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EXECUTIVE SUMMARY
Zástupcovia akademickej a súkromnej sféry, verejní
činitelia, ako aj ďalšie regionálne subjekty sa zišli na
základe iniciatívy AmCham Townhall Košice, aby
identifikovali najvýznamnejšie regionálne výzvy v
Košickom regióne, podelili sa o svoje vízie rozvoja
regionálnych inovácií a budovania ekosystému talentu
a zároveň diskutovali o medzi-sektorovom zapojení
do existujúcich projektov.

Platformu Townhall Košice zorganizovala Americká
obchodná komora v SR s podporou CIPE (Center for
International Private Enterprise) spolu s partnermi
Creative Industry Košice, Košice 2.0, Univerzitou Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, Urban Innovative Actions,
Promiseo a s podporovateľmi IT Valley Košice,
Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou,
Technickou univerzitou v Košiciach a UVP Technicom.

KĽÚČOVÉ VÝSTUPY/ ODPORÚČANIA
VLÁDA

• Priorizovať urýchlenú dostavbu a rozvoj
regionálnej infraštruktúry ako základný
predpoklad prilákania investícií
• Decentralizovať verejnú správu, prehodnotiť a
následne prerozdeliť kompetencie samospráv
• Implementovať zásadné zmeny v systéme
alokácie podielových daní

SAMOSPRÁVA

• Presadzovať udržateľný a inovatívny mestský
rozvoj
• Podporiť formovanie tvorivého ekosystému a
prijímať kvalifikované rozhodnutia na zlepšenie
kvality života občanov
• Identifikovať a kultivovať jedinečnú identitu
Košického regiónu, ako aj určiť jasnú trajektóriu
jeho rozvoja
• Vynaložiť úsilie a zdroje na budovanie
rozvinutého ekosystému talentu a inovácií
• Stimulovať medzi-sektorovú spoluprácu a
zapojiť širokú základňu sociálno-ekonomických
partnerov do svojich projektov

“

Oceňujeme, že všetci zainteresovaní
aktéri na východe Slovenska na úrovni
Košického samosprávneho kraja, mesta,
univerzít a podnikateľského a neziskového
sektora si uvedomujú dôležitosť a prínos
inovácií pre strategický rozvoj regiónu,
firiem a uplatnenie talentov. Townhall
Košice má ambíciu byť inovatívnou
platformou na naštartovanie prepájania
jednotlivých aktérov, zdieľanie skúseností
a dialóg pre oblasť inovácií s dôrazom na
aktívne zapájanie súkromného sektora do
vznikajúcej inovatívnej infraštruktúry.
GABRIEL GALGÓCI
Prezident,
AmCham Slovakia

SÚKROMNÝ SEKTOR

• Zapojiť sa do podpory regionálneho rozvoja
a budovania kreatívneho ekosystému v
Košickom regióne
• Podporovať rozvoj kultúry startupov a
podnikateľských nápadov prostredníctvom
inovácií, ktoré majú potenciál prilákania talentu
• Posilniť vzájomnú spoluprácu v rámci
súkromného sektora a využiť príležitosti
vytvorené silnejúcimi fenoménmi globalizácie
a digitalizácie v post-pandemickej realite.

VŠETCI REGIONÁLNI AKTÉRI

• Podporiť medzi-sektorovú spoluprácu v regióne
a rozvíjať súčinnosť s dôveryhodnými partnermi
pre regionálny rozvoj akým je AmCham
• Zapojiť sa do platformy AmCham Townhall
Meetings, v rámci ktorej budú pravidelne
prebiehať diskusie o témach týkajúcich sa
regionálneho rozvoja
• Navštíviť webovú stránku Košice Townhall Meeting
a pozrieť si úplný videozáznam z konferencie
• Založenie platformy Townhall East ako
záujmovej skupiny pre prepojenie a komunikáciu
regionálnych stakeholderov z rozličných
sektorov spolu s vládnymi inštitúciami v oblasti
podpory regionálneho rozvoja

“

Inovácie sú veľkou témou. V rámci
Regionálnej inovačnej stratégie Košického
kraja 2021+ vytvárame Inovačné centrum
Košického kraja (ICKK). To by malo
zastrešiť inovácie a všetkých aktérov, ktorí
sa venujú inováciám do jedného živého
celku. Vytvorí to pôdu na vznik nového
odvetvia inovácií, ktoré sa tak môžu
dostať do rôznych oblastí hospodárstva.
Cieľom je generovať vyššie HDP, nové
pracovné miesta a samozrejme aj vyššiu
kvalitu života.
RASTISLAV TRNKA
Predseda, Košický
samosprávny kraj

