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ABSTRAKT 

Stále väčšia pozornosť sa venuje podpore klastrov t.j. koncentrácií firiem            

a ďalších spolupracujúcich inštitúcií v určitom odvetví a regióne. Súčasné tendencie   

v rozvoji a v podpore konceptu regionálnych klastrov sú tak na úrovni Českej 

republiky ako aj na európskej úrovni. Táto diplomová práca je venovaná návrhu 

strojárskeho klastra v Juhomoravskom kraji z pohľadu inštitúcií, a to na základe 

spracovaných podkladov získaných od firiem a inštitúcií. Podklady boli získavané 

dotazníkovou formou od firiem, a riadeným rozhovorom u vybranej inštitúcie.          

Na základe zistených potrieb bola vypracovaná mapovacia štúdia potenciálneho 

členstva univerzity v klastri. Záujem z radov zamestnancov univerzity bol prejavený, 

avšak s podmienkou dopredu pripravených a dohodnutých spoločných projektov 

z oblasti výskumu a vývoja. Na strane firiem tieţ moţno konštatovať záujem vytvoriť 

dobre fungujúci strojársky klaster. Potenciál pre vznik strojárskeho klastra 

v Juhomoravskom kraji teda je, záleţí však na tom, či sa nájde silný líder, či uţ 

z prostredia hlavne firiem alebo i inštitúcií, ktorý by inicioval potrebné kroky vedúce 

k vzniku strojárskeho klastra v Juhomoravskom kraji. 

  

Kľúčové slová 
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ABSTRACT  

More and more attention is being paid to the clusters, i.e. concentrations of firms 

and others involved institutions within specific branches and regions. Present trends in 

development of regional clusters concept are supported on national level as well as on 

European level. Thesis is focusing on proposal of an engineering cluster in South 

Moravia region from the point of view of the institutions. Data were collected by 

questionnaires from the companies and by interviews in selected institutions. On the 

basis of discovered needs the mapping study of potential membership of the university 

in the cluster was carried out. University employees in authority expressed interest in 

joining the cluster under the condition that projects will be prepared jointly, esp. in the 

field of research and development. Companies also showed interest in creating good-

working engineering cluster. Potential for foundation of engineering cluster in South 

Moravia region therefore exists, according to my findings depending mainly on the 

fact if strong leader from the business or education background will take a lead and 

will initiate necessary steps towards creating an engineering cluster in South Moravia 

region. 
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engineering cluster, university, south Moravia region, creation cluster, 

institutions 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITÁCIA 

Zvarik, Tomáš. Návrh strojírenského klastra. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta strojního inţenýrství, 2008. s. 91, příloh 3. Vedoucí diplomové práce           

Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. 



 

FSI 
VUT 

DIPLOMOVÁ PRÁCA List 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlásenie 

 

 

 

 

Prehlasujem, ţe som diplomovú prácu na tému Návrh strojárskeho klastra 

vypracoval samostatne s pouţitím odbornej literatúry a prameňov uvedených 

v zozname, ktorý tvorí prílohu tejto práce. 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum      …………………………………. 

      Bc. Tomáš Zvarik 



 

FSI 
VUT 

DIPLOMOVÁ PRÁCA List 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

 

 

Ďakujem týmto Ing. Vladimíře Kučerové, Ph.D za cenné pripomienky a rady pri 

vypracovaní diplomovej práce. 



 

FSI 
VUT 

DIPLOMOVÁ PRÁCA List 6 

 

Obsah 
 

ÚVOD ................................................................................................................... 9 

1 KLASTRY ..................................................................................................... 10 

1.1 Definícia klastrov 11 

1.2 Typy klastrov 12 

2 DIAMANT KONKURENČNEJ VÝHODY ...................................................... 14 

3 KONCEPCIA KLASTROVEJ POLITIKY V ČR ............................................ 17 

4 KLASTRY V ČESKEJ REPUBLIKE A ICH FINANCOVANIE ..................... 18 

4.1 Klastry v ČR 18 

4.2 Model financovania 20 

5 ZALOŢENIE KLASTRA ............................................................................... 23 

6 PRÍNOSY KLASTROV ................................................................................. 25 

6.1 Prínosy pre univerzity 25 

6.2 Prínosy pre firmy 26 

6.3 Prínosy pre regióny 27 

ANALYTICKÁ ČASŤ .......................................................................................... 29 

7 POPIS REGIÓNU JUHOMORAVSKÉHO KRAJA ....................................... 30 

8 POPIS PROSTREDIA JUHOMORAVSKÉHO KRAJA ................................ 32 

8.1 Popis strojárskeho odvetvia v Juhomoravskom kraji 38 

8.2 Spolupráca a inovácie v stratégii Juhomoravského kraja 41 

8.3 SWOT analýza potenciálneho strojárskeho klastra v Juhomoravskom kraji 44 



 

FSI 
VUT 

DIPLOMOVÁ PRÁCA List 7 

 

NÁVRHOVÁ ČASŤ ............................................................................................. 48 

9 ANALÝZA FIRIEM A ICH POTRIEB Z HĽADISKA ÚČASTI V KLASTRI ... 48 

9.1 Informovanosť o klastroch vo firmách 49 

9.2 Spolupráca s inými podnikmi pri dosahovaní strategických cieľov 50 

9.3 Spolupráca s VŠ a vedeckovýskumnými ústavmi 51 

9.4 Oblasť nadviazania spolupráce firiem s VŠ  a vedeckovýskumnými ústavmi v 

potenciálne vzniknutom klastri 51 

9.5 Oblasť nadviazania spolupráce firiem s miestnou a oblastnou samosprávou v 

potenciálne vzniknutom klastri 53 

9.6 Finančná podpora klastra 53 

9.7 Vstup do klastra 54 

10 ANALÝZA VHODNÝCH INŠTITÚCIÍ PRE ZALOŢENIE 
STROJÁRSKEHO KLASTRA V JUHOMORAVSKOM KRAJI .................... 57 

10.1  Regionální rozvojová agentura jiţní Moravy 57 

10.2  Jihomoravské inovační centrum 58 

10.3  Vysoké učení technické 59 

10.4  Voľba vhodnej inštitúcie 60 

11 ANALÝZA ZALOŢENIA STROJÁRSKEHO KLASTRA 
V JUHOMORAVSKOM KRAJI Z POHĽADU UNIVERZITY ........................ 62 

11.1  Vlastný prieskum, vyhodnotenie a analýza údajov 62 

11.2  Informovanosť o klastroch na VUT 63 

11.3  Oblasť nadviazania spolupráce VŠ s podnikmi v potenciálne vzniknutom klastri 64 

11.4  Účasť VUT v klastroch 65 

11.5  Vstup do klastra 66 

11.6  Finančná podpora klastra 67 

11.7  Prínosy pôsobenia v klastri 67 

11.8  Nevýhody pôsobenia v klastri 68 

11.9  Závery prieskumu na VUT 69 



 

FSI 
VUT 

DIPLOMOVÁ PRÁCA List 8 

 

11.10  Poznatky získané počas konferencií 70 

12 POROVNANIE VÝSLEDKOV DOPYTOVANIA MEDZI FIRMAMI A VŠ...... 71 

13 IDENTIFIKÁCIA KLASTRA ......................................................................... 75 

14 NÁVRH STROJÁRSKEHO KLASTRA ........................................................ 76 

14.1 Potenciálne spoločné projekty 76 

14.2 Návrh strojárskeho klastra 77 

ZÁVER ................................................................................................................ 80 

ZOZNAM POUŢITÝCH ZDROJOV ..................................................................... 82 

ZOZNAM POUŢITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV ........................................... 87 

ZOZNAM PRÍLOH .............................................................................................. 88 



 

FSI 
VUT 

DIPLOMOVÁ PRÁCA List 9 

 

ÚVOD 

Mnohým ľudom sa pri slove klaster resp. klastry vybaví tento pojem obvykle   

vo vzťahu k počítačovej terminológii. Moderne zmýšľajúci, informovaní priemyselníci 

a manaţéri podnikov si pod pojmom klaster predstavia spoločné projekty viacerých 

firiem, ktorých cieľom je podporiť ekonomický rast a konkurencieschopnosť 

ekonomiky nielen vo svojich podnikoch, ale aj ekonomiky na regionálnej úrovni. 

Samotné podniky totiţ v globálne prepojenom svete majú slabú šancu ustáť 

konkurenčný boj. Jednou z moţností ako uspieť, je schopnosť sa zdruţovať do sietí     

a klastrov a v rámci nich úspešne spolupracovať s ostatnými členmi.  

V posledných trinástich rokoch rastie popularita klastrov a vznikajú stále nové 

klastrové iniciatívy, ktoré sa stávajú súčasťou národných aj regionálnych 

ekonomických programov. Projekty na rozvoj klastrov sa môţu vytvárať tak na báze 

regionálnej, nadregionálnej ako aj cezhraničnej spolupráce, pričom ich vytvárajú 

hlavne nezávislé firmy a pridruţené organizácie. Vďaka spolupráci sa dajú riešiť 

problémy spoločne, napríklad ako postupovať spoločne na trhu (dodávatelia, 

odberatelia…), čo má pozitívny dopad pre členov, ktorí sú zapojení do klastra.     

V ČR uţ tieţ môţeme nájsť príklady dobre fungujúcich klastrov (napr. Klaster 

OMNIPACK) a tieţ novovznikajúce klastrové iniciatívy (KI). Tento trend zvyšovania 

konkurencieschopnosti a inovácie prostredníctvom klastrov je podporovaný nielen 

Európskou úniou (EÚ) ale aj vládou ČR prostredníctvom podporných programov 

OPPP resp. OPPI na podporu klastrov. 

Diplomová práca si kladie za cieľ vyhodnotiť moţnosti pre vznik strojárskeho 

klastra v Juhomoravskom kraji z pohľadu inštitúcií. Táto práca nadväzuje na 

diplomovú prácu môjho kolegu BIEGLER, B. Návrh strojírenského klastru. 2007,      

v ktorej analyzoval moţnosti vzniku strojárskeho klastra z pohľadu firiem. Jedná sa    

o skĺbenie výsledkov získaných z analýzy prístupu firiem, ako aj z analýzy prístupu 

inštitúcií ku vzniku klastra. Na základe oboch analýz budú vyhodnotené predpoklady  

a poţiadavky kladené na strojársky klaster. Na základe týchto analýz je potom moţné 

získať podklady pre vyhodnotenie potenciálu vzniku klastra a moţnosť spracovania 

návrhu na zaloţenie strojárskeho klastra v regióne Juţnej Moravy. 
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1 KLASTRY 

Malé a stredné podniky tvoria tak v celej Európskej únii, ako aj v jej 

jednotlivých členských krajinách základ ekonomiky. V 90. rokoch sa programy na 

podporu malých podnikateľských subjektov orientovali na zvýšenie ich ekonomickej 

stability. V tomto období je predmetom snáh Európskej únie, mnohých národných 

vlád aj regionálnych štruktúr zvyšovanie konkurencieschopnosti týchto podnikov, a to 

najmä cestou inovácií a nových foriem prieniku na trhy ako je napríklad vytváranie 

sietí a klastrov.
1
 

Vo svete je veľké mnoţstvo klastrov a nové klastrové iniciatívy neustále 

vznikajú. Nie je to teda celkom nová koncepcia moţností spolupráce. Alfred Marshall 

sa uţ v roku 1890 zaujímal o koncentráciu v priemyselnom odvetví, jeho analýza sa 

týkala koncentrácie priemyslu po priemyselnej revolúcii. Niektoré tieto koncentrácie 

(klastry) preţili a stali sa silnými miestnymi klastrami dneška. Pojem priemyselný 

klaster ako taký, dnes beţne pouţívaný, prvýkrát pouţil v roku 1990 prof. Michael E. 

Porter vo svojej práci „Konkurenčná výhoda národov“. V tejto práci poukázal akú rolu 

hrajú vlády, firmy a ostatné inštitúcie na zvyšovaní konkurencieschopnost s ohľadom 

na geografické umiestnenie. 

Ako všetko na tomto svete má svoj ţivotný cyklus, tak ho majú aj klastry. 

Prvým krokom je vznik klastra na základe klastrovej iniciatívy, ktorá vychádza           

z inovácií, vynálezov, zahraničných investícií, prírodných zdrojov v danom regióne 

atď. Druhým štádiom je obdobie rastu, keď sa klaster začne rozvíjať, prijímať nových 

členov a dosahovať vytýčené ciele. Ďalším štádiom je obdobie zrelosti, keď sa procesy 

alebo sluţby stanú rutinnými, na trhu je dosť silná konkurencia, náklady začnú byť 

kľúčovou konkurenčnou výhodou. Posledným štádiom je obdobie úpadku, keď 

výrobky a sluţby prestávajú byť konkurencieschopné.  

 

 

 

                                                 
1
 BIC Group s.r.o. [online]. 2004 [cit. 20-09-2007]. Text v češtine. Dostupné z  

WWW: <http://www.bicgroup.sk/texty_sk/ZBORNIK_Benchmarking_Clustre.rtf> 

http://www.bicgroup.sk/texty_sk/ZBORNIK_Benchmarking_Clustre.rtf


 

FSI 
VUT 

DIPLOMOVÁ PRÁCA List 11 

 

1.1 Definícia klastrov 

Definícií klastrov je v odbornej literatúre viac, najznámejšou je definícia prof. 

Michaela Portera
2
: „Klaster (klastry) je geografické blízke zoskupenie navzájom 

prepojených firiem, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov sluţieb                  

a pridruţených inštitúcii a organizácií, ktoré vytvárajú vzťahy a aliancie, navzájom 

kooperujú (ale si aj konkurujú), dopĺňajú sa za účelom zvýšenia celkovej 

konkurencieschopnosti, ziskovosti a postavenia na trhu.“  

Túto definíciu potom v roku 1998 Porter aktualizoval a rozšíril. Publikoval ju     

v časopise Harvard Business Review pod názvom „Klastry a nová ekonomika súťaţe“. 

V tomto článku píše, ţe „Klastry sú miestne koncentrácie vzájomne prepojených 

firiem a inštitúcií v konkrétnom odbore. Klastry zahŕňajú skupinu navzájom 

prepojených priemyselných odvetví a ďalších subjektov dôleţitých pre hospodársku 

súťaţ. Obsahujú napr. dodávateľov špecializovaných vstupov, ako sú súčasti, stroje, 

sluţby a poskytovateľov špecializovanej infraštruktúry. Klastry sa často rozširujú 

smerom dole k odbytovým kanálom a zákazníkom, a do strán k výrobcom 

komplementárnych produktov a spoločnostiam v priemyslových odvetviach 

príbuzných z hľadiska skúseností, technológií alebo spoločných vstupov. Veľa 

klastrov taktieţ zahŕňa vládne či iné inštitúcie (univerzity), normotvorné agentúry, 

výskumné tímy či obchodné asociácie, ktoré poskytujú špecializované školenia, 

vzdelávania, informácie, výskum a technickú podporu.“
3
 

Podľa EÚ je klaster definovaný ako: “skupiny nezávislých spoločností 

a pridruţených inštitúcií, ktoré: 

 spolupracujú a konkurujú si, 

 sú miestne koncentrované v jednom či niekoľkých regiónoch, pričom 

môţu dosahovať globálny rozmer, 

                                                 
2
 MICHAEL, P. The competetive Advantage of Nations. 1990. podľa SÖLVELL, Ö. 

LINDQIVST, G. KETELS, CH. Zelená kniha klastrových iniciatív. 2004-2008. Dostupný z 

WWW: <http://www.czechinvest.org/data/files/zelena-kniha-klastrovych-iniciativ-64.pdf>. 

3
 CzechInvest. 1994-2008 Dostupné z WWW: 

<http://www.CzechInvest.org/data/files/pruvodce-klastrem-63.pdf>. 

http://www.czechinvest.org/data/files/zelena-kniha-klastrovych-iniciativ-64.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/pruvodce-klastrem-63.pdf
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 špecializujú sa v určitom odbore a sú prepojené spoločnými 

technológiami a zručnosťami, 

 sú zaloţené na vede alebo sú tradičné, 

 môţu byť buď inštitucionalizované (majú vlastného klastrového 

manaţéra) alebo neinštitucionalizované. 

Klastry majú pozitívny vplyv na inovácie a konkurencieschopnosť, rozvoj 

spôsobilostí, na rast a dlhodobú podnikateľskú dynamiku.
4
“ 

Klastrová iniciatíva je charakterizovaná ako organizované úsilie zamerané        

na zvýšenie rastu a konkurencieschopnosti klastra v regióne za účasti klastrových 

firiem, vlády a výskumnej komunity
5
. 

1.2  Typy klastrov 

V odbornej literatúre sa klastry rozlišujú podľa dvoch kritérií: 

1. klastry zaloţené na hodnotovom reťazci, 

2. klastry zaloţené na kompetenciách. 

Klastry zaloţené na hodnotovom reťazci sú všeobecne definované sieťou 

dodávateľských väzieb. Napríklad automobilový klaster je obvykle vybudovaný okolo 

kostry hodnotového reťazca spájajúceho výrobcu automobilov s jeho dodávateľmi, 

ktorí môţu byť ďalej spojení s výrobcami špecializovanými na priemyslové 

zariadenia, elektroniku, plasty, gumy a textil. 

Klaster zaloţený na kompetenciách sa sústreďuje na konkrétnu oblasť technickej 

expertízy alebo kompetencie v regióne, ako sú napríklad výskumné alebo vzdelávacie 

spôsobilosti zúčastnených. Príkladom takéhoto klastra by mohli byť informačné 

technológie a software, ktorých geografická koncentrácia môţe byť zrejmá, avšak 

                                                 
4
 Enterprise : Clusters and networks, The european commission, 2003 , Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/cluster/final_report_cluste

rs_en.pdf>. 
5
 SÖLVELL, Ö.L.,G. K.CH. Zelená kniha klastrových iniciatív. 2004-2008. Dostupné z WWW: 

<http://www.czechinvest.org/data/files/zelena-kniha-klastrovych-iniciativ-64.pdf>. 

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/cluster/final_report_clusters_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/cluster/final_report_clusters_en.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/zelena-kniha-klastrovych-iniciativ-64.pdf
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aplikácie a klienti pre tieto spôsobilosti sú veľmi rôznorodé
6
. Podľa dostupných 

informácií by mali existovať obidva typy klastrov aj v ČR.  

