 0,5 tisíc osôb (0,2 tisíc v dôsledku poklesu 

finálneho dopytu a 0,2 tisíc v dôsledku poklesu dopytu po tovaroch a službách, ktoré sú vstupom pre ďalšiu výrobu).  

Vo všeobecnosti patrí energetika, plyn, elektrina medzi sektory s najmenším vplyvom zahraničia na zamestnanosť. 

 

   
 

   Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, zdrojom je medzinárodný input - output model vyvinutý spoločnosťou 

   TREXIMA Bratislava. Pri poklese zahraničného dopytu sa uvažuje s poklesom finálneho dopytu. 

 

Ľudské zdroje v sektore energetiky, plynu a elektriny 
Energetika mala v  roku 2021 4 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne rastie. SR 

patrí medzi top tri krajiny v EÚ s najvyšším podielom tohto sektora na celkovom HDP. 

Najvýznamnejšími spoločnosťami sú Eustream, a. s. a Slovenské elektrárne, a. s., ktoré spolu tvoria 42 % celkového HDP 

v sektore. Podniky v energetike patria medzi najziskovejšie na Slovensku vôbec. Z celkového počtu 18 tisíc pracujúcich v 

sektore tvoria takmer 100 % zamestnanci v podnikoch a menej ako 1 % tvoria fyzické osoby – podnikatelia. 

Zaujímavosťou je, že sektor je jedným s najvyšším podielom mužov. V sektore je nadpriemerný podiel pracovných miest 

s potrebou vysokej kvalifikácie. Z celkového počtu pracovných miest v sektore tvoria 30 % manažérske pozície a pozície 

pre špecialistov.  
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https://www.sustavapovolani.sk/2022/03/ako-pripravit-energetiku-na-priemysel-4-0-klucom-su-ludske-zdroje/
https://www.sustavapovolani.sk/2022/03/ako-pripravit-energetiku-na-priemysel-4-0-klucom-su-ludske-zdroje/
https://www.sustavapovolani.sk/2022/03/stavebnictvo-geodezia-a-kartografia-sa-nevyhnu-inovacnym-trendom/
https://www.sustavapovolani.sk/2022/03/stavebnictvo-geodezia-a-kartografia-sa-nevyhnu-inovacnym-trendom/
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/sri/uvodna-sprava-final-21.5.2019.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/sri/uvodna-sprava-final-21.5.2019.pdf
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VYUŽÍVANIE POTENCIÁLU OZE NA SLOVENSKU 

 

UTILIZATION OF RES POTENTIAL IN SLOVAKIA 

 

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 

POTENCIÁLI FELHASZNÁLÁSA SZLOVÁKIÁBAN 
 

Prof. Ing. Peter Tauš, PhD. 
Technická univerzita v Košiciach,  

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií,  

Ústav zemských zdrojov, Oddelenie OZE, Letná 9, 04200 Košice 

peter.taus@tuke.sk   +421904295272 

 

 

Abstrakt 
Využívanie OZE ako domácich energetických zdrojov zvyšuje bezpečnosť a diverzifikáciu dodávok energie a súčasne 

znižuje závislosť ekonomiky od nestabilných cien ropy a zemného plynu. Ich využívanie je založené na vyspelých a 

environmentálne šetrných technológiách, výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín. 

Zvýšenie podielu OZE predstavuje významný prvok v balíku opatrení na dosiahnutie cieľov Kjótskeho  

Protokolu. Tento príspevok nám má priblížiť vo všeobecnosti potenciál obnoviteľných zdrojov energie a zároveň 

poukázať na súčasnú neutešenú situáciu v oblasti obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku.  V príspevku si 

kladiem tri zásadné otázky a to či sú OZE na Slovensku dostupné, potrebné a chcené, alebo je to naopak. Uvedenie 

aktuálne príčiny a možnosti zvýšenia potenciálu OZE na Slovensku, tiež tento príspevok priblíži záujem, vedomosti, dáta 

a príležitosti Slovenskej republiky v tejto téme. 

 

Abstract 
The use of RES as a domestic energy source increases the security and diversification of energy supplies and at the same 

time reduces the economy's dependence on volatile oil and gas prices. Their use is based on advanced and 

environmentally friendly technologies, and significantly contributes to reducing greenhouse gas emissions and pollutants. 

Increasing the share of RES is an important element in the package of measures to meet the Kyoto targets. This 

contribution is intended to bring us closer to the potential of renewable energy sources in general and at the same time to 

point out the current unhappy situation in the field of renewable energy sources in Slovakia. In this paper, I ask myself 

three fundamental questions, namely whether RES are available, necessary and wanted in Slovakia, or vice versa. 

Introducing the current cause and possibilities of increasing the potential of RES in Slovakia, this article will also bring 

closer the interest, knowledge, data and opportunities of the Slovak Republic in this topic..  

 

Absztrakt 
A megújuló energiaforrások hazai energiaforrásként való felhasználása növeli az energiaellátás biztonságát és 

diverzifikációját, és egyben csökkenti a gazdaság instabil olaj- és földgázáraktól való függőségét. Felhasználásuk fejlett 

és környezetbarát technológiákon alapul, jelentősen hozzájárulva az üvegházhatású gázok és káros anyagok 

kibocsátásának csökkentéséhez. A megújuló energia részarányának növelése fontos eleme a kiotói célok elérését szolgáló 

intézkedéscsomagnak 

Jegyzőkönyv. Ezzel a hozzájárulással általánosságban kívánunk közelebb vinni bennünket a megújuló energiaforrásokban 

rejlő lehetőségekhez, és egyben rámutasson a szlovákiai megújuló energiaforrások jelenlegi kilátástalan helyzetére. 

Hozzászólásomban három alapvető kérdést teszek fel magamnak: rendelkezésre állnak-e, szükségesek-e és kívánnak-e 

megújuló energiaforrások Szlovákiában, vagy éppen fordítva. Bemutatva a megújuló energiaforrások szlovákiai 

potenciáljának növelésének jelenlegi okait és lehetőségeit, ez a hozzájárulás közelebb hozza a Szlovák Köztársaság 

érdeklődését, tudását, adatait és lehetőségeit a téma iránt. 

 

Kľúčové slová 
biomasa, ekológia, energetika, obnoviteľný zdroj energie, potenciál 
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Stručný popis riešenej problematiky: 

1. Ciele príspevku 

 
Cieľom samotného príspevku je ukázať a vysvetliť súčasné poznanie potenciálu jednotlivých zdrojov OZE, náčrt 

možností využitia zavedených technológií, návrh cieľov do roku 2030 a opatrení na ich dosiahnutie. V závere sú témy 

v oblastiach vedy, výskumu a vzdelávania, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Najcitlivejšou oblasťou je 

energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, najmä v záväznosti cieľového podielu 20% OZE na celkovej 

spotrebe energie EÚ do roku 2020.  

Priblíženie stavu potenciálu OZE v SR v roku 2020 v domácnostiach pomocou grafov z medzinárodnej agentúry pre 

obnoviteľnú energiu (IRENA). 

   

2. Predstavenie príčin a možností potenciálu OZE v SR 
 metodika, 

 stabilita legislatívy, 

 spoločné postupy kompetentných, 

 preberanie dobrej praxe zo zahraničia, 

 ciele podielu OZE na energetickom mixe, 

 požiadavky udržateľnosti, 

 poplatky, 

 inteligentné riadenie distribučných sústav. 

 

3. Potenciál druhov OZE v SR očami oddelenia OZE na Technickej univerzite v Košiciach 
Potenciál rozdeľujeme na tri druhy: 

 

 Celkový potenciál: energia obnoviteľného zdroja, ktorú je možné premeniť na iné formy  

energie za jeden rok a jej veľkosť je daná prírodnými podmienkami. Vo svojej podstate je z krátkodobého a 

strednodobého hľadiska nemenný 

 Technický potenciál: časť celkového potenciálu, ktorá sa dá využiť po zavedení dostupnej technológie. 

 Využiteľný potenciál: technický potenciál znížený v dôsledku legislatívnych bariér a nevybudovanej 

infraštruktúry. 

  

Najväčší celkový potenciál má slnečná energia. Vzhľadom na finančné a technologické možnosti je predpoklad 

využívania slnečnej energie najmä na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Súčasná fotovoltaická (FV) technológia 

umožňuje bez väčších štrukturálnych zmien integrovať do energetického rozvodného systému fotovoltaické generátory 

zabezpečujúce podiel niekoľko percent celoročnej spotreby elektriny. Využitie technického FV potenciálu je v súčasnosti, 

v porovnaní s inými technológiami, finančne náročnejšie.  

 

Druhý najväčší celkový potenciál má geotermálna energia. Vlastnosti geotermálnych vôd na Slovensku predurčujú 

využívanie tejto energie najmä na vykurovanie a liečebné účely. Technický potenciál je taktiež výrazne nižší z dôvodu 

technologických problémov súvisiacich s chemickým zložením geotermálnych vôd. Najväčší technický potenciál má 

biomasa. Biomasa má veľkú perspektívu pri výrobe tepla pre vykurovanie najmä v centrálnych vykurovacích systémoch, 

menej v domácnostiach, vo forme peliet, brikiet, drevných štiepok a slamy. Pomerne rýchlym riešením zvýšeného 

využívania biomasy je spoluspaľovanie s fosílnym palivom v tepelných elektrárňach a pri kombinovanej výrobe elektriny 

a tepla. V prípade väčších zariadení jedným z dôležitých faktorov je optimalizácia logistických nákladov. Bioplyn 

vyrobený z poľnohospodárskej biomasy, biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a kalov z čistiarní odpadových 

vôd (ČOV) je možné využívať na výrobu elektriny a tepla. Rozvoj využívania biopalív závisí od legislatívnych opatrení a 

vyriešenia technologických problémov. Najviac využívaným obnoviteľným zdrojom na výrobu elektriny je vodná 

energia, ktorá pokrýva vyše 98 % výroby elektriny z OZE. Využitie hydroenergetického potenciálu je približne 

57%.Využiteľný (aj technický) potenciál veternej energie bol určený na 600 GWh v roku 2002. Potenciál bol vypočítaný 

na základe predpokladu, že sa použijú veterné turbíny s výkonom 500 až 1 000 kW. Na základe doterajších skúseností a 

technologického pokroku v konštrukcii turbín, ktorý umožnil používať turbíny s výkonom až 2 800 kW, možno však 

predpokladať, že tento využiteľný potenciál je viac ako dvojnásobný. 
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4. Digitálny atlas SR  

