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VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2020 

 

Klaster regionálneho rozvoja (ďalej len KRR) je nezisková organizácia, dobrovoľné záujmové združenie 

právnických osôb. Združuje členov a partnerov z verejného, súkromného aj III. sektora. Výročná správa 

predstavuje pôsobenie KRR  a aktivity zrealizované v roku 2020.  

 

Štruktúra výročnej správy: 

1. Orgány KRR 
2. Členská základňa 
3. Financovanie KRR 
4. Aktivity KRR v jednotlivých oblastiach 
5. Záver 

 

1. Orgány KRR 
 

V roku 2020 pôsobili v KRR orgány spoločnosti ustanovené v zmysle platných STANOV združenia. Počas 

roka neprišlo k žiadnym zmenám v personálnej štruktúre orgánov. Výročná správa uvádza stav 

k 31.12.2020: 

 

Správna rada:  Štefan Murárik, predseda SR 

   Jozef Palla, člen SR 

   Miroslav Solčány, člen SR 

   Marko Semeš, člen SR 

 

Výkonný riaditeľ: Marek Turanský 

 

V priebehu roka 2020 sa konalo oficiálne zasadania Správnej rady KRR iba v mesiaci máj.  Situáciu 

značne komplikovala pandémia súvisiaca s ochorením COVID-19, ktorá značne obmedzovala možnosti 

stretávania sa.  Z tohto dôvodu sa v  roku 2020  nekonalo ani Valné zhromaždenie. Komunikácia členov 



klastra a takisto komunikácia členov Správnej rady sa realizovala predovšetkým prostredníctvom 

telefonických hovorov a takisto s využitím on-line komunikačných nástrojov ako Whats-up, Zoom, 

Skype, či MS Teams.  

Tento stav nemôžeme v žiadnom prípade považovať za uspokojivý a preto v roku 2021 budem hľadať 

spôsoby, ako zrealizovať čo najviac osobných stretnutí.  

 

2. Členská základňa 
 

Môžeme skonštatovať, že aktuálny počet členov klastra je 79, z toho 32 riadnych a 47 pridružených.   

Aj v roku 2020 KRR pokračoval vo filozofii  neplatenia členských poplatkov a status členov sa odvíjal od 

stavu k 31.12.2018. Takýto prístup sa však neukazuje ako úplne najvhodnejší, nakoľko nemotivuje 

členov k aktivite. Preto v roku 2021 je potrebné opätovne zvážiť zavedenie členských príspevkov.   

 

3. Financovanie KRR  
 

KRR svoju činnosť zabezpečuje viac zdrojovým financovaním, najmä projektovej činnosti a iných 

príjmov. V roku 2020  KRR pokračoval v transformačnom procese na prechod k projektovo 

orientovanej organizácii so záujmom od roku 2021 zvyšovať podiel financovania z projektov a vlastnej 

činnosti. V roku 2020 sme pracovali s nastavením bez členských príspevkov, neumožňovalo nám to 

robiť rozvoj vlastných činností nad rámec realizovaných projektov. Využili sme však príležitosť na 

stabilizovanie základne klastra prostredníctvom grantu MH SR, ktorý sme podali a boli sme s ním aj 

úspešní.  Viac v časti informácia o podaných projektoch.   

Základné ekonomické ukazovatele roku 2020:  

Prijaté celkové výnosy  za rok 2020: 26.233,27 EUR 

Zostatok neuhradeného bežného členského za predchádzajúce roky (2009 – 2020):  28.188,69 EUR  

Náklady celkové 2020: 42.358,62 EUR 

Hospodársky výsledok:  - 16.125,35  EUR  (vykryté z výnosov minulých období) 

Dotácia nezúčtovaná  k 31.12.2020:  83.323,13 EUR  

Záväzky (dlhy) k 31.12.2020: 82,39 EUR (z obchodného styku) 

 