                                                 
6
 CzechInvest. 1994-2008. Dostupné z WWW: <http://www.CzechInvest.org/zakladni-typy-

klastra>. 

http://www.czechinvest.org/zakladni-typy-klastru
http://www.czechinvest.org/zakladni-typy-klastru
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2 DIAMANT KONKURENČNEJ VÝHODY 

Väčšina prác o klastroch je zaloţená a vychádza z modelu prof. Michaela         

E. Portera. Tento model je známy pod názvom Diamant konkurenčnej výhody. 

 

Konkurenčná výhoda národov je podľa Portera zaloţená na 4 základných           

a vzájomne prepojených charakteristických znakoch kaţdého národa: 

1. Podmienky faktorov – jedná sa o pozíciu danej krajiny v dostupnosti 

a mnoţstve výrobných faktorov, ktoré má. 

 Tieto podmienky môţeme rozdeliť na základné faktory (suroviny, 

kvalifikovaná pracovná sila, základné sluţby, dopravná a telekomunikačná 

infraštruktúra) a faktory špecializované, ktoré nie sú napodobniteľné inými 

krajinami, regiónmi, firmami (know-how, výskum, vedomosti a kompetencie, 

špecializované sluţby a procesy). Základné faktory sú nevyhnutnou 

podmienkou podnikania, avšak nepostačujú na vytvorenie dlhodobo 

udrţateľnej konkurenčnej výhody. Spomínané špecializované faktory sú 

charakteristické pre klastre, kde je potrebný vyšší stupeň špecializácie.        

Na rozdiel od základných faktorov, ktoré sú z väčšej časti dané a ich 

ovplyvnenie je len málo moţné, respektíve zdĺhavé, sú naopak špecializované 

a odborné faktory vytvárané činnosťou človeka. Je potrebné ich zušľachťovať 

a kvalifikácie odborníkov, do budovania či nákupu výskumných zariadení     

 
Obrázok 2.1 Diamant konkurenčnej výhody 

Zdroj: podľa M. Portera, Zelená kniha klastrových iniciatív 
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zdokonaľovať. Práve preto sú potrebné pravidelné investície do zvyšovania 

kvalifikácie odborníkov, do budovania či nákupu výskumných zariadení        

a vybavenia laboratórií, s cieľom neustáleho inovovania tak z dôvodu rivality 

medzi konkurentmi, ako aj neustále sa zvyšujúcich nárokov konečných 

spotrebiteľov. Na druhej strane sa absencia niektorých základných alebo 

špecializovaných faktorov môţe zmeniť z jasnej konkurenčnej nevýhody      

aj na výhodu.  

2. Podmienky dopytu – hovoríme o charakteristikách domáceho dopytu     

po výrobkoch a sluţbách daného priemyslu.  

 Veľkosť domáceho (regionálneho) trhu často podmieňoval vznik daného 

priemyselného odvetvia v konkrétnej oblasti hlavne v minulosti. Dnes vďaka 

internetu a globálnym trhom nie je veľkosť tohto trhu a dopytu kľúčovou 

oblasťou. Úspešné firmy sa orientujú na medzinárodné trhy, kde predávajú 

globálny výrobok či sluţbu, alebo ho prispôsobia potrebám lokálneho trhu. 

Pre úspešné klastre je potrebné mať okolo seba náročných zákazníkov, ktorí 

motivujú klaster k inováciám, kreativite, inovačným riešeniam či procesom. 

Ich poţiadavky by mali predvídať, respektíve predbiehať potreby globálnych 

zákazníkov, čo poskytuje klastru konkurenčnú výhodu. Samotné prostredie, 

kde sa klaster nachádza, reprezentované lokálnou identitou, špecifickými 

potrebami či hodnotami zákazníkov na základe ktorých je zaloţené ich 

spotrebiteľské správanie, sa často stáva iniciátorom a akumulátorom inovácií. 

3. Súvisiace a podporné priemyselné odvetvia – prítomnosť či neprítomnosť 

pridruţených, komplementárnych alebo podporných odvetví silne 

ovplyvňuje priemysel samotný.  

 Podporné odvetvia predstavujú ţivotne dôleţitých dodávateľov                      

a odberateľov. I samotné giganty akéhokoľvek priemyslu vytvárajú svoju 

konkurencieschopnosť na základe dobre fungujúcich dodávateľsko-

odberateľských vzťahoch, rýchlych komunikačných kanáloch a väzieb medzi 

jednotlivými firmami. Na získanie medzinárodnej konkurenčnej výhody je 

potrebná spolupráca a partnerstvo s takými dodávateľmi a odberateľmi, ktorí 

sú činní na medzinárodných trhoch. Dôvodom je potreba prístupu                   
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k najnovším technológiám, rýchlym celosvetovým distribučným kanálom      

a prístupu ku globálnym trhom a ich zákazníkom. Pri absencii súvisiacich či 

podporných odvetví na domácom trhu, je moţné prilákať zahraničného 

investora, ktorého výrobky alebo sluţby budú dopĺňať výrobný či distribučný 

proces. 

4. Firemné stratégie, štruktúra a rivalita – hovoríme o podmienkach, ktoré sú 

vytvorené v kaţdom národe a špecifikujú pravidlá zakladania a riadenia 

firiem i samotnej hospodárskej súťaţe a zachovania fair-play. 

 Rýchlosť a jednoduchosť procesu zaloţenia novej firmy vytvára pozitívne 

prostredie na rast nových spoločností. Samotné formy a spôsoby riadenia 

firmy či klastra a kľúčové stratégie predurčujú ich úspešnosť na trhu. Avšak 

tieto predpoklady musia byť poháňané rivalitou zvonka. Hospodárska súťaţ 

je zaručeným prostriedkom na zvyšovanie výrobného tempa či objemu,        

na zefektívňovanie vnútorných a vonkajších procesov, na vytváranie inovácií 

a moderných technológií či postupov. Národy fungujú ako komplexné 

systémy, v rámci ktorých existuje rivalita jednotlivých odvetví i rivalita         

v rámci samotného odvetvia. V kaţdej krajine existujú viac ţiadané 

zamestnania a oblasti/odbory, ktoré potom študenti študujú v rámci vyššieho 

vzdelania a uchádzajú sa o pozície v popredných firmách a inštitúciách          

a vytvárajú tak vysoko kvalifikovanú pracovnú silu. Rivalita v rámci 

samotnej krajiny potom taktieţ zabezpečuje rastúcu konkurencieschopnosť 

odvetvia. Je však potrebné zamedzovať nekalým praktikám, ktoré ovplyvňujú 

súťaţ v rámci klastra. V prípade odchodu silných hráčov je potrebné prilákať 

nových investorov, aby nedošlo k narušeniu inovácií a zaniknutiu sietí medzi 

niektorými subjektmi klastra.  

Spomedzi všetkých charakteristík Porterovho diamantu je konkurencia             

na domácom trhu tým najdôleţitejším a najdynamickejším prvkom, pretoţe podporuje 

súčinnosť ostatných charakteristík a samotné fungovanie diamantu ako komplexného 

systému. 
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3 KONCEPCIA KLASTROVEJ POLITIKY V ČR 

Základy klastrovej politiky v ČR boli poloţené v súvislosti s prípravou na 

členstvo v EÚ a následným vstupom ČR do EÚ, ktorý priniesol výrazné zosilnenie 

tlaku na zvyšovanie konkurencieschopnosti domácej ekonomiky. Tento tlak bol 

vyvolaný otvorením trhov a snahou o plnenie cieľov stratégie stanovených 

v Lisabonskej dohode. Klastry sa vďaka svojím výnimočným vlastnostiam stali 

účinným nástrojom pre posilňovanie konkurencieschopnosti, nástrojom 

podporovaným v rámci celej EÚ. Klastry sú vnímané ako kľúčové pre dosiahnutie 

cieľa mať výkonnú a konkurencieschopnú ekonomiku. Klastrová politika je preto úzko 

spojená s regionálnou štrukturálnou politikov EÚ. 

Existenciu podpory rozvoja klastrov v ČR moţno rozdeliť do troch období. Prvé 

obdobie je vymedzené rokmi 2000 aţ 2004, keď boli prvýkrát poskytované 

prostriedky na podporu spolupráce firiem v ČR. Druhé obdobie zahŕňa roky 2004 aţ 

2006 a predstavuje fázu spustenia klastrovej politiky a dokončovanie jeho funkčného 

rámca. Tretie obdobie zahŕňa programovacie obdobie na roky 2007 aţ 2013, ako 

obdobie dosiahnutia plnej integrácie klastrovej politiky do systému ostatných 

hospodárskych politík na národnej aj regionálnej úrovni.  

Do programu pre obdobie rokov 2007- 2013 sa môţu zapojiť: 

  veľké firmy, ktoré chcú viac spolupracovať s univerzitami                        

a vedeckovýskumnými inštitúciami a podporiť tak inovačné schopnosti 

svojej spoločnosti, 

 regionálne samosprávy hľadajúce pre svoj región úspešný nástroj 

regionálneho rozvoja, ktorý by priniesol ekonomický rast a vyššiu 

špecializáciu, 

 univerzity či vedeckovýskumné inštitúcie, ktoré sa usilujú o prehĺbenie 

spolupráce na konkrétnych projektoch so súkromnou sférou. V takomto 

zdruţení môţu urýchliť prenos nových technológií do praxe                      

a efektívnejšie komercionalizovať výsledky svojho výskumu. 
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4 KLASTRY V ČESKEJ REPUBLIKE A ICH 
FINANCOVANIE 

4.1  Klastry v ČR 

I keď sú klastry v Českej republike novšou záleţitosťou, uţ aj tu majú isté 

postavenie. Existujúce klastre sa rozvíjajú a nové klastrové iniciatívy vznikajú aj         

s prispením programu „Operační program Podnikání a inovace – Spolupráce“, 

z ktorého môţu čerpať finančné prostriedky rozvoj klastra. Správcom tohto programu 

je Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky a sprostredkujúcim subjektom 

je štátna agentúra - Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest.  

Firmy mohli vyuţiť finančné zdroje na podporu vzniku KI uţ aj                          

v predchádzajúcich programových obdobiach. V súčasnom programovom období, 

ktoré je stanovené na roky 2007 – 2013, môţu čerpať financie nielen novovznikajúce 

klastrové iniciatívy, ale uţ aj existujúce klastre, a vyuţiť finančnú podporu na rozvoj  

a zvýšenie konkurencieschopnosti svojich podnikov. 

Prehľad KI a vzniknutých klastrov v roku 2005 je na nasledujúcej strane, 

Obrázok 4.1. Pre porovnanie s rokom 2009 viď. Obrázok 4.2 na ďalšej strane, kde je 

vidieť zmeny v počte vzniknutých klastrov v tomto období. Mnohé začínajúce 

klastrové iniciatívy však neboli zavŕšené vznikom klastra, ale je moţné, ţe niektoré sa 

pokúsia o znovuzaloţenie s prispením finančných prostriedkov v tomto programovom 

období 2007 – 2013. 
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Mapování klastrových iniciativ 
- očekávání v r. 2005
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Obrázok 4.1 Prehľad KI v ČR v roku 2005 

Zdroj: BŘUSKOVA, P. Otevření evropského prostoru pro české klastry. 2009 
Dostupný z WWW: 

<http://www.arr.cz/userfiles/file/Klastry/ClusterForum09/Narodni_klastrova_asoc

iace-otevreni_evropskeho_prostoru_pro_ceske_klastry.ppt>. 

http://www.arr.cz/userfiles/file/Klastry/ClusterForum09/Narodni_klastrova_asociace-otevreni_evropskeho_prostoru_pro_ceske_klastry.ppt
http://www.arr.cz/userfiles/file/Klastry/ClusterForum09/Narodni_klastrova_asociace-otevreni_evropskeho_prostoru_pro_ceske_klastry.ppt
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4.2 Model financovania 

Ako uţ bolo spomenuté, vláda ČR prostredníctvom Czechinvestu vypracovala 

plán, ktorého súčasťou je aj model financovania viď Obrázok 4.3 na nasledujúcej 

strane. Tento model financovania bol pouţitý pri programe OPPP – Klastry,          

2004 - 2006.  

Tento model financovania mal tri fázy: 

1. fáza Vyhľadávanie vhodných firiem pre klastry 

Peňaţné prostriedky moţno pouţiť na náklady spojené s vyhľadávaním 

vhodných firiem pre klastry. Môţu to byť náklady na vypracovanie štúdií, na 

pracovné stretnutia, workshopy. 

 

 
 

Obrázok 4.2 Prehľad KI v ČR v roku 2008, 2009 

Zdroj: vlastný prieskum; informácie získané od CzechInvestu 
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1. fáza: Zakladanie a rozvoj klastra. 

Poradenské sluţby, prieskum trhu a konkurencieschopnosti, prenájom 

a vybavenie kancelárií, mzdové a cestovné náklady, propagácia klastra... sú 

ten typ nákladov, na ktoré môţu byť pouţité peňaţné prostriedky. 

2. fáza: Ďalší rozvoj klastra. 

V tejto poslednej fáze sa klastry financujú tak z vlastných zdrojov ako aj        

z ostatných zdrojov.  

.  

 

V programovacom období 2007 – 2013 v programe OPPI – Spolupráce nie je 

moţné ţiadať finančné prostriedky na 1.fázu - vyhľadávanie vhodných firiem ako 

tomu bolo v predchádzajúcom programe. Program OPPI – Spolupráce je zameraný na 

rozvoj klastra, a preto môţu ţiadať o finančné prostriedky uţ len klastre. Medzi 

podporovanými aktivitami, na ktoré moţno ţiadať podporu sú spoločné projekty         

v oblasti inovácií, technickej infraštruktúry inovačného charakteru, propagácia klastra, 

prevádzka klastra a iné. Tieţ je moţné ţiadať prostriedky na niektoré spôsobilé výdaje 

 
Obrázok 4.3 Vládna podpora klastrov, program OPPP - Klastry 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/pruvodce-klastrem-63.pdf 

http://www.czechinvest.org/data/files/pruvodce-klastrem-63.pdf
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ako hmotný aj nehmotný investičný majetok a neinvestičný majetok. Tieto výdaje sú 

špecifikované vo Výzve k programu Spolupráce – Klastry. 

V Juhomoravskom kraji čerpali zo schválenej dotácie pre rozvoj klastru (OPPP – 

Klastry) v hodnote 33 miliónov Kč tri klastre, a to: 

 Klastr českých nábytkářů (partner z VŠ: Mendlova univerzita), 

 Ceitec cluster (partner z VŠ: Masarykova univerzita), 

 Water Treatment Alliance – WTA (partner z VŠ: VUT). 

V mapovacom procese KI bolo v Juhomoravskom kraji realizovaných                

5 vyhľadávacích štúdií, z toho 3 boli úspešné. Čiastka 2 662 000 Kč na štúdiu 

zmapovania KI bola preplatená týmto organizáciám: 

 Textilní zkušební ústav s.p., 

 Svaz českých a moravských druţstev, 

 Juhomoravské inovační centrum – JIC. 
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5 ZALOŢENIE KLASTRA 

K zaloţeniu klastra je potrebné tzv. mapovanie. Pri mapovaní klastra môţeme 

vychádzať z modelu „Diamant konkurenčnej výhody“. Ide o rozpoznanie a popísanie 

oblastí existujúcich alebo moţných konkurenčných výhod, ktoré majú potenciál ďalej 

sa rozvíjať, t.j. cieľom tohto procesu je určiť či v danom odvetví existuje potenciál pre 

vznik a rozvoj klastra, či v danom prostredí existujú väzby medzi firmami, väzby na 

štátnu správu, univerzity a odborné pracoviská v danom odbore. Dôleţité je aj 

definovať spoločné ciele a stratégie, ktoré môţu byť naďalej rozvíjané a zlepšovať 

konkurencieschopnosť firiem. 

Mapovanie teda zahŕňa predovšetkým
 7

:  

 

 identifikáciu aktuálnych či potenciálnych klastrov v regiónoch, okresoch 

či mestách, 

 identifikáciu kľúčových problémov a príleţitostí pre skupiny firiem 

a ostatných aktérov, vrátane univerzít a výskumných ústavov, ktoré môţu 

aktívne napomáhať zvyšovaniu konkurencieschopnosti a podporovať 

inovácie, 

 spracovanie podrobných akčných plánov a stratégií pre skupiny aktérov 

s cieľom riešenia spoločných problémov a príleţitostí pomocou klastrovej 

iniciatívy.  

Úspešná mapovacia štúdia by mala poskytnúť predovšetkým vyššie spomenuté 

informácie, aby sme mohli dospieť k týmto výsledkom: 

 identifikácia toho, či má klaster potenciál pre vznik, 

 identifikácia cieľa klastra, 

 identifikácia členov klastra a väzieb medzi nimi - tzv. mapa klastra viď 

príloha č. 1, 

 identifikácia prínosov klastra pre členov, 

                                                 
7
 CzechInvest. 1994-2008.Dostupné z WWW:<http://www.CzechInvest.org/mapovani-klastra>. 

http://www.czechinvest.org/mapovani-klastra
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  navrhnutie plánu činností na najmenej 3 roky - s dôrazom na spoločné 

projekty,  

 navrhnutie štruktúry klastra, zloţenie riadiacej skupiny, 

 preferovaná vízia budúcnosti klastra - trojročná stratégia.  

 Výber prioritných klastrov je dôleţitý z dôvodu úspešnosti a motivácie.            