 

Tento digitálny atlas nám ukladá 4 základné otázky ohľadom obnoviteľných zdrojov energie a tie sú:  

      Kto ma záujem o obnoviteľné zdroje? – samosprávy, správcovia budov, infraštruktúra, občania 

Aké sú možnosti získania vedomostí? - energetická výučba, ekoenergetika, ekológia, environmentalistika 

Odkiaľ čerpať dáta? - mračno bodov, vrstvy záujmov, voľne dostupné, prémiové služby 

     Aké sú príležitosti? - samosprávy, správca budov, infraštruktúra, občania 

Taktiež nám tento atlas približuje ďalšie možnosti a metodiku implementácie OZE v krajine. Tými možnosťami sú napr. :  

     Budovy – krajské mestá, okresné mestá, mestá, obce 

     Terén – lesy, pôda, rieky, plochy pre VE 

      Infraštruktúra – elektrizačná sústava, plynovod, cesty, CZT 

      Metodika – legislatíva, predikcie, analýzy, algoritmy. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Informačná doložka: 
Predkladaný článok je spracovaný z autorského podkladu zverejneného na konferencii s medzinárodnou účasťou ECO & 

ENERGY Innovation v júni 2022 a rozširuje poznatky na oblasť spolupráce krajín V4 vo vybraných problémoch  

energeticky efektívneho manažérstva  MSP v kontexte OZE najmä v súčasnej napätej ekonomickej a energetickej situácii 

v európskom priestore.  

Odborný výstup je súčasťou plnenia výskumného grantového projektu NFP313020ANX5, spolufinancovaného  

s podporou Ministerstva hospodárstva SR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014-2022, schémy DM-3/2020 na podporu sieťovania podnikov, kódu výzvy: OPII-MH/DP/2020/10.3-29 

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

priestore klastrovej organizácie NEK“. 

 

Information Clause: 
The presented article is processed from the author's material published at the conference with international participation 

ECO & ENERGY Innovation in June 2022 and expands knowledge on the area of cooperation of the V4 countries in 

selected problems of energy efficient management of SMEs in the context of RES, especially in the current tense 

economic and energy situation in the European area. 

The professional output is part of the implementation of the research grant project NFP313020ANX5, co-financed with 

the support of the Ministry of Economy of the Slovak Republic from the European Regional Development Fund, 

Operational Program Integrated Infrastructure 2014-2022, scheme DM-3/2020 to support business networking, call code: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 under the name of the project: "Design and development of integrated innovation 

infrastructure and knowledge base in the European space of the NEK cluster organization". 
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Tájékoztatási záradék: 
A bemutatott cikk a szerzőnek az ECO & ENERGY Innovation nemzetközi részvételével 2022 júniusában megrendezett 

konferencián megjelent anyagból készült, és bővíti az ismereteket a V4-országok együttműködési területéről a KKV -k 

energia hatékony gazdálkodásának kiválasztott problémáiban a kkv-k kontextusában. RES, különösen az európai térség 

jelenlegi feszült gazdasági és energiahelyzetében. 

A szakmai output az NFP313020ANX5 kutatási pályázati projekt megvalósításának része, amely a Szlovák Köztársaság 

Gazdasági Minisztériumának az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, Operatív Program Integrált Infrastruktúra 2014-

2022, DM-3/ konstrukció támogatásával társfinanszírozott. 2020 az üzleti hálózatépítés támogatására, felhívás kódja: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 projekt elnevezéssel: "Integrált innovációs infrastruktúra és tudásbázis tervezése és 

fejlesztése a NEK klaszterszervezet európai terében". 

 

1. Záver 
Všetky informácie zhrnuté v tomto príspevku sú hlavným predmetom vyučovania na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií na Technickej univerzite. Cieľ, vytýčený na začiatku tohto príspevku prostredníctvom štúdia a 

informačných prameňov a mapovania súvisiacej informačnej bázy získania vedomosti o problematike potenciálu OZE v 

SR a zároveň načrtnúť aktuálny stav tejto problematiky v Slovenskej republike bol splnený.  
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VYBRANÉ PROBLÉMY 
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OF ENERGY EFFICIENT MANAGEMENT OF SMES 

IN THE CONTEXT OF RES IN THE AREA 
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AZ ENERGIAHATÉKONY KKV-MENEDZSMENT 

VÁLASZTOTT PROBLÉMÁI A V4 ORSZÁGOK TERÜLETÉBEN A RES 

KÖRÜL 
 

Ing. Bc. Simona Novotná 
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií,  

Ústav zemských zdrojov, Letná 9, 04200 Košice 

simona.novotna@tuke.sk    +421911437686 

 

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. 

 

Abstract 
The use of renewable energy sources is becoming a modern phenomenon to save energy costs and also to protect the 

environment in the long term. The purpose and essence of this paper is to map selected energy and environmental aspects. 

Evaluate the possibilities of the innovation potential of the implementation of RES sources and especially to present for 

professional discussion the author's own methodology for monitoring and analyzing the current state and level of energy 

management of industrial companies from the SME portfolio for changes aimed at introducing RES into their own 

operations and production subsequent starting points for creating synergies of a successful business strategy.  

 

Absztrakt 
A megújuló energiaforrások használata modern jelenséggé válik az energiaköltségek megtakarítása és a környezet hosszú 

távú védelme érdekében. Jelen hozzászólás célja és lényege a kiválasztott energetikai és környezetvédelmi szempontok 

feltérképezése, a megújuló energiaforrások megvalósításában rejlő innovációs potenciál lehetőségeinek értékelése, és 

különösen a szerző által a monitoring, ill. a KKV portfólióból az ipari vállalkozások energiagazdaságának jelenlegi 

állapotának és szintjének elemzése a megújuló energia vállalat saját működésébe és termelésébe történő bevezetését célzó 

változtatások és gazdálkodási problémáik ismerete és az azt követő megoldások elemzése a sikeres üzleti stratégia 

szinergiájának megteremtése érdekében. 

 

Kľúčové slová 
inovačný potenciál, energetika, energetická efektívnosť, obnoviteľný zdroj energie 
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innovation potential, energy,  energy efficiency, renewable energy source 
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Kulcsszavak: 
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Stručný popis riešenej problematiky 
Cieľom samotného výskumu je vytvorenie uceleného koncepčného rámca pre navrhovanie 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 MSP [4]. 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 [3]. Príspevok poukazuje na 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 

(Novotná, 2021) pre mapovanie a vyhodnocovanie údajov o súčasnom stave a úrovni energetického hospodárstva a 

prístupe k energetickej a environmentálnej efektivite. 

 

Oblasti výskumu boli definované nasledovne:  

 Analýza celkového stavu a úrovne manažérskeho riadenia  podniku; 

 Analýza úrovne poznania manažérskych konceptov, metód a nástrojov pre energetické hospodárenie 

a prevádzku 

 Analýza úrovne uplatňovania nástrojov a prostriedkov zavádzania OZE do   MSP; 

 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 [1,3] a 

to: 

2. Popis hlavných okruhov problémov súčasného uplatňovania OZE v hospodárstve SR a v EÚ so zreteľom na MSP 

3. Overenie, či je MSP schopné poznať a účelne nasadiť dostatočné OZE pre podporu svojho energetického 

hospodárstva. 

 

U všetkých druhov OZE vo všeobecnosti ešte pôsobia pre firmy MSP 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 [6,8].   

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 ešte uznesením č. 677/2010. 

Tento stále platný kompetenčný dokument predpokladal dosiahnuť 15,3% využitie OZE v pomere ku hrubej konečnej 

energetickej spotrebe v roku 2020 a výhľadu do roku 2030 [6]. 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 [1,3]: 

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, 

 

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, 
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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. 

 

Pre zabezpečenie kritéria primeranej zodpovednosti a dostatočne reálnej databázy kvantít a kvalít údajov pri súčasných 

možnostiach spracovania agendy je zvolené portfólio 30 podnikov/respondentov 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. [3]. 

Výsledky a zhrnutie návrhu a výsledkov budú predmetom záverečnej komplexnej správy výskumu a zároveň aj 

základňou pre hotové výstupy výskumu autorky. Cieľ, ktorý bol vytýčený na začiatku tohto príspevku 

 

prostredníctvom štúdia a informačných prameňov i konzultácií a mapovania súvisiacej informačnej bázy a to 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 výsledky z analýz sú dodržané, naplnené 

a požadujú ďalšie štúdium a najmä konzultovanie a recenzie z odbornej praxe.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

Informačná doložka: 
Predkladaný článok je spracovaný z autorského podkladu zverejneného na konferencii s medzinárodnou účasťou ECO & 

ENERGY Innovation v júni 2022 a rozširuje poznatky na oblasť spolupráce krajín V4 vo vybraných problémoch  

energeticky efektívneho manažérstva  MSP v kontexte OZE najmä v súčasnej napätej ekonomickej a energetickej situácii 

v európskom priestore.  

Odborný výstup je súčasťou plnenia výskumného grantového projektu NFP313020ANX5, spolufinancovaného  

s podporou Ministerstva hospodárstva SR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014-2022, schémy DM-3/2020 na podporu sieťovania podnikov, kódu výzvy: OPII-MH/DP/2020/10.3-29 

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

priestore klastrovej organizácie NEK“. 

 

Information Clause: 
The presented article is processed from the author's material published at the conference with international participation 

ECO & ENERGY Innovation in June 2022 and expands knowledge on the area of cooperation of the V4 countries in 

selected problems of energy efficient management of SMEs in the context of RES, especially in the current tense 

economic and energy situation in the European area. 
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The professional output is part of the implementation of the research grant project NFP313020ANX5, co-financed with 

the support of the Ministry of Economy of the Slovak Republic from the European Regional Development Fund, 

Operational Program Integrated Infrastructure 2014-2022, scheme DM-3/2020 to support business networking, call code: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 under the name of the project: "Design and development of integrated innovation 

infrastructure and knowledge base in the European space of the NEK cluster organization". 

 

Tájékoztatási záradék: 
A bemutatott cikk a szerzőnek az ECO & ENERGY Innovation nemzetközi részvételével 2022 júniusában megrendezett 

konferencián megjelent anyagból készült, és bővíti az ismereteket a V4-országok együttműködési területéről a KKV -k 

energia hatékony gazdálkodásának kiválasztott problémáiban a kkv-k kontextusában. RES, különösen az európai térség 

jelenlegi feszült gazdasági és energiahelyzetében. 