4. Aktivity KRR v roku 2020 
 

Aktivity roku 2020 boli značne obmedzené pandemickou situáciou súvisiacou s COVID-19. Hlavné 

zameranie, ktoré v minulých obdobiach klaster realizoval bolo orientované na podporu 



a spoluorganizovanie animačných podujatí, podporu podujatí členov formou účasti a prezentácie 

aktivít členov klastra. Tieto aktivity predpokladajú fyzickú účasť a koncentráciu ľudí, čo bolo zásadne 

obmedzené až nemožné. Z uvedeného dôvodu bola aktívna účasť klastra v teréne veľmi obmedzená. 

Napriek zložitej situácii sme aj v roku 2020 boli aktívni pri nasledovných činnostiach: 

 

ITF SlovakiaTOUR   

Klaster regionálneho rozvoja prezentoval aktivity svojich členov a turistický potenciál regiónu na ITF 

Slovakia TOUR aj v roku 2020. Účasť na tomto podujatí už môžeme považovať za tradičnú.  Ide 

o najväčšiu prezentáciu cestovného ruchu a turizmu na Slovensku, ktorá sa koná na výstavisku Incheba 

Bratislava koncom januára. Spolu s ňou sa v tom istom termíne konajú špecializované výstavy 

zamerané na Wellness a fitness a Poľovníctvo a Oddych a takisto Gastronomický veľtrh Danubius 

Gastro.   

V tomto roku sme mali rezervovanú plochu približne 50 m2, pričom naša prezentácia bola zameraná 

na podporu a propagáciu regionálnych výrobcov s využitím moderných komunikačných nástrojov cez 

platformu goslovakia.sk na ktorej sa KRR podieľa ako partner a tvorca obsahu. Návštevníci veľtrhu mali 

možnosť ochutnať viacero regionálnych výrobkov, či už našich členov alebo partnerov, kvalitné vínko, 

medovinu, ovocné šťavy a množstvo ďalších chutných produktov. Spolu s nami bolo na ploche viacero 

spolu vystavovateľov, ktorí vedeli autentickejšie priblížiť informácie o ich produktoch alebo službách. 

Tí, ktorí viac informácií chceli získať v digitálnom priestore, mohli využiť možnosti novej mobilnej 

aplikácie goslovakia, ktorú si mohli stiahnuť  priamo na mieste v stánku a ktorú prezentovali na ploche 

výstaviska naše animátorky.  

Okrem iného sme prezentáciu využili aj pre stretnutia s našimi členmi, z ktorých niektorí využili priestor 

na diskusiu o nových podnetoch na spoluprácu.  

Prezentácia mala veľmi pozitívne ohlasy a určite plánujeme účasť na ITF aj v ďalších rokoch.  

 

 

Višegrad 2020, Gruzínsko 

V marci sme prezentovali aktivity KRR a jeho členov aj na medzinárodnej konferencii organizovanej 

s podporou Višegradského fondu. Na pozvanie hlavného partnera, ktorým boli Klastry Polskie sme 

v Gruzínskom Gudauri diskutovali na tému „Úloha inovatívnych klastrov pri rozvoji turizmu“. V diskusii 

a panelových prezentáciách bola hlavnou témou úloha, ako môžu klastre zohrávať v modernom 

cestovnom ruchu a rekreácii ako zložka zážitkového priemyslu. V niekoľkých sekciách prezentovali 

účastníci s Gruzínska, Poľska, Českej republiky, Slovenska ale napríklad aj hostia z USA rôzne prístupy 

k modernému turizmu. Okrem iného rezonovali aj témy ako podporia malého a stredného podnikania 

v turizme, či význam združení a sieťových organizácií. Ako súčasť programu bola zaradená aj 

prezentácie moderného a tradičného vinárstva, či ukážky kultúrneho a historického dedičstva, vrátane 

návštevy Tbilisi.  

