
ZA 
ATRAKTÍVNY 
REGIÓN



ODLIV MOZGOV
50% MLADÝCH 
ODCHÁDZA ŠTUDOVAŤ DO ZAHRANIČIA

VÄČŠINOU TAM ZOSTANE AJ PRACOVAŤ





DAŤ NÁŠMU REGIÓNU LEPŠIU BUDÚCNOSŤ
UROBIŤ HO ATRAKTÍVNYM – NAJMÄ PRE MLADÝCH

CHCEME TO ZMENIŤ



REGIÓN 
MLADÝCH
NEODCHÁDZAJÚ,
NAOPAK PRICHÁDZAJÚ K NÁM



REGIÓN 
AKTÍVNYCH
NEČAKAJÚ NA PRÍLEŽITOSTI,
VYTVÁRAJÚ ICH



REGIÓN 
ÚSPEŠNÝCH
ZDIEĽAJÚ,
MOTIVUJÚ NASLEDOVNÍKOV



ATRAKTÍVNY REGIÓN 
MÁ HLAVNE 

ATRAKTÍVNE MOŽNOSTI UPLATNENIA

ATRAKTÍVNE FIRMY
ATRAKTÍVNE ŠKOLY

SMART SAMOSPRÁVA



REGIONÁLNE
INOVAČNÉ CENTRUM (RIC)

INOVIA



Budovania vzdelaného regiónu

Cielenej podpory firiem

Podpory inovácií a digitálneho rozvoja

Vytvárania fungujúcich partnerstiev

Riadenia a realizácie regionálnej stratégie

INOVAČNÉ CENTRUM

OSVEDČENÁ CESTA



PREČO RIC V NAŠOM KRAJI

pozitívne skúsenosti zo zahraničia

dlhodobo plánovaná aktivita (v inovačnej stratégií od r. 2006)

atraktivita moravských regiónov (aj vďaka ich RIC) nám odčerpáva šikovných mladých ľudí (potenciál 
nových firiem alebo zamestnancov)

v rámci plánu obnovy sa plánujú rozvíjať hlavne 2 inovačné centrá v SR - Bratislava a Košice

už aj Banská Bystrica má zámer na vznik RIC...



PRÍPRAVA ZÁMERU RIC (INOVIA)

spracovatelia - Vlastimil Kocián, Juraj Kavecký, Michal Janovčík

Žilinská župa - podpredseda Peter Weber a Miriam Skácelová

Mesto Žilina - viceprimátor Vlado Randa a poradca primátora Jaroslav Kacer (exBrno)

Žilinská univerzita - prorektori Josef Vičan a Jozef Ristvej

IT klaster - Rastislav Kušpál (Siemens Mobility) a Pavol Eliáš (Descartes)

SOPK ZA - riaditeľ Branislav Čulák

Konzultácie – SBA, SIEA, MS-IC, JIC



INOVIA
VÍZIA A PILIERE



VÍZIA

INOVIA = HNACÍ MOTOR REGIONÁLNEJ
SPOLUPRÁCE A TVORCA OTVORENÉHO

EKOSYSTÉMU PRE

A. vznik a podporu inovatívnych firiem
s ambíciou medzinárodného

pôsobenia, ktoré inšpirujú a motivujú
svojich nasledovateľov a partnerov

(nielen v komerčnom prostredí)

B. verejné organizácie vytvárajúce
atraktívne prostredie pre život, 

štúdium a podnikanie, poskytujúce
moderné a kvalitné služby obyvateľom

a firmám v regióne



INOVIA - PILIERE A AKTIVITY

ROZVOJ 
BIZNISU

OSOBNÍ BIZNIS 
KONZULTANTI

MENTORI

STARTUPISTI

DIGITALIZÁCIA

SYSTÉM 
VZDELÁVANIA

POVOLANIE PODNIKATEĽ

ŠTUDENTSKÝ 
PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

INNOtruck

VÝSKUM A 
INOVÁCIE

INOVAČNÉ OCENENIE A 
KONFERENCIA

INOVAČNÁ SIEŤ

ZA:BOOSTER

MEDZINÁRODNÁ 
POZÍCIA

ZA:región

SMART 
REGIÓN

PORADENSTVO

STRATÉGIA REGIÓNU

PLATFORMA spolu:ZA

IMPLEMENTÁCIA RIEŠENÍ



INOVIA
AKTIVITY



spolu:ZA
platforma/klaster spolupracujúcich organizácií, ktoré riešia podnikanie a inovácie