CASE STUDIES
V Košickom kraji sa preinvestuje viac ako 360 miliónov EUR z
fondov EÚ do infraštruktúrnych projektov a podpory inovatívnych
profesionálnych komunitných platforiem, ktoré urýchlia prenos inovácií
do mestského života, podporia rozvoj znalostnej ekonomiky a vytvoria
nové pracovné miesta v rámci regiónu.
Ich cieľom je posunúť región smerom od tradičného priemyslu
spojeného s mestom k zelenšiemu podnikaniu s orientáciou na
kreatívny priemysel a ekonomiku zameranú na technológie. Štyri
konkrétne projekty tiež ponúkajú príležitosť na úzku spoluprácu pre
súkromný sektor. Spoločnosti a inštitúcie môžu prepojiť svoje zdroje s
akademickou obcou ako aj inými odbornými subjektami, a tak vytvoriť
jedinečnú synergiu na zvýšenie regionálnej konkurencieschopnosti a
vytvorenie nových pracovných a biznis príležitostí.
Tieto iniciatívy majú ambíciu stať sa katalyzátorom rozvoja a zvýšenej
prosperity Košického kraja. Taktiež by mohli potenciálne znížiť vysokú
úroveň odlivu mozgov, ktorý negatívne ovplyvňuje celý región
východného Slovenska. Udržateľnosť týchto projektov priamo súvisí
s poskytovaním stimulov pre kontinuálny ekonomický a sociálny
rozvoj regiónu, ktorý nevyhnutne potrebuje zvýšiť svoj súčasný 14%
príspevok k celkovému HDP Slovenska.

CNIC (CASSOVIA NEW INDUSTRY CLUSTER)
PARTNERI: UPJŠ, TUKE, UVLF, KSK, KE SAV, CDP, UNLP
• celkový schválený rozpočet: 321mil. €
• ukončenie projektu odhadované na rok 2028
• návrh projektu pripravený s konzultatívnou podporou odborníkov z
EK a SB.
• hlavným cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne
východného Slovenska prostredníctvom rozvoja efektívnej
spolupráce medzi súkromným high-tech priemyslom, univerzitami,
SAV, samosprávou a ďalšími regionálnymi subjektami
• ambícia pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného
Slovenska na priemernú úroveň EÚ
• zameranie na sprostredkovanie využívania infraštruktúry univerzity/
SAV pre súkromný high-tech sektor
• poskytne udržateľné ekonomické a sociálne benefity pre celý
región prostredníctvom ekonomických aktivít novozaložených, ako
aj prizvaných high-tech spoločností
• ponúkne ekosystém podpory na mieru, ktorá poskytne startupom
a podnikateľom výhody pri vývoji produktov a ich následnom
uvedení na trh

“

Zárukou úspešnosti
projektu NCIC je spojenie
akademického sektora
s verejným sektorom
a súkromným sektorom.
Nespojiť potenciál, ktoré
ponúkajú univerzity
nachádzajúce sa na
území mesta Košice spolu
so špecializovanými
centrami SAV by bola
historická chyba.
Spojením týchto inštitúcií
môžeme adresovať
témy a problémy
s vysokou relevantnosťou
aj v Európskom meradle.
Cieľom je otvoriť
sa priemyselným
podnikateľom, ktorí
budú mať možnosť
využiť vysoko odborné
výskumné pracoviská
a ich infraštruktúru, ktorá
vznikne vďaka projektu
CNIC.
PAVOL SOVÁK

Rektor, Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach

KOŠICE 2.0
PARTNERI: CREATIVE INDUSTRY KOŠICE, KOŠICE, K13KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ, TUKE, VÝCHODNÉ POBREŽIE,
IT VALLEY KOŠICE, ANTIK TELECOM, CIVITTA, ASBIS
• projekt realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské
inovačné opatrenia (UIA)
• cieľom je podporiť inovatívne a experimentálne projekty v oblasti
trvalo udržateľného rozvoja miest v takom rozsahu, v akom by ich
mestá za bežných okolností neboli schopné financovať
• cieľom projektu je vytvorenie kreatívneho ekosystému, v ktorom
budú jednotlivé zainteresované skupiny (samospráva, obyvateľstvo,
podnikateľská sféra) koexistovať, spolupracovať a robiť kvalifikované
rozhodnutia v záujme zvyšovania kvality života v meste
• poskytuje plné využitie potenciálu, ktorý ponúka medzi-sektorová
spolupráca kreatívneho priemyslu a IT
• podpora ekonomickej transformácie z priemyselného mesta na
digitálne a kreatívne mesto
• riešenie problému nízkej občianskej angažovanosti a dôvery vo
verejné inštitúcie

ICKK (INOVAČNÉ CENTRUM KOŠICKÉHO KRAJA)
PARTNERI: KSK
• v prevádzke na jeseň 2021
• predstavuje iniciatívu zameranú na podporu ekosystémov talentu
a inovácií, ktorá vychádza z Regionálnej inovačnej stratégie 2021+
vypracovanej KSK
• podpora medzi-sektorovej spolupráce a vytvorenie platformy
na výmenu informácií a odborných znalostí medzi príslušnými
sociálno-ekonomickými partnermi v regióne
• snaha stať sa atraktívnejším regiónom z hľadiska ekonomickej
výkonnosti a zvyšovania životnej úrovne prostredníctvom stabilnej
podpory inovácií (CNIC atď.)