Je moţné, ţe mapovacia štúdia identifikuje príliš veľké mnoţstvo potenciálnych 

klastrov v regióne, ale kapacita a finančné zdroje nepostačia na podporu kaţdého 

klastra. Preto je dôleţité vybrať tie klastre, ktoré majú najvyšší potenciál úspešnosti    

a rastu. Medzi vhodné kritériá môţeme zaradiť
7
: 

 veľkosť klastra (lokálny, regionálny, národný), 

 exportný potenciál,  

 aktivity vytvárajúce pridanú hodnotu (moderné technológie, inovácie), 

 kľúčové kompetencie (tradície, špecializované schopnosti a spôsobilosti), 

 motivácia, otvorenosť ku spolupráci, 

 prepojenie klastra na iné odvetvia ekonomiky, veľkosť vplyvu na rozvoj 

lokality, regiónu, krajiny, 

 vyjadrená podpora investorov. 
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6 PRÍNOSY KLASTROV 

Prítomnosť fungujúcich klastrov v konkrétnej lokalite môţe pozitívne vplývať 

na viaceré subjekty a faktory. Klastre sa stávajú súčasťou lokálneho prostredia 

a komunity, na ktorú priamo či nepriamo vplývajú. Prínosy sú pre všetky zúčastnené 

strany, a to tak pre firmy, ako aj pre univerzity a ostatné zainteresované inštitúcie         

i samotný región. Tu ďalej uvádzaný prehľad prínosov som zostavil na základe 

informácií uvádzaných na webových stránkach existujúcich klastrov a z rôznych 

dokumentov zaoberajúcimi sa problematikou klastrov. 

6.1  Prínosy pre univerzity 

Keďţe táto práca je zameraná na zaloţenie strojárskeho klastra z pohľadu 

univerzít, tak podrobnejšie uvádzam najmä moţné prínosy pre univerzity. 

Inštitúcie terciárneho vzdelávania zohrávajú dôleţitú úlohu v spoločnosti. Nielen 

preto, ţe vychovávajú budúcu produktívnu generáciu, pripravujú mladých ľudí 

prostredníctvom odovzdávania teoretických vedomostí, ale čoraz častejšie uţ aj 

praktických skúseností. Univerzity prispievajú veľmi významne svojou vedecko-

výskumnou činnosťou k rastu inovácií, kreatívnych riešení, a tým k zvyšovaniu 

konkurencie schopnosti spoločnosti.  

Vlády finančne podporujú univerzity, aby pripravovali absolventov s potrebnými 

znalosťami v súlade s poţiadavkami priemyslu. Univerzity nadväzujú partnerstvá        

s firmami pôsobiacimi v príslušnej oblasti najmä kvôli prílevu finančných 

prostriedkov, uţ menej kvôli sprostredkovaniu priameho kontaktu študentov s praxou. 

Firmy vyvíjajú tlak na vládu prostredníctvom lobbingových skupín či iných 

záujmových zdruţení, i priamo na univerzity, aby prispôsobovali obsah výučby 

potrebám priemyslu a súčasnému stavu ekonomiky krajiny. 

Avšak aby tento model fungoval, je potrebná vzájomná spolupráca spomínaných 

subjektov a aktivácia určitého mechanizmu spolupráce. V prípade, ţe vláda nesplní 

úlohu aktivátora, sú na rade miestne, regionálne či národné rozvojové agentúry.          

V prípade prítomnosti klastra, zohráva túto dôleţitú úlohu práve organizácia na 

riadenie tohto klastra.  
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Medzi kľúčové faktory prínosu univerzít, ktoré fungujú v rámci klastra patrí:  

 rozsah angaţovanosti, 

 silná základňa výskumu a vývoja, 

 regionálne prispôsobené vedomosti, znalosti. 

Úloha univerzity je kľúčová pre rast produktivity klastra, pretoţe predstavuje 

vedeckú základňu klastra. Angaţovanosť univerzitných pracovníkov pri riešení 

súčasných problémov priemyslu sa stáva súčasťou procesu výučby, tvorby inovácií     

a ich samotnej aplikácie do praxe. Univerzita musí byť pripravená prispôsobiť sa 

neustále meniacim sa podmienkam trhu a jeho potrieb, a súčasne tvoriť semienka 

nových firiem prostredníctvom študentských projektov, ktoré môţu prerásť do 

podnikateľského nápadu. Takáto blízka spolupráca pomáha aj samotným vyučujúcim 

drţať krok s najnovšími technológiami v odbore, s ich vyuţitím a s ich aplikáciou. 

Absolventi univerzity sú potom lepšie pripravení a nemajú problém s uplatnením sa na 

trhu práce práve v tom odbore, ktorý vyštudovali. Vytvorí sa tak mechanizmus, ktorý 

priláka nadaných študentoch, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na danej univerzite, 

priláka firmy, ktoré majú moţnosť riešiť svoje problémy priamo s akademickou 

obcou, a tak priláka aj investície na podporu aplikovaného výskumu.  

Úzka spolupráca univerzity so skupinou spoločností v špecializovaných 

sektoroch ponúka moţnosť zdokonaľovania znalostí a lepšieho chápania 

podnikateľských potrieb a postupov. Svoju rolu môţu zohrať univerzity v rozvoji 

inovácií, ktoré sú významným diferenciačným prvkom konkurenčnej výhody. 

Nezanedbateľným úţitkom je aj moţný prístup k zdrojom financovania - súkromne 

zdroje a grantové prostriedky na spoločné projekty s podnikateľskou sférou, ako aj 

prístup k novým technológiám z praxe na univerzity alebo opačným smerom. 

6.2 Prínosy pre firmy 

 Klaster poskytuje firmám moţnosť spoločného získavania materiálov, sluţieb 

alebo pracovnej sily. Náklady na obstaranie a prevádzku sú rádovo niţšie, pretoţe tu 

nastáva ich rozptýlenie medzi viaceré firmy. Spolupráca subjektov v rámci klastra 

pomáha predovšetkým malým a stredným podnikom, ktoré by kvôli svojej veľkosti 



 

FSI 
VUT 

DIPLOMOVÁ PRÁCA List 27 

 

mohli len ťaţko preniknúť na zahraničné trhy, zúčastňovať sa medzinárodných výstav 

a konferencií. Malé a stredné podniky získavajú takto moc, silnejší hlas a vplyv.  

Takáto spolupráca spája jednotlivé firmy z rôznych článkov hodnotového 

reťazca, ktoré sa následne môţu viac špecializovať. Klastre tieţ podporujú rivalitu      

a zdravú konkurenciu, ktorá núti firmy k zvyšovaniu výkonov, zniţovaniu nákladov, 

inováciám a zefektívňovaniu procesov vo vnútri i navonok. Samotná existencia 

klastrov podnecuje vládu k investíciám do infraštruktúry a zahraničných investorov    

k vstupu aj do menej rozvinutých regiónov. Veľkým prínosom je aj bezprostredná 

blízkosť firiem, ktorá podporuje efektívnu komunikáciu, výmenu informácií, časté 

osobné stretnutia, na základe ktorých je vytvorený priestor na rast vzájomnej dôvery. 

Táto je základným prvkom fungujúceho partnerstva nie len v rámci súkromného 

sektora, ale samozrejme aj pri spolupráci s verejným sektorom. Okrem toho klastry: 

 zniţujú náklady, ktoré sa rozkladajú na členov klastra, 

 zniţujú obmedzenia menších firiem a zvyšujú špecializáciu firiem,  

 zvyšujú miestnu konkurenciu a tým globálnu konkurenčnú výhodu ,  

 zvyšujú rýchlosť prenosu informácií a technológií medzi členmi klastra, 

 zvyšujú moc a hlas menších firiem, 

 podnecujú vládu k investíciám do špecializovanej infraštruktúry, 

 umoţňujú efektívne prepojenie a partnerstvá vo vnútri klastra. 

6.3 Prínosy pre regióny 

Pre ekonomický rast kaţdej krajiny sú dôleţité najmä dve veci, a to: 1/ celkové 

prostredie, a 2/ úroveň lokálnych prostredí – t.j. ako je podporovaný vládou rozvoj 

v rámci regiónov a rozvoj jednotlivých firiem. 

Lokálne schopnosti a znalosti sú v dnešnom globálnom svete čím ďalej tým 

významnejšie. Súčasťou tohto prostredia sú tieţ univerzity a miestna regionálna 

samospráva, ktoré môţu pomáhať pri rozvoji miestnych regionálnych špecifík.
8
 

                                                 
8
 PRNO, I. Slovenská obchodná a priemyselná komora. 2008. Dostupné z WWW: 

<http://comm1.sopk.sk/webdb/platon.nsf/69bc7b5f5e190342c1256ed900472a8c/1D71121581

756857C12570AE00232F8D/$FILE/Clanok_Klastre_06_priloha.doc>.  

http://comm1.sopk.sk/webdb/platon.nsf/69bc7b5f5e190342c1256ed900472a8c/1D71121581756857C12570AE00232F8D/$FILE/Clanok_Klastre_06_priloha.doc
http://comm1.sopk.sk/webdb/platon.nsf/69bc7b5f5e190342c1256ed900472a8c/1D71121581756857C12570AE00232F8D/$FILE/Clanok_Klastre_06_priloha.doc
http://comm1.sopk.sk/webdb/platon.nsf/69bc7b5f5e190342c1256ed900472a8c/1D71121581756857C12570AE00232F8D/$FILE/Clanok_Klastre_06_priloha.doc
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Podľa M. Portera (2004) Stimulovanie klastrov by malo tvoriť základ stratégií 

regionálneho rozvoja, a podľa OECD je problémom malých firiem nie ich veľkosť, ale 

ich izolácia - preto sa spoločnosti spájajú lokálne, aby rástli globálne. Tie regióny, 

ktoré dokáţu identifikovať svoje špecifiká a tieţ na nich stavať, a ktoré budú 

podporovať tímovú spoluprácu za účasti podnikateľov, univerzít a ďalších inštitúcií, 

budú najlepšie pripravené k tomu, aby oslovili zahraničné trhy.
7
 

Spoločnosti, ktoré existujú a fungujú v rovnakom regióne, ešte nemusia 

samozrejme zákonite aj spolupracovať. Samotný dialóg je v našich podmienkach 

uskutočňovaný väčšinou v malom kruhu zainteresovaných ľúdí, na rozdiel od 

mnohých iných krajín, kde sa horlivo diskutuje o regionálnom rozvoji vo 

všeobecnosti, podpore malých a stredných podnikov, či prilákaní zahraničných 

investorov. Vytvára sa priestor na produktívnu spoluprácu súkromného a verejného 

sektora v klastrovej spolupráci. Tvorba klastrov podporuje rast celého regiónu a udáva 

jeho strategické smerovanie na ďalších 5 aţ 10 rokov. Jednotlivé priemyselné odvetvia 

zaznamenávajú rast, čo spôsobuje pokles nezamestnanosti v tom ktorom regióne. 

Iniciatívy podniknuté klastrom samozrejme vytvárajú aj ďalšie pozitívne externality. 

Klaster napomáha zvýšeniu viditeľnosti daného regiónu na mape krajiny. 

Obyvatelia regiónu začnú obvykle vnímať svoj región viacej pozitívne, keďţe 

existencia klastra môţe vplývať nielen na rast blahobytu, ale aj pokoja, zníţenie 

kriminality, zvýšenie súdrţnosti a spolupatričnosti. Takáto situácia vplýva aj na 

prilákanie nových obyvateľov do lokality, čím sa zvýšia príjmy z daní do rozpočtu 

regiónu.  

Nemôţeme opomenúť aj ďalší dôleţitý faktor, ktorým je prílev zahraničných 

investícií na základe existencie klastra, zvýhodnených podmienok na vstup                  

a integráciu firmy. Zahraniční investori v západnej Európe, Amerike či iných 

vyspelých krajinách sa rozhodujú nie len na základe výšky štátnej podpory, 

vybudovanej infraštruktúry, dostupnej pracovnej sily, ale i na základe prítomnosti 

klastra v danej lokalite. 
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ANALYTICKÁ ČASŤ 

Cieľom analytickej časti je analyzovať podmienky pre vznik strojárskeho klastra 

v JK. Tento klaster by mal vzniknúť a pôsobiť v JK a svoju pôsobnosť by mohol 

neskôr rozšíriť na okolité kraje a regióny v zahraničí (západné Slovensko, Dolné 

Rakúsko). Klaster by mal zdrţovať firmy a inštitúcie prípadne výskumné ústavy         

v oblasti strojárstva, ktoré by tvorili jadro strojárskeho klastra. Jednotlivé body 

analytickej časti boli spracované podľa zjednodušenej schémy Osnovy studie 

proveditelnosti z projektu Zakládaní a rozvoj klastrů (OPPI Spolupráce) vypracovanej 

agentúrou CzechInvest, ktorá odporúča postupovať podľa tejto osnovy pri identifikácii 

potenciálu klastra. Súčasťou tejto analýzy budú nasledujúce body: 

 popis regiónu  – analýza oblasti pôsobnosti Strojárskeho klastra 

 popis prostredia – analýza prostredia a strojárskeho odvetvia v regionálnom 

kontexte a v kontexte regionálnych stratégií a priorít 

 identifikácia a popis potenciálnych členov klastra – identifikácia inštitúcií      

a   firiem v klastri  

 identifikácia spoločných projektov v klastri – identifikácia spoločných oblastí 

spolupráce medzi firmami a inštitúciam. 

Táto diplomová práca nadväzuje na diplomovú prácu, v ktorej boli analyzované 

moţnosti vzniku strojárskeho klastra v JK z pohľadu firiem, a výsledky z tejto práce 

budú vyuţité a porovnané s výsledkami analýzy vzniku strojárskeho klastra z pohľadu 

inštitúcií, ktoré sú predmetom tejto diplomovej práce. Na základe týchto dvoch analýz 

zhodnotím, či je v JK potenciál pre vznik strojárskeho klastra. 

Pri identifikácií členov klastra a pri identifikácií spoločných projektov v klastri 

budem vychádzať z analýz spomínanej diplomovej práce, ktorej autorom je Bohuslav 

Biegler.
9
  

 

                                                 
9
 BIEGLER, B. Návrh strojírenského klastru. 2007. 

 



 

FSI 
VUT 

DIPLOMOVÁ PRÁCA List 30 

 

7 POPIS REGIÓNU JUHOMORAVSKÉHO 
KRAJA 

 Juhomoravský kraj10,11 je situovaný v juhovýchodnej časti Českej republiky   a je 

vymedzený okresmi Blansko, Brno-město, Brno-vidiek, Břeclav, Hodonín, Vyškov     

a Znojmo. K susediacim krajom patrí Vysočina, Pardubický kraj, Olomoucký kraj       

a Zlínsky kraj. Na svojej juţnej hranici susedí s Rakúskom a na juhovýchodnej hranici 

so Slovenskom. 

 

V kraji sa nachádza 21 správnych obvodov, 21 obcí s rozšírenou pôsobnosťou na 

rozlohe 719 630 ha. S počtom obyvateľov 1 130 356 sa radí Juhomoravský kraj na 

štvrté miesto v republike. Patrí medzi hospodársky silné kraje, HDP vytvorený 

obyvateľmi na jeho území zodpovedá 10% HDP Českej republiky. Významne k tomu 

                                                 
10

 Portál Jihomoravského kraje. 2008 Dostupný z  WWW:  

<http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=27204&TypeID=2>. 
11

 ČSÚ. 2008. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/charakteristika_jihomoravskeho_kraje>. 

 

 
Obrázok 7.1 Poloha Juhomoravského kraja 

Zdroj: http://www.risy.cz/UserFiles/Image/Sdilene/Kraj/CEL_JIM.jpg 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=27204&TypeID=2
http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/charakteristika_jihomoravskeho_kraje
http://www.risy.cz/UserFiles/Image/Sdilene/Kraj/CEL_JIM.jpg
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prispieva aj podpora kraja pri rozvoji technologických a biotechnologických 

inkubátorov určených pre začínajúce firmy.  

 Centrom kraja je druhé najväčšie mesto Českej republiky Brno, ktoré je 

významným veľtrţným centrom v strednej Európe, mestom univerzít, mestom             

s rýchlorastúcim IT priemyslom a širokou škálou podnikov a inštitúcií. V juţnej časti 

juhomoravského kraja na druhú stranu prevláda poľnohospodárstvo, ktoré dosahuje 

vysokú úroveň a má dlhú tradíciu v tejto oblasti. Špecializáciou týchto juţných oblastí 

je vinohradníctvo európskej úrovne (v kraji je viac ako 90% plochy viníc v rámci ČR). 

Na severe juhomoravského kraja sú zasa oblasti, v ktorých sa obyvatelia zaoberajú 

lesníctvom a spracovaním dreva. Z celkovej výmery regiónu tvorí poľnohospodárska 

pôda 60%, z ktorej 83% pripadá na ornú pôdu.  

Vzdelanosťou sa obyvatelia Juhomoravského kraja zaraďujú na druhé miesto     

v ČR. V kraji je 14 vysokých škôl, na ktorých študuje viac ako 60 000 študentov.       

V kraji významne rastie záujem o výskum a strategické sluţby, tradične sa investuje 

do strojárstva (prúdi sem aţ pätina z celkových investícií v rámci celej ČR). Záujem 

zahraničných investorov je sústredený hlavne na Brno (4 priemyselné parky), ale 

v kraji funguje s ich účasťou ďalších 18 priemyselných parkov. 
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8 POPIS PROSTREDIA JUHOMORAVSKÉHO 
KRAJA 

Moţnosť identifikácie regionálnych či miestnych klastrov je v Českej republike 

neľahké, pretoţe na regionálnej úrovni existujú len obmedzené údaje a ich zisťovanie 

je problematické.
12

 Pre realizáciu štatistického prehľadu klastrového potenciálu je  

odporúčané agentúrou CzechInvest sledovať najmä nasledujúce údaje: regionálne dáta 

o exporte, pridaná hodnota podľa sektoru a regiónu, údaje o regionálnej zamestnanosti 

pomocou päťmiestneho sektorového kódu, priemerná mzda podľa sektoru a regiónu, 

počet vzniknutých podnikov podľa sektoru a regiónu a počet prihlásených patentov 

podľa sektoru a regiónu, atď. Mnohé dáta však v našom prípade absentujú, prípadne 

nie sú aktualizované na regionálnej úrovni. 

Organizačná štruktúra hospodárstva 

V juhomoravskom kraji pôsobí k 30.6.2008, 273 783 ekonomických subjektov, 

z toho najviac v okrese Brno-město - 114 638 a najmenej v okrese Vyškov - 17 790.
13

 

Právnických osôb je 60 309, fyzických osôb je 209 057, pričom najpočetnejšiu 

skupinu tvoria ţivnostníci, ktorých je v tomto regióne 183 044.
14

 Najviac ich je 

v okrese Brno-město, najmenej má okres Blansko. Zaniknutých ekonomických 

subjektov bolo  celkovo 4447, najviac ich zaniklo v okrese Brno-město, najmenej       

v  okrese Vyškov.
15

  

Juhomoravský kraj disponuje počtom 562,2 tisíc osôb v ekonomicky aktívnom 

veku, pričom zamestnaných je 532,1 tisíc osôb. Druhé zamestnanie má 10,5 tisíc osôb 

– údaje sú za rok 2007
16

. Miera nezamestnanosti predstavuje celkom 6,09 %, stav  

k 30.9.2008.  

