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Dôvody vzniku klastra EKPK 

• Vytvoriť inštitúciu v oblasti Energetickej efektívnosti, ktorá predstavuje 
rámec pre zapojenie a spoluprácu firiem a ďalších inštitúcii rôznych 
typov a veľkosti , ktoré môžu lepšie prispieť k výkonnosti regiónu. 

 

• Klaster predstavuje blízke zastúpenie  vzájomne previazaných firiem 
špecifických dodávateľov , poskytovateľov služieb a súvisiacich inštitúcií 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti 
budov, ktoré spolu súťažia, ale taktiež spolupracujú a vzájomne sa 
dopĺňajú. 



Klastre - nové nástroje regionálneho rozvoja 

V prvej fáze globalizácie bola zdrojom konkurenčnej výhody samotná 
globálnosť, čiže schopnosť podniku aktivizovať a mobilizovať vstupy 
a aktíva presahujúce hranicu štátov. Medzinárodné podniky tak 
získavali výhodu pred podnikmi, ktoré sa nevymanili zo svojej 
domácej orientácie.  

V súčasnosti sa nachádzame vo fáze, ktorá je omnoho menej intuitívna, 
pretože globálnosť sa dnes považuje za samozrejmú. Spoločnosť 
dnes musí hľadať zdroje vstupu v najlacnejších lokalitách, musí 
hľadať medzinárodné zdroje kapitálu a musí produkovať  s nízkymi 
mzdovými nákladmi. 

  A teda nič, čo môže podnik získať zo vzdialenejších lokalít, už nie je 
konkurenčnou výhodou, pretože teraz k tomu majú prístup všetci.  



Aký typ klastra je EKPK 

 EKPK je klaster založený na kompetenciách – sústreďuje sa na konkrétnu 
oblasť technickej expertízy alebo kompetencie v regióne, ako sú napríklad 
výskumné alebo vzdelávacie schopnosti v OZE, aplikovanie technických a 
technologických výsledkov do praxe a pod.  V tomto type klastru nejde o 
kľúčové dodávateľské väzby v rámci daného sektora ale o aplikáciu 
samotných znalostí a expertízy často naprieč veľmi odlišnými 
hospodárskymi aktivitami.  



 

Kritické a doplnkové faktory úspechu v úspešnej 
klastrovej iniciatíve 

• kritické faktory: prítomnosť funkčných odborných sietí a partnerstiev, 
silná inovačná základňa s podpornými aktivitami výskumu a vývoja, 
existencia silnej znalostnej základne, 

 

• doplnkové faktory: adekvátna technická infraštruktúra, prítomnosť 
veľkých firiem, silná podnikateľská kultúra, prístup k finančným 
zdrojom. 



Prínosy klastra 

• klaster poskytuje úspory z rozsahu a znižuje náklady, – poskytuje 
partnerom príležitosť dosiahnuť kritické množstvo v kľúčových 
oblastiach, čo im prináša úspech, ktorý by nebol možný, keby pracovali 
izolovane a spoluprácou môžu partneri otvárať nové trhy a znižovať 
náklady. 

 

• klaster znižuje obmedzenia menších spoločností a zvyšuje 
špecializáciu, – môže združovať spoločnosti z rôznych článkov 
hodnotového reťazca a umožňuje tak menším firmám, aby sa 
špecializovali a spolupracovali pri konkurencii proti väčším, vertikálne 
prepojeným firmám . Spolupráca s väčšími spoločnosťami poskytuje 
menším firmám mechanizmus prístupu k medzinárodným sieťam 
väčších spoločností v klastri. 

 



 
 

• klaster zvyšuje regionálnu konkurenciu a rivalitu a tým globálnu 
konkurenčnú výhodu, - pričom rivalita podporuje vo firmách 
inovácie, pomocou ktorých sa snažia zlepšiť svoju efektivitu a 
konkurencie schopnosť, aby sa udržali „v zoskupení“, 
 

• klaster zvyšuje rýchlosť prenosu informácií a technológií, - čo 
nastáva v dôsledku blízkosti firiem, silných väzieb medzi nimi a 
vysokej konkurenčnej podstaty klastra, 
 

• klaster zvyšuje moc a hlas menších spoločností, - keďže pomocou 
vytvárania siete sú menšie firmy schopné ovplyvňovať udalosti a 
kreovať inovatívne služby a infraštruktúry, 



Región a klaster 

 
• Aktívne klastrovanie je základom budovania regionálneho blahobytu.  
• Klastrovanie však zahrňuje nielen networking (vytváranie sietí) ale aj 

dôveru. A tak aj tam, kde skupina společnosti spĺňa kritériá reginálnej 
blízkosti a určitých obchodných vzťahov, v skutočnosti nemôže vytvoriť 
klaster bez sociálnych sietí a dôvery, ktorá je nutná pre klaster. Inak sa 
vytvorí iba „zhluk“ firiem a nie klaster.  