V možnostiach obmedzenej mobility KRR prezentoval svoje aktivity aj na Slovensku. Medzi 

najvýznamnejšie podujatia, ktorých sme sa zúčastnili patrili prezentácie na: 

 



 

REGSTART a INNOVATO vo Vrábľoch 

REGSTART 

V júli sme mali možnosť zúčastniť sa zaujímavého podujatia, ktorého úlohou je sieťovanie aktérov 

v území, resp. regióne v okolí mesta Vráble. Ide o zaujímavý projekt, ktorý je totožný s filozofiu KRR, 

pretože hlavnou myšlienkou je rozvoj regiónov. Ten sa najlepšie robí na lokál patriotistickom princípe. 

Je zrejmé, že na rozvoji regiónu musí a má záležať najviac tým, ktorí sú jeho súčasťou. Preto skupina 

podnikateľov, zástupcov samospráv ale aj nadšencov regionálneho rozvoja hľadá cez projekt 

REGSTART možnosti a príležitosti na spojenie aktívnych ľudí a cez  nich zapojenie organizácií, ktoré 

reprezentujú. Svoje skúsenosti so sieťovaním a zapájaním aktérov prezentoval aj KRR.  

 

INNOVATO 

A keďže sa nám v regióne okolo Levíc páčilo a stretli sme sa tam so zaujímavými ľuďmi, tak sme KRR 

zapojili aj do ďalšej aktivity, ktorá sa nám zdala veľmi zmysluplná. Festival inovácií s viacerými 

vystavovateľmi inovatívnych riešení, úspešných slovenských firiem, dobrých nápadov, sériou 

zaujímavých workshopov a vystúpení úspešných ľudí sme si naozaj užili. My v rámci klastra a sme 

predstavovali hlavne spoluprácu na projekte goslovakia.sk a možností využitia inovatívneho webového 

portálu a chytrých aplikácií a cez tento nástroj a priamo aj na mieste sme predstavovali možnosť 

propagácie regionálnych výrobcov a výrobkov. Aj s týmto zameraním bolo na INNOVATO niekoľko 

vystavovateľov a prednášateľov. Boli tam však zastúpené aj priemyselné inovácie, zelené riešenia, 

spracovanie rôznych typov materiálov, či zaujímavé hardvérové a softvérové riešenia a množstvo 

ďalších podnetov.  

 

Cyklopodujatie Spoznaj Mikroregión 11 PLUS na kolesách 

Aj tento rok ako v predchádzajúcich ročníkoch sme zabezpečovali podporu tvorby obsahu a digitálne 

nástroje pre nášho člena Mikroregión 11 PLUS na cyklopodujatiach – jarnom a jesennom okruhu 

„Spoznaj mikroregión na kolesách“. Účastníci mali možnosť využiť elektronickú registráciu na podujatie 

a rovnako tak získať do mobilu podklady ohľadom trasy okruhu, či zaujímavostí na okruhu, prípadne 

zastávok na stanovištiach. Tieto zastávky, ktoré boli vždy zaujímavé miesta mikroregiónu alebo 

regionálny výrobcovia sme spolu s goslovakia.sk označili aj informačnými tabuľami s QR kódmi. Tieto 

umožňujú návštevníkom získavať aktuálne informácie o bode záujmu.  

 

Digitalizácia bodov záujmu  

Dopĺňanie obsahu goslovakia.sk 

Je jednou z nosných aktivít, ktorej sme v roku 2020 venovali značnú časť energie a úsilia. Táto aktivita 

spolu s GoSlovakia, s.r.o. vytvára priestor pre digitalizáciu územia a rozvoj regiónov. KRR sa podieľa na 

tvorbe originálneho obsahu, najmä tej časti, ktorá plní verejnoprospešný charakter. KRR zbiera, tvorí 



a digitalizuje obsah – texty, fotografie, krátke videá, príspevky virtuálnej reality a podobne a tieto 

bezplatne umiestňuje na portál goslovakia.sk vo forme profilov bodov. 