ECDI CASSOVIUM
(EURÓPSKE CENTRUM DIGITÁLNYCH INOVÁCIÍ)
PARTNERI: TUKE, UPJŠ, IT VALLEY, KOŠICE
• ambícia stať sa certifikovaným Európskym centrom pre
digitálne inovácie a vytvoriť tak platformu na podporu digitálnej
transformácie MSP v rámci košického regiónu.
• plne funkčný projekt, pripravený poskytovať svoje služby a
expertné poradenstvo začiatkom roku 2022
• poradenský program ECDI poskytne primárnu analýzu požiadaviek
klienta, ako aj schémy riešení na mieru a sprostredkuje pomoc v
procese implementácie finálneho produktu
• TUKE, ako líder konzorcia ECDI CASSOVIUM, sa zameria na
využitie ich existujúcej infraštruktúry a know-how z oblasti inovácií
a digitálnej transformácie sústredených v rámci existujúceho
projektu UVP Technicom

“

Mesto nemôžme
vnímať len ako
architektonické, urbánne
prostredie. Mesto je
služba občanom. Čím
kvalitnejšie tieto služby
budú, tým kvalitnejší
život budú mať.
MICHAL HLADKÝ
Riaditeľ, CIKE

“

Zriadenie ICKK
poskytne zastrešenie nad
poradenským systémom,
v rámci ktorého budú
záujemcovia o pomoc v
oblasti inovácií
a technológií presmerovaní
na exaktnú časť v rámci
jednotlivých výskumných
centier.
JULIANNA
ORBÁN MÁTÉ

Riaditeľka,
EZÚS Via Carpatia

“

Budujeme centrum
podpory startupov, kde
podporujeme ich vývoj od
ranného štádia myšlienky
až po jej inkubáciu do
biznis produktu alebo
založenia firmy. Rovnako
môžeme podporiť vývoj
produktu poskytnutím
expertízy spojením
s expertným potenciálom
niektorej z našich
univerzít, respektíve
jednej z firiem z portfólia
AmCham.
FRANTIŠEK JAKAB

Riaditeľ, Univerzitný
vedecký park TECHNICOM
(Technická univerzita
v Košiciach)

URBAN TALK- KOŠICE,
BUDÚCI TECH HUB EURÓPY?
Slovensko môže byť len tak úspešné a prosperujúce ako sú úspešné
a prosperujúce jeho jednotlivé regióny. Chýba však systémový
prístup ku kultivácii agendy regionálneho rozvoja, čo môžeme
badať pri porovnaní s ostatnými krajinami V4, ktoré majú navrch v
oblasti decentralizovaného rozvoja, podpory inovácií, ekonomickej
výkonnosti a schopnosti prilákať investície do svojich regiónov.
Zatiaľ čo obciam v Poľsku alebo Maďarsku je dovolené určovať
si vlastné strategické rámce pre fungovanie svojich regiónov,
riadenie na Slovensku je na tejto úrovni skôr nefunkčné z dôvodu
nedokončeného procesu decentralizácie. Prehodnotenie kompetencií
zverených miestnym samosprávam, ako aj ústrednej vláde je
kľúčom k stimulácii potlačeného ekonomického a inovačného
potenciálu našich regiónov. Zároveň by zásadná zmena v súčasnosti
používaného systému alokácie podielových daní samosprávam
mohla hrať rozhodujúcu úlohu pri vybudovaní fungujúceho a
systematického regionálneho rozvoja, ktorý by sa mohol organicky
vyvíjať bez výraznejších zásahov ústrednej vlády.