A szakmai output az NFP313020ANX5 kutatási pályázati projekt megvalósításának része, amely a Szlovák Köztársaság 

Gazdasági Minisztériumának az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, Operatív Program Integrált Infrastruktúra 2014-

2022, DM-3/ konstrukció támogatásával társfinanszírozott. 2020 az üzleti hálózatépítés támogatására, felhívás kódja: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 projekt elnevezéssel: "Integrált innovációs infrastruktúra és tudásbázis tervezése és 

fejlesztése a NEK klaszterszervezet európai terében". 
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Ipeľský energetický environmentálny klaster IPEEK, Nemocničná 757/3, 99001 Veľký Krtíš, 

www.ipeek.eco, office@ipeek.eco, 0903 403 706 

 

Abstrakt 
V príspevku sú poskytnuté informácie  o klastrových organizáciách, sieťovaní a rozvoji klastrovej organizácie IPEEK, jej 

úlohách pri implementovaní inovácií, popisuje úlohy organizácie pri tvorbe národných stratégií. Jednotlivé organizácie 

majú svoje odborné činnosti a zameranie, IPEEK je regionálnym klastrom pre Ipeľský región. V súčasnosti pripravuje 

viacero projektov a navrhuje systémové riešenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky, výroby energie pre Ipeľsko, v rámci 

expertných skupín vyhľadáva lokality na projektové zámery a spolupracuje vo viacerých úrovniach na tvorbe riešení. 

Okrem činností smerujúcich k synergickým efektom so samosprávami a inštitúciami , organizácia vytvára podmienky pre 

sieťovanie členov, spájanie nápadov a činností pri projektových, vzdelávacích a iných činnostiach v súlade so Stratégiou 

rozvoja klastrovej organizácie v rokoch 2021 – 2026.Organizácia realizuje projekt Rast ľudských a inovačných kapacít 

IPEEK 2021, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014 – 2020 a spoluorganizovala medzinárodnú konferenciu Eco&Energy Inovation 2022. 

  

Abstract 
The article provides information about cluster organizations, networking and development of the cluster organization 

IPEEK, its tasks in the implementation of innovations, describes the tasks of the organization in creating national 

strategies. Individual organizations have their professional activities and focus, IPEEK is a regional cluster for the Ipeľ 

region. He is currently preparing several projects and proposing system solutions in the field of circular economy, energy 

production for Ipeľsko, within expert groups it is looking for locations for project intentions and cooperating on several 

levels in the creation of solutions. In addition to activities aimed at synergistic effects with local governments and 

institutions, the organization creates conditions for networking members, connecting ideas and activities in project, 

educational and other activities in accordance with the Development Strategy of the cluster organization in 2021 - 2026. 

IPEEK 2021, funded by the European Regional Development Fund under the Operational Program Integrated 

Infrastructure 2014-2020 and co-organized the international conference Eco & Energy Innovation 2022. 

 

Absztrakt 
A cikk tájékoztatást ad a klaszterszervezetekről, az IPEEK klaszterszervezet hálózatépítéséről és fejlesztéséről, az 

innovációk megvalósításában betöltött szerepéről, ismerteti a szervezet szerepét a nemzeti stratégiák kialakításában. Az 

egyes szervezeteknek saját szakmai tevékenységük és fókuszuk van, az IPEEK az Ipoly régió regionális klasztere. 

Jelenleg több projektet készít elő és rendszermegoldásokat javasol a körforgásos gazdaság, energiatermelés területén 

Ipeľsko számára, szakértői csoportok keretében, projektcélú helyszíneket keres és több szinten együttműködik a 

megoldások megalkotásában. A szervezet az önkormányzatokkal és intézményekkel való szinergikus hatást célzó 

tevékenységeken túlmenően megteremti a feltételeket a tagok hálózatosodásához, az ötletek és tevékenységek projekt-, 

oktatási és egyéb tevékenységek kombinálásához a 2021-2026-os Klaszterszervezet-fejlesztési Stratégiával összhangban. 

az Integrált Infrastruktúra 2014-2020 Operatív Program keretén belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap által 

finanszírozott IPEEK 2021 Emberi és Innovációs Kapacitások Növekedése című projekt, társszervezője az Eco&Energy 

Innovation 2022 nemzetközi konferencia. 

 

Kľúčové slová 
Energia, inovácia, klaster, environment, integrovaná infraštruktúra 
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Kulcsszavakat 
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Stručný popis riešenej problematiky 
Klastrové organizácie ako nástroj na implementáciu výsledkov výskumu a inovácií v praxi, medzisektorové sieťovanie 

subjektov pri príprave a realizácii projektov týkajúcich sa energetickej sebestačnosti, budovanie a vylepšovanie 

infraštruktúry vo vybraných regiónoch s pomocou klastrových organizácií.  

 

1. Klastrové organizácie ako nástroj efektívnosti pri implementovaní inovácií 
V súčasných trendoch rozvoja medzi sektorovej spolupráce hrajú nezanedbateľnú úlohu práve klastrové organizácie. Ich 

poslaním a hlavnou ideovou náplňou je spájať, organizovať, hľadať paralely a podobnosti, spájať organizácie a subjekty 

napriek celým spektrom činností spoločnosti a to v horizontálnej a aj vertikálnej úrovni. Pri súčasnej záplave informácií 

a komplikovanosti podnikania a aj výkonu efektívnej správy štátnych aj neštátnych organizácií je činnosť klastra ako 

nositeľa nových ideí a nových postupov viac ako potrebná, pretože práve klaster ako nositeľ týchto vlastností vie 

pripraviť a pretaviť do skutočnosti aj procesy zdanlivo nespojiteľné a spojiť na prvý pohľad aj nekompatibilné medzi 

sektorové úrovne do merateľných ukazovateľov. Takých príkladov už máme na Slovensku viac, aktivity na klastrových 

úrovniach už pomohli viacerým dobrým myšlienkam a presadením dobrých nápadov do praxe. Keďže podnikateľský 

sektor trpí značným nedostatku času a priestoru na vyhľadávanie a aplikáciu nových postupov a verejný sektor je viazaný 

občas aj nezmyselnými obmedzeniami a neustále sa meniacimi pravidlami, tu sa otvára priestor pre činnosť klastrových 

organizácií, ktoré vedia pružne a adekvátne tlmočiť, vyhľadávať a ponúkať riešenia pre všetky úrovne spoločenského 

diania.  Ak vnímame klastrové organizácie ako zhluk, roj, skupinu či združenie s jasným cieľom, je to práve to, čo 

definuje klastrovú organizáciu s jej procesmi, kde sa majú nápady rojiť a pretavovať do skutočnosti. 

 

Klastre v Európe a vo svete už požívajú dlhšiu dobu vážnosť a ukazujú silu pri tvorbe národných stratégií, o čom svedčí 

aj množstvo aktivít v rámci platformy ECCP European Cluster Collaboration Platform, kde sú klastre volané a žiadané do 

spolupráce pri tvorbe stratégií a projektov na dnes už veľmi horúce témy, ako sú energetická sebestačnosť, výroba energie 

obnoviteľnými zdrojmi, riešenie odpadov a likvidácie skládok, uhlíková stopa pri výrobe produktov a energií, reusing, 

recycling a množstvo ďalších pridružených tém. 

 

Tu je na mieste vyjadriť vďaku aj našim inštitúciám pre zvýšenú podporu klastrových organizácií ako je Ministerstvo 

hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Slovenská 

inovačná energetická agentúra a v neposlednom rade Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Integrovaná 

infraštruktúra 2014 – 2020, ktoré vyslyšali tieto trendy zo zahraničia a výraznou mierou pomohli vzniku týchto 

kreatívnych klastrových združení.  

 

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (do 12/2019 OP Výskum a inovácie), ktorý riadi Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR,  boli teda podporené aj klastrové organizácie, SIEA administruje výzvy zamerané na podporu 

inovácií a technologického transferu a na podporu technologického a aplikovaného výskumu. Zároveň realizuje viaceré 

národné projekty. Klastrové organizácie túto podporu využili a čoraz častejšie sa zapájajú do implementácie nových 

technológií a inovatívnych postupov v energetike, ekológii, likvidácii odpadov. IPEEK v súčasnosti realizuje projekt 

s názvom Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021 financovaným Európskym fondom regionálneho rozvoja 

v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. 

 

2. Sieťovanie 
Naša organizácia sa aktívne zapojila aj do Plánu obnovy a vypracovali sme pre Banskobystrický kraj dva návrhy 

výstavby Regionálnych centier cirkulárnej ekonomiky, v skratke RCOH (Regionálne centrá obehového hospodárstva) 

s umiestnením v Ipeľskom regióne.  

Zároveň naša organizácia navrhla umiestnenia solárnych parkov Ipeľsko a Ponitrie, máme vytypovaných niekoľko 

potenciálnych prístupových bodov a prebieha negociácia s vhodnými odberateľmi vyrobenej energie, ako aj s investormi 

týchto zámerov. Expertné činnosti vykonávajú členovia klastra ako aj externí odborníci v rámci spomínaného sieťovania, 

ktorí pripravujú výstupy, ktoré sa budeme snažiť presadiť do stratégií rozvoja územných celkov. Sieťovanie v rámci 

organizácie je v tomto prípade dôležité, experti činnosti vykonávajú pre potreby organizácie, pričom výstupy sú 

prezentované ako spoločné závery a výsledky.  
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V rámci politiky ochrany vodných zdrojov a podzemných vôd vnímame ako naliehavé niektoré témy, a to je investičná 

podhodnotenosť projektov výstavby kanalizačných sietí v regióne hlavne v menších obciach Ipľa a Ponitria. Treba 

podotknúť, že v tomto smere dlhodobo zaostávame za plnením Európskej smernice o ochrane vôd a životného prostredia. 