V roku 2020 KRR takýmto spôsobom vytvoril viac ako 250 bodov záujmu.  

 

Príprava zmien webovej stránky klastra 

Pre zvýšenie informovanosti členskej základne aj návštevníkov webu KRR a zvýšenie publicity sme 

začali zabezpečovať prípravu nových podkladov pre upgrade webu KRR. Nový web by mal zároveň byť 

pripravený na jazykovú anglickú mutáciu.  

 

Administratíva a chod organizácie 

Okrem iného KRR zabezpečoval počas celého roka bežný chod kancelárie a činnosť organizácie ako 

takej, čo bolo spojené s uskutočňovaním bežných prevádzkových vecí. Takisto bola zabezpečovaná 

príprava a komunikácia členov Správnej rady ako aj iných členov KRR, predovšetkým telefonicky a on-

line na rôznych platformách. KRR aj v roku 2020 zabezpečoval splnenie povinností potrebných pre 

udržiavanie registrácie v zákonnom registri Partnerov verejného sektora a pripravil doklady potrebné 

pre uskutočnenie účtovného auditu za rok 2020.  

 

Zlepšovanie a napĺňanie kritérií BRONZE LABEL 

V decembri 2019 Klaster regionálneho rozvoja získal bronzový certifikát v certifikačnom procese 

European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) so sídlom v Berlíne. Je to krok smerom k zlepšovaniu 

a systematickejšej organizácii aktivít klastra a posilňovaniu medzinárodnej prestíže. Správa 

z hodnotenia nám poskytla množstvo podnetov na zlepšenie činnosti KRR, na čom sme pracovali počas 

celého roka 2020.  

 

Antikorona.sk 

V čase začiatku pandémie, keď spoločnosť čelila nedostatku rúšok a iných zdravotníckych pomôcok 

sme vytvorili novú webovú stránku antikorna.sk, kde si mohli mestá a obce vymieňať informácie 

o aktuálnej potrebe, dostupnosti a nedostupnosti ochranných rúšok. V rámci tejto iniciatívy bolo 

zapojených niekoľko desiatok obcí. Webová  stránka bola podporená kampaňou „Rúška pre Slovensko“ 

a na báze dobrovoľníctva sme prispeli malým dielom k tomu, aby sa  niekoľko stoviek rúšok, ktoré šili 

dobrovoľníci dostalo tam, kde ich bolo treba. K uvedenému sme vyrobili aj niekoľko video návodov, 

ktoré mali edukatívny charakter ako napríklad (ako si svojpomocne vyrobiť rúško, aké sú správne 

postupy pri dodržiavaní hygienických opatrení a podobne).Na stránke bolo predstavených aj niekoľko 

inovatívny slovenských riešení, v ochrane proti pandémii  - ako napríklad dezinfekčné brány, či 

ochranné štíty, ktoré sme v počte niekoľko desiatok kusov aj zakúpili a rozdali.  



Platforma antikorona.sk je databázová a umožňuje v budúcnosti kedykoľvek flexibilne reagovať na 

podobné výzvy a potreby spoločnosti.  

 

Projektové aktivity KRR 

 

Program ERASMUS + “Flexible up-skilling pathways for professionals in the field of tourism” 

(Flexitour project) v roku implementoval KRR počas celého roka 2020. Nadviazali sme na aktivity z roku 

2019 a pokračovali v rozpracovaní ďalších intelektuálnych výstupoch projektu ako aj v jeho 

manažovaní. Niektoré aktivity, najmä nadnárodné stretnutia, ktoré boli naplánované v Taliansku 

a Grécku sa nemohli pre COVID-19 uskutočniť.  Prípravu a implementáciu projektu finančne zastrešuje 

KRR ako vedúci partner. Projekt je orientovaný do oblasti turistiky a cestovného ruchu. V rámci 

projektu sú partneri zo Španielska, Grécka, Talianska a Slovenska. Asociovaným partnerom je aj 

Mikroregión 11 PLUS zo Slovenska.  