“

Veľké inovácie už
nie sú výdobytkami
osamelých bystrých
myslí, ale výsledkami
efektívnejšej spolupráce.
MATEJ OVČIARKA

Vedúci odboru
regionálneho rozvoja,
Košický samosprávny kraj

“

Rozdiel medzi
slovenskými
a zahraničnými
regiónmi je primárne
v používaných
implementačných
nástrojoch na
rozdeľovanie EŠF. Výber
projektov predchádza
vyhláseniu výzvy
a alokácii zdrojov, teda
neprihlasujeme sa do
jednotlivých výziev
s jasnou predstavou na čo
budú financie použité.
EDUARD DONAUER

Splnomocnenec primátora
pre strategické plánovanie,
Magistrát mesta Bratislava

“

Samosprávy sú
aktuálne výrazne menej
konkurencieschopné ako
tie v ostatných krajinách
V4 v oblasti poskytovania
stimulov pre investorov.
MARCEL GIBÓDA

Viceprimátor, Magistrát
mesta Košice

“

Máme uspokojivé
životné podmienky,
máme ľudský kapitál,
ktorý je ochotný
vzdelávať sa, ale v tejto
produkčnej funkcii
existuje iná premenná,
ktorá nefunguje - dobrá
správa. Potrebná by
bola zmena kompetencií
nielen na úrovni
miestnych samospráv,
ale aj samotnej ústrednej
vlády. Vláda nemusí riešiť
ekonomiku Košického
kraja. Pokiaľ nedovolíme
regiónom postarať sa
o seba, k podstatnému
regionálnemu rozvoju
nedôjde.
ANTON MARCINČIN
Spoluzakladateľ,
Regionálny rozvoj teraz!
/ Bývalý riaditeľ sekcie
regionálneho rozvoja,
Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja
a informatizácie

KOŠICE INVEST ’21
Zástupcovia súkromného sektora v Košiciach, vrátane malých a
stredných podnikov, ako aj veľkých spoločností, zdieľajú vzájomnú
perspektívu zdôrazňujúcu význam vytvárania kultúry podpory a
rozvoja podnikateľských nápadov. Veľké korporátne spoločnosti majú
vo svojich globálnych sieťach veľmi výhodné postavenie a aktívne
sa zapájajú do podpory regionálneho rozvoja v rámci košického
regiónu. Aj keď korporáty tvoria pevný základ, potrebujeme tiež
špecializované malé a stredné podniky, ktoré budú reprezentovať
určitú oblasť odborných znalostí. V tak variabilnom podnikateľskom
ekosystéme bude atraktívnejšie snažiť sa preraziť s ambicióznymi
startupovými konceptami. Mentorstvo, ako aj vhodnú infraštruktúru
a spojenie s globálnymi inštitúciami môže na svetovej úrovni
zabezpečiť nový projekt CNIC. Subjekty zo súkromného sektora sa
musia zaviazať, že budú v rámci Košického kraja podporovať aktuálne
realizované projekty založené na inováciách a technológiách, a tak sa
podieľať na podpore rozvoja kreatívneho ekosystému. Globalizácia a
digitalizácia otvárajú nekonečné možnosti v oblasti medzi-sektorovej
spolupráce. Aktéri v rámci podnikateľského sektora musia taktiež
posilniť vzájomnú spoluprácu na úrovni svojich portfólií.

“

Košice majú skvelú
predispozíciu pre
podnikanie, dokážeme
veľmi rýchlo doručiť
výrobky a služby do
celej EÚ. Početné
odvetvia podnikania tu
veľmi dynamicky rastú
a investori si začínajú
všímať pozitívnu
geografickú polohu Košíc.

“

Každá oblasť
podnikania môže fungovať
v Košiciach, rovnako aj
inovácie. Produktové
inovácie a aplikovaný
alebo integrovaný výskum
sú príležitosti, ktoré
majú potenciál udržať
študentov v Košiciach, ale
aj prilákať viac odborníkov.

“

Košice by mali byt
centrom nie len pre
tradičný priemysel
alebo IT sektor, ale aj
študentským centrom,
aby sme zastavili odliv
mozgov.
MIROSLAV
KIRAĽVARGA

Viceprezident pre
vonkajšie vzťahy, riadenie a
rozvoj podnikania,
U. S. Steel Košice

“

Košice sú
najrozvinutejším
mestom karpatského
regiónu, ekonomickým
a študentským centrom.
Musíme rozmýšľať
v širších súvislostiach
a neskúšať sústavne
dobehnúť Bratislavu, ale
raziť si vlastnú, originálnu
cestu založenú na
skutočnom stave. Košice
by mali byt príbehom
kontinuity.
JURAJ GIRMAN

Viceprezident Telekom
IT, Deutsche Telekom
IT Solutions / Predseda
správnej rady,
Košice IT Valley

PETER ŠOLTÉS
DALIBOR CICMAN

CEO, Promiseo

CEO, GymBeam

ĎAKUJEME
ZA VAŠU ÚČASŤ

VIAC INFORMÁCIÍ

Martin Mudrák

martin.mudrak@amcham.sk
+421/ 904 190 215

