
... prečo sú klastre zaujímavé? 
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Čo sú klastre? 

 

Definícia alebo filozofia klastrov 
 

Prof. Porter: Geografická koncentrácia vzájomne prepojených firiem, špecializovaných dodávateľov, 

poskytovateľov služieb, firiem v príbuzných odvetviach a inštitúcií (napr. univerzity, obchodné zväzy) v 

určitej oblasti (sektore), ktoré si jednak konkurujú, ale aj spolupracujú.  

 

Spolupráca 

- rôznych aktérov (podnikatelia, výskumné a vzdelávacie organizácie, verejná správa a 

samospráva, ...) 

- v príbuzných odvetviach alebo medzi-odvetvové? – nové koncepty 

- s rovnakým cieľom alebo rôznymi cieľmi? 

- konkurencia alebo spolupráca? = spoločný (spoločenský) cieľ  
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Čo sú klastre? 

 

Členenie klastrov: 
 

• Materiálovo zamerané 

• Produktovo zamerané 

• Technologicky zamerané 

• Trhovo zamerané 

• Problémovo zamerané (riešenie tzv. spoločenských výziev) 
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Zopár faktov o ÚKS 

• založená v auguste 2010 

 

• 11 členov (6 s bronzovou a 1 so zlatou známkou) 
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1) Národná klastrová politika 

• vytvoriť priestor pre klastre v Spoločnom strategickom rámci EÚ pre roky 

2014 – 2020 (klaster ako oprávnený žiadateľ z EÚ fondov) 

 

2) Networking a medzinárodná spolupráca 

• podpora zapojenia klastrov do medzinárodných projektov v rámci Dunajskej 

stratégie, HORIZONT 2020, COSME, ... 

• prenos informácií a know-how z európskych klastrových politík 

• podpora internacionalizácie klastrov a tvorby partnerstiev 

• propagácia klastrov a ich projektov v medzinárodných sieťach 
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Priority ÚKS 



Aktivity ÚKS 

 

Dunajská stratégia: 

• člen riadiaceho výboru PA8 Dunajskej stratégie „Konkurencieschopnosť 

a rozvoj klastrov“ 

• člen národnej komisie pre PA7 „Znalostná spoločnosť“ 

• signatár Memoranda o porozumení - spolupráca v oblasti rozvoja 

klastrových organizácií a podpory klastrovej politiky v krajinách dunajského 

regiónu (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Rumunsko, Srbsko, 

Slovensko) 

 

Programové obdobie 2014-2020 

• člen pracovnej skupiny „„Partnerstvo pre politiku súdržnosti“ 

• člen Monitorovacieho výboru pre OP „Výskum a Inovácie 2014-2020“ 
 

 

www.uksk.sk 



ÚKS v 4 medzinárodných projektoch:  

 

• ClusterPoliSEE – South-East Europe Programme  

 

• CluStrat – Central Europe Programme 

 

• NoGAP – 7FP INCO – transfer technológií 

 

• V4Clusters – International Visegrad Fund 
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Projekty ÚKS 

https://sites.google.com/site/v4clusters/


 
Klastre – povinnosť alebo príležitosť? 

 
 

 

... tešíme sa na spoluprácu 

 

 

Daniel Ács 

prezident@uksk.sk 
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