Keďže však momentálne viac rezonujú témy vysokých cien energií a diverzifikácia rizika pri ich výrobe a obstarávaní, v 

oblasti vôd bude veľmi zložité dosiahnuť akýkoľvek badateľný prospech a treba počítať aj s tým, že väčšina finančných 

prostriedkov pôjde práve tam. Naša organizácia napriek tomu veľmi pozorne sleduje inovácie v oblasti ochrany životného 

prostredia a je pripravená v rámci expertných činností riešiť aj problémy pri týchto témach. Technológií, ktoré riešia danú 

problematiku je na trhu veľa, existujú aj nízko nákladové  prístupné riešenia pre ťažšie prístupné a technicky náročné 

usadlosti a miniaglomerácie. Tu je na mieste podotknúť, že by bolo vhodné na úrovni samospráv vykonať  väčšiu osvetu 

a znovu vrátiť tieto témy na rokovací stôl a tým upriamiť aj pozornosť štátu na možnú podporu v tejto oblasti prv, než 

prídu znovu nejaké sankcie od Európskej komisie. Tým nezľahčujeme prínos cyklotrás ako zvýšenie mobility, plánované 

investície do digitalizácie a školstva, nutné zlepšenie občianskej vybavenosti, ale nazdávame sa, že prioritné ciele 

v nasledujúcom období by mali obsahovať v prvom rade témy ako sú energia a jej získavanie, infraštruktúra, 

potravinárska malovýroba, starostlivosť o životné prostredie, podpora zelených aktivít. A to hlavne na úrovni menších 

samospráv. 

 

3. Rozvoj a plány IPEEK 
Vzhľadom na množstvo aktivít a rozpracovaných projektov budeme v nasledujúcom období pokračovať v expertných 

činnostiach, vypracovaní návrhov na projekty v oblasti energetiky, environmentu a ochrane životného prostredia.  

Na podnet jedného z členov organizácie pripravujeme implementáciu jeho rozpracovaného projektu otvárania skládok 

a ich následnej energetickej výťažnosti pri ich likvidácii. Pre potreby týchto expertných činností bude vypracovaný 

a predložený pilotný projekt, ktorý by mohol napomôcť následnej dôslednejšej kontrole tvorby nových skládok, otvárania 

a likvidácie starých skládok a environmentálnych záťaží. Len pre zaujímavosť uvádzame, že projekt zahŕňa  a monitoruje 

aj čierne skládky, ich rozsah a umiestnenie ako aj spôsoby a riešenia ich zamedzeniu, či likvidácii. 

Organizácia bude naďalej sledovať a monitorovať nové trendy v energetike, environmente, ako i ochrane životného 

prostredia prostredníctvom aktivít našich členov, vytvárať expertné skupiny a vypracovávať správy a projekty. 

V rámci plnenia Stratégie rozvoja klastrovej organizácie zvyšujeme počet členov aj zintenzívňujeme spoluprácu medzi 

členmi v už spomínaných expertných skupinách, ako aj v medziklastrovej spolupráci. Členovia klastra si plnia úlohy 

a informujú o nich na pravidelných stretnutiach minimálne dvakrát do mesiaca, v skupinách sú stretnutia niekedy až na 

dennej báze. 

 

Úspešne sme sa v uplynulom období spolupodieľali na organizácii medzinárodnej konferencie ECO & ENERGY 

Innovation v spolupráci so spriatelenými organizáciami a partnermi.  

Rozvoj a kvalita manažmentu klastra je zabezpečená účasťou a organizáciou na vzdelávacích aktivitách realizovaných 

podľa naplánovaného  harmonogramu, tieto sú medzi sektorové a multitematické, smerujú na vedomostný rozvoj 

a bohatosť tém zaručuje rozširovanie rozhľadu a informovanosť. Pripravujeme ďalšie medzinárodné stretnutie 

v Maďarsku v nasledujúcich dňoch, naši členovia pozorným okom sledujú dianie v okolitých štátoch, našu špeciálnu 

pozornosť si zaslúžia krajiny V4, ktoré sú nám problematikou asi najbližšie, keďže štartovacie línie tohto zoskupenia boli 

viac-menej na rovnakej úrovni. Jeden z našich členov pozorne pozoruje dianie v Poľsku, a vo svojom príspevku 

vymenováva horúce témy u našich severných susedov. Zároveň navštívil spriaznené organizácie u našich severných 

susedov a presvedčil sa, že Poľsko ako jedna z kľúčových krajín V4 nezaháľa a implementuje najnovšie technológie 

a postupy okamžite do praxe.  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Informačná doložka: 
Predkladaný článok je spracovaný z autorského podkladu zverejneného na konferencii s medzinárodnou účasťou ECO & 

ENERGY Innovation v júni 2022 a rozširuje poznatky na oblasť spolupráce krajín V4 vo vybraných problémoch  

energeticky efektívneho manažérstva  MSP v kontexte OZE najmä v súčasnej napätej ekonomickej a energetickej situácii 

v európskom priestore.  

Odborný výstup je súčasťou plnenia výskumného grantového projektu NFP313020ANX5, spolufinancovaného  

s podporou Ministerstva hospodárstva SR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014-2022, schémy DM-3/2020 na podporu sieťovania podnikov, kódu výzvy: OPII-MH/DP/2020/10.3-29 

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

priestore klastrovej organizácie NEK“. 

 

Information Clause: 
The presented article is processed from the author's material published at the conference with international participation 

ECO & ENERGY Innovation in June 2022 and expands knowledge on the area of cooperation of the V4 countries in 
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selected problems of energy efficient management of SMEs in the context of RES, especially in the current tense 

economic and energy situation in the European area. 

The professional output is part of the implementation of the research grant project NFP313020ANX5, co-financed with 

the support of the Ministry of Economy of the Slovak Republic from the European Regional Development Fund, 

Operational Program Integrated Infrastructure 2014-2022, scheme DM-3/2020 to support business networking, call code: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 under the name of the project: "Design and development of integrated innovation 

infrastructure and knowledge base in the European space of the NEK cluster organization". 

 

Tájékoztatási záradék: 
A bemutatott cikk a szerzőnek az ECO & ENERGY Innovation nemzetközi részvételével 2022 júniusában megrendezett 

konferencián megjelent anyagból készült, és bővíti az ismereteket a V4-országok együttműködési területéről a KKV -k 

energia hatékony gazdálkodásának kiválasztott problémáiban a kkv-k kontextusában. RES, különösen az európai térség 

jelenlegi feszült gazdasági és energiahelyzetében. 

A szakmai output az NFP313020ANX5 kutatási pályázati projekt megvalósításának része, amely a Szlovák Köztársaság 

Gazdasági Minisztériumának az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, Operatív Program Integrált Infrastruktúra 2014-

2022, DM-3/ konstrukció támogatásával társfinanszírozott. 2020 az üzleti hálózatépítés támogatására, felhívás kódja: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 projekt elnevezéssel: "Integrált innovációs infrastruktúra és tudásbázis tervezése és 

fejlesztése a NEK klaszterszervezet európai terében". 

 

Referencie/References: 
https://www.siea.sk/strukturalne-fondy-eu/ 

www.ipeek.eco 

https://zielonagospodarka.pl 

https://clustercollaboration.eu 
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AKTIVITY KLASTROVEJ ORGANIZÁCIE REPRIK V REGIÓNE GEMER-

MALOHONT 

 

ACTIVITIES OF THE CLUSTER ORGANIZATION REPRIK IN THE 

GEMER-MALOHONT REGION 

 

A REPRIK KLUSTER SZERVEZET TEVÉKENYSÉGEI A GEMER-

MALOHONT RÉGIÓBAN 
 

Ing. Marian Bakita,  Ing. Ján Plesník
   

REGIONÁLNY PRIEMYSELNÝ INOVAČNÝ KLASTER RIMAVSKÁ KOTLINA REPRIK,  

Mieru 238/24 98002 Jesenské, Slovenská republika 

https://www.reprik.sk/ , reprik@reprik.sk , mobil: +421 902 073 260 

 

 

Abstrakt  
Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina – REPRIK,  záujmové združenie právnických osôb, na báze 

partnerstva združilo zástupcov verejnej správy, samosprávy, podnikateľov, združení, neziskových a vzdelávacích 

organizácií, za účelom integrovaného rozvoja regiónu Gemer – Malohont. Výhodou regiónu GEMER MALOHONT je 

historické prepojenie s Maďarskom, čím sa vytvárajú podmienky v cezhraničnej spolupráci. 

Cieľom združenia REPRIK je realizáciou projektového zámeru RCOH GM vybudovať ekologický, inovatívny a sociálne 

spravodlivý a vzdelaný región, ktorý bude environmentálne ohľaduplný, ekonomicky efektívny a sociálne zodpovedný s 

dopadom na obyvateľov regiónu. Systémové riešenia  obehového hospodárstva v regióne sú aj v novom Akčnom pláne 

rozvoja okresu Rimavská Sobota a v Akčnom pláne rozvoja okresu Revúca. 

 

Abstract  
Regional industrial innovation cluster Rimavská kotlina – REPRIK, an interest association of legal entities, brought 

together representatives of the public administration, self-government, entrepreneurs, associations, non-profit and 

educational organizations on the basis of a partnership, for the purpose of integrated development of the Gemer – 

Malohont region. The advantage of the GEMER MALOHONT region is its historical connection with Hungary, which 

creates the conditions for further cross-border cooperation. 

The goal of the REPRIK association is to implement the RCOH GM's project intentions to build an ecological, innovative 

and socially just and educated region that will be environmentally considerate, economically efficient and socially 

responsible with an impact on the region's residents. System solutions for the circular economy in the region are also in 

the new Action Plan for the development of the Rimavská Sobota district and in the Action Plan for the development of 

the Revúca district. 

 

Absztrakt 
Regionális ipari innovációs klaszter Rimavská kotlina – REPRIK, jogi személyek érdekszövetsége, amely a közigazgatás, 

az önkormányzat, a vállalkozók, az egyesületek, a nonprofit és oktatási szervezetek képviselőit tömörítette össze 

partnerségi alapon az integrált integráció érdekében. a Gömör – Malohont régió fejlesztése. A GEMER MALOHONT 

régió előnye a Magyarországgal való történelmi kapcsolat, amely megteremti a határon átnyúló együttműködés feltételeit. 

A REPRIK egyesület célja, hogy megvalósítsa az RCOH GM projekt szándékát egy ökológiai, innovatív és társadalmilag 

igazságos és művelt térség felépítésére, amely környezetkímélő, gazdaságilag hatékony és társadalmilag felelős lesz, és 

hatással van a régió lakosságára is. A körforgásos gazdaság rendszermegoldásai a régióban szintén szerepelnek a 

Rimaszombati járás fejlesztésére vonatkozó új cselekvési tervben és a Revúca járás fejlesztésére vonatkozó akciótervben 

is. 