 

Projekt má  za úlohu vyvinúť a implementovať vzdelávacie moduly,  pre pracujúcich s agendou 

cestovného ruchu, pre ktorých sú v rámci projektu vyvíjané špecifické moduly počas intelektuálnych 

výstupov projektu, pričom vzdelávanie je určená jednak pre profesionálov v cestovnom ruchu, 

a v druhej línii pre pracovníkov samospráv, ktorý v časti svojej agendy pracujú s možnosťami rozvoja 

cestovného, chceli by si rozšíriť svoje obzory, praktické zručnosti, prípadne výmenu informácií zo 

zahraničnými partnermi.  

Sekundárnym zmyslom projektu je zviditeľňovanie partnerov doma aj v zahraničí. Je to doplnené aj 

možnosťou realizovať nadnárodné stretnutia prezentácie, čo sa v roku 2020 nepodarilo.  Projekt má 

stránku projektového partnerstva flexitourproject.eu, kde je možné dozvedieť sa viac informácií. 

Predpokladané ukončenie projektu je novembri 2021. Aktuálne sa v roku 2020 dokončili výskumy 

(IO1), samotné vzdelávacie moduly (IO2) a smerujeme k poslednému modulu (IO3). V závere roka bola 

podaná priebežná správa na národnú agentúru, ktorá bola schválená a boli uznané všetky výdavky 

projektu.  

 

 

Program Európa pre občanov – “Strengthening Civic Participation in the functioning of 

Intermunicipal and Intersectoral actors in Europe” (InCOOP Project). Ide o medzinárodný projekt 

výmeny skúseností o občianskej participácii na verejnom rozhodovaní a aktivitách. Projektoví partneri 

sú zo Španielska, Portugalska, Poľska, Chorvátska a Slovenska. Účelom projektu je vzájomne predstaviť 

účastníkov, regióny, zozbierať dáta o občianskej participácii na verejných veciach. Hlavné aktivity sú 

reprezentované výskumom občianskych tém a participácii občanov na verejných veciach v gescii 

portugalského partnera (univerzity), ďalej výrobou dokumentárneho filmu (okrem občianskych tém 

v ňom chceme zahrnúť aj krátke predstavenie regiónov, čo je opäť zaujímavý materiál a publicity pre 

KRR) a na Slovensku v rámci projektu zorganizujeme medzinárodnú konferenciu a takisto ďalšie 

stretnutie s medzinárodnou účasťou v území niektorého mikroregiónu, kde budú pre odbornú aj širokú 

verejnosť predstavené výstupy projektu. V závere projektu bude projekt a jeho výstupy prezentované 

v Bruseli a to na pôde EP, Výboru regiónov alebo EK. Predpokladané ukončenie projektu je v septembri 



2022. Projekt má stránku projektového partnerstva incooproject.eu, na ktorej môžete získať ďalšie 

informácie.  

 

Projekt ERASMUS +  „Maximising learners motivation, engagement and learning through 

gamification“ (MAXIMUS project) je projekt, ktorý bude  Klaster regionálneho rozvoja realizovať 

od roku 2021 ale rozhodnutie o pridelení grantu už bola na KRR doručené. Ide o projekt 

vzdelávania a neformálneho vzdelávania. Pomocou viacerých modulov bude vyvinutý 

motivačný systém pre školy – učiteľov i žiakov základných aj stredných škôl, ktorý umožní 

rozvíjať paralelne s klasickým vzdelávacím procesom tie témy, prvky a potreby, ktoré škola 

určí ako dôležité. Zároveň však hernou formou (tzv. gamifikáciou) bude žiakov motivovať 

k riešeniu zadaných úloh a modulov,  ktoré budú variabilne prispôsobiteľné pre potreby každej 

