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PODPOROVATELIA

SÚHRNNÁ SPRÁVA
Odborníci na inovačný ekosystém, predstavitelia verejnej správy a aktéri regionálneho rozvoja sa stretli na
virtuálnej konferencii East Innovation, aby prediskutovali možnosti zvýšenia príťažlivosť východného Slovenska
pre inovácie a talent. Mestá ako Košice alebo Prešov môžu čerpať inšpiráciu z tzv. “druhých” miest v zahraničí
ako je Brno alebo estónske Tartu.
Virtuálne podujatie East Innovation Conference sa uskutočnilo 25. novembra 2020 v Košiciach a zorganizovala
ho Americká obchodná komora v Slovenskej republike s podporou Veľvyslanectva Spojených štátov
amerických na Slovensku, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Microsoft Česká republika a Slovensko, US
Steel Košice, GlobalLogic, Slovensko-americkou nadáciou, IT Valley Košice a Creative Industry Košice.

KĽÚČOVÉ VÝSTUPY /ODPORÚČANIA:
VÝZVY PRE
CENTRÁLNU
VLÁDU

• investovať do
vzdelávania
• podporovať
rôznorodosť
• dobudovať
infraštruktúru
pre
pritiahnutie
investícií

VÝZVY PRE MESTÁ A
SAMOSPRÁVY

VÝZVY PRE
KORPORÁTNU
SFÉRU

ALL REGIONAL
STAKEHOLDERS

• stať sa lídrami budovania úspešného
• byť otvorení k spolupráci
ekosystému pre inovácie a talent
naprieč sektormi
• byť otvorení voči
prostredníctvom
novým ideám,
• nastaviť jasnú identitu mesta a rozvíjať
platforiem ako je
podporovať
ju
AmCham
podnikavosť a
• pretvoriť municipality na platformy,
startupy s cieľom • zvážiť účasť v iniciatíve
vďaka ktorým vznikajú nové riešenia,
prilákať talent
AmCham Townhall
byť inovátormi a priekopníkmi
Meetings s cieľom
• zamerať sa
• vytvárať partnerstvá, spolu-tvoriť a
diskutovať tieto otázky
na upskilling a
spolu-pracovať
vzdelávanie pre 21. na pravidelnej báze
• nebáť sa prípadných neúspechov
storočie
• dozvedieť sa viac o East
• uvedomiť si potrebu vzdelávania a
Innovation konferencii
• skúšať nové
upskillingu zamestnancov lokálnej
na webstránke a pozrieť
veci a nebáť
verejnej správy v partnerstve s
si videozáznam
sa prípadných
ostatnými aktérmi (centrálna vláda,
neúspechov
súkromný sektor)

AKO VYTVORIŤ NA VÝCHODE
SLOVENSKA ÚSPEŠNÝ INOVAČNÝ
EKOSYSTÉM?
CENTRÁLNA VLÁDA
Kľúčovou prioritou centrálnej vlády by malo byť vzdelávanie, najmä
celoživotné vzdelávanie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie má pripravených niekoľko nápadov a projektov v
tejto oblasti. Digitalizácia je dôležitá oblasť, avšak bez investovania do
vzdelávania na všetkých úrovniach – od zamestnancov centrálnej vlády,
cez samosprávy, biznis sféru až po vzdelávacie inštitúcie – nalievanie
peňazí do digitalizácie neprinesie želaný efekt. Investície do vzdelávania,
podpora rôznorodosti (využitie potenciálu marginalizovaných skupín) a
dobudovanie infraštruktúry je taktiež kľúčová. V roku 2007 zamestnával
IT sektor v Košiciach približne tisícku ľudí. Dnes v IT sektore pracuje viac
než 15 tisíc zamestnancov. Počas rovnakého obdobia vzrástol podiel
IT služieb na lokálnom HDP z 2 na 12%. Pre spoločnosti je však ťažké
prilákať ďalšie investície do regiónu kvôli chýbajúcej infraštruktúre. Úsilie
dobudovať a rozvíjať infraštruktúru mimo hlavného mesta je dôležité,
aby sa Slovensko stalo prosperujúcou krajinou so spravodlivejším
rozdelením ekonomických benefitov. Vzdelávanie je však prioritou,
ktorá by mala byť podporovaná na všetkých úrovniach – od základných
škôl cez stredné školstvo až po PhD študentov, a to v technických aj
humanitných odboroch. Medzi zručnosti pre 21. storočie patrí kreatívne
myslenie, teamová práca a plánovanie. Krajina by mala pripravovať
svoju pracovnú silu pre potreby budúcnosti, a nezameriavať sa iba
na zručnosti, ktoré pracovný trh potrebuje dnes. Dôraz treba klásť
nielen na odborné vzdelávanie, ale aj na nové zručnosti pre pracovné
pozície, ktoré zatiaľ ešte ani neexistujú. Mestá ako estónske Tartu alebo
susedné Brno sú dôkazom, že vysokokvalitné univerzity sú kľúčovou
ingredienciou pre pritiahnutie talentu a inovácií do regiónov ako je
východné Slovensko.