 

Kľúčové slová 
Sieťovanie, udržateľnosť, QUINTUPLE HELIX, región 

 

Keywords: 
Networking, sustainability, QUINTUPLE HELIX, region 

https://www.reprik.sk/
mailto:reprik@reprik.sk
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Kulcsszavakat 
Hálózatépítés, fenntarthatóság, QUINTUPLE HELIX, régió 

 

Stručný popis riešenej problematiky  
Územie regiónu Gemer Malohont o rozlohe 4.279 km2 sa rozkladá na území Slovenska – 3.956 km2 a Maďarska – 323 

km2. Celkový počet obyvateľov regiónu je cca 188 tis, z toho na Slovensku cca 160 tis. 

Klastrová organizácia REPRIK pôsobí a vytvára aktivity predovšetkým v južnejšej časti Regiónu Gemer-Malohont, ako 

sú okresy Rimavská Sobota a Revúca, zahŕňajúce 6 miest a 143 obcí. Až 97 z nich sú malé obce s počtom obyvateľov 

menej než 500.  

Región patrí medzi najmenej rozvinuté regióny Slovenska s najnižšou mierou zamestnanosti. Na jednej strane je 

problémom nízky počet pracovných príležitostí. Na druhej strane je to nízka vzdelanostná úroveň. Viac ako 50% 

disponibilných zamestnateľných obyvateľov má ukončené maximálne základne vzdelanie. Nepriaznivá situácia úzko 

súvisí aj s vysokým podielom marginalizovaných rómskych komunít, ktoré majú viac než 35 % zastúpenie.  

V regióne sa zachováva  vidiecky spôsob života, je tu však slabo rozvinutý cestovný ruch. 

Podnikateľské prostredie je v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska slabo rozvinuté. Väčšie podniky sa koncentrujú 

len v blízkom okolí okresných miest a hlavných cestných ťahov. 

Systémovým riešením je Regionálne centrum obehového hospodárstva
1
 GEMER MALOHONT (RCOH GM).  Je to 

ekologický, ekonomicky efektívny a sociálne spravodlivý systém obehového hospodárstva modelu QUINTUPLE HELIX 

orientovaný na obyvateľov. Na družstevnej forme vytvára kolaboratívne hospodárstvo  

s vlastným sociálnym a investičným fondom. Integrované zámery rozvoja sú hodnotené podľa sociálnych dopadoch na 

obyvateľa, plnenia environmentálnych záväzkov voči krajine a ekonomickej udržateľnosti pre tvorbu vlastných fondov a  

monitorované na ich merateľných ukazovateľoch. 

 

Vzhľadom na agrárny charakter prevažnej časti územia REPRIK predložil stratégiu rozvoja regiónu na prioritách: 

1. zníženie emisií a CO2 - obnoviteľné zdroje energie, prerozdelenie prebytkov energií, 

2. obnova materiálovej základne - využívanie odpadov ako zdroj novej suroviny, 

3. prispôsobenia sa zmenám klímy - voda, ovzdušie, klíma, biodiverzita, energie, hodnota, 

4. udržateľné prostredie - obnova biodiverzity pre potravinovú bezpečnosť. 

Cieľom je kvalita života v regióne založená na ekologickej stabilite územia a ekonomickej udržateľnosti, ktoré vytvárajú 

sociálne spravodlivé pracovné a obývateľné prostredie. 

 

Jeden z hlavných projektových zámerov REPRIK pre rozvoj regiónu GEMER MALOHONT je riešenie energetickej 

sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti. Využíva všetky prednosti modelu QUINTUPLE HELIX - ekonomiku založenú 

na vedomostiach. Regionálne centrum obehového hospodárstva GEMER MALOHONT znalostné informácie získané z 

projektu DanuP-2-Gas premietol do prvého projektového zámeru vybudovania P2G HUB. Z koncepcie P2G HUB sa v 

rámci RCOH GM vytvorili a zadefinovali nasledovné témy k projektovému zámeru: 

a) VIRTUÁLNA ELEKTRÁREŇ 

b) LINKA POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI 

c) EVVO 

d) INOVATÍVNY PRIEMYSELNÝ PARK 

e) SOCIÁLNE SLUŽBY 

f) EVO ŠKOLA 

g) REUSE - TEXTIL 

        h)  PLATFORMA REGIONÁLNYCH ENVIRONMENTÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Región prevažne poľnohospodárskeho charakteru má potenciál v podnikoch potravinárskeho priemyslu, pôsobí tu viacero 

menších poľnohospodárov ako aj väčších podnikov, TAURIS, a.s., Rimavská Sobota, RISO-R, s.r.o., Rimavská Sobota, 

Gemermilk rs, s.r.o. a spracovateľskom komplexe živočíšnej výroby PIGAGRO farma Jesenské. Z priemyselných 

a obchodných podnikov sú to zahraničné aj rodinné firmy YURA ELTEC Corporation Slovakia, s.r.o., GEMERNÁKUP, 

a.s., Gemer Pannónia, s.r.o., KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o.. 

Realizovaním zámerov na princípe obehového hospodárstva chceme priniesť konkurencieschopnosť regiónu v rámci 

hospodárstva SR a EÚ. 

 

Pre rozvoj regiónu sa organizácia a jej partnerské organizácie zapájajú do tvorby a pripomienkovania významných 

strategických dokumentov:  

- Partnerská dohoda SR na roky 2021-2027 

- Plán obnovy a odolnosti 

- PHRSR BBSK / IÚS BBSK a PHRSR / IÚS UMR Zvolen 
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Organizácia okrem šírenia možnosti využitia družstevnej politiky a kolaborácie vytvára aktivity na domácej pôde aj 

v zahraničí. Ako držiteľ bronzového certifikátu európskej excelentnosti udeleným ESCA, sa aktívne zúčastňuje a zapája 

do medzinárodných konferencií. Ako jediná klastrová organizácia zo SR prezentovala svoju činnosť na  európskej 

konferencii klastrových organizácií European Cluster Conference 2022 v PRAHE.  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Informačná doložka: 
Predkladaný článok je spracovaný z autorského podkladu zverejneného na konferencii s medzinárodnou účasťou ECO & 

ENERGY Innovation v júni 2022 a rozširuje poznatky na oblasť spolupráce krajín V4 vo vybraných problémoch  

energeticky efektívneho manažérstva  MSP v kontexte OZE najmä v súčasnej napätej ekonomickej a energetickej situácii 

v európskom priestore.  

Odborný výstup je súčasťou plnenia výskumného grantového projektu NFP313020ANX5, spolufinancovaného  

s podporou Ministerstva hospodárstva SR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014-2022, schémy DM-3/2020 na podporu sieťovania podnikov, kódu výzvy: OPII-MH/DP/2020/10.3-29 

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

priestore klastrovej organizácie NEK“. 

 

Information Clause: 
The presented article is processed from the author's material published at the conference with international participation 

ECO & ENERGY Innovation in June 2022 and expands knowledge on the area of cooperation of the V4 countries in 

selected problems of energy efficient management of SMEs in the context of RES, especially in the current tense 

economic and energy situation in the European area. 

The professional output is part of the implementation of the research grant project NFP313020ANX5, co-financed with 

the support of the Ministry of Economy of the Slovak Republic from the European Regional Development Fund, 

Operational Program Integrated Infrastructure 2014-2022, scheme DM-3/2020 to support business networking, call code: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 under the name of the project: "Design and development of integrated innovation 

infrastructure and knowledge base in the European space of the NEK cluster organization". 

 

Tájékoztatási záradék: 
A bemutatott cikk a szerzőnek az ECO & ENERGY Innovation nemzetközi részvételével 2022 júniusában megrendezett 

konferencián megjelent anyagból készült, és bővíti az ismereteket a V4-országok együttműködési területéről a KKV -k 

energia hatékony gazdálkodásának kiválasztott problémáiban a kkv-k kontextusában. RES, különösen az európai térség 

jelenlegi feszült gazdasági és energiahelyzetében. 

A szakmai output az NFP313020ANX5 kutatási pályázati projekt megvalósításának része, amely a Szlovák Köztársaság 

Gazdasági Minisztériumának az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, Operatív Program Integrált Infrastruktúra 2014-

2022, DM-3/ konstrukció támogatásával társfinanszírozott. 2020 az üzleti hálózatépítés támogatására, felhívás kódja: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 projekt elnevezéssel: "Integrált innovációs infrastruktúra és tudásbázis tervezése és 

fejlesztése a NEK klaszterszervezet európai terében". 
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Abstrakt  
Pre očakávané vyriešenie environmentálnych problémov aglomerácií do 2000 EO v ostatných rokoch vznikal inovatívny 

nápad skupiny MSP, pôsobiacich od roku 2012 pod gesciou Národného energetického klastra NEK. Základom je najmä v 

ostatných piatich rokoch naprieč celým Slovenskom naštartovaný proces aktivizácie predstaviteľov podobne 

zmýšľajúcich lokálnych firiem z kategórie MSP. Tieto dnes už zväčša ako zakladajúci členovia záujmových združení 

právnických osôb na Slovensku samostatne pôsobia vo viacerých regionálnych inovačných priemyselných a 

environmentálnych klastroch.  

 

Abstract 
In order to solve the expected environmental problems of agglomerations up to 2000 EO in recent years, an innovative 

idea was created by a group of SMEs operating since 2012 under the management of the National Energy Cluster NEK. 

The basis is the process of activation of representatives of like-minded local companies from the SME category, which 

has been started throughout Slovakia in the last five years. Today, they mostly operate independently in several regional 

innovative industrial and environmental clusters as founding members of interest associations of legal entities in 

Slovakia. 

 

Absztrakt 
Az elmúlt években 2000 EO-ig terjedő agglomerációk várható környezeti problémáinak megoldására innovatív ötletet 

hozott létre a 2012 óta működő KKV csoport a Nemzeti Energia Klaszter NEK irányítása alatt. Az alap a hasonló 

gondolkodású helyi cégek képviselőinek aktivizálása a kkv kategóriából, amely az elmúlt öt évben Szlovákia-szerte 

elindult. Napjainkban többnyire önállóan működnek több regionális innovatív ipari és környezetvédelmi klaszterben a 

szlovákiai jogi személyek érdekszövetségeinek alapító tagjaként. 