školy. Projekt má partnerov z Grécka, Španielska, Portugalska a Slovenska a to tak zo so 

zastúpením škôl ako aj vzdelávacích inštitútov, vývojárov, či špecialistov na programovanie 

a aplikácie. Do projektu chceme na území Slovenska zapojiť aj viac škôl, ktoré prejavia záujme 

podieľať sa priamo na vývoji uvedeného riešenia – motivačného systému – a byť pri pilotnom 

overovaní a nastavení na mieru. Školy budú mať možnosť získať zaujímavých medzinárodných 

partnerov, získať a implementovať zaujímavý produkt a takisto účasť na medzinárodnom 

projekte, čo môže viesť k vytvoreniu partnerstiev, či prestíže.  

 
 

Projekt „Digitalization as a tool for sustainable regional development – educational, environmental 

and social dimension“ (Digitalisation project) – je projekt získaný Klastrom regionálneho rozvoja 

z prostriedkov The Boeing Community Investment Fund (“BCIF”).   

V rámci projektu získaného zo zahraničného grantu sme pripravili sumár aktivít, ktorých značnú časť 

klaster zrealizuje v spolupráci s mikroregiónmi. Projekt je v súlade s cieľmi inštitucionálnej spolupráce 

a ďalšími ustanoveniami STANOV KRR.  

V rámci projektu plánuje Klaster regionálneho rozvoja zdigitalizovať viac ako 500  bodov záujmu – 

najmä sakrálnych objektov, ale aj iných – najväčších zaujímavostí, prírodných, kultúrnych, historických 

.... a podobne. Časť týchto objektov bude označená aj v teréne tabuľami s QR kódom a prepojená do 

databázy goslovakia.sk – dostupnej aj v mobilných aplikáciách.  

V rámci projektu búde opravených niekoľko malých sakrálnych objektov (kaplnky, piety, kríže) v počte 

približne 12 kusov, prioritne u členov klastra.  

Ďalšou aktivitou projektu je vytvorenie digitálnych náučných chodníkov, realizácie niekoľkých 

animačných podujatí, osadenie drobného exteriérového mobiliáru rustikálneho charakteru (lavice 

z guľatiny), či výsadby stromov v trasách náučných chodníkov. Výsadbou stromov chceme prispieť 

k napĺňaniu cieľov a pôsobnosti KRR v oblasti životného prostredia. Projekt plní aj náučný a sociálny 

rozmer. Niektoré z animácií budú vedné formou detských táborov, so zapojením znevýhodnených 

a marginalizovaných skupín, čím KRR napĺňa aj aktivity v sociálnej oblasti pôsobenia. Tieto aktivity 

plánujeme realizovať v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu a ďalšími organizáciami z III. sektora.  

Okrem iného z prostriedkov projektu plánujeme vytvoriť publikáciu o sakrálnych objektoch 

Mikroregiónu 11 PLUS a Červený kameň. Publikácia by bola prvým hmatateľným produktom 

inštitucionálnej spolupráce s členským mikroregiónom na úrovni tvorby spoločnej publikácie.  

 



Projekt Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra „Podpora sieťovania podnikov v Klastri 
regionálneho rozvoja“ je najnovší projekt zo série schválených projektov, ktoré KRR začne realizovať 
od roku 2021 v súlade so Stratégiu klastrovej organizácie, ktorú Správna rada KRR schválila na svojom 
zasadnutí v máji 2020 a certifikačným procesom BRONZE label realizovaným European Secretariat for 
Cluster Analysis (ESCA).    
Poskytovateľom príspevku je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.  
 
 
V roku 2020 sme podávali aj niekoľko medzinárodných projektov, kde sme nevystupovali ako hlavný 
projektový partner ale ako zahraničný partner.  

 
Projekty cez iných partnerov 

ORCHESTRA – podávaný organizáciou CESUR cez národnú agentúru SEPIE v Španielsku. 

