
UTOROK 19.5.2015

Program prvého dňa podujatia tvorí pestrá mozaika príspevkov, ktorých cieľom je otvoriť diskusiu o 
existujúcich podporných nástrojoch pre rozvoj a uľahčenie inovácií, ich význame a aplikácii na Slovensku a v 
regiónoch. V rámci programu bude predstavený aj návrh novej regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie 
Žilinského kraja (RVIS2014+). Navrhnuté opatrenia a aktivity sú zamerané na rozvoj spolupráce podnikateľov, 
výskumníkov a vývojárov, rozvoj ľudského potenciálu a ich realizácia v nasledujúcich rokoch má potenciál 
prispieť k zlepšeniu inovačného ekosystému v kraji.

PROGRAM KONFERENCIE

12.30 – 13.00 Registrácia

13.00 – 13.10 Otvorenie konferencie / Juraj Blanár, predseda, Žilinský samosprávny kraj

13.10 – 13.20 Regionálne nástroje na podporu využitia inovačného potenciálu SR so zameraním na 
Žilinský kraj / Vladimír Šváč, KPMG

13.20 – 13.35 RVIS 2014+ – reakcia na potreby žilinského kraja / Jana Braciníková, Úrad ŽSK

Identifikovaná významnosť faktorov pri podpore a uľahčovaní rozvoja technologických inovácií na 
Slovensku.

Dostupnosť talentov – 84%

13.35 – 13.45 Žilinská univerzita a jej prístup k rozvoju talentov / Tatiana Čorejová, rektorka, Žilinská 
univerzita

13.45 – 13.55 Talent nie je všetko / Michal Poppe,  Blueweb Žilina

Prístup ku kapitálu – 65%

13.55 – 14.05 Podpora inovácií prostredníctvom kapitálu neformálnych investorov / Vladimír Jakubec, 
Združenie mladých podnikateľov  Slovenska



Mentoring a prístup k inovačným sieťam (startup CEOs, zakladatelia atď.) – 64%

14.05 – 14.15 Inovačný ekosystém a podpora realizácie nových projektov / Juraj Kavecký, VTP Žilina

14.15 – 14.25 Prestávka

Schopnosť riadiť proces získavania zákazníkov na lokál. a medzinár.  trhoch – 61%

14.25 – 14.35 Schopnosť riadiť proces získavania zákazníkov a zvyšovanie tržieb inovatívnymi 
prostriedkami – GOPASS /Bohuš Hlavatý, Tatry mountain resorts

Vývoj prelomových technológií, ktoré majú globálny dosah – 59%

Prístup k technologickej infraštruktúre – 53%

14.35 – 14.45 Emergentné (nové) technológie a ich uplatnenie v inovatívnych riešeniach pre priemysel 
/ Pavol Borčin, Andrej Štefánik, CEIT

14.45 – 14.55 ERA Chair pre inteligentné dopravné systémy – priority EÚ a regionálny dopad  (The Era 
Chair for Intelligent Transport Systems – EU Priorities and Regional Impact) / Karl Ernst Ambrosch, ERA 
Chair, Žilinská univerzita

(prezentácia v anglickom jazyku, bez tlmočenia)

Tréningy a dostupnosť vzdelávacích programov – 40%

Podporný ekosystém – 26%

14.55 – 15.05 Slovenská strojárska spoločnosť bez nadnárodných vlastníckych väzieb – vývoj a 
inovácie v podmienkach SR a Žilinského kraja / Igor  Kováč, KINEX  Bearings Bytča

15.05 – 15.15 Nevyhnutnosť prežitia firmy v súčasnom svete / Vlastimil Kocián, KROS  Žilina

15.15 – 16.00 “(Po)môžu inovácie zmeniť náš kraj?”

Diskusia o budovaní inovačného ekosystému a o vytváraní zázemia pre rozšírenie a využitie existujúceho 
inovačného potenciálu firiem v Žilinskom kraji. Diskutujúci: Igor Kováč, KINEX  Bearings, Bytča  - odvetvie 
strojárstva, Bohuš Hlavatý, Tatry mountain resorts  – odvetvie cestovného ruchu, Vlastimil Kocián, KROS 
Žilina –  odvetvie informačno – komunikačných technológií, moderátor Juraj Kavecký, VTP Žilina

16.15 Vyhlásenie výsledkov súťaží spojené s rautom

● Inovácia Žilinského kraja 2014 (8. ročník)
● Stredoškolský podnikateľský zámer 2015 (5. ročník)

Vstupné: bezplatné (na základe predchádzajúcej registrácie)

REGISTRÁCIA TU

https://docs.google.com/a/vtpzilina.sk/forms/d/1iU6FcHSiDig2R2zvJ7SdGCh0UMeNOzRPCb_X54bXqEs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/vtpzilina.sk/forms/d/1iU6FcHSiDig2R2zvJ7SdGCh0UMeNOzRPCb_X54bXqEs/viewform?c=0&w=1


STREDA 20.5.2015

Druhý deň konferencie bude prebiehať v novom podnikateľskom a coworkingovom centre Banka Žilina, ktoré 
počas minuloročnej konferencie IRR 2014 bolo ešte len víziou, no dnes je tým pravým miestom na hostenie 
podujatí s témou investovania, financií a ľudských zdrojov.