“

Domnievam sa, že investície do
vzdelávania, podpora rôznorodosti a
dobudovanie infraštruktúry v celej krajine
môžu z východného Slovenska urobiť
ekonomicky výnimočne silný región.

%

Odliv mozgov
a nedostatok
kvalifikovanej
pracovnej sily

33

%

Nerozvinutú
infraštruktúru
a dostupnosť
regiónu

Chceme podporovať
inovatívne huby na
národnej aj lokálnej
úrovni a rozvoj umelej
inteligencie. Vzdelávanie
je top priorita, aj v
kontexte celoživotného
vzdelávania a nástupu
štvrtej priemyselnej
revolúcie.
MAREK
ANTAL

štátny tajomník MIRRI

“

Upskilling je v
digitálnej transformácii
najefektívnejšia cesta,
ako inovovať potenciál
vlastných ľudí pre budúci
trh práce, vychovávať
talenty a zachovávať
pracovné miesta. Práve
správne nastavený
upskilling dokáže posunúť
človeka na kvalitatívne
vyššiu úroveň pracovnej
pozície a prinášať firmám
vyššiu pridanú hodnotu.
MARCELA
HAVRILOVÁ

H.E. BRIDGET
A. BRINK

Ambassador of the United
States of America to
Slovakia

Východné Slovensko trápi množstvo problémov a výrazne zaostáva za
priemerom EÚ vo viacerých ekonomických ukazovateľoch. Ak by ste sa ocitli v
roli tvorcov politík, ktorý problém by ste z hľadiska vyrovnávania regionálnych
rozdielov riešili ako svoju prioritu?

42

“

16

%

Nedostatočnú
podporu iniciatív
smerujúcich k
inováciám

7

%

Nehostinné
podnikateľské
prostredie a
investičná klíma v
porovnaní s inými
regiónmi strednej
Európy

* Prieskum realizovaný na vzorke 118 účastníkov konferencie, uvedené sú iba štyri
možnosti s najvyšším skóre

Education Industry Lead,
Microsoft Czech Republic
and Slovakia

“

Najväčšie bohatstvo
každej krajiny spočíva
v jej schopnosti uvoľniť
kreatívny potenciál
svojich slobodných
občanov.

TOMÁŠ SEDLÁČEK
filozof ekonómie
(CZ)

MESTÁ A SAMOSPRÁVY
Mesto Košice je pripravené zapojiť sa do digitálnej revolúcie spojením
kreativity a digitalizácie. Marcel Gibóda, námestník primátora mesta
Košice, zdôraznil pripravenosť mesta na partnerstvá a spoluprácu.
Vďaka spolupráci s Creative Industry Košice a ďalšími partnermi
sú Košice na dobrej ceste stať sa magnetom pre inovácie a talent.
Spojenie digitálnych technológií a kreativity je kľúčom k zvráteniu
trendu odlivu mozgov z Košíc. Súčasťou stratégie je aj perspektíva
zeleného mesta a zatiaľ neobjavenej rieky, ktorá sa môže stať
dôležitým mesto-tvorným činiteľom. Je dôležité, aby mestá pochopili
dôležitosť partnerstiev. Networking, partnerstvá a leadership spolu s
jasnou víziou sú kľúčom k tvorbe úspešného ekosystému. Pri tvorbe
ekosystému mestá nemusia začínať od nuly. Najprv je potrebné
identifikovať základ ekosystému, na ktorom možno ďalej stavať. V
tejto časti uvádzame príklad mesta Košice, ktoré už niekoľko rokov
systematicky budujú svoj ekosystém. Košice môže slúžiť ako vzor
pre ostatné mestá, aby identifikovali svoje unikátne prednosti. Po
identifikácii základných prvkov ekosystému môžu tak mestá začať
tvorivým spôsobom prepájať staré s novým, napríklad kreatívu s IT
alebo kreatívu s hutníctvom, a podobne.
• Silná identita tradičných sektorov – či už je to metalurgia alebo IT
služby, ktoré už predstavujú tradičný sektor v Košiciach
• Dedičstvo EHMK2013 – infraštruktúra a iniciatívy
• Nové sektory ako napr. kreatívny priemysel
• Silné verejné inštitúcie
• Vedúca organizácia, ktorá na Slovensku nemá obdobu – Creative
Industry Košice (CIKE)
• Silné univerzity
Rýchly rozvoj Tartu bol možný iba vďaka
tvorivej spolupráci v rámci partnerstiev
naprieč sektormi (co-creation and collaboration). Mestá nemusia vymýšľať, tvoriť a
dodávať služby pre verejnosť z vlastných síl.
RAIMOND
Môžu napríklad ponúknuť otvorené dáta,
TAMM
Viceprimátor Tartu (EE)
čo umožní súkromnému sektoru prichádzať
s novými službami – v Tartu máme
množstvo takýchto príkladov. Inovačná kapacita miest vo vlastnej réžii je obmedzená, pretože mestá majú obmedzené ľudské
aj finančné zdroje. Preto si dobrá stratégia vyžaduje model, ktorý
bude postavený na platformách pre co-creation & collaboration.
Na sieťovanie s partnermi nie je potrebný príliš veľký rozpočet. Aj s
malým rozpočtom je možné prizývať do spolