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Abstract 
Competitiveness of Bratislava Region in space of Euroregion Centrope   
Competitiveness of regions in today´s globalised world which is characterised by reduction in transport 

costs and removal of trade barriers, is enhanced by new factors such as innovations or research and development. 
The aim of this paper is to analyse competitiveness of Bratislava Region in space of Euroregion Centrope, based 
on selected  indicators entering computing of overall index of competitiveness. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Pri úvahách o faktoroch konkurencieschopnosti regiónov sa v súčasnom globalizovanom 

svete, ktorý je charakteristický kontinuálnym znižovaním dopravných nákladov a odbúravaním 

obchodných bariér, uplatňujú významným spôsobom inovácie a pozícia vedy a výskumu. 

Pojem inovácia pochádza z latinského innovare, teda činiť niečo nové, takže inováciu môžeme 

považovať za proces, pri ktorom sa príležitosť premieňa na novú myšlienku a tá sa premieňa 

do široko používanej praxe [1]. Inovácie v súčasnosti významne vplývajú na produktivitu 

ekonomiky a tým aj na celkovú konkurencieschopnosť danej krajiny príp. regiónu [2]. 

Samotný obsahovo široký pojem konkurencieschopnosti súvisí s inklináciou a schopnosťami 

súťažiť, zvíťaziť a udržať si pozíciu na trhu, zvýšiť podiel na trhu a profit, čiže byť komerčne 

úspešný [3]. Jedným z indikátorov, ktorý odráža ekonomickú výkonnosť regiónu, je index 

konkurencieschopnosti, ktorý vznikol v roku 2000 (a postupne sa dopĺňa a aktualizuje), kedy 

Huggins et al. [4] skúmali a prostredníctvom indexu konkurencieschopnosti hodnotili 379 

regiónov úrovne NUTS III vo Veľkej Británii. V Českej republike sa inšpirovali metodikou [4] 

autorky Pelantová a Kouřilová [5]. Do výpočtu indexu konkurencieschopnosti zahrnuli mierne 

modifikované premenné a prispôsobené na reálie v Českej republike (skúmané obdobie 2008-

2013) vzhľadom na výrazne menší počet regiónov NUTS III (14). 

Cieľom príspevku je analyzovať pozíciu Bratislavského kraja v rámci euroregiónu 

Centrope (územie tvorené Bratislavským a Trnavským krajom na slovenskej strane, 

Juhomoravským krajom v Českej republike, maďarskými župami Györ-Moson-Sopron a Vas, 