EU projekt “Supporting educators to orchestrate & manage the digital change“ podávaný v doplňujúcej 

výzve pre Strategické partnerstvá ako odpoveď na situáciu vyvolanú COVID-19. Projekt riešil 

pripravenosť na digitálne vzdelávanie v oblasti vysokoškolského vzdelávania, konkrétne prechod na 

elektronické učenie sa a iné formy dištančného vzdelávanie a pomoc učiteľom rozvíjať ich digitálne 

kompetencie. Projekt síce získal potrebný počet bodov ale nezískal prahovú hodnotu financovania.  

 

CoeVET – podávaný organizáciou CESUR cez centrálnu agentúru EACEA, Brusel. EU projekt „Fostering 

Research and Innovation Skills and Entrepreneurial Attitudes in Vocational Education and Training“ 

riešil cez výzvu VET Excellence sieť pre výskum a inovácie na podporu excelentnosti v regionálnych 

systémoch odborného vzdelávania a prípravy v oblasti STEM / ICT, ako aj navrhnúť a implementovať 

inovatívny obsah školení a nástroje na podporu zručností v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a 

podnikateľských postojov medzi učiteľmi, zamestnancami a učiacich sa. Projekt neprešiel prahovou 

hodnotou financovania.  

 

Projekt TourismChain – bol podávaný organizáciou IED (Grécko) cez COSME COS - TOURINN 

Programme, v Bruseli. Cieľom projektu je poskytnúť podporu, školenie a presadzovanie digitálnych 

technológií malým a stredným podnikom pôsobiacim v cestovnom ruchu v 4 krajinách: Grécko, 

Chorvátsko, Taliansko a Slovensko. KRR má v projekte rolu technologického partnera. Projekt 

momentálne prechádza fázou externého hodnotenia.  

 

Inštitucionálna spolupráca 

Únia klastrov Slovenska – aj v roku 2020 pokračovali aktivity spojené s členstvom KRR v Únii klastrov 

Slovenska. KRR sa v zastúpení riaditeľom KRR zúčastnil rokovania Valného zhromaždenia, viacerých on-

line aktivít a pripomienkových konaní realizovaných a zabezpečovaných Úniou klastrov Slovenska. Aj 

na tomto mieste je treba uviesť, že Únia klastrov Slovenska odvádza skvelú prácu a je veľmi nápomocná 

činnosti klastrov. To sa prejavilo aj pri pomoci s grantom OP II ale najmä v aktivitách na poli 

presadzovania klastrovej politiky na Slovensku, či už vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy ale 



aj vo vzťahu k zahraničným partnerom. ÚKS je cenným zdrojom aktuálnych informácií vo vzťahu 

k európskym klastrovým politikám a príležitostiam, ktoré sú k dispozícii.  

SIEA (Slovenská Inovačná a energetická Agentúra) je ďalším zaujímavým podporným partnerom 

klastrovej politiky na Slovensku.  V roku 2020 nám bola nápomocná v rámci konzultácií pri plnení 

podmienok strieborného certifikátu, ktorý sme s jej pomocou v roku 2019 získali vrátane kompletného 

finančného krytia certifikácie. SIEA v roku 2020 zorganizovala v júli aj podujatie s názvom „Klastrové 

doobedie v SIEA“, ktorého sa zúčastnilo naozaj pekný počet účastníkov, pričom za najväčšie pozitívum 

berieme výmenu skúseností a informácia o dobrých výsledkoch praxe. 

Smart Cities KLUB 

V priebehu roka 2020 prebehlo niekoľko stretnutí a výmeny skúseností medzi predstaviteľmi KRR 

a Smart Cities Klub-om. Výsledkom je okrem iného návrh Memoranda o spolupráci, ktoré bolo ku 

koncu roka 2020 v pripomienkovom konaní a pred podpisom.  