                                                 
12

 CzechInvest. 1994-2008. Dostupné z WWW: 

<http://www.CzechInvest.org/data/files/pruvodce-klastrem-63.pdf> 
13

 ČSÚ. 2008. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/D6003C309F/$File/13-640208q2h1.pdf>. 
14

 ČSÚ. 2008. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/2100251B79/$File/13-620207q4h4.pdf >. 
15

 ČSÚ. 2008. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/950046E315/$File/13-6201070609.xls>. 
16

 ČSÚ. 2008. Dostupné z WWW:< 

http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/13002E2966/$File/13-6401080508.xls, 

http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/950046E3B2/$File/13-6201070508.xls>. 

http://www.czechinvest.org/data/files/pruvodce-klastrem-63.pdf
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/D6003C309F/$File/13-640208q2h1.pdf
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/2100251B79/$File/13-620207q4h4.pdf
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/950046E315/$File/13-6201070609.xls
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/13002E2966/$File/13-6401080508.xls
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/950046E3B2/$File/13-6201070508.xls
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Hrubé mzdy v Juhomoravskom kraji predstavovali najvyššiu hodnotu                 

u zákonodarcov, vedúcich a riadich pracovníkov - 45 210 Kč, najmenej to bolo           

u nekvalifikovanej a pomocnej pracovnej sile - 12 665 Kč
17

., údaje sú za rok 2007.  

Podľa odvetvia prevaţujúcej činnosti je v Juhomoravskom kraji najviac 

zastúpený spracovateľský a ťaţobný priemysel. Podľa činnosti pôsobenia má najväčší 

podiel obchod 25,9 %, finančné sprostredkovanie 20,9 %, priemysel 14,2 %. 

Z priemyselno-obchodných spoločností sa najviac spoločností zaoberá výrobou 

kovových konštrukcií a kovoobrábajúcich výrobkov. Za nimi nasleduje výroba 

potravinárskych výrobkov a nápojov, výroba a oprava strojov a zariadení.  

Vo vývoze v Juhomoravskom kraji dominovali stroje a dopravné prostriedky - 

53,6 % z celkového vývozu ČR, nasledované polotovarmi a materiálmi 21,1 %, 

priemyselný spotrebný tovar je zastúpený 14,0 %. Najväčší rast vývozu bol 

zaznamenaný u priemyselného spotrebného tovaru. Celkovo boli vyvezené                  

z Juhomoravského kraja komodity v hodnote 174 210 mil. Kč. Z celkového vývozu 

ČR do jednotlivých krajín sa Juhomoravský kraj podieľal 24,2 % do Nemecka, 

nasleduje Slovensko s 9,7 % a Rakúsko s 7,4 % - údaje sú za rok 2007.
18

 

Dopravná infraštruktúra 

Z hľadiska dopravy má Juhomoravský kraj dôleţitú tranzitnú funkciu. Kostru 

dopravného systému tvorí diaľnica a rýchlostné komunikácie. Významný dopravný 

uzol v prípade cestnej a ţelezničnej dopravy a integrovaného dopravného systému 

predstavuje mesto Brno. Civilné letisko Brno – Tuřany je celoročne schopné prijímať 

všetky typy lietadiel.
11

 Letisko má  štatút medzinárodného letiska. S pribúdajúcim 

mnoţstvom cestnej dopravy hlavné dopravné ťahy prestávajú byť kapacitne 

vyhovujúce a bude nutná ich rekonštrukcia a rozšírenie.  

 

 

                                                 
17

 ČSÚ. 2008. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/13002E29D3/$File/13-6401080517.xls, 

http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/950046E41E/$File/13-6201070512.xls>. 
18

 ČSÚ. 2008. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/13002E2915/$File/13-6401080406.xls, 

http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/13002E2A32/$File/13-6401080407.xls, 

http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/950046E45A/$File/13-6201070406.xls>. 

http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/13002E29D3/$File/13-6401080517.xls
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/950046E41E/$File/13-6201070512.xls
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/13002E2915/$File/13-6401080406.xls
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/13002E2A32/$File/13-6401080407.xls
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/950046E45A/$File/13-6201070406.xls
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Investície 

V roku 2007 ako aj v roku 2008 sprostredkovala agentúra CzechInvest najviac 

investičných projektov práve v Juhomoravskom kraji. V roku 2008 to bolo 36 nových 

investorov, čo je podľa štatistík CzechInvestu najviac z celej ČR. Tieto podniky 

vyuţijú na svoje projekty cca 1 605,37 mil. Kč, prácu vďaka nim nájde pribliţne 1963 

ľudí. Najviac z týchto investícií sa realizuje v Brne, ktoré láka najmä projekty v IT  

zaoberajúce sa vývojom softwaru ale i poskytovaním rôznych obchodných sluţieb. 

Najviac nových investícií smerovalo do IT a vývoja softwéru a to 13 projektov. 

Strojárske investičné projekty čo do počtu skončili na treťom mieste so štyrmi novými 

investičnými projektmi. Najaktívnejšími investormi v Juhomoravskom kraji boli 

domáce spoločnosti, čo je tieţ dôkazom sily domácej podnikateľskej sféry a jej 

ţivotaschopnosti.
19

 

Vhodné lokality môţu v budúcnosti ponúknuť mestá ako Znojmo, Mikulov či 

Břeclav, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hraníc s Rakúskom respektíve so Slovenskou 

republikou. Hlavne Břeclav má výhodnú logistickú polohu. Nachádza sa tu jeden        

z najdôleţitejších dopravných uzlov ČR. 

V JK v rámci podpory vzniku klastrov boli na vyhľadávajúcu štúdiu tzv. 

mapovanie KI poskytnuté finančné prostriedky 4 z 5 subjektov, ktoré sa uchádzali      

o tento balík financií. Týmto subjektom bolo celkovo preplatených 2 662 000 Kč.      

V JK sa podarilo v rámci programu OPPP podporiť 3 vzniknuté klastry, ktorým bude 

preplatených 33 mil. Kč. V rámci teraz spusteného programu na podporu klastrov 

OPPI – Spolupráce je tieţ moţné ţiadať finančnú podporu, avšak v tomto programe 

nie je moţné ţiadať podporu pre proces mapovania. Na program OPPI – Spolupráca je 

alokovaná čiastka 1mld. Kč. 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

Vzdelanosť patrí ku konkurenčným výhodám, pretoţe kvalifikovaná pracovná 

sila vytvára predpoklad napredovania ekonomiky vyuţívaním nových poznatkov 

a inovatívnosti.  

                                                 
19

CzechInvest. 1994-2008. Dostupné z WWW: < http://www.CzechInvest.org/nove-investice-v-

krajich-k-nejlepsim-patri-cechy-morava-i-slezsko>. 

 

http://www.czechinvest.org/nove-investice-v-krajich-k-nejlepsim-patri-cechy-morava-i-slezsko
http://www.czechinvest.org/nove-investice-v-krajich-k-nejlepsim-patri-cechy-morava-i-slezsko
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V Juhomoravskom kraji sa nachádza 15 VŠ, z čoho 5 je verejných, 1 štátna       

a  9 je súkromných. Úroveň vzdelanosti je veľmi dobrá v porovnaní s ostatnými krajmi 

v ČR - viď. obr. 8.1. Väčšina VŠ inštitúcií regiónu sídli v Brne a to 1 štátna,                

5 verejných a 7 súkromných VŠ. VŠ majú svoje zastúpenie aj mimo územia Brna, a to 

napr. v meste Znojme a Třebíči, v ktorých sídli 1 VŠ.
20

 Z celorepublikového počtu  

344 670 študentov v školskom roku 2007/2008 predstavoval celkový počet študentov 

všetkých foriem štúdia na VŠ JK počet 70 667 študentov.
21,22 

 

K vytvoreniu strojárskeho klastra v spolupráci s terciárnou inštitúciou ako 

najvhodnejšieho partnera môţme zaradiť VUT v Brně so svojou Strojníckou fakultou. 

Okrem Strojníckej fakulty má ďalších 8 fakúlt, ktoré môţu spolupracovať a podieľať 

sa na zadaných úlohách či uţ na poli výskumu alebo riešenia konrétnych problémov    

                                                 
20

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Přehled vysokých škol - MŠMT ČR. 2009. 
Dostupný z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/prehled-vysokych-skol>. 
21

 ČSÚ. 2008. Dostupné z WWW: 
<http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/13002E29AC/$File/13-6401081006.xls>. 
22

 ČSÚ. 2008. Dostupné z WWW: 
<http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/13002E2A38/$File/13-6401081005.xls>. 

 
 

Obrázok 8.1 Vzdelanostná štruktúra v krajoch 

Zdroj: http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/6F0058FEE0/$File/6208_k02.jpg 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/prehled-vysokych-skol
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/13002E29AC/$File/13-6401081006.xls
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/13002E2A38/$File/13-6401081005.xls
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/6F0058FEE0/$File/6208_k02.jpg


 

FSI 
VUT 

DIPLOMOVÁ PRÁCA List 36 

 

z praxe. VUT malo v školskom roku 2007/2008 20 932 študentov, pričom Strojnícka 

fakulta sa radí s počtom študentov 4445 na druhé miesto zo všetkých fakúlt na VUT. 

Hlasy z podnikateľskej sféry však stále častejšie zdôrazňujú, ţe im chýbajú 

kvalifikovaní pracovníci odborných profesií. Je to spôsobené aj tým, ţe inštitúcie 

terciárneho vzdelávania pomaly reagujú na potreby praxe a nemajú prispôsobené 

študijné odbory na výchovu profesií potrebných teraz pre prax. Ešte výraznejšie sa to 

týka stredných odborných a učňovských škôl. 

Veda a výskum 

V tomto období nielen vláda ČR, ale aj Európsky parlament má vo svojich 

programoch zahrnutú podporu výskumu, vývoja a inovácií. V súčasnosti je 

schválených viacero programov (napr. Operačný program Výskumu a vývoja pre 

inovácie, 7. rámcový program EÚ), z ktorých môţu čerpať finančné prostriedky nielen 

podniky, ale aj inštitúcie terciárneho vzdelávania a výskumné ústavy. Na rok 2009 

bolo vládou schválených 24 828 902 tis. Kč z vládneho rozpočtu ČR, čo je viac ako    

v predchádzajúcom roku, keď bolo schválených 22 996 206 tis. Kč.
23

 V JK výdaje na 

vedu a výskum majú stúpajúcu tendenciu ako je znázornené v Grafe 8.1. 

 

                                                 
23

 Výzkum a vývoj v ČR. Rada pro výzkum a vývoj. 2008. Dostupný z WWW: 
<http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=504990>. Výzkum a vývoj v ČR. Rada pro  
 
výzkum a vývoj. 2007. Dostupný z WWW: 
<http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=30023>. 

Výdaje na vedu a výskum v Juhomoravskom kraji

výdaje v mil. Kč 3144 3473 3964 4654 5057 5726

2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Graf  8.1 Výdaje na vedu a výskum v Juhomoravskom kraji 

Zdroj: ČSÚ. Zaměstnanost a výdaje: Statistická ročenka Jihomoravského kraje 
2008. Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/publ/13-6401-08-

2008>,  ČSÚ. Statistická ročenka Jihomoravského kraje. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/kraje/roc/data2004/13620104/start.htm>. 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=504990
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=30023
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/publ/13-6401-08-2008
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/publ/13-6401-08-2008
http://www.czso.cz/kraje/roc/data2004/13620104/start.htm
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Táto stúpajúca tendencia objemu finančných prostriedkov určených na podporu 

vedy a výskumu má pozitívny vplyv pre výskum v JK. Subjekty v JK kaţdoročne 

prihlasujú stabilný počet vynálezov. Počet predaných licencií na patenty a priemyselné 

vzory od poskytovateľov so sídlom v JK vykazuje rastúcu tendenciu viď Graf 8.2. 

 

Novými strediskami pre rozvoj vedy sa v budúcnosti určite stanú práve budujúce 

sa univerzitné kampusy v Brne. Prvým z nich je Akademický výučbový a výskumný 

areál univerzitného kampusu Masarykovej univerzity, ktorý bude slúţiť vzdelávaniu, 

vedeckej, výskumnej a vývojovej činnosti. Druhým z nich bude kampus VUT v Brně 

Pod Palackého vrchem, ktorého dlhodobým zámerom sú vzdelávacie, výskumné, 

vývojové, umelecké a ďalšie tvorivé činnosti VUT.  

 

Výsledky výskumnej a vývojovej činnosti v 

Juhomoravskom kraji
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Graf 8.2 Výsledky výskumnej a vývojovej činnosti subjektov so sídlom v JK 

Zdroj: ČSÚ. Patentová statistika : Přihlášky vynálezu podaných u ÚPV ČR v letech 2000 
až 2007. 2008. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/1_prihlasky_vynalezu_podanych_u_upv_cr_v_lete
ch_2000_az_2007/$File/patentove_prihlasky.xls> , ČSÚ. Patentová statistika : Počet 
patentů udělených v ČR přihlašovatelům z ČR podle krajů. 2008. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/2_udelene_patenty/$File/udelene_patenty.xls>, 

ČSÚ. Věda a výzkum. Počet prodaných licencí: Licence v ČR. 2008. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/aktivni_licence/$File/licence_aktivni.xls>. 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/1_prihlasky_vynalezu_podanych_u_upv_cr_v_letech_2000_az_2007/$File/patentove_prihlasky.xls
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/1_prihlasky_vynalezu_podanych_u_upv_cr_v_letech_2000_az_2007/$File/patentove_prihlasky.xls
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/1_prihlasky_vynalezu_podanych_u_upv_cr_v_letech_2000_az_2007/$File/patentove_prihlasky.xls
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/2_udelene_patenty/$File/udelene_patenty.xls
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/aktivni_licence/$File/licence_aktivni.xls
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8.1 Popis strojárskeho odvetvia v Juhomoravskom 
kraji 

Strojárstvo je v JK odvetvie s dlhodobou tradíciou a strategickým významom. 

Juhomoravské strojárske firmy ako Zetor, Královopolská alebo Zbrojovka Brno si 

získali uznanie ďaleko za hranicami kraja i republiky. Tradícia tu teda je a svoju 

strategickú pozíciu si aj naďalej udrţuje. Zásluhu na tom má reštruktualizácia              

a postupná revitalizácia za účasti domácich, ale aj zahraničných investorov. 

Strojárstvo v JK má dnes medzinárodný charakter a je orientované hlavne na export. 

Medzi hlavné odbory patrí energetika, presné strojárstvo, strojné inţinierstvo               

a elektroinţinierstvo. V Grafe 8.3 je znázornený podiel strojárskych podnikov na 

celkovom počte priemyselných podnikov v JK, ktoré zamestnávajú viac ako 100 

zamestnancov. Z obrázku je zrejmé, ţe strojárstvo skutočne patrí dlhodobo                  

k významným odborom   v JK. Z vývoja strojárskych podnikov na celkovom podiele 

priemyselných podnikov  v JK je viditeľné, ţe si strojárstvo udrţuje dlhodobo stabilnú 

pozíciu. Strojárske firmy tvoria pribliţne 1/3 všetkých priemyselných podnikov v JK.  

 

Podiel priemyselných a strojárskych podnikov v 
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Graf 8.3 Podiel priemyselných a strojárskych podnikov 

Zdroj: ČSÚ. Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2008. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-04>,  ČSÚ. 

Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2005. Dostupný z WWW: 

http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/publ/13-6201-05-2005>. 

http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-04
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/publ/13-6201-05-2005
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V Grafe 8.4 je znázornený vývoj priemerného počtu zamestnaných v priemysle           

a podiel, ktorý v tomto celkovom počte zaujímajú zamestnanci strojárstva. Opäť 

vidíme, ţe si strojárstvo udrţuje významný podiel a to medzi 30 a 40%. 
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Graf 8.4 Zamestnanosť v priemysle a v strojárstve v Juhomaravskom kraji 

Zdroj: ČSÚ. Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2008. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-04>,  ČSÚ. Statistická 

ročenka Jihomoravského kraje 2005. Dostupný z WWW: 

http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/publ/13-6201-05-2005>. 
 

http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-04
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/publ/13-6201-05-2005
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Graf 8.5 znázorňuje vývoj trţieb dosiahnutých celkovo v priemysle a z trţieb 

predaja výrobkou a sluţieb strojárskej povahy. Zatiaľ čo vývoj zamestnanosti a počet 

podnikov vykazuje konštantný trend (viď Graf 8.4 a Graf 8.3), trţby v priemysle, aj 

v strojárstve, významne rastú. Rast predaja strojárskych podnikov medzi rokmi 2002 – 

2007 sa viac neţ strojnásobil, čo má nemalý podiel na raste trţieb z predaja 

priemyselných výrobkov. 

 

Strojárstvo si udrţuje v JK významnú pozíciu a zároveň sa podľa ukazovateľov 

vyššie uvedených javí efektívnym. Myslím si preto, ţe strojárstvo má dobrú 

perspektívu, a na jeho rozvoji by sa malo ďalej pracovať. 
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Graf 8.5 Tržby za predaj výrobkov a služieb priemyselnej a strojárskej povahy v 

Juhomoravskom kraji 

Zdroj: ČSÚ. Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2008. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-04>,  ČSÚ. Statistická 

ročenka Jihomoravského kraje 2005. Dostupný z WWW: 

http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/publ/13-6201-05-2005>. 
 

http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-04
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/publ/13-6201-05-2005
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8.2 Spolupráca a inovácie v stratégii 
Juhomoravského kraja 

JK patrí k tým, ktoré si uvedomujú kritický význam inovácií pre rast 

konkurencieschopnosti regiónu, preto sa tieţ aktívne snaţí inovačný prístup                 

k podnikaniu podporovať. 

V dokumente Juhomoravského inovačného centra, ktorý sa venuje stratégii 

rozvoja JK pre obdobie 2007 – 2013
24

 sa môţme dočítať, ţe cieľom kraja je zaistiť 

jeho ekonomický rozvoj a dynamiku. Hospodárske ťaţisko prenáša na aktivity 

zaloţené na moderných technológiách a inováciách. Stratégia JK tieţ vyţaduje od 

priemyslu, aby produkoval výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Dôraz sa kladie aj 

na rozvoj vzdelanosti obyvateľstva, na rastúca kvalitu procesov vzdelávania a lepšie 

moţnosti uplatnenia občanov v JK. Kraj sa zaväzuje vo svojej stratégií k posilňovaniu 

výskumného, vývojového a inovačného potenciálu a výkonnosti na úroveň vyspelých 

regiónov EÚ tak, aby sa JK stal významným miestom koncentrácie vedy, výskumu     

a inovácií v Európe. Význam inovácií pre JK zhrňuje ďalší strategický dokument, a to 

Regionálna inovačná stratégia (RIS) Juhomoravského kraje, ktorá je súhrnom opatrení 

a nástrojov, ktorými by mal byť zaistený rozvoj inovácií v kraji. 

V RIS JK sú taktieţ uvedené slabé stránky v oblasti rozvoja inovačného 

podnikania, s ktorými treba počítať a hlavne nájsť prostriedky na ich elimináciu. 

Medzi najdôleţitejšie faktory, ktoré bránia v rozvoji inovácií v JK sú podľa tohto 

dokumentu nedostatok financií, vysoké náklady na inovácie, vysoké riziko spojené      

s inováciami a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Tento problém sa týka 

predovšetkým malých a stredných firiem v JK. Klastrovanie by mohlo byť jedným      

z riešení týchto problémov. Spojenie firiem do klastra umoţní vyššiu kumuláciu 

zdrojov, či uţ finančných alebo nefinančných, ktoré moţno vyuţiť pre rozvoj inovácií. 

Klaster zároveň umoţňuje moţné riziká spojené s rozvojom inovovaných výrobkov    

a sluţieb diverzifikovať medzi participujúcich členov, a tým zníţiť dopad na firmy ako 

jednotlivcov. 

                                                 
24

 Jihomoravské inovační centrum. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje: 2005.  

Dostupný z WWW: <http://documents.jic.cz/ris-jmk-ii.pdf>. 

http://documents.jic.cz/ris-jmk-ii.pdf
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Napriek problémom, s ktorými sa rozvoj inovácií stretáva, JK si dlhodobo 

udrţuje dobrú pozíciu v počte inovujúcich firiem viď. Graf  8.6 Na tomto obrázku je 

JK v porovnaní s ostatnými krajmi na popredných miestach v podiele inovačných 

podnikov s 30,2 % podielom inovačných podnikov
25

 v rokoch 2003-2005, a 31,5 %       

v rokoch 2004-2006. Na rozdiel od väčšiny krajov si dokázal svoju pozíciu nielen 

udrţať, ale dokonca ju i zlepšiť. Rozvoj klastrov by mohol pomôcť nastúpený trend 

udrţať a pomôcť ho ďalej úspešne rozvíjať. 

 

                                                 
25

 Za inovační podnik se podľa metodiky Eurostatu považuje podnik, ktorý v danom období 
uviedol inováciu produktu, inováciu procesu (technické inovácie), alebo mal neukončené alebo 
prerušené inovačné aktivity. Podniky, ktoré uviedli v danom období len marketingovú alebo 
organizačnú inováciu (netechnické inovácie) nie sú považované (rýdzo) inovačné.

24 

 
Graf 8.6 Podiel inovačných podnikov v Juhomoravskom kraji na celkovom počte podnikov 

Zdroj: ČSÚ. Inovační aktivity podniků v České republice. 2008. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/inovacni_aktivity_podniku_v_cr/$File/inovace.pdf>. 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/inovacni_aktivity_podniku_v_cr/$File/inovace.pdf
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Predstavitelia JK sú si plne vedomý toho, ţe pre rozvoj technológií a inovácií 

predovšetkým v malých a stredných podnikoch hrá kľúčovú rolu podpora 

aplikovaného výskumu a transferu vedeckých poznatkov do podnikateľskej praxe. Aj 

preto JK podporuje spoluprácu vysokých škôl s komerčnou sférou. V RIS si dal za 

cieľ monitorovať prebiehajúce projekty na vysokých školách tak, aby bolo moţné na 

základe informácií o projekte a jeho zhodnotenia zaistiť komercializáciu výstupov 

projektu. JK tieţ prisľúbil prostredníctvom JIC pomoc pri hľadaní vhodného partnera 

pre túto komercializáciu výstupov projektov vedy a výskumu, a tým zvýšiť počet 

projektov, ktoré nájdu uplatnenie aj v praxi. Zároveň sa kraj zaväzuje pomôcť pri 

zaistení ochrany duševného vlastníctva pre projekty vznikajúce na vysokých školách.  

Kraj si zároveň uvedomuje, ţe pre malé a stredné podniky, je dôleţitý rozvoj 

vzájomnej spolupráce a tieţ spolupráca s VŠ. Malé a stredné podniky len veľmi ťaţko 

hľadajú finančné prostriedky na vlastný výskum a vývoj a na investovanie do svojho 

rozvoja. V prípade, ţe začnú spolupracovať, ich moţnosti sa významne rozširujú. JK 

si to uvedomuje, a preto podporuje spoluprácu medzi firmami navzájom, ako aj medzi 

firmami a VŠ napr. pomocou JIC. 

Medzi jednu z priorít JK sa týmto dostáva i podpora klastrov a podnikateľských 

sietí. Klastry prinášajú jedinečnú príleţitosť ako skĺbiť vedecký výskum s komerčnou 

sférou. Klaster funguje ako platforma, kde sa stretávajú zástupcovia oboch sfér pri 

vzájomných diskusiách, ktorých výstupmi sú nápady na projekty, ktoré sú nielen 

realizovateľné, ale predovšetkým ţiadané praxou. JK túto formu spolupráce 

podporuje, a tým prispieva k vytváraniu podmienok pre vznik a rozvoj klastrov. 

V Národnej správy Štatistická identifikácia klastrov, ktorú v roku 2006 pre účely 

mapovania potenciálu pre rozvoj klastrov na území ČR spracovala spoločnosť Berman 

Group je uvedené, ţe v JK boli identifikované nasledujúce odvetvia s potenciálom na 

klaster: bioinformatika, fyzikálne prístroje, výroba lietadiel a ich komponentov, 

technológia čistenia a úpravy vôd, výroba traktorov a poľnohospodárskych strojov, 

presné strojárenstvo, informačné a komunikačné technológie, vinárstvo,  

biotechnológie. V tomto zozname nachádzame oblasti so zameraním na strojárske 

odbory, ktoré sú pre vznik a rozvoj strojárskeho klastra perspektíve. Môţeme preto 

konštatovať, ţe JK má predpoklady pre vznik strojárskeho klastra. Strojárske odvetvie 

tu má dlhodobú tradíciu, modernizuje a zefektívňuje sa. Spolupráca a inovácie sú pre 
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JK prioritou, ktorú sa snaţí ako finančne tak aj nefinančne kraj podporovať. JK sa tieţ 

môţe pochváliť niekoľkými úspešnými klastrami, ktoré môţu byť vzorom pre mnou 

navrhovaný strojársky klaster. 

Na základe týchto skutočností si myslím, ţe podmienky na klastrovanie, vznik 

strojárskeho klastra v JK sú dobre nastavené, a ţe koncepcia klastrov by mohla mať 

pozitívny ohlas u firiem aj u inštitúcií. 

8.3 SWOT analýza potenciálneho strojárskeho 
klastra v Juhomoravskom kraji 

K posúdeniu potenciálu pre strojársku klastrovú iniciatívu som vypracoval 

SWOT analýzu, ktorá vychádza z analýzy všeobecného prostredia. SWOT analýza je 

zaloţená na kombinácii 1/vnútorných atribútov, to je zhodnotenie silných stránok 

(Strengths) a slabých stránok (Weaknesses) a 2/ vonkajších atribútov, ktoré predstvujú 

príleţitostí (Opportunities) a ohrozenia (Threats), a výbere takej stratégie, ktorá tejto 

situácii najlepšie zodpovedá. Moţné stratégie sú: 

SO stratégia: maxi – maxi, ktorej cieľom je vyuţitie silných stránok na 

vyuţitie príleţitostí, 

ST stratégia: maxi – mini, má za cieľ maximalizovať silné stránky a pritom 

minimalizovať hrozby,  

WO stratégia: mini – maxi, sa usiluje minimalizovať slabé miesta, 

ale maximalizovať príleţitosti, 

WT stratégia mini – mini, sa zameriava tak na minimalizáciu slabých miest 

ako aj minimalizovať hrozby.  

Najefektívnejší spôsob dosiahnutia cieľa maximalizuje silné stránky 

a príleţitosti, a minimalizuje slabé stránky a hrozby.  

Silné stránky 

S1 – Výhodná geografická poloha pre zaloţenie klastra v Brne (blízkosť 

hlavných miest - Viedeň, Budapešť, Praha, Bratislava) 

S2 – Dopravná dostupnosť (uzol domácich aj medzinárodných cestných             

a ţelezničných koridorov), letisko Brno-Tuřany s medzinárodným štatútom 
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S3 – Vysoká úroveň vzdelanosti obyvateľov kraja  

S4 – Prítomnosť výskumných ústavov zameraných na strojárstvo 

S5 – Prítomnosť VŠ technickej - strojárska fakulta (moţnosť získať kvalitných 

budúcich zamestnancov a vyuţitie vedeckého potenciálu) 

S6 – Existencia technologických parkov a inkubátorov (zvýšený transfer 

technológií a inovácií) 

S7 – Dlhoročná priemyselná tradícia strojárstva 

S8 – Výstavisko Brno s tradíciou usporadúvania domácich a zahraničných 

výstav a veľtrhov (moţnosť získať nové kontakty a prezentovať sluţby a výrobky 

firiem zdruţených v klastri) 

S9 – Rozloţenie nákladov na členov klastra 

S10 – Vyjednávacia sila pri nákupoch a predaji sluţieb a výrobkov 

S11 – Zdieľanie informácií  

S12 – Spoločný postup pri získavaní komplexnejších zákaziek (širšia ponuka 

poskytovaných sluţieb a výrobkov) 

S13 – Vyuţitie všetkých dostupných kapacít členov klastra 

S14 – Rozšírenie obzorov 

Slabé stránky 

W1 – Nedostatok finančných prostriedkov na investície a údrţbu infraštruktúry 

W2 – Nepruţné prispôsobovanie študijných odborov meniacemu sa trhu práce 

W3 – Málo vyuţívaná spolupráca VŠ a priemyslu 

W4 – Nedostatočné investície do výskumu a vývoja 

W5 – Uprednostnenie iných typov projektov 

W6 – Nízka informovanosť o moţnostiach zdruţovania podnikov 

W7 – Vzájomná nedôvera medzi firmami a VŠ, výskumnými ústavmi 

W8 – Nejednoznačné vymedzenie VŠ a výskumných ústavov v podnikateľskej 

sfére  

W9 – Nedostatočné rešpektovanie poţiadaviek trhu z pohľadu VŠ 
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W10 – Neochota akademickej obce zdieľať výsledky svojho výskumu v rámci 

rôznych pracovísk (vertikálny aj horizontálny tok informácií) 

W11 – Nutnosť riadenie veľkého mnoţstva firiem v klastri 

W12 – Nová forma spolupráce - málo resp. ţiadne skúsenosti v oblasti 

organizačnej štruktúry 

W13 – Nedôvera malých a stredných podnikov voči klastru - dlhé a zloţité 

presvedčovanie. Beh na dlhú trať - výsledky nie sú viditeľné v krátkej dobe 

W14 – Poškodenia celého klastra pri nevhodnom konaní jedného člena klastra 

W15 – Veľké náklady na spoločnú infraštruktúru pri integrácií podnikov do 

klastra 

Príležitosti 

O1 – Podpora štátu klastrom s cieľom posilnenia produktivity                              

a konkurencieschopnosti 

O2 – Rozvoj a podpora vzdelanosti 

O3 – Podpora vytvárania väzieb medzi sférou vzdelávania a priemyslom 

O5 – Potenciál k rozvoju cezhraničnej spolupráce 

O6 – Moţnosť získania dotácií z európskych fondov a projektov, programov ČR 

O7 – Moţnosť lepšieho vyuţitia potenciálu VŠ, výskumných ústavov                  

a technologického vývoja 

O8 – Ľahší prístup k inováciám 

O9 – Silný klaster vytvára nové príleţitosti 

O10 – Moţnosť vyuţitia voľného trhu v rámci EÚ 

O11 – Príleţitosť presadiť sa na nových trhoch, zvýšenie podielu na trhu 

O12 – Spoločný vývoj a výskum 

013 – Intenzívnejšia komunikácia - nové znalosti a nápady 

Hrozby 

T1 – Nedostatok potenciálnych zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou 

T2 – Odlev vysokokvalifikovaných pracovníkov 
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T3 – Zneuţitie dôvery jedného z členov Klastra 

T4 – Neochota zdieľať interné informácie (obávanie sa zneuţitia iformácií) 

T5 – Nedostatočné formulovanie práv a povinností v zakladacej zmluve 

T6 – Zlá voľba stratégie a cieľov klastra 

T7 – Nedostatočná komunikácia 

T8 – Neschopný manaţér 

T9 – Neochota spolupracovať 

T10 – Komplikovaný právny rámec 

T11 – Nesplnenie podmienok k získaniu dotácií  

T12 – Spory členov klastra 

T13 – Rozpad klastra - finančné i nefinančné vyrovnanie 

 

V tejto fáze nie je moţné odporučiť konkrétnu stratégiu potenciálneho 

strojárskeho klastra. K navrhnutiu správnej stratégie je ţiaduce uskutočniť 

komplexnejšie rozhovory, ktoré uskutočňuje tzv. facilitátor (viď s.75). 
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NÁVRHOVÁ ČASŤ 

9 ANALÝZA FIRIEM A ICH POTRIEB Z 
HĽADISKA ÚČASTI V KLASTRI 

Analýza firiem bola spracovaná v uţ spomínanej diplomovej práci Bohuslava 

Bieglera (Návrh strojírenského klastra z pohľadu firiem, 2007). Závery z tejto práce 

budú zhrnuté v nasledujúcej časti práce. Keďţe klastry fungujú na základe spolupráce 

medzi firmami a inštitúciami terciárneho vzdelávania alebo s vedeckovýskumnými 

inštitúciami, je dôleţité poznať potreby nielen firiem, ale aj inštitúcií z hľadiska ich 

účasti v klastri. Na základe údajov získaných z obidvoch zisťovaní posúdim potenciál 

na zaloţenie budúceho strojárskeho klastra v Juhomoravskom klastri. 

Potenciálny záujem podnikov o klastrovú spoluprácu v strojárskom klastry bol 

zisťovaný tak u malých a stredných podnikoch pôsobiacich v strojárskom odvetví, ako 

aj u podnikov, ktoré majú priamu nadväznosť na strojárske odvetvie. Keďţe program 

klastrovej spolupráce je zameraný na oblasť malých a stredných podnikov, oblasť 

veľkosti bola jedným z kritérií výberu oslovených podnikov. Druhým kritériom bolo 

vymedzenie sídla oslovených oblasťou Juhomoravského kraja, keďţe v tomto kraji 

podľa získaných informácií nemá doteraz sídlo ţiaden strojársky klaster. Firiem 

pôsobiacich v strojárskom odvetví je tu dostatok, a tieto by mohli byť potenciálnymi 

členmi budúceho klastra. 

Zisťovanie prebiehalo dotazníkovou formou, pričom dotazníky boli osloveným 

firmám distribuované elektronickou poštou. Z celkového počtu 42 oslovených 

podnikov bolo získaných 16 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje 38,1 % 

návratnosť (a zároveň dáva určitú predstavu o záujme firiem z hľadiska ich účasti 

v klastri). Samotný dotazník bol rozdelený do dvoch samostatných častí. V prvej časti 

dotazníku sa zisťovali všeobecné informácie o podniku, ktorých cieľom bolo zistiť 

veľkosť podniku, zameranie podniku a počet zamestnancov. Druhá časť dotazníku 

bola zameraná na zisťovanie oblastí pre klastrovú spoluprácu medzi strojárskymi 

podnikmi, vysokými školami a oblastnou samosprávou. Nás budú zaujímať výsledky 

druhej časti a hlavne tej časti dotazníkového zisťovania, ktoré sa týkajú oblastí 

klastrovej spolupráce s vysokými školami a vedeckovýskumnými inštitúciami, ktoré 
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ako uţ bolo spomenuté, sú nutnou podmienkou členstva v klastri pre moţnosť 

čerpania financií z programu OPPI Spolupráce. 

9.1 Informovanosť o klastroch vo firmách 

Jednou z podmienok, ktoré môţu napomôcť vzniku strojárskeho klastra              

v Juhomoravskom kraji je aj všeobecná informovanosť o klastrovej problematike        

u vedúcich pracovníkov firiem.  

Na otázku „Viete čo je to klaster?“ viď Graf 9.1 odpovedalo 75 % respondentov 

kladne, s tým ţe sú oboznámení s pojmom klaster, a ţe nie sú v súčasnej dobe členmi 

ţiadnej klastrovej skupiny. Viac ako 18 % respondentov odpovedalo, ţe sa s týmto 

pojmom nestretlo, ale majú záujem o bliţšie informácie o klastrovej spolupráci. Ani 

jeden respondent neuviedol, ţe je členom klastra alebo klastrovej iniciatívy.  

 

Viete, č o je klas ter?

6,25 %  

18,75 %  

75,00 %  

0 %  

Nie Nie, avš ak máme

z áujem o ďalš ie

informác ie ohľadne

klas trov

Áno, nie s me

č lenmi ž iadnej

klas trovej s kupiny

Áno, s me č lenmi

s iete vz ájomne

s polupracujúc ic h

firiem a

pridruž ených

inš titúc ií
 

Graf 9.1 Firemná informovanosť o klastroch 

Zdroj: BIEGLER, B. Návrh strojírenského klastru. 2007.  
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9.2 Spolupráca s inými podnikmi pri dosahovaní 
strategických cieľov 

Ako firmy vyuţívajú spoluprácu s inými firmami na dosiahnutie strategických 

cieľov nám znázorňuje Graf 9.2. Z grafu je zrejmé, ţe viac ako dve tretiny firiem  - 

takmer 69 % nevyuţíva túto moţnosť na dosahovanie svojich strategických cieľov. Zo 

16 vyhodnotených odpovedí len jeden respondent uviedol, ţe dlhodobá spolupráca      

s inými firmami je plánovaná uţ pri zostavovaní strategických cieľov firmy. Časť 

respondentov, a to 13 % uviedlo, ţe spolupráca je náhodná, a 12 % respondentov sa 

vyjadrilo, ţe v budúcnosti o spolupráci uvaţuje. 

 

Využ ívate s poluprác u s  inými podnikmi ako nás troj 

k dos ahovaniu s trateg ic kýc h c ieľov podniku?

68,75

6,00 % , 
13,00 % , 12,00 % , 

Áno, s polupráca je

plánovaná už  pri

z os tavovaní

s tratégie

Áno, s polupráca je

vš ak náhodilej

povahy v

konkrétnych

prípadoch

Nie, ale uvaž ujeme

o tom

Nie

 
Graf 9.2 Spolupráca s inými firmami pri dosahovaní strategických cieľov 

Zdroj: BIEGLER, B. Návrh strojírenského klastru. 2007. 
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9.3 Spolupráca s VŠ a vedeckovýskumnými ústavmi 

Okrem otázky ohľadne spolupráce medzi podnikmi boli respondenti opytovaný 

na to, či existuje spoluprácu s VŠ a vedeckovýskumnými ústavmi – viď. Graf 9.3.       

Z odpovedí vyplýva, ţe spolupráca je dlhodobá v 19 %, alebo náhodilá v konkrétnych 

prípadoch 69 %. S vedeckovýskumnými ústavmi a VŠ nespolupracuje 13 % firiem, 

ktoré však uvaţujú v budúcnosti o spolupráci.  

 

9.4 Oblasť nadviazania spolupráce firiem s VŠ a 
vedeckovýskumnými ústavmi v potenciálne 
vzniknutom klastri 

Respondenti mali tieţ moţnosť sa vyjadriť k oblastiam budúcej spolupráce s VŠ 

a vedeckovýskumnými ústavmi v rámci klastra. Dôraz na jednotlivé oblasti je graficky 

znázornený v Grafe 9.4. Za najdôleţitejšie oblasti boli označené oblasť pomoci pri 

hľadaní nových zamestnancov z radov študentov a oblasť vývoja nových technológií a 

inovácií. Nasledovali oblasti umoţnenia odborných stáţi pre vysokoškolských 

S poluprac ujete s  VŠ  a vedec kovýs kumnými 

ús tavmi?

19,00  % , 

69,00 % , 

13,00 % , 

Áno, dlhodobo Áno, ale s polupráca je

náhodilej povahy v

konkrétnych prípadoch

Nie, ale uvaž ujeme o tom

 
Graf 9.3 Spolupráca firiem s VŠ a vedeckovýskumnými ústavmi 

Zdroj: BIEGLER, B. Návrh strojírenského klastru. 2007. 
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študentov vo firmách s 87 %, a s 37% aktívna účasť na tvorbe študijných plánov, ktoré 

by lepšie pripravili študentov na prácu vo firmách.  

 

 

Aká oblas ť  pre nadväz ovanie klas trovej 

s poluprác e s  VŠ  a vedec kovýs kumnými ús tavmi 

by bola pre firmu prínos om?  

37,00 %

50,00 %

87,00 %

100,00 % 100,00 %

Aktívna účas ť na

tvorbe š tudijných

plánov 

Výs kum a vývoj Odborné s táže

vys okoš kols kých

š tudentov v

naš ej firme

P omoc pri

hľadaní nových

zames tnancov z

radov š tudentov

Vývoj nových

technológ ií a

inovácií

 
Graf 9.4 Oblasti budúcej spolupráce s VŠ a vedeckovýskumnými ústavmi 

Zdroj: BIEGLER, B. Návrh strojírenského klastru. 2007. 
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9.5 Oblasť nadviazania spolupráce firiem s miestnou 
a oblastnou samosprávou v potenciálne 
vzniknutom klastri 

Ďalšia otázka sa týkala oblastí, ktoré by firmy privítali pri spolupráci s miestnou 

a oblastnou samosprávou, oblasti ktorá môţe vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj 

podnikania. Najčastejšou odpoveďou respondentov bola odpoveď „iná oblasť“ viď. 

Graf 9.5. V podotázke „uveďte aká“ uviedli respondenti najčastejšie oblasť riešenia 

pomalého a nepruţného prispôsobovania potrebám firiem zo strany samospráv. 

Druhou najčastejšou oblasťou bola uvádzaná finančná podpora podnikania, a to v     

88 %. V 68 % by firmy radi spolupracovali so samosprávou pri vytváraní právnych 

predpisov, noriem, vyhlášok a pri spolupráci v oblasti infraštruktúry. 

 

9.6 Finančná podpora klastra 

Dôleţitou súčasťou rôznych projektov sú finančné prostriedky. Vláda schválila 

na podporu klastrov finančné prostriedky, o ktoré sa môţu klastre uchádzať.               

U respondentov sa zisťovalo, akú rolu majú finančné prostriedky určené na podporu 

klastrov na záujem o vstup do klastra. Ako vidíme – Graf 9.6 - 93 % respondentov 

Aká oblas ť  nadviaz anie klas trovej s poluprác e s  

mies tnou a oblas tnou s amos právou by bola pre 

firmu prínos om?  

100,00 %  

88,00 %  

68,00 %  68,00 %  

Iná F inančná podpora v

podnikaní

Infraš truktúra P rávne predpis y,

normy a vyhláš ky

 
Graf 9.5 Oblasť klastrovej spolupráce s miestnou a oblastnou samosprávou 

Zdroj: BIEGLER, B. Návrh strojírenského klastru. 2007. 
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uviedlo finančnú podporu za dôleţitý faktor, ktorý by viedol k záujmu o účasť 

v klastri, ale nie rozhodujúci. Ostatných 7 % respondentov sa zhodlo na tom, ţe 

finančná podpora pre nich nie je dôleţitým faktorom pre záujem o vstup do klastra. 

 

9.7 Vstup do klastra 

Poslednou otázkou, na ktorú mali respondenti odpovedať bola „Máte záujem 

vstúpiť do klastra?“ Na túto otázku zo 16 vyhodnocovaných dotazníkov                     

14 respondentov odpovedalo „Áno“ a len dvaja respondeti odpovedali „Nie“. Na pod 

otázku „Z akého dôvodu?“ (nemajú záujem vstúpiť do klastra), uviedli nedostatok 

informácií ohľadne fungovania klastra. Tí čo majú záujem vstúpiť do klastra uviedli 

medzi hlavné dôvody vstupu umoţnenie ďalšieho rozvoja firmy, úsporu nákladov       

a vyuţitie finančnej i nefinančnej podpory štátu pre medzi podnikovú spoluprácu. 

Podiel jednotlivých dôvodov je znázornený v Grafe 9.7. 

Mohla by Vás  finanč ná podpora v rámc i prog ramu 

OP P I vies ť  k z áujmu o úč as ť  v klas tri?

0%
7,00 %

93,00 %

áno, finanč ná podpora je

roz hodujúc im faktorom

nie áno, finanč ná podpora je

dôlež itým faktorom, ale nie

roz hodujúc im

 
Graf 9.6 Finančná podpora klastra 

Zdroj: BIEGLER, B. Návrh strojírenského klastru. 2007. 
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Z výsledkov dotazníkového zisťovania Bieglera (2007) môţem konštatovať, ţe 

väčšina ním oslovených respondentov vo firmách v Juhomoravskom kraji má isté 

povedomie o klastroch a aj respondenti, ktorý pojem klaster dovtedy nepoznali, 

prejavili záujem o to, aby tento druh medzipodnikovej spolupráce spoznali. Ţiadny     

z oslovených respondentov nepotvrdil, ţe by ich firma uţ bola členom KI alebo 

klastra. Vysvetlením tejto skutočnosti môţe byť to, ţe firmy nie sú ochotné zaväzovať 

sa k dlhodobej a trvalej spolupráci, ktorou klastrovanie bezpochyby je. Väčšina firiem 

uţ určitým spôsobom spolupracuje, jedná sa však o projekty náhodné, ktoré 

zodpovedajú momentálnej potrebe. Len malá časť z nich počíta pri tvorbe stratégií 

firmy s tým, ţe budú spolupracovať aj s inou firmou. Tento fakt môţe byť 

vysvetlením, prečo v Juhomoravskom kraji bol zaloţený prvý strojársky klaster aţ na 

začiatku roku 2009.  

Mali by s te z áujem vs túpiť  do klas tru?  Áno z  dôvodu:
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Graf 9.7 Dôvody záujmu vstupu firiem do klastra 

Zdroj: BIEGLER, B. Návrh strojírenského klastru. 2007. 
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Pozitívnejšia situácia je pri spolupráci s VŠ a vedeckovýskumnými ústavmi, kde 

dve tretiny respondentov spolupracujú s týmito inštitúciami, či uţ dlhodobo alebo 

náhodne (väčšina respondentov). Medzi preferované oblasti spolupráce s inštitúciami 

v potenciálnom klastri boli uvedené oblasti akými sú vývoj nových technológií            

a inovácií, pomoc VŠ firmám pri hľadaní nových zamestnancov z radov študentov      

a vytvorenie podmienok pre odborné stáţe študentov VŠ v podnikoch. Finančná 

podpora štátu pri zakladaní klastrov je pre firmy síce dôleţitá, ale nie nutná podmienka 

vstupu do klastra. Firmy, ktoré prejavili záujem o vstup do klastra, zaujala moţnosť 

zníţiť svoje náklady prostredníctvom spoločných projektov. Ďalej firmy preferovali 

prístup k novým technológiám a moţnosť ďalšieho rozvoja firmy. Dôleţitú rolu pre 

rozhodovanie hrá tieţ moţnosť vyuţiť finančnú i nefinančnú podporu štátu, ktorú 

uviedlo takmer 80 % respondentov. 

Z uvedených skutočností môţem konštatovať, ţe firmy myšlienka klastrovania 

zaujala, a mali by záujem vstúpiť do novovzniknutého klastra. Rovnako majú 

predstavu akým smerom a v ktorých oblastiach by chceli v novovzniknutom klastri 

spolupracovať. 
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10 ANALÝZA VHODNÝCH INŠTITÚCIÍ PRE 
ZALOŢENIE STROJÁRSKEHO KLASTRA V 
JUHOMORAVSKOM KRAJI 

V tejto časti diplomovej práce sa budem zaoberať analýzou vhodných inštitúcií, 

ktoré by sa mohli zapojiť do prípravy vzniku strojárskeho klastra alebo v ňom po jeho 

zaloţení aktívne pôsobiť. Väčšina klastrov, ktorá v ČR funguje, vyuţívala moţnosť 

čerpať finančné prostriedky z programov na podporu rozvoja klastrov OPPP – Klastry. 

Zo štatistík čerpania dotácií a zvýhodnených úverov z programu OPPP – Klastry,
26

 

ktorú na svojich internetových stránkach zverejňuje agentúra CzechInvest vyplýva, ţe 

v ČR ţiadali o podporu pri mapovaní a následnom vzniku klastra, alebo KI 

nasledujúce inštitúcie: regionálne rozvojové centrá, inovačné centrá, konzultačné 

centrá a univerzity. 

V JK boli aktívne a ţiadali o podporu v programe OPPP – Klastry dve inštitúcie, 

Regionální rozvojová agentura jiţní Moravy (RRAJM) a Juhomoravské inovační 

centrum (JIC). Tieto inštitúcie by boli vhodné pri zakladaní strojárskeho klastra v JK, 

pretoţe môţu ponúknuť svoje skúsenosti pri zakladaní klastra a môţu efektívne 

participovať pri ţiadaní o finančné prostriedky. V štatistikách o podpore v programe 

OPPP – Klastry v JK nefigurovala ani jedna VŠ, ktorá by ţiadala o podporu (to však 

neznamená ,ţe by nebola členom niektorého klastra, ktorý o túto podporu poţiadal). 

10.1 Regionální rozvojová agentura jiţní Moravy 

Regionální rozvojová agentura jiţní Moravy je záujmovým zdruţením 

právnických osôb. Členmi zdruţenia sú Jihomoravský kraj, Sdruţení obcí a měst jiţní 

Moravy a Krajská hospodářská komora. Agentúra vznikla v roku 1997 a jej hlavným 

cieľom je napomáhať regionálnemu rozvoju na území JK. 

Agentúra ponúka široké spektrum sluţieb, medzi ktoré patria aj tie, ktoré by 

mohli byť vyuţité pre zakladaní klastrov. Konkrétne sa jedná o spracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti a cost-benefit analýzy pre pripravované projekty, poradenstvo          

                                                 
26 CzechInvest. Statistika čerpání dotací a zvýhodněných úvěrů z programů OPPP. 2009. 
Dostupný z WWW: 
<http://isop.czechinvest.org/isop_oppp/WebVystupy/stat_cerp_dotaci_z_OPPP.aspx>. 
 

http://isop.czechinvest.org/isop_oppp/WebVystupy/stat_cerp_dotaci_z_OPPP.aspx
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v oblasti zdruţovania firiem alebo mapovania potenciálnych subjektov pre vytváranie 

klastrov. V neposlednom rade ponúka agentúra aj poradenské sluţby v oblasti 

inovačných aktivít EÚ. 

V minulosti sa RRAJM uţ podieľala na mapovaní potenciálu vzniku klastrov     

v JK, má teda s klastrovaním uţ určité skúsenosti. RRAJM pôsobila ako facilitátor pri 

vzniku Vinárskeho klastru. V tomto prípade bola priamo iniciátorom vzniku projektu 

Vinárskeho klastra. Zmapovala prostredie JK, oslovila firmy, ktoré by mohli mať na 

vzniku vinárskeho klastra záujem a moderovala jednania, pri ktorých sa rozhodovalo  

o moţnej náplni činnosti vznikajúceho klastra. Vinársky klaster nakoniec zaloţený 

nebol. RRAJM sa tieţ podieľala na vzniku bioinformatického klastra CEITEC Cluster 

bioinformatic. Agentúra pôsobila v tomto projekte ako facilitátor. K zaloţeniu tohto 

klastra došlo v roku 2006 a v súčasnosti patrí k úspešným klastrom v JK. 

Vzhľadom k skúsenostiam, ktoré RRAJM počas svojho aktívneho pôsobenia     

v oblasti rozvoja klastrov v JK uţ nazbierala, som sa rozhodol osloviť túto agentúru, či 

by mala záujem participovať na vzniku strojárskeho klastra. Odpoveď bola negatívna. 

RRAJM rozhodla neangaţovať v klastrovej politike z dôvodu negatívnych skúseností 

s predchádzajúcimi projektmi. Ďalej RRAJM uviedla, ţe neplánuje zapojiť sa do 

aktivít zameraných na zaloţenie a vznik klastra aj z dôvodu aktívnej činnosti JIC, 

ktoré po svojom vzniku prevzalo iniciatívu v oblasti rozvoja inovačnej a klastrovej 

politiky v JK. 

10.2 Jihomoravské inovační centrum 

JIC vzniklo v roku 2003 ako záujmové zdruţenie právnických osôb. Členmi 

zdruţenia sú Juhomoravský kraj, štatutárne mesto Brno, Masarykova univerzita, 

Vysoké učení technické v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. JIC 

spolupracuje s partnermi ako sú CzechInvest, RRAJM, ČSOB a rada ďalších. 

Základným poslaním JIC je efektívne podporovať vznik a rozvoj inovačných 

firiem. Ponúka poradenstvo v oblasti stratgického a inovačného rozvoja firiem, 

hodnotenie inovácií, poskytuje podporu inovatívnym projektom a poradenstvo            

v oblasti financovania inovačného podnikania. Zásluţnú činnosť robí JIC v oblasti 

spolupráce s univerzitami. Ponúka pomoc s transferom technológií tým, ţe napr. 

organizuje vzdelávacie programy pre VŠ zamerané na rozvoj schopoností vedecko-
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výskumných pracovníkov podnikať na základe svojich nápadov a spracovať inovačné 

myšlienky do komercionalizovateľnej podoby. Zároveň vytvára JIC fóra pre 

akademikov, študentov, vedcov, výskumníkov a podnikateľov, kde je moţné 

diskutovať o spoločných zámeroch a projektoch. 

Klastry by mohli zapadnúť do koncepcie pracovnej náplne JIC, keďţe JIC má 

skúsenosti aj so zakladaním a rozvojom klastrov. Aktívne spoluvytváralo klaster 

firiem v oblasti biotechnológií pre čistiarne a úpravne vôd, letecký klaster                    

a bioinformatický klaster. 

10.3 Vysoké učení technické 

Vznik predchodcu VUT
27

 sa datuje do roku 1849, keď vzniklo nemecko-české 

technické učilište. V roku 1899 bola otvorená Česká vysoká škola technická a na 

Vysoké učení technické bola premenovaná v roku 1956. V roku 1900 bol otvorený 

odbor strojné inţinierstvo a svoju tradíciu rozvíja aţ do dnešných dní v samostatnej 

fakulte strojného inţinierstva uţ od roku 1959. 

Hlavnou činnosťou VUT je poskytovanie vysokoškolského vzdelania 

v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni formou prezenčného, 

dištančného a kombinovaného štúdia. Veda a výskum má dôleţité zastúpenie 

v činnosti VŠ, orientovaná je na jasne definovaný a zadávateľmi podporovaný 

výskum, ďalej nešpecifikovaný výskum financovaný zo štátneho rozpočtu a napokon 

aplikovaný výskum iniciovaný priemyselnými firmami. VUT je tieţ zapojené do 

činnosti rôznych vedeckých centier a zdruţení. 

Moţnosti sprostredkovanie zahraničnej spolupráce po roku 1989 sa intenzívne 

zvyšujú a VUT je zapojené do mnohých zahraničných výskumných aj ďalších 

programov ako sú napr. výmeny (mobility) študentov a učiteľov, vedeckých 

pracovníkov i zamestnancov školy, ako aj rôznych ďalších foriem spolupráce so 

zahraničnými školami. Táto spolupráca je zakotvená najmä v bilaterálnych zmluvách.  

VUT v Brně sa skladá z deviatich fakúlt – Fakulty architektúry, Chemická 

fakulta, Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií, Fakulty informačných 

technológií, Podnikatelská fakulty, Fakulty stavební, Fakulta strojního inţenírství, 
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Ústav soudního inţenýrství a Fakulta výtvarných umění. Pre vznik strojárskeho klastru 

má zásadný význam predovšetkým Fakulta strojního inţenýrství, i keď moţnosť 

zapojiť sa do vzniknutého klastra je otvorená i ostatným fakultám. Strojnícka fakulta 

uţ je zapojená do klastrov, ktoré pôsobia v oblasti strojárstva, avšak ani jeden klaster 

nemá sídlo v JK. Strojnícka fakulta má z tohto pohľadu dobrý potenciál, a môţe tieţ 

poskytnúť skúsenosti pri zaloţení strojárskeho klastra v JK. 

10.4 Voľba vhodnej inštitúcie 

V novom programovom období na rok 2007-2013 je podmienkou čerpania 

finančnej podpory pre klastry z programu OPPI – Spolupráce nutná účasť inštitúcie 

terciárneho vzdelávania alebo vedeckovýskumného ústavu v klastri. Z tohto dôvodu 

budú do mojej analýzy výberu inštitúcie zahrnuté aj tieto inštitúcie. O finančné 

prostriedky však môţe ţiadať klaster uţ iba ako celok, čo je zmena oproti 

predchádzajúcemu obdobiu, v ktorom mohli ţiadať o finančné prostriedky aj 

samostatné inštitúcie či firmy.  

Keďţe RRAJM sa uţ ďalej nechce zaoberať klastrovaním, výber vhodnej 

inštitúcie zostal na rozhodvanie medzi JIC a VUT. Z pohľadu podmienok pre čerpanie 

finančných prostriedkov je vhodnejší kandidát na členstvo v klastri VUT. JIC by bolo 

vhodné ako facilitátor klastra, pretoţe má dostatok skúseností so zakladaním klastrov. 

Na činnosti, ktoré by vykonával ako facilitátor (mapovanie, vyhľadávanie vhodných 

firiem..) by sa museli však nájsť prostriedky z iných zdrojov. Na rozdiel od programu 

OPPP – Klastry ako som uţ spomenul, nie je moţné v rámci nového programu OPPI – 

Spolupráce čerpať finančné prostriedky na činnosti, ktoré vykonáva facilitátor, hoci sú 

dôleţitou súčasťou pri zakladaní klastrov.  

Rozhodol som sa teda zamerať sa na moţnosti našej alma mater - VUT v Brně    

a to jej strojníckej fakulty ako primárneho subjektu na zaloţeniu strojárskeho klastra. 

Urobil som tak aj z toho dôvodu, ţe z výsledkov dopytovania u firiem vyplýva, ţe 

firmy majú záujem najmä o tie oblasti spolupráce v klastri, ktoré môţe poskytnúť VŠ - 

pomoc pri hľadaní budúcich zamestnancov z radov študentov, spolupráca pri 

poskytovaní odborných stáţí pre študentov a aktívna účasť na tvorbe študijných 

                                                                                                                                             
27

 Útvar vnějších vztahů. 2004-2006. Dostupný z WWW: 
<http://www.vutbr.cz/index.php?page=vut&wapp=portal&parent=1&tail=1&lang=0>. 

http://www.vutbr.cz/index.php?page=vut&wapp=portal&parent=1&tail=1&lang=0
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plánov. Aj na základe výsledkov tohto zisťovania bola vybratá ako vhodná inštitúcia 

VŠ, ktorá okrem študentov môţe firmám poskytnúť v prvom rade odborníkov             

v strojárskych odboroch a svoje kapacity vo vedeckovýskumných ústavoch. 
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11 ANALÝZA ZALOŢENIA STROJÁRSKEHO 
KLASTRA V JUHOMORAVSKOM KRAJI 
Z POHĽADU UNIVERZITY 

Výber vhodnej inštitúcie na spoluprácu v potenciálnom strojárskom klastri         

z hľadiska moţnosti dostať sa k finančným prostriedkom z programu OPPI Spolupráce 

bol limitovaný podmienkami danými v tomto programe. Jednou z podmienok je 

členstvo aspoň jednej inštitúcie terciárneho vzdelávania alebo výskumného ústavu      

v klastri. Na tomto základe a v nadväznosti na výsledky dopytovania u firiem bola 

vybratá ako vhodná inštitúcia práve VŠ, ktorá môţe poskytnúť pre spoluprácu tak 

odborníkov, ako aj svoje vedeckovýskumné ústavy. Na základe získaných údajov        

z obidvoch prieskumov posúdime potenciál na zaloţenie budúceho strojárskeho 

klastra v Juhomoravskom klastri. 

Zameral som sa teda na potenciál - VUT v Brně, ktorá má okrem strojníckej 

fakulty - ako primárny subjekt k zaloţeniu strojárskeho klastra - aj ďalších 8 fakúlt, 

ktoré by mohli spolupracovať na spoločných projektoch. V analýze sa zameriam na 

zmapovanie záujmu strojníckej fakulty na vznik strojárskeho klastra v JK. 

11.1 Vlastný prieskum, vyhodnotenie a analýza 
údajov 

Táto časť zhrňuje údaje spracované z opytovania na VUT v Brne a informácie   

a podnety získané osobnou účasťou na konferenciách v Brne, v Zlíne a v Prahe. Na 

konferenciách: „Klastry doopravdy“ (v rámci 50. medzinárodného strojárskeho 

veľtrhu) 18.9.2008 v Brne, „Klastry a klastrove iniciativy v ČR“ (organizované 

Univerzitou Tomáša Baťu) 3.-4.10.2008 v Zlíne a na workshope „Clusterforum pro 

inovace“ 16.3.2009 v Prahe vystúpili poprední predstavitelia tak z prostredia inštitúcií 

terciárneho vzdelávania ako aj významní predstavitelia priemyslu, štátnych organizácií 

či zástupcovia Ministerstva priemyslu a obchodu.  

V rámci opytovania boli oslovení kompetentní predstavitelia terciárneho 

vzdelávania z VUT. Oslovení boli prodekani poverený vonkajšími vzťahmi                 

a spoluprácou s priemyslom, strategickým rozvojom, vedúci katedier, zamestnanci 

VUT pôsobiaci v klastroch a zamestnanci, ktorý môţu mať vplyv na vznik klastra. 
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Z metód opytovania som vybral ako najvhodnejšiu pre moje účely techniku 

riadeného rozhovoru. Rozhovor bol vedený tak, ţe všetkým osloveným boli poloţené 

tie isté - nosné otázky, ktoré tvorili kostru rozhovoru. Zo 17 oslovených 

kompetentných predstaviteľov z VUT sa nám podarilo získať 12 respondentov, resp. 

uskutočniť 12 riadených rozhovorov. Samotný rozhovor bol rozdelený do dvoch častí: 

prvá časť rozhovoru bola zameraná na zisťovanie povedomia o klastroch na VUT, 

resp. či uţ existuje nejaká skúsenosť s pôsobením v klastri; druhá časť na oblasti 

záujmu pre nadviazanie spolupráce s firmami v klastri, resp. o súčasnom pôsobení 

v klastri a oblastiach spolupráce. Dĺţka riadeného rozhovoru bola priemerne 30 minút. 

Po získaní odpovedí na nosné otázky (a ich zaznamenaní) ešte neraz nasledoval voľný 

rozhovor k problematike klastrov a to nielen všeobecne, ale aj konkrétne vo vzťahu    

k VUT v Brne.  

11.2 Informovanosť o klastroch na VUT 

Na otázku „Viete, čo je klaster?“ z 12 uskutočnených rozhovorov so 

zamestnancami VUT, kaţdý odpovedal áno a mal dostatočné povedomie                     

o tomto pojme a vedel definovať tento pojem. Ani jeden neodpovedal na otázku nie, 

neviem čo je to klaster. Ani jeden z respondentov však nevedel vymenovať všetky 

klastre pôsobiace v rámci VUT. V Tabuľke 11.1 je prehľad klastrov, ktoré majú 

podpísanú zmluvu o spolupráci na VUT podľa fakúlt. 
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11.3 Oblasť nadviazania spolupráce VŠ s podnikmi v 
potenciálne vzniknutom klastri 

Jednou z podmienok udelenia finančnej podpory klastra z programu OPPI - 

Spolupráce je, ako bolo uţ uvedené, mať za člena inštitúciu terciárneho vzdelávania 

alebo výskumný ústav. V prípade, ak klaster má záujem o túto dotáciu, je nutné 

vzhľadom na túto podmienku osloviť inštitúcie terciárneho vzdelávania a výskumné 

ústavy. 

K nadviazaniu spolupráce bolo v mojom prieskume kladne naklonených 100% 

respondentov, avšak polovica z nich vyslovila potrebu jasne definovaných podmienok 

fungovania klastra, ako aj potrebu konkrétnych návrhov na spoluprácu v oblasti 

výskumu a vývoja zo strany podnikov zapojených do klastra – Graf 11.1. 

Tabuľka 11.1 Klastre pôsobiace na VUT v Brně 

Zdroj: Vlastný prieskum 
 

Fakulta Nazov klastra 

Strojnícka 
Klastr přesného strojírenství 

Klastr přípojných vozidel a nástaveb 

Stavebná  

Water Treatment Alliance (WTA) 

Czech Renewable Energy Alliance 

(CREA) 

Chemická  Klastr Nanomedic 

Informačných technológií prípravné práce 
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11.4 Účasť VUT v klastroch  

Strojnícka fakulta, ako som uţ spomenul, má podpísané 2 zmluvy o spolupráci  

v klastroch. Spolupráca s „Klastrom přípojných vozidel a nástaveb“ po počiatočnej 

aktivite (účasť na spoločných stretnutiach klastra) je t.č. len vo formálnej rovine, 

spolupráca je utlmená. Príčinou je nestanovenie konkrétnych úloh pre VŠ zo strany 

podnikov. Spolupráca s „Klastrom přesného strojírenství“ je podľa mojich zistení tieţ 

len formálna. Zástupcovia univerzity prezentovali moţnosti spolupráce na stretnutiach 

organizovaných klastrom, ale firmy neprejavili zatiaľ záujem dohodnúť sa na 

konkrétnom spoločnom projekte. V rámci programu OPPP – Klastry bola vytvorená 

klastrová iniciatíva Czech aircraft industry cluster (CAIC), v ktorej tieţ figurovala 

Strojnícka fakulta. Táto klastrová iniciatíva nakoniec ukončila svoje pôsobenie            

a klaster nevznikol. Dôvodom boli legislatívne a právne problémy podnikov so 

vstupom do klastra. Napriek prvému neúspechu sa znovu uvaţuje o jeho zaloţení.  

Z VUT má ešte v klastroch zastúpenie Fakulta chemická – Klastr Nanomedic, 

Fakulta stavebná – Water Treatment Alliance (WTA) a Czech Renewable Energy 

Aká oblas ť  pre nadväz ovanie s poluprác e s  

podnikmi by bola prínos om pre VŠ ?

16,67 % 16,67 %

25,00 %

41,67 %

obojs tranná

propagác ia

(podnikov na V Š  a

naopak)

prednáš ajúc i

odborníc i z  praxe

nákup prís trojov výs kum a vývoj

 
Graf 11.1 Oblasť klastrovej spolupráce VŠ a firiem 

Zdroj: Vlastný prieskum 
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Alliance (CREA). Fakulta FIT uskutočňuje prípravné aktivity na pôsobenie                 

v klastroch.  

V rámci klastra WTA bola vytvorená spolupráca zameraná na testovanie 

a overovanie vlastností prístroja. Klaster CREA bol zaloţený 14.07.2008, i keď uţ aj 

predtým fungoval ako aliancia podnikov. Klaster zatiaľ neuskutočnil ţiaden projekt 

v spolupráci s VŠ. V rámci klastra Nanomedic sú na chemickej fakulte uskutočňované 

merania na prístroji, ktorý je majetkom klastra, a ktorý je k dispozícií všetkým členom 

klastra na pôde Chemickej fakulty. Klaster sa tieţ finančne podieľal na nákladoch 

spojených s prezentáciou výsledkov výskumu na rôznych konferenciách a seminároch. 

11.5 Vstup do klastra 

Všetci respondenti, ktorí zatiaľ nepôsobia v klastroch, prejavili záujem o takúto 

formu spolupráce - vstup do klastra. Ţiaden respondent sa nevyjadril, ţe by nemal 

záujem vstúpiť do klastra. Z odpovedí respondentov (pôsobiacich aj nepôsobiacich     

v klastroch) vyplýva, ţe dôvodom na vstup do klastra je hlavne moţnosť rozšírenia 

prístrojovej techniky v laboratóriách – Graf 11.2.  

 

Mali by s te z áujem vs túpiť  do klas tru?  Áno z  

dôvodu:
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Graf 11.2 Dôvody vstupu do klastra 

Zdroj: Vlastný prieskum 
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11.6 Finančná podpora klastra 

Klastry a KI sa môţu financovať z vlastných a cudzích zdrojov. Medzi cudzie 

zdroje patrí aj podpora klastrov financovaná vládou prostredníctvom programu OPPI – 

Spolupráce. Respondenti na otázku, či by ich finančná podpora viedla k záujmu          

o účasť v klastri, odpovedali v 75%  áno, ale s tým dovetkom, ţe táto podpora je síce 

dôleţitým faktorom, ale nie rozhodujúcim – Graf 11.3.  

 

11.7 Prínosy pôsobenia v klastri 

Medzi prínosy pôsobenia v klastri na základe doterajšieho aktívneho pôsobenia 

boli uvádzané respondentmi nasledovné faktory:  

 moţnosť dostať sa k testovaniu strojov a prístrojov, 

 nadviazanie kontaktov s firmami,  

 moţnosť prezentovať sa pred firmami na stretnutiach a workshopoch, 

 vzdelávanie šité na mieru pre zamestnancov firiem zdruţených v klastri, 

 prístup k zdroju financií, 

Mohla by Vás  finanč ná podpora v rámc i prog ramu 

OP P I vies ť  k z áujmu o úč as ť  v klas tri?

8,33 %

16,67 %

75,00 %

áno, finančná podpora je

roz hodujúc im faktorom

nie áno, finančná podpora je

dôlež itým faktorom, ale

nie roz hodujúc im

 
Graf 11.3  Finančná podpora 

Zdroj: Vlastný prieskum 
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 moţnosť vyuţívať stroje a zariadenia v majetku klastra, ktoré by ináč neboli 

prístupné. 

K prínosom, ktoré by mohli potenciálne plynúť z účasti v klastri, boli našimi 

respondentmi uvedené nasledujúce: 

 konkurenčná výhoda pred inými VŠ a vedeckovýskumnými ústavmi,  

 zlepšenie podmienok pre základný aj aplikovaný výskum a sčasti aj pre 

vývoj, 

 moţnosť dostať sa k novým strojom a zariadeniam, 

 nové moţnosti financovania, 

 materiálová podpora vývoja, 

 moţnosť spolupracovať vo výskume v konkrétnych oblastiach. 

 

11.8 Nevýhody pôsobenia v klastri 

Na základe skúseností z doterajšieho aktívneho pôsobenia v klastri boli uvedené 

respondentmi tieto nevýhody: 

 málo vyuţívaná kapacita VŠ z pohľadu firiem zdruţených v klastri, 

 nulová efektivita – nebol realizovaný ţiaden projekt, 

 formálne pôsobenie, len kvôli moţnosti čerpať dotácie, 

 časová náročnosť spojená so vstupom do klastra, 

 zloţitá hierarchia na VŠ pri schvaľovacom procese. 

Potenciálne nevýhody, ktoré by mohli plynúť z členstva v klastri, videli  

respondenti takto: 

 malá návratnosť investícií, 

 strata záujmu podnikov zapojených do klastra spolupracovať s VŠ, 

 časová náročnosť pri príprave projektov, 

 utlmenie činnosti klastra. 
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11.9 Závery prieskumu na VUT 

Vychádzajúc z informácií získaných počas rozhovorov môţem konštatovať, ţe 

spolupráca fakúlt VUT v Brne s klastrami je na rôznej úrovni. Ţiaľ, na Strojníckej 

fakulte je spolupráca s Klastrom přípojných vozidel a nástaveb po počiatočnej aktivite 

t.č. utlmená a nerealizovala sa ţiadna konkrétna spolupráca či projekt. To isté platí tieţ 

o spolupráci s Klastrom přesného strojírenství. Spolupráca SjF VUT a podnikov          

v klastroch sa dá povaţovať preto v tomto období za neefektívnu, bez konkrétnych 

prínosov pre VŠ. Pre zlepšenie spolupráce v Klastru přípojných vozidel a nástaveb je 

v ďalšom období nutné, aby boli navrhnuté konkrétne projekty spolupráce v oblasti 

výskumu (zadané klastrom) a s jednoznačným vymedzením postavenia fakulty 

v tomto klastri. Pre Klastr přesného strojírenství platí to isté. V obidvoch prípadoch 

boli predstavené oblasti moţnej budúcej spolupráce zo strany VŠ, na ktoré však 

podniky zdruţené v klastri zatiaľ nereagovali. V nasledujúcom období môţeme 

očakávať opätovné nadviazanie kontaktov a aj konkrétne ponuky na projekty, pretoţe 

podniky podávajú v tomto období ţiadosti o finančnú podporu a po ich schválení 

môţu začať financovať projekty aj s VŠ. 

Na Stavebnej fakulte moţno v otázke klastrov konštatovať, ţe ide o efektívnu 

spoluprácu, či uţ pri zakladaní nového klastra CREA alebo pri realizovaní projektu 

v klastri WTA. Chemická fakulta je tieţ aktívne zapojená v klastri Nanomedic             

a spolupracuje s týmto klastrom. 