• Klastrovanie poskytuje fórum pre dialóg medzi kľúčovými aktérmi 
v regióne so zameraním na rast riešenie dominantných požiadaviek 
špecifických  pre región. Dialóg vo vnútri klastra sa môže týkať všetkého 
a je založený na spolupráci. Klastre poskytujú mechanizmus efektívneho 
partnerstva s podpornými a terciálnymi inštitúciami pre väzby s malými 
a strednými podnikmi.  
 

 Klaster je „neutrálnou pôdou“, kde sa firmy stretajú za konkrétnym 
účelom. 



Klaster a konkurencieschopnosť 

Dnes je samozrejmosťou aby firma hľadala odlišnú cestu ku 
konkurencieschopnosti,zohľadňovala voľbu zákazníka, 
presadzovala inovácie, reagovala pružne na rôzne potreby trhu. 
Konkurencieschopnosť v súčasnej dobe vyžaduje dynamiku a 
zakladá sa na inováciách a hľadaní strategických odlišností. 
Nevyhnutnosťou sú úzke väzby k odberateľom, dodávateľom a 
iným inštitúciám nielen účinnosti, ale aj rýchlosti zlepšovania a 
inovácií.  

Klaster je pre všetky tieto zmeny účinným katalyzátorom, ktorý vedie 
spoločnosti k vyššej konkurencieschopnosti. Pre dosiahnutie 
konkurencieschopnosti musí existovať prepojenie súhra    
niekoľkých aspektov: 



• ako kvalitne sú firmy schopné využiť dostupné vstupy a ako kvalitne 
sú schopné ich zdokonaľovať,  

 

• ako kvalitne firmy súťažia, to znamená či využívajú pre zvyšovanie 
produktivity rôzne sofistikované metódy, alebo ponúkajú jedinečné 
výrobky alebo služby, 

 

• aké kvalitné je podnikateľské prostredie,  

 

• aká je prítomnosť konkrétnych typov dodávateľov, alebo konkrétne 
zameraných vzdelávacích inštitúcie).  



 Energetický klaster Prešovského kraja 
     

 Energetický klaster Prešovského kraja (EKPK) je dobrovoľné záujmové 
združenie právnických osôb s miestom pôsobenia v Prešovskom 
samosprávnom kraji. Plní úlohu partnerskej inštitúcie v oblasti 
diverzifikácie energetickej závislosti v kraji s podporou technologicky 
orientovaných spoločností.  

 

Cieľom je zabezpečenie konkurencieschopnosti kraja pri čo možno 
najlepšom využívaní prírodných zdrojov. Prioritným zameraním EKPK 
je využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na 
environmentálne požiadavky kraja.  



Nosné témy riešenia sú: 
•  Nasadenie obnoviteľných zdrojov energie (OZE).  
•  Špecifikácia podmienok pri prevádzkovaní OZE.  
•  Analýza prevádzkových podmienok s ohľadom na OZE.  
•  Energetická efektívnosť budov.  
• Analýzy a štúdie, vrátane harmonogramu činností zohľadňujúcich 

možnosti a schopnosti zadávateľa.  

 Energetický klaster Prešovského kraja 



Výhody klastrov:  

• zvýšenie dopytu pre produkty a služby firiem organizovaných v klastri, 

• zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily, 

• zlepšovanie technologických kapacít firiem, 

• zvyšovanie špecializácie dodávateľov, 

• zlepšovanie prístupu na lokálne a globálne trhy, 

• znižovanie nákladov, 

• reštrukturalizácia a rozvoj regionálnej ekonomiky, 

• efektívnejšie využívanie regionálnych verejných zdrojov. 

      

Nevýhody: 

• závislosť na veľkých firmách, 

• závislosť na verejných zdrojoch a verejnej intervencii.  



Ďakujem za pozornosť 

Energetický klaster Prešovského 
kraja 
ďalšie informácie na  www.ekpk.sk  

http://www.kingsoftstore.com