Zmyslom spolupráce na úrovni oboch aktérov je príbuznosť tém, pretože aj KRR má v portfóliu záujem 

prinášať a propagovať chytré a inovatívne. SCK pri tom pracuje s podobnou členskou základňou ako je 

členská základňa KRR. Synergia v spoločných témach preto podľa tvrdení zástupcov oboch organizácií 

môže  priniesť zaujímavé výsledky spolupráce.  

 

5. Záver: 
 

V období roka 2020 mal Klaster regionálneho rozvoja  riadne ustanovené všetky orgány spoločnosti. 

Správna rada rokovala operatívne podľa potreby on-line, na riadnom stretnutí sa stretla jeden krát. 

Valné zhromaždenie sa neuskutočnilo. Členská základňa zostala v podstate nezmenená.  Dozorná rada 

sa neschádzala. Situácia bola výrazne ovplyvnená obmedzeniami súvisiacimi s pandemickou situáciou 

COVID-19.  

Kancelária organizácie pracovala riadne, pričom sledovala kľúčové zameranie na projektovo 

orientovanú organizáciu. O tom svedčí aj množstvo podaných projektov, obzvlášť s medzinárodnou 

účasťou, pričom väčšina z nich bola aj schválená a ku koncu roka 2020 môžeme skonštatovať, že v roku 

2021 nás čaká množstvo práce súvisiacej s implementáciou týchto projektov. Veľké množstvo úsilia 

bolo venované a príprave nových (ďalších) projektových zámerov – slovenských aj medzinárodných. 

Značnú časť aktivít klastra vypĺňali bilaterálne stretnutia a diskusie s členmi, partnermi a potenciálnymi 

novými členmi a partnermi klastra, najmä tými, ktorí mali o aktivitu záujem. Za negatívum môžeme 

označiť to, že stále pretrvával úsporný mód v stave personálnych kapacít a aktivita bola realizovaná 

predovšetkým na báze dobrovoľníckeho prístupu členov Správnej rady a riaditeľa KRR.   

Klaster v roku 2020 hospodáril v zmysle rozpočtu, ktorý bol pomerne oklieštený vzhľadom 

k rozhodnutiu o nevyberaní členských poplatkov. Čiastočné krytie aktivít bolo zabezpečené zo zdrojov 

projektov v realizácii. Nevyberanie členských poplatkov sa však prejavilo na negatívnom výsledku 

hospodárenia, ktorý síce nebol dramatický, ale v roku 2021 je potrebné pristúpiť k stanoveniu 

primeraného členského.  



Z pohľadu iných ako projektových aktivít sa klastru podarilo v rámci možností zapojiť do viacerých 

aktivít a podujatí, kde prezentoval aktivity svojich členov ale najmä veľmi intenzívne pokračoval na 

spolupráci pri tvorbe databázového informačného portálu goslovakia.sk.   

Aj v roku 2020 sa KRR zúčastnil niekoľkých medzinárodných konferencií a workshopov, menovite 

najmä ITF SlovakiaTOUR v Bratislave a Konferencie o postavení klastrov v cestovnom ruchu 

v Gruzínsku.  Rovnako KRR  pokračoval v komunikácii s významnými zamestnávateľmi – a v spolupráci 

na konkrétnych vzdelávacích projektoch.  

V rámci podporných činností sme uskutočnili aj v roku 2020 viaceré konzultácie na úrovni  právneho 

poradenstva, podpore pri verejných obstarávaniach a spracovávaní podkladov pre projektové zámery 

na fondy EÚ.  

Môžeme skonštatovať, že aj keď Klaster regionálneho rozvoja a jeho aktivity bol v roku 2020  významne 

ovplyvnený vzniknutou pandemickou celospoločenskou situáciou  dokázal pripraviť, či podporiť viacero 

zmysluplných aktivít, na ktoré bude možné plynulo nadviazať v nasledujúcom roku  

 

Spracoval: Marek Turanský, riaditeľ KRR 

v Trnave, marec 2021 