PARTNERI

• Regionálne inovačné centrum (zástupca mesta a samosprávneho kraja) 

• Výskumné centrum a Univerzitný vedecký park UNIZA 

• Regionálna komora SOPK Žilina

• Slovak business agency

• Slovenská inovačná a energetická agentúra

• Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

• Regionálne klastre a platformy



CIELE

• spoločná stratégia - koho a ako ideme podporovať
• biznis analytika - zmapovanie podnikateľského prostredia - kto sú naši TOP 

zákazníci (firmy s potenciálom pre inovácie a expanziu)
• vytvorenie spoločných podporných programov, ktoré sa budú vzájomne 

dopĺňať
• tím osobných biznis konzultantov
• portfólio poradcov a mentorov pre zákazníkov
• promo a oceňovanie najlepších - konferencia a inovačné ocenenie
• napojenie na medzinárodné platformy
• samosprávy ako osobitná zákaznícka skupina – podpora inovácií a digitálnej 

agendy, zvýšenie absorpčnej schopnosti regiónu (najmä zdroje na 
digitalizáciu verejných služieb)



VÝSTUPY

• počet zapojených organizácií

• spoločne investované zdroje – ľudia, financie, získané granty

• dostupná personálna kapacita pre napĺňanie cieľov RIC

• spoločné priestory – one-stop-shop pre zákazníkov RIC

• inovačná stratégia regiónu s previazaním na ostatné stratégie 
(národné, regionálne, miestne)

• digitálny a inovačný hub pre samosprávy



startup:ZA
ekosystém podporných služieb pre inovatívne začínajúce projekty a firmy



CIELE

• systém podnikateľského vzdelávania na školách pre identifikáciu a 
motiváciu talentov a ich oceňovanie (súťaž školských podnikateľských 
zámerov a projektov)

• identifikácia start-up a spin-off projektov v regióne prostredníctvom 
lokálnych podnikateľských hubov (inkubátory, coworkingy, podujatia -
startup weekend a pod.)

• konzultačná podpora - mentori a biznis konzultanti

• financovanie vzniku a rastu - investície, granty, inkubačné a 
akceleračné programy



VÝSTUPY

• počet zapojených škôl a študentov do systému podnikateľského vzdelávania 
– Povolanie podnikateľ

• počet funkčných študentských spoločností na školách

• počet hodín konzultácií expertmi z praxe pre potreby Povolanie podnikateľ

• počet a štruktúra start-up a spin-off projektov/firiem v regióne a intenzita 
pomoci (počet hodín konzultácií a investovaných zdrojov)

• množstvo disponibilných zdrojov pre súkromné investície do týchto 
projektov a spoločností

• počet podujatí a ich účastníkov – startup weekend, inkubačný a akceleračný 
program



booster:ZA
ekosystém podporných služieb pre existujúce spoločnosti s cieľom expanzie ich 
produkcie a zamestnanosti (vo vybraných odvetviach na základe výstupov spolu:ZA)



CIELE

• expanzia etablovaných spoločností v regióne – rast tržieb a 
zamestnanosti

• podpora exportu produktov a služieb

• podpora inovácií (nové produkty, spin-off projekty a pod.)

• podpora procesného riadenia rastu

• podnikateľský networking – potenciál spoločných produktov a služieb, 
exportnej spolupráce a pod.



VÝSTUPY

• vytvorenie tímu osobných biznis asistentov

• správa portfólia poradcov a mentorov pre zákazníkov

• množstvo poskytnutých konzultácií a mentoringu

• počet exportne orientovaných aktivít/podujatí

• počet networkingových podujatí v regióne

• počet spoločných inovačných projektov firma+firma, resp. 
firma+univerzita

• priebežné hodnotenie kvality poskytovaných služieb

• rast zamestnanosti a miezd



ŠTRUKTÚRA FUNGOVANIA RIC ŽILINA

Riaditeľ RIC

Programový 
core tím

Konzultanti Mentori Partneri

Inovačná rada

Marketéri



Inovatívne firmy s medzinárodne úspešnými 
produktmi

Vyspelé moderné mesto a región

Spokojní ľudia tvoriaci vysokú pridanú hodnotu

MLADÍ ĽUDIA SA SEM HRNÚ

NÁŠ SEN

O 10 ROKOV NÁS POZNÁ CELÁ EURÓPA



Slovenský líder v podpore podnikateľov

Ukážková spolupráca so školami, univerzitami 
a výskumným prostredím

NÁŠ CIEĽ

O 3 ROKY



ZA REGIÓN