Respondenti, ktorí pôsobia v klastroch na VUT sa zhodli v tom, ţe tie podniky   

s ktorými sú zdruţené v klastroch, nevedia vyuţiť potenciál VŠ pri zadávaní 

konkrétnych vedecko-výskumných projektov, ktoré VŠ môţu riešiť pre firmy a potom 

tie ich vyuţiť v praxi. Zhodli sa tieţ na zloţitom procese schvaľovania projektov na 

VUT. Dôraz kládli aj na častejšiu komunikáciu s podnikmi v rámci klastra a výmenu 

informácií ohľadne poţiadaviek trhu, či prípadne informovania o výsledkoch svojho 

výskumu a skúsenostiach s jeho aplikáciou v praxi. 
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11.10 Poznatky získané počas konferencií 

Účastníci konferencií sa zhodli na tom, ţe zásadným a dôleţitým aspektom 

dobrej spolupráce je vzájomná a častá komunikácia, poznanie potrieb druhej strany 

a vzájomná dôvera. Vyzdvihli tieţ, ţe potreba výskumu a vývoja je nutná k udrţaniu 

konkurencieschopnosti. 

K procesu vzniku KI je nutné mať silnú firmu (resp. lídra) alebo pozitívne jadro 

podnikov, ktorého členovia majú úzke kontakty a vzájomne si dôverujú. Stanoviť si 

jasné ciele a vízie, mať znalosť miestneho prostredia a aktualizovať stratégiu a ciele 

v prípade zmien bola ďalšia opakovane vyslovená poţiadavka. 

K rozvoju klastra je vhodné identifikovať spoločné problémy a následne ich 

spoločne riešiť, výhodou je mať za sebou aspoň jeden úspešný spoločný projekt 

(nemyslí sa tým zaloţenie klastra) a nevyhnutné je mať kvalitného manaţéra klastru. 

Problémy, s ktorými sa stretávajú klastre a KI sú najmä nedostatok 

kvalifikovaných ľudí, neochota spolupracovať a pasivita, neschopnosť nájsť financie 

na predprípravu spoločných aktivít, nedostatočne definovaný zákon o duševnom 

vlastníctve a byrokracia. 
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12 POROVNANIE VÝSLEDKOV DOPYTOVANIA 
MEDZI FIRMAMI A VŠ 

Obraz o tom, čo je prioritou pre podniky a čo pre VŠ nám môţe dať porovnanie 

výsledkov prieskumu uskutočneného na VUT v Brně a výsledkov prieskumu 

realizovaného v strojárskych firmách v rámci Juhomoravského kraja.  

Lepšia informovanosť o klastroch a klastrovej problematike je v súlade 

s očakávaniami u respondentov z VUT neţ vo firmách. Môţem tieţ konštatovať, ţe 

VUT je aktívnejšie v klastrovej spolupráci ako oslovené firmy a má nadviazanú 

spoluprácu s klastrami. Z firiem, ktoré sa zúčastnili dotazníkového prieskumu však ani 

jedna nemá nadviazanú klastrovú spoluprácu a nepôsobí v ţiadnom klastri – Graf 12.1. 

 

 

 

 

 
Graf 12.1 Povedomie o klastroch 

Zdroj: Vlastný prieskum, BIEGLER, B. Návrh strojírenského klastru. 2007. 
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Oblasti, v ktorých moţno očakávať klastrovú spoluprácu medzi firmami a VUT 

sú oblasť výskumu a vývoja nových technológií, inovácií a oblasť vzdelávania.          

V ostatných respondentmi uvádzaných oblastiach sa predstavy firiem a predstaviteľov 

VUT rozchádzajú, ale moţnosť spolupráce nevylučujú, práve naopak – Graf 12.2. 

 

 
Graf 12.2 Oblasť klastrovej spolupráce 

Zdroj: Vlastný prieskum, BIEGLER, B. Návrh strojírenského klastru. 2007. 
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V otázke, či by bola finančná podpora dostatočným motivujúcim faktorom         

k vstupu do klastra sa firmy ako aj respondenti z VUT jednoznačne zhodli na tom, ţe 

finančná podpora je dôleţitým faktorom ale nie rozhodujúcim – Graf 12.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 12.3 Finančná podpora 

Zdroj: Vlastný prieskum, BIEGLER, B. Návrh strojírenského klastru. 2007. 
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Pri porovnaní dôvodov vstupu do klastra – Graf 12.4 môţeme nájsť nasledujúce 

spoločné dôvody: umoţnenie ďalšieho rozvoja, prístup k novým technológiám            

a finančný prínos či uţ z pohľadu úspory nákladov vo firmách alebo ako nový 

zdroj financií pre VUT. 

 

Záverom môţem konštatovať, ţe potenciál na vznik strojárskeho klastru             

v Juhomoravskom kraji je. Firmy aj predstavitelia VUT majú záujem spolupracovať   

v klastrovom zoskupení a podieľať sa na spoločných projektoch v oblasti vývoja         

a výskumu nových technológií a inovácií. Z výsledkov prieskumov môţeme 

dedukovať, ţe spolupráca medzi podnikmi je slabá, čo môţe byť jednou z príčinou 

prečo strojársky klaster v JK dlho absentoval. Na druhej strane môţeme pozitívne 

hodnotiť pripravenosť VUT, ktoré uţ má skúsenosti s pôsobením v klastroch.  

 

Graf 12.4 Dôvod vstupu do klastru 

Zdroj: Vlastný prieskum,  BIEGLER, B. Návrh strojírenského klastru. 2007. 
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13 IDENTIFIKÁCIA KLASTRA 

Na prvotný prieskum, ktorý je zameraný na mapovanie záujmu o spoluprácu 

v klastri, nadväzuje sekundárny prieskum, ktorý je zameraný na prieskum priorít, 

príleţitostí a rozsahu spolupráce. Tento sekundárny prieskum nebol v rámci 

diplomovej práce uskutočnený z dôvodu finančnej a časovej náročnosti, keďţe 

zachádza do detailov a informácie sú väčšinou interného charakteru. 

Sekundárny prieskum je však dôleţitou súčasťou klastrovej štúdie 

uskutočniteľnosti. Účelom tohto prieskumu je určiť dimenzie a podstatu klastra, 

stanoviť jeho miesto v miestnom hospodárstve a predstaviť proces klastrovania 

kľúčovým aktérom s cieľom zaistiť ich priebeţné zapájanie sa do tohto procesu. 

Cieľom sekundárneho prieskumu je tieţ získať podrobnejšie a aktuálnejšie 

informácie priamo od vedúcich účastníkov vo vnútri klastra. Prieskum sa uskutočňuje 

obvykle osobným rozhovorom, tvárou v tvár. Tieto rozhovory s kľúčovými účastníkmi 

klastra uskutočňuje tzv. facilitátor (koordinátor).
 28

 

Facilitátor klastra 

Facilitátor klastra
28

 je neutrálny moderátor, ktorý je zodpovedný za aktívny 

rozvoj klastra a za zaistenie dlhodobého zdokonaľovania klastrových iniciatív. 

Počiatočnou prioritou je vytvorenie prostredia dôvery medzi účastníkmi klastra, ktoré 

je nutné pre úspešný proces klastrovania. Uskutočnenie série rozhovorov s kľúčovými 

členmi klastra umoţní facilitátorovi klastra: 

 pochopiť príleţitosti a prekáţky pri rozvoji klastra, 

 posúdiť kvalitu väzieb vo vnútri celého klastra a mieru, do akej miestny aktéri 

pracujú ako tím, 

 vytvoriť si obraz o potenciálnych lídroch, 

 predstaviť koncept klastrov skeptikom, 

 poskytnúť hodnotných spojencov pre následné workshopy a stretnutia. 

                                                 
28

 CzechInvest. 1994-2008. Dostupné z WWW: 
<http://www.czechinvest.org/data/files/pruvodce-klastrem-63.pdf> 

http://www.czechinvest.org/data/files/pruvodce-klastrem-63.pdf
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14 NÁVRH STROJÁRSKEHO KLASTRA 

Z výstupov analytickej časti tejto práce vyplýva, ţe tak predstavitelia 

strojárskych podnikov ako aj zástupcovia VUT v Brne majú záujem o zaloţenie 

strojárskeho klastra v JK.  

Do navrhovaného Juhomoravského strojárskeho klastra by sa potenciálne 

zapojilo 14 juhomoravských strojárskych podnikov a Strojnícka fakulta VUT v Brne. 

Dôvodom vstupu do klastra v prípade fakulty je najmä očakávaná moţnosť 

spolupracovať na projektoch v oblasti predovšetkým výskumu a vývoja, moţnosť 

dostať sa k novým technológiám a moţnosť dostať sa k ďalším potrebným finančným 

či materiálnym prostriedkom. V prípade podnikov sa tieţ očakáva benefit z účasti       

v klastroch, a to najmä ďalší rozvoj podniku, vyuţitie finančnej i nefinančnej podpory 

štátu pre medzipodnikovú spoluprácu, prístup k novým technológiám, ale aj úspora 

nákladov. Tieto dôvody vstupu do klastra sa najčastejšie opakovali v našich 

dotazníkových prieskumoch. 

14.1 Potenciálne spoločné projekty 

Z porovnania výsledkov dotazníkového prieskumu vyplynulo, ţe firmy a VUT 

sa zhodli na nasledujúcich oblastiach moţnej klastrovej spolupráce. 

 oblasť výskumu, vývoja a inovácie, 

 oblasť vzdelávania súčasných a potenciálnych zamestnancov (cielená 

príprava budúcich absolventov, školenia zamestnancov zúčastnených 

podnikov), 

 oblasť spolupráce s miestnou a oblastnou samosprávou pri odstraňovaní 

bariér v podnikaní. 
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14.2 Návrh strojárskeho klastra 

Názov klastra Juhomoravský strojírenský klastr 

Právna forma
29

 

(možné varianty) 

- družstvo (najvhodnejšia forma podľa
30

):
 

túto formu vyuţíva väčšina klastrov v ČR. Druţstvo 

umoţňuje účasť tak fyzickým ako aj právnickým osobám. 

Výhodou je ľahké zaloţenie, nevýhodou môţe byť 

vkladová povinnosť. Druţstvo môţe byť zaloţené za 

účelom podnikania, ale aj za nepodnikateľským účelom. 

Druţstvo umoţňuje ľahký vstup i výstup členov klastra, 

pričom odpadá zápis a rušenie zápisu členov v obchodnom 

registri, 

- záujmové zdruţenie právnických osôb:  

túto právnu formu tieţ často vyuţívajú klastry v ČR.  

Nevýhodou tejto formy je skutočnosť, ţe členom nemôţe 

byť fyzická osoba. Fyzické osoby nemôţu byť členmi, ale 

môţu spolupracovať s klastrom na základe zmluvného 

vzťahu, 

- spoločnosť s ručením obmedzením: 

táto právna forma nie je príliš vhodná, pretoţe je náročná v 

zakladacej fáze. Nevýhodou je komplikovaný vznik a 

zánik členstva v klastri. Pre zaloţenie klastra nie sú tieto 

právne formy príliš obvyklé, ale dajú sa nájsť aj v ČR,  

- všeobecne prospešná spoločnosť: 

je najproblematickejšia forma zdruţenia pre klaster. 

 

Dátum vzniku Najvhodnejší termín zaloţenia klastra s ohľadom na 

získanie dotačných prostriedkov je vtedy, keď sú 

                                                 
29

 Vysoké učení technické v Brně. 2008. Dostupné z WWW: 
<https://www.vutbr.cz/?doc=868>.  
30

 PAVELKOVÁ, D. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. 2009 

https://www.vutbr.cz/?doc=868
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vypisované dotačné programy ako napr. OPPI – Klastry. 

Príjem registračných ţiadostí v rámci Výzvy pre klastry 

trval od 1.10.2008 do 6.3.2009. V prípade schválenia sa 

úplné ţiadosti predkladali do 30.4.2009. Ak takéto 

finančné dotácie nie sú k dispozícii, zostáva buď vloţiť 

vlastný kapitál, alebo počkať na ďalšie výzvy či nájsť iné 

zdroje. 

Členovia  VUT v Brne - Fakulta strojného inţinierstva, oslovené 

podnikateľské a verejnoprávne subjekty
23 

Strategický cieľ Vybudovať úspešný a dobre fungujúci klaster, ktorý bude 

schopný financovať sa najmä z vlastných zdrojov, ale aj 

z cudzích - prepojiť potreby podnikov s vedeckým 

výskumom fakulty a prípravou ich budúcich a súčasných 

zamestnancov (zefektívniť prípravu študentov fakulty pre 

potreby firiem a zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov 

firiem) a vytvoriť podmienky pre vznik tzv. spin-off firiem 

zaloţených za účelom vyuţitia a rozvoja duševného 

vlastníctva. 

Vízia  Vybudovať prestíţnu a modernú strojársku základňu 

teoretikov a praktikov z oblasti strojárstva, ktorá bude 

schopná spolupracovať na strategických projektoch pre 

priemysel. Prehlbovanie spolupráce podnikov a VŠ pri 

výskume, vývoji, modernizácii, výrobe a obchodnej 

realizácii projektov. 

Financovanie - vlastné zdroje, napr. členské príspevky, vklady 

zúčastnených podnikov a inštitúcií (všeobecná výška 

členských príspevkov v ČR je 10 000 Kč ročne), 

- dotácie z programu OPPI Spolupráce a z iných 

dotačných programov, 

- zvýhodnené úvery pre malé a stredné podniky. 
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Pre názornú ukáţku a inšpiráciu je priloţená v prílohe 2 Zmluva o spolupráci 

podpísaná Klastrem přesného strojírenství Vysočina a VUT v Brne Fakultou strojního 

inţenírství. V prílohe 3 je priloţený plán činnosti zdruţenia CREA Hydro&Energy, 

jeho ciele a vízie, ale aj rámcový rozpočet na rok 2008 zastúpený Stavebnou fakultou 

v tomto klastri. 

Ako uţ bolo spomenuté k reálnemu vzniku klastra treba uskutočniť sekundárny 

prieskum aby bolo moţno zodpovedne navrhnúť a určiť dimenzie a podstatu klastra, a 

stanoviť jeho miesto v miestnom hospodárstve. Po uskutočnený tohto prieskume môţu 

zakladatelia klastra spolu s facilitátorom navrhnúť aj konkrétnu štruktúru klastra, 

manaţéra klastra či navrhnúť rozpočet a ďalšie dôleţité kroky potrebné vedúce k 

vzniku a rozvoju klastra. 
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ZÁVER 

Diplomová práca je zameraná na „Návrh strojárského klastra“. Jej cieľom bolo 

na základe informácií a údajov zmapovať predpoklady pre vznik strojárskeho klastra 

v Juhomoravskom kraji z pohľadu inštitúcií. 

Z výstupov analytickej časti tejto práce vyplynulo, ţe tak predstavitelia 

strojárskych podnikov ako aj zástupcovia VUT v Brne majú záujem o zaloţenie 

strojárskeho klastra v Juhomoravskom kraji. Firmy aj predstavitelia VUT sú ochotní 

spolupracovať  v klastrovom zoskupení a podieľať sa na spoločných projektoch          

v oblasti vzdelávania, vývoja a výskumu nových technológií a inovácií. Predstavitelia 

VUT zastúpení v klastroch kládli na základe skúseností dôraz na častejšiu 

komunikáciu s podnikmi v rámci klastra a výmenu informácií ohľadne poţiadaviek 

trhu či prípadne informovania o výsledkoch svojho výskumu ako aj o skúsenostiach    

s jeho aplikáciou v praxi, aby nastala spokojnosť u všetkých zúčastnených. Vzájomná 

komunikácia je totiţ mimoriadne dôleţitým faktorom úspechu, keďţe klastrovanie je 

dlhodobý proces a jeho výsledky sú viditeľné aţ po dlhšej dobe.  

Strojársky priemysel v Juhomoravskom kraji má dlhodobú tradíciu a spolupráca 

a inovácie sú pre predstaviteľov Juhomoravského kraja prioritou, čo vytvára vhodné 

podmienky pre vznik a rozvoj klastrov v tomto regióne.  Potenciál na zaloţenie 

strojárskeho klastru tu je, avšak je nutné uskutočniť ešte sekundárny prieskum, aby 

bolo moţné zodpovedne navrhnúť optimálnu stratégiu pre vznik a rozvoj klastra. 

Sekundárny prieskum uskutočňuje facilitátor. Funkciou facilitátora je byť neutrálnym 

moderátorom, ktorý vedie kľúčových členov klastra k nadviazaniu vzájomnej 

spolupráce. Či sa klaster podarí zaloţiť a či sa mu podarí splniť všetky očakávania, 

ktoré sú do jeho vzniku a následného rozvoja vkladané súvisí aj s kvalitami 

facilitátora. 

Záleţí uţ len na oslovených účastníkoch prieskumu či si nájdu čas a chuť na 

stretnutia, aby konkretizovali svoje potreby a problémy, ktoré moţno jednoduchšie     

a lacnejšie riešiť prostredníctvom spolupráce v rámci navrhovaného klastra. Dôleţité 

je,  či sa nájde silný líder, či uţ z prostredia firiem alebo prípadne inštitúcií, ktorý by 

inicioval potrebné prvé kroky vedúce k vzniku strojárskeho klastra v Juhomoravskom 

kraji. Jedinečnou príleţitosťou pre vznik klastra a rozvoja spoločných projektov je 
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moţnosť vyuţiť finančnú podporu v rámci programu OPPI - Spolupráce a ďalších 

programov na podporu podnikania a rozvoja vedy a výskumu.  
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ZOZNAM POUŢITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

CZK  Česká koruna 

ČNB  Česká národná banka 

ČR  Česká republika 

ČSÚ Český štatistický úrad 

EÚ Európska únia 

HDP Deflátor, ktorý v sebe zahrňuje zmenu  

cien všetkých statkov v ekonomike 

KI Klastrová iniciatíva 

JIC Juhomoravské inovačné centrum 

RRAJM Regionálni rozvojová agentura Jihomoravského 

kraje 

IT Informačné technológie 

VUT Vysoké učení technické 

SjF Strojnícka fakulta 

CREA Czech Renewable Energy Alliance 

OPPP Operační program Průmysl a podnikání 

OPPI Operační program Průmysl a inovace 

s.r.o. Spoločnost s ručením obmedzením 

t.č. toho času 

SWOT Metóda analýzy 

MŠMT Ministerstvo školství mládeţe a telovýchovy 

WTA Water Treatment Alliance 
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