 

Kľúčové slová 
Inovačné klastre, čistenie odpadových vôd, aglomerácie, eurofondy.  

  

Keywords 
Innovation clusters, wastewater treatment, agglomerations, European funds. 

 

Kulcsszavakat 
Innovációs klaszterek, szennyvízkezelés, agglomerációk, európai alapok. 
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SLOVENSKÁ CESTA DO EURÓPY 
Z príležitosti prebiehajúceho ročného slovenského predsedníctva V4 dňa 11. a 12. októbra 2022 v Bratislave sa 

uskutočnilo stretnutie prezidentov V4. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v Primaciálnom paláci privítala prezidentku 

Maďarska Katalin Novákovú, českého prezidenta Miloša Zemana a poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Účastníci na 

dvoch plenárnych zasadnutiach prerokovali aktuálne problémy, ktorým v našom spoločnom  európskom priestore čelíme. 

Mimochodom, okrúhle výročie 30 rokov od podpísania Vyšehradskej deklarácie uplynulo už vlani, 15. februára 2021. [1]  

 

Slovenská republika, na rozdiel od ostatných krajín V4 celých uplynulých osemnásť rokov od vstupu do EÚ mala značné 

problémy s čerpaním zdrojov Spoločenstva. Ešte aj ku dňu 30.09.2022, čo je už záver druhého roku po skončení III. 

programového obdobia 2014 – 2020, SR dosiahla za všetky fondy čerpanie na národnej úrovni iba 14 503,19 mld. EUR, 

čo znova predstavuje len 61,89 % z celkovej alokácie. [2] 

    

Medzinárodný pracovný workshop ENERGOFUTURA, organizovaný pod gesciou Národného energetického klastra 

NEK  je príležitosťou  všetkým  účastníkom podujatia – členom a partnerom, ako aj pracovníkom a funkcionárom 

slovenských klastrových organizácii na cennú výmenu cezhraničných skúseností a prezentácie výstupov z oblasti 

energetiky, ekológie a inovácií. Všetky tieto oblasti spája ekonomické prostredie a preto sa dá oprávnene očakávať, že 

účastníci získajú praktické skúsenosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu efektívnejšie využívať a čerpať finančné zdroje z 

EŠIF.   

 

Autori príspevku z pohľadu plnenia úloh samospráv si uvedomujú význam využitia najmä nenávratných dotácii. 

Z vlastných skúseností však tvrdia, že v prípade verejných zákaziek často je oveľa efektívnejším a napriek prísnym 

podmienkam slovenského zákona o verejnom obstarávaní paradoxne aj transparentnejším riešením je využitie iných 

zdrojov. Je na škodu veci, že práve tento komunálny segment, priamo zabezpečujúci kvalitu života svojich obyvateľov 

úplne premárnil minulé obdobie lacných peňazí, keď sa finančné zdroje dali zabezpečovať za nízke úročenie, 1 až 2 % 

p.a. Dôvodom je skutočnosť, že komerčné banky z centrálnych bánk, získavali ohromné množstvá takýchto zdrojov za 

záporné úroky, avšak na Slovensku aj pre nedostatočný dopyt z komunálnej sféry tieto prostriedky zväčša zostali 

nevyužité. 

 

Rozumieme stavu, keď slovenské samosprávy sú už v štádiu úplnej závislosti na rezortných výzvach eurofonfov, ale ich 

neskoré, alebo často miestne potreby popierajúce podmienky vypísania už dlhšie spôsobujú priam hysterické abstinenčné 

príznaky nedostatku financii. To všetko za stavu, keď po voľbách už na konci roka 2020 slovenská vláda ukázala 

predbežnú dohodu, podľa ktorej z plánu obnovy by sme v tom čase mali mať k dispozícii 6 miliárd eur a zároveň s tým 

sme mohli dočerpať až 9 miliárd eur starých eurofondov. K tomu sme ešte mali k dispozícii aj 13 miliárd eur, ako nové 

eurofondy. [3] Len pre porovnanie tu pripomíname, že  aktuálne čerpanie SR sme uviedli už v úvodnom, druhom odseku 

tohto príspevku. 

 

Triezvo hodnotiac tieto skutočnosti musíme konštatovať, že pre zjednodušenie čerpania eurofondov a zmiernenie 

obrovských regionálnych rozdielov Slovenska vytvorené nové Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR (MIRRI) vôbec nesplnilo svoju historickú úlohu a oprávnené očakávania voličov. Namiesto technickej 

podpory záujemcov o disponibilné európske zdroje, zjednodušenia a centralizácie pomoci v zaostalejších regiónoch 

pôsobiacim samosprávam na Slovensku pre enormne komplikované vypracovávanie žiadostí, MIRRI na tomto poli najmä 

zo subjektívnych, vnútropolitických dôvodov na Slovensku súhlasilo so zachovaním, alebo dokonca ešte aj posilnením 

vplyvu všetkých ostatných rezortov.  

 

Z pohľadu samospráv a MSP pre konkrétnu ilustráciu stavu a možné postupy, ako aj pre akútnu potrebu riešenia 

regionálnych environmentálnych problémov v ďalšej časti iba krátko rozoberieme problematiku nesplnenia záväzkov SR 

voči EÚ na úseku čistenia odpadových vôd, presnejšie aglomerácií do 2000 ekvivalentných obyvateľov (ďalej EO). Pre 

tento účel autori si dovolia použiť aj niektoré čerstvo aktualizované časti z iného vlastného príspevku, nimi  v tomto roku 

prezentovaného. [4] 

  

VSTUP  SR  DO  EÚ A JEJ ZÁVÄZKY 
Spôsob zberu, čistenia, vypúšťania mestských odpadových vôd a vôd určitých priemyselných odvetví ako i nakladanie s 

kalom vzniknutým v priebehu čistenia komunálnych odpadových vôd v rámci EÚ upravuje smernica Rady 91/271/EHS 

(ďalej Smernica), prijatá dňa 21.mája 1991. [5] 
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Pri vstupe EÚ Slovensku povolila až sedem prechodných období pre zavedenia finančne najnáročnejších smerníc v 

oblasti životného prostredia. V Prístupovej zmluve Slovenskej republiky k EÚ zo dňa 16.4.2003 [6] boli dohodnuté 

prechodné obdobia pre implementáciu autormi príspevku tu vybraných ekologických požiadaviek Smernice nasledovne: 

Veľkostná kategória aglomerácie    Termín zosúladenia    Stav k 30.09.2022 

 

nad 10 001 EO        31.december 2010   nesplnené 

2 001 - 10 000 EO       31.december 2015   nesplnené 

pod 2 000 EO        priebežne     nesplnené 

- pokiaľ majú stokovú sieť      najneskôr do 31. 12. 2015  nesplnené 

 

Ako z uvedeného je zrejmé, rezort MŽP SR v každej vláde od roku 2003  spôsobuje, že oficiálne plánovacie, a 

hodnotiace dokumenty SR [7, 8, 9, 10 a 11] boli v rozpore, medzi inými aj s európskymi princípmi  zeleného 

obstarávania a zavádzajúcimi kompilátmi zakrývali skutočný environmentálny stav, ale najmä problémy a potreby 

absolútnej väčšiny dotknutých slovenských regiónov. . Táto skutočnosť je o to zarážajúcejšia,  že ustanovenia Smernice 

pre splnenie záväzkov SR voči EU boli do národnej legislatívy SR v znení neskorších predpisov transponované včas 

dvomi zákonmi z roku 2002 a 2004, ako aj príslušným neriadením vlády z roku 2005. [12] 

 

SÍDELNO -  SPRÁVNA ŠTRUKTÚRA SLOVENSKA 
Podľa dostupnej aktualizácie údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej ŠÚSR)     ku dňu 31.03.2022 [13] 

autori príspevku predkladajú vlastné spracovanie porovnávacej tabuľky už v predošlej časti špecifikovaných veľkostných 

skupín: 

 

Porovnanie vývoja   vybraných 

veľkostných skupín 

                            2019                              2021 

   Počet obcí  
Stav trvale bývajúceho 

obyvateľstva k 31.12.  
Počet obcí  

Stav trvale bývajúceho 

obyvateľstva k 31.12.  

Slovenská 

republika 

1 999 obyvateľov 

alebo menej 
       2 450            1 637 738       2 452            1 644 433 

2 000 a viac 

obyvateľov 
         440            3 820 135         438            3 790 279 

 

Tabuľka porovnania ostatného vývoja vybraných veľkostných skupín     Zdroj: ŠÚSR 

 

Aj keď existujú aj obce iba s pár desiatkami obyvateľov, priemerná veľkosť z daných 2 452 obcí z tejto tabuľky 

matematicky vychádza na 670 obyvateľov, Z daného prehľadu ale presnejšie vyplýva, že až 30,26 % ľudí - čo už je 

podstatná časť obyvateľstva SR, žije v takýchto menších vidieckych sídlach. V týchto oblastiach vybudovať 

centralizovaný systém verejnej kanalizácie je veľmi náročným riešením. Je treba vedieť, že autori pre zámerné 

zjednodušenie problematiky v tomto príspevku nerozlišujú počty obyvateľov od stavu EO daného územia. 

 

Podľa aktualizovaných oficiálnych údajov MŽP SR k 31.12.2019 iba 28,62 % obyvateľov z aglomerácii pod      2 000 EO 

bolo pripojených na stokovú sieť, resp. na stokovú sieť a ČOV. [14] 

 

Už v prvej časti príspevku zmienenej sile rezortov a nekoncepčnej práci vlády hovorí aj fakt, že úradníci MŽP v roku 

2015 dohodnuté lehoty splnenia záväzkov SR svojvoľne presunuli až do roku 2030. Stalo sa to v divnom dokumente 

Alternatívne spôsoby čistenia odpadových vôd na Slovensku prezentovaného tvrdenia podľa „schválených koncepčných 

materiálov“ z Plánu rozvoja [9]. Konkrétne, aj nesplnené záväzky SR voči EU u aglomerácii pod 2 000 EO, kde sa už od 

roku 2003 malo byť zabezpečované čistenie odpadových vôd priebežne a pokiaľ majú stokovú sieť, tak najneskôr do 31. 

12. 2015. 