PROGRAM

9.00 – 12.00

Grantové financovanie pre rozvoj vášho podnikania

9.00 – 12.00

Kvalita ľudských zdrojov v IT

14.00 – 17.00

Podnikateľskí anjeli a startupy

http://www.bankazilina.sk/
https://www.facebook.com/events/1452043308421533/


Cieľom workshopu je poskytnúť prehľad o aktuálnych možnostiach grantového financovania vášho 
podnikateľského nápadu, inovačného riešenia či technologického rozšírenia výroby pre obdobie rokov 2015 – 
2020. Na workshope získate na jednom mieste potrebné informácie pre zapájanie sa do najdostupnejších 
finančných grantových schém. Získate tiež možnosť odkonzultovať s expertmi vaše otázky k danej téme, príp. 
priamo projektové návrhy. 

8.45 - 9,00  REGISTRÁCIA
9.00 - 9.20 SMEI nástroj Horizont 2020: celoeurópsky program pre inovatívne malé a stredné firmy
Ing. Ivan Filus, senior expert BIC Bratislava spol. s r. o.
9.20 - 9.50 Štrukturálne fondy pre SR v rokoch 2007-2013 a v novom období 2014 - 2020
Ing. Martin Chachula, riaditeľ pre poradenstvo a ekonomiku Euro Dotácie, a.s.
9.50 - 10.10 Operačný program Výskum a inovácie pre roky 2014 - 2020: podpora výskumu a vývoja
Ing. Róbert Škripko, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
pre štrukturálne fondy
10:10 - 10:20 PRESTÁVKA
10:20 - 10:40 Operačný program Výskum a inovácie pre roky 2014 - 2020: podpora podnikania, inovácií
PhDr. Juraj Hrdlovič, odbor programových a podporných činností ŠF, Ministerstvo hospodárstva SR
10.40 - 11.00 Opatrenia na podporu podnikania
Mgr. Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz podnikateľského prostredia, Slovak Business Agency
11.00 - 12.00 Individuálne konzultácie k jednotlivým grantovým schémam

Podrobnejší program nájdete tu.

Vstupné: 25 € (neplatí pre akademický sektor)

REGISTRÁCIA TU

https://drive.google.com/file/d/0B4xeuHH0mQ4pVHBPd0JqNWw0WTg/view?usp=sharing
http://goo.gl/forms/s1G0ODSBGH


Žilina ako IT región ponúka mnoho pracovných príležitostí v IT segmente. Nárast počtu pracovných pozícií 
sprevádza často nevyhovujúca kvalita uchádzačov, respektíve nedostatočný počet vhodných aplikantov. 

V diskusii prepájame zástupcov IT firiem zástupcov akademickej obce s cieľom konfrontovať zástupcov 
ponuky a dopytu na trhu práce v oblasti IT. Je možné vďaka spolupráci zvýšiť kvalitu uchádzačov? Akým 
spôsobom vedia firmy prispieť k formovaniu uchádzačov už počas štúdia? Existujú takéto modely spolupráce 
fungujúce v praxi?

Diskutujúci: 

- prof. Ing. Milan Dado, PhD. (dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU)
- doc. Ing. Emil Kršák, PhD. (dekan Fakulty riadenia a informatiky ŽU)
- Ing. Vlastimil Kocián (KROS a.s.)
- Mgr. Juraj Kavecký (VTP Žilina)

Diskusiu moderuje Florián Kevický (IPESOFT/  Z@ict - Žilinský IKT klaster)

Program:

08.30 - 09.00 Príchod účastníkov
09.00 - 11.00 Moderovaná diskusia, príklad dobrej praxe
11.00 - 12.00 Networking 

Vstupné:
25 eur/ osoba

Vstupné: 25 €

REGISTRÁCIA TU

http://goo.gl/forms/s1G0ODSBGH


Máš začínajúci alebo rozbehnutý startup projekt? Nájdi svojho biznis anjela! Podujatie začína diskusiou biznis 
anjelov na tému investovania do startupov, po ktorej prídu na rad prezentácie prihlásených projektov a ich 
hodnotenie samotnými anjelim. Začínajúci podnikatelia alebo tí, ktorí nad podnikaním uvažujú, si budú 
môcť vypočuť rady a podnikateľské príbehy tých, ktorí vo svete biznisu už niečo znamenajú, a vedia 
pomôcť nie len cennými skúsenosťami, ale aj kontaktmi. 

Program:

13.45 - 14.00 Registrácia
14.00 - 14.10 Otvorenie podujatia
14.10 - 14.25 Prezentácia startupu CropTech
14.25 - 15.25 Panelová diskusia
15.25 - 15.45 Prestávka
15.45 - 16.45 Prezentácia vybraných startupov
16.45 - 17.00 Záver

Chceš prezentovať svoj startup? Registrácia je otvorená pre všetkých, ktorí chcu podnikať a hľadajú 
vhodného investora.* 

Počet miest je obmedzený na 60 návštevníkov a 10 startupových projektov.

*Podmienkou na prihlásenie startupu je už vytvorený produkt či služba a reálna potreba finančných 
prostriedkov na rozšírenie/začatie podnikania. Pre všetky prihlásených budú pripravené odborné konzultácie 
ako prezentovať pred investormi. V prípade záujmu o doplňujúcich informácie kontaktujte Andreja Ryboviča 
na e-mailovej adrese: rybovic@vtpzilina.sk. Prezentovať môže max. 10 startupových projektov.

Vstupné: 10 €

REGISTRÁCIA TU

http://goo.gl/forms/Q9SjhTnBth
mailto:rybovic@vtpzilina.sk
http://goo.gl/forms/s1G0ODSBGH