  

MOŽNOSTI SPOJENECTVA  INOVAČNÝCH KLASTROV, REGIONÁLNYCH 

SAMOSPRÁV A MSP  
Ako vieme, MSP (mikro, malé a stredné podniky) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých 

ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur a/alebo celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur.“ [15, 16, 17]  

 

V združení Národného energetického klastra NEK od roku 2012 pôsobiacej takejto skupine MSP, pre očakávané 

vyriešenie environmentálnych problémov aglomerácií do 2000 EO v ostatných piatich rokoch sa postupne kryštalizoval 
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inovatívny nápad okolo predstaviteľa zakladajúceho člena NEK, spoločnosti ECOWA, a.s. Zástupcovia týchto, podobne 

zmýšľajúcich členov NEK dnes už samostatne pôsobia aj ako zakladajúci členovia v ďalších záujmových združeniach 

právnických osôb vo viacerých regionálnych inovačných priemyselných a environmentálnych klastroch.  

Využitím dlhoročne získavaného know-how vedúcich predstaviteľov ECOWA, a.s. [18, 19, 20, 21, 22, 23] je 

Trenčiansky energetický environmentálny klaster TEEK [24] dnes už predstaviteľom inovatívneho prístupu u novo 

vznikajúceho riešenia - Platformy regionálnych environmentálnych služieb (ďalej P-RES, alebo aj Platforma RES). 

Metóda P-RES organicky zapadá aj do inej, širšej komunálnej koncepcie, vzniku Regionálnych centier obehového 

hospodárstva (ďalej RCOH). Tento  systém, v úzkej spolupráci s viacerými regionálnymi klastrami ako REPRIK, IPEEK 

a iné, metodicky v spolupráci s Národným energetickým klastrom NEK kreuje ale aj medzinárodne na európskej scéne 

prezentuje najmä Národná recyklačná agentúra NARA-SK. [25] 

 

INOVATÍVNE RIEŠENIE A CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA  
Základom tu prezentovanej a práve vznikajúcej Platformy RES je zjednodušene technicko-ekonomická a právna analýza 

existujúcej ekologickej infraštruktúry, určenej na inováciu. Úspech takéhoto postupu garantuje iba prísne rešpektovanie 

oprávnených požiadaviek samosprávy, smerujúcich k zabezpečeniu udržateľného rozvoja obce, či dotknutého regiónu. Za 

najvhodnejšie prvé aplikácie metódy P-RES u samospráv považujeme vyriešenia  častých environmentálnych problémov 

na úseku čistenia odpadových vôd. Môžu to byť napríklad čistiarenské objekty, vhodné na rekonštrukciu a intenzifikáciu 

existujúcich, zastaraných alebo inak nevyhovujúcich komunálnych ČOV vo vlastníctve obce. Pomocou Platformy RES sa 

dá úspešne riešiť aj potreba vybudovania úplne nových lokálnych zariadení. Kapacitne tieto objekty môžu slúžiť pre 

niekoľko odľahle postavených rodinných domov, či celé ulice, ale takisto môžu byť veľkostne podľa individuálnych 

potrieb do 500, 1500, alebo hoci aj 5000 EO.  

Je dôležité vedieť, že spoločným znakom všetkých takýchto riešení je komplexnosť, zohľadňujúca dané miestne 

podmienky samosprávy. Zmienená komplexnosť logicky spočíva aj vo forme záväzkov finančného zabezpečenia 

realizácie každého diela zo strany navrhovateľa, čiže v danom prípade ako poskytovateľa služieb P-RES.  

Slovenské inovačné klastre so svojimi trvale  aktívnymi a preto pre nich najdôležitejšími členmi z radov MSP v spojení s 

miestnymi samosprávami majú dostatok možností a invencie na primerané odstrihnutie sa od vyššie popísaného 

administratívne a organizačne komplikovaného a preto dá sa povedať, že aj nefunkčného dotačného systému. Trh dnes už 

ponúka možné využitie množstva, pre tento účel pripravených a vhodných bankových systémov pre zapojenie finančných 

ústavov, či iných súkromných donorov. Napríklad aj pomocou partnerstva  P-RES je oblasť, na ktorú naše samosprávy už 

úplne rezignovali.  

Platforma RES pri plnom rešpektovaní všetkých, v danom čase platných a žiaľ, v podmienkach Slovenskej republiky 

nekontrolovateľne sa meniacej legislatívy je funkčná pri využívaní rôznych systémov fungovania. Môže pôsobiť 

napríklad ako miestne združenie, či klaster, alebo ako podnikateľský subjekt založený podľa obchodného zákonníka ako 

družstvo, alebo aj ako obecný podnik – vždy podľa potrieb konkrétnych účastníkov. Cezhraničná výmena skúseností 

môže priniesť všetkým, do takejto diskusie a tvorby možno aj nového,  medzinárodného projektu zapojeným partnerom 

nové poznatky a čerstvý impulz pre vlastný rozvoj pri zrode kvalitatívne úplne nového, trvale udržateľného prostredia 

vlastných regiónov.  

 

ZÁVER 
Problémy obyvateľov, so zvláštnym dôrazom na aglomerácie do  2 000 EO sú najmä lokálne a v spoločnom európskom 

priestore sú nezávislé od línie vedenia štátnych hraníc. Preto aj možnosti cezhraničnej spolupráce inovačných klastrov, 

samospráv a MSP pri riešení environmentálnych problémov sú internacionálne a skrývajú v sebe nevídaný potenciál.   

 

Riešiteľský kolektív týmto vyzýva budúcich záujemcov na vstup do prípravy spoločného, medzinárodného projektu 

Platformy RES (MP-RES). Výstupom takéhoto nového, inovatívneho systému, v spolupráci so zapojenými miestnymi 

partnermi môže byť predstavenie funkčného, vzorového riešenia čistenia odpadových vôd pre menšie komunálne centrá 

aj v Maďarskej republike. 

 

Je žiaduce, aby svoje domáce poznatky, nápady a riešenia prítomní zástupcovia slovenských spolkov, klastrov a 

zástupcov MSP aj v cezhraničnom priestore nášho južného suseda, napríklad v rámci medzinárodného workshopu, 

ENERGOFUTURA, uskutočnenom v dňoch 20. -23.10.2022 v maďarskom meste Békéscsaba vzájomne prerokovali, 

rozvíjali a efektívne využívali už v blízkej budúcnosti.  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Informačná doložka: 
Predkladaný článok je spracovaný z autorského podkladu zverejneného na konferencii s medzinárodnou účasťou ECO & 

ENERGY Innovation v júni 2022 a rozširuje poznatky na oblasť spolupráce krajín V4 vo vybraných problémoch  
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energeticky efektívneho manažérstva  MSP v kontexte OZE najmä v súčasnej napätej ekonomickej a energetickej situácii 

v európskom priestore.  

Odborný výstup je súčasťou plnenia výskumného grantového projektu NFP313020ANX5, spolufinancovaného  

s podporou Ministerstva hospodárstva SR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014-2022, schémy DM-3/2020 na podporu sieťovania podnikov, kódu výzvy: OPII-MH/DP/2020/10.3-29 

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

priestore klastrovej organizácie NEK“. 

 

Information Clause: 
The presented article is processed from the author's material published at the conference with international participation 

ECO & ENERGY Innovation in June 2022 and expands knowledge on the area of cooperation of the V4 countries in 

selected problems of energy efficient management of SMEs in the context of RES, especially in the current tense 

economic and energy situation in the European area. 

The professional output is part of the implementation of the research grant project NFP313020ANX5, co-financed with 

the support of the Ministry of Economy of the Slovak Republic from the European Regional Development Fund, 

Operational Program Integrated Infrastructure 2014-2022, scheme DM-3/2020 to support business networking, call code: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 under the name of the project: "Design and development of integrated innovation 

infrastructure and knowledge base in the European space of the NEK cluster organization". 

 

Tájékoztatási záradék: 
A bemutatott cikk a szerzőnek az ECO & ENERGY Innovation nemzetközi részvételével 2022 júniusában megrendezett 

konferencián megjelent anyagból készült, és bővíti az ismereteket a V4-országok együttműködési területéről a KKV -k 

energia hatékony gazdálkodásának kiválasztott problémáiban a kkv-k kontextusában. RES, különösen az európai térség 

jelenlegi feszült gazdasági és energiahelyzetében. 

A szakmai output az NFP313020ANX5 kutatási pályázati projekt megvalósításának része, amely a Szlovák Köztársaság 

Gazdasági Minisztériumának az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, Operatív Program Integrált Infrastruktúra 2014-

2022, DM-3/ konstrukció támogatásával társfinanszírozott. 2020 az üzleti hálózatépítés támogatására, felhívás kódja: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 projekt elnevezéssel: "Integrált innovációs infrastruktúra és tudásbázis tervezése és 

fejlesztése a NEK klaszterszervezet európai terében". 
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NOVÝ SLOVENSKÝ REGIONÁLNY INOVAČNÝ KLASTER TEEK 

NEW SLOVAK REGIONAL INNOVATION CLUSTER TEEK 

ÚJ SZLOVÁK REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS KLUSTER TEEK 

Ing. Jozef Gerliczy , Ing. Róbert Kati 
Trenčiansky energetický environmentálny klaster TEEK 

Opatovská 23, 911 01 Trenčín 

jgerliczy@teek,one  +421 909 106 653,  rkati@teek.one  +421 903 202 966 

 

Abstrakt  
Cieľom vzniku nového záujmového združenia právnických osôb v trenčianskom regióne Slovenska boli spoločné aktivity 

zakladajúcich členov so zameraním na energetiku , ekológiu, priemysel a súvisiace inovácie. Jeho ambíciou je aj 

informovanie potenciálnych partnerov o poslaní a hlavných aktivitách i oslovenia  na spoluprácu v oblasti inovácii, 

energetiky a environmentu aj v medzinárodnom, európskom priestore. 

 

Abstract 
The goal of the creation of a new interest association of legal entities in the Trenčín region of Slovakia was the joint 

activities of the founding members with a focus on energy, ecology, industry and related innovations. Its ambition is also 

to inform potential partners about the mission and main activities and to reach out for cooperation in the field of 

innovation, energy and the environment, also in the international, European space. 

 

Absztrakt 
A szlovákiai trencséni régióban jogi személyekből álló új érdekszövetség létrehozásának célja az alapító tagok közös 

tevékenysége volt az energia, az ökológia, az ipar és a kapcsolódó innovációk fókuszában. Célja továbbá, hogy a 

potenciális partnereket tájékoztassa küldetéséről és fő tevékenységeiről, valamint együttműködésre törekedjen az 

innováció, az energia és a környezetvédelem területén, nemzetközi, európai térben is. 

 

Kľúčové slová   
energetika, environment, inovácie, udržateľný rozvoj, konkurencieschopnosť, spolupráca 

 

Kulcsszavakat 
energia, környezetvédelem, innováció, fenntartható fejlődés, versenyképesség, együttműködés 

 

STRUČNÉ INFORMÁCIE O MEDZINÁRODNÝCH INICIATÍVACH   TEEK 
Nové záujmové združenie právnických osôb Trenčiansky energetický environmentálny klaster TEEK bol založený 

v tomto roku, vo februári 2022. Jeho zakladatelia však už dlhoročne pôsobili priamo v starších slovenských klastroch 

NEK (Bratislava) a REPRIK (Jesenské), ktoré sú obdobne zamerané na rast vlastných regiónov, so zameraním na 

podporu inovácií a rozvoja priemyslu v oblasti energetiky, ekológie a súvisiacich priemyselných odvetví. Obdobné 

aktivity vyvíjali už dlhšie, aj v takisto regionálne pôsobiacom klastri IPEEK (Veľký Krtíš). 

 

Spoločným cieľom členov TEEK a jeho spolupracujúcich partnerov je aj snaženie o podnikateľské, odborné 

a manažérske medzinárodné, najmä blízke cezhraničné kontakty medzi krajinami Višegrádskej štvorky (V4). TEEK 

zároveň napomáha aj obdobným aktivitám v celej skupine spomenutých klastrov, ale  tieto myšlienky rovnako úspešne 

rozvíja aj prostredníctvom vlastnej členskej základne a partnerov, ako aj spolupracujúcich organizácií a inštitúcií 

orientovaných na inovatívny rozvoj v širokej škále priemyslu, energetiky, ekológie a ekonomiky, priemyselných činností 

a výroby, distribúcie, investícií, výstavby, vedy, aplikovaného výskumu a vzdelávania, za účelom podpory zvyšovania 

konkurencieschopnosti.  

 

Obsahovo, zameraním a nastavením cieľov a programov činnosti TEEK už od svojho vzniku sa stal súčasťou už dlhšie 

budovanej siete slovenských regionálnych klastrových organizácií s priemyselným zameraním na inovácie 

alebo energetické a ekologické činnosti. Metodicky a koncepčne je klaster TEEK prepojený s programami a projektmi 

Národného energetického klastra NEK, ako dlhoročného celoslovenského lídra v tejto širokej sfére pôsobnosti. 

 

mailto:j.gerliczy@teek,one
mailto:rkati@teek.one
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Nosnými prvkami činnosti TEEK sú     INOVÁCIE   -  EKOLÓGIA   -   ENERGETIKA 

 
a na Slovensku sa klaster prezentuje pod značkou TEEK Trenčiansky energetický environmentálny klaster 

 

 

Obsahovo klaster TEEK už v čase svojho vzniku mal snahu prispievať svojou malou mierou k riešeniam v lokálnej 

a regionálnej energetike na vedomostnej báze tzv. zelenej transformácie. Pritom je možno uviesť ako ideu aj to, že: 

„Európsky výbor regiónov zdôrazňuje, že rozvoj lokálnej a regionálnej energetiky je kľúčovou súčasťou zelenej 

transformácie, ale aj znižovania závislosti na energetických surovinách z Ruska. Plán REPowerEU so samosprávami 

počíta, chýbajú však miestne kapacity“.  

Že takto vytýčené ciele TEEK, obsahovo a smerovaním jeho činnosti boli nadčasové, podčiarkuje aj súčasné dianie, 

celoeurópska energetická kríza a celosvetové problémy mnohých sektorov pre vojnu na Ukrajine. 

Doterajšie  pôsobenie zakladateľov TEEK aj v iných energetických klastroch sa týkalo hlavne celonárodných prístupov 

a riešení. Stotožnenie sa s obsahom vyššie uvedeného citátu vyžaduje sústrediť svoje sily na riešenie problémov 

regionálnej energetiky. Zložitosť problematiky v  tejto oblasti ale zároveň vyvoláva presvedčenie, že aj v súčasnosti 

existujú možnosti na okamžité úspory a to napríklad aktívnou participáciou na projekte „Cities Energy Saving Sprint“, ale 

aj vlastnými aktivitami klastra, ako sú pilotné projekty, s využitím personálnych, ekonomických a výrobných kapacít  

postupne budovanej členskej základne. Naďalej je preto potrebné osobne i odborne participovať na riešeniach  ako sú 

napr. virtuálne elektrárne, s cieľom implementácie riešení v praxi. Kapacity TEEK sa tak musia využiť predovšetkým na 

spoluprácu pri tvorbe regionálnych klimatických plánov, ale zároveň musia byť využité všetky možnosti aj na získavanie 

plodných cezhraničných kontaktov. 

 

Ďalšou oblasťou, ktorej sa klaster už v najbližšej dobe bude venovať, je oblasť životného prostredia. Jedným z riešení 

s najväčším potenciálom reálneho vplyvu na životné prostredie sú v gescii Národnej recyklačnej agentúry Slovensko 

(NARA-SK) kreované Regionálne centrá obehového hospodárstva (RCOH). Ich poslaním je zúčastňovať sa na tvorbe 

slovenských Integrovaných zámerov rozvoja regiónu a zároveň implementovať prednostne  riešenia s najvyššou 

účinnosťou a rešpektovaním možností financovania projektov. Tu sa aj klaster TEEK už postupne nachádza svoj význam 

a pozíciu, keď v súčinnosti s predstaviteľmi svojho zakladajúceho člena ECOWA, a.s. vyvíja metódu slovenskej 

Platformy regionálnych environmentálnych služieb (P-RES, alebo aj Platforma RES). Dobrým východiskom k tomu je 

úzka spolupráca TEEK s klastrom REPRIK,  kde sa už pracuje na implementácii týchto myšlienok. 

 

Vzhľadom na disponibilné zdroje klaster TEEK začína pracovať aj na ďalšom inovatívnom riešení, s názvom „Virtuálne 

regionálne centrum obehového hospodárstva“. Tento prístup nám umožní postupné systematické budovanie vytipovaných 

oblastí, združovať odborníkov v tejto oblasti a v praxi implementovať najprínosnejšie riešenia.  

 

Úspešnosť jednotlivých, tu len v krátkosti naznačených environmentálnych riešení TEEK je podmienená úzkou 

spoluprácou s občanmi, samosprávami alebo združeniami obcí a to už od prípravy a výberu kolektívnym výberom 

preferovaných oblastí a riešení s najväčším potenciálnym regionálnym vplyvom, až po implementáciu spoločne 

zvolených postupov a opatrení. 

 

V rámci terajšej účasti TEEK a tejto krátkej prezentácie po aktívnej účasti na konferencii ECO & ENERGY Innovation v 

Pezinku klaster prvýkrát oficiálne vystupuje so svojimi zámermi na čisto medzinárodnom fóre workshopu, 

ENERGOFUTURA, uskutočnenom v dňoch 20. - 23.10.2022 v maďarskom meste Békéscsaba.   Tým sa pripája aj 

k snaženiam a aktivitám ostatných už menovaných a obdobne zameraných slovenských priemyselných klastrov, ale 

rovnako aj k spolupráci s Úniou klastrov Slovenska (UKS) a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a 

Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), alebo aj Národným energetickým klastrom NEK v prepojení na 
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domáce a cezhraničné programy a projekty spolupráce - prierezovo aj nad rámec pôsobnosti TEEK v trenčianskom 

regióne.   

___________________________________________________________________________________________ 

 

Informačná doložka: 
Predkladaný článok je spracovaný z autorského podkladu zverejneného na konferencii s medzinárodnou účasťou ECO & 

ENERGY Innovation v júni 2022 a rozširuje poznatky na oblasť spolupráce krajín V4 vo vybraných problémoch  

energeticky efektívneho manažérstva  MSP v kontexte OZE najmä v súčasnej napätej ekonomickej a energetickej situácii 

v európskom priestore.  

Odborný výstup je súčasťou plnenia výskumného grantového projektu NFP313020ANX5, spolufinancovaného  

s podporou Ministerstva hospodárstva SR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014-2022, schémy DM-3/2020 na podporu sieťovania podnikov, kódu výzvy: OPII-MH/DP/2020/10.3-29 

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

priestore klastrovej organizácie NEK“. 

 

Information Clause: 
The presented article is processed from the author's material published at the conference with international participation 

ECO & ENERGY Innovation in June 2022 and expands knowledge on the area of cooperation of the V4 countries in 

selected problems of energy efficient management of SMEs in the context of RES, especially in the current tense 

economic and energy situation in the European area. 

The professional output is part of the implementation of the research grant project NFP313020ANX5, co-financed with 

the support of the Ministry of Economy of the Slovak Republic from the European Regional Development Fund, 

Operational Program Integrated Infrastructure 2014-2022, scheme DM-3/2020 to support business networking, call code: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 under the name of the project: "Design and development of integrated innovation 

infrastructure and knowledge base in the European space of the NEK cluster organization". 

 

Tájékoztatási záradék: 
A bemutatott cikk a szerzőnek az ECO & ENERGY Innovation nemzetközi részvételével 2022 júniusában megrendezett 

konferencián megjelent anyagból készült, és bővíti az ismereteket a V4-országok együttműködési területéről a KKV -k 

energia hatékony gazdálkodásának kiválasztott problémáiban a kkv-k kontextusában. RES, különösen az európai térség 

jelenlegi feszült gazdasági és energiahelyzetében. 

A szakmai output az NFP313020ANX5 kutatási pályázati projekt megvalósításának része, amely a Szlovák Köztársaság 

Gazdasági Minisztériumának az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, Operatív Program Integrált Infrastruktúra 2014-

2022, DM-3/ konstrukció támogatásával társfinanszírozott. 2020 az üzleti hálózatépítés támogatására, felhívás kódja: 

OPII-MH/DP/ 2020/10.3-29 projekt elnevezéssel: "Integrált innovációs infrastruktúra és tudásbázis tervezése és 

fejlesztése a NEK klaszterszervezet európai terében". 

 

Referencie: 
V článku boli použité zdroje informácií: 

- EURACTIV citácia z článku Michal Hudec,   www.euractiv.sk 2022 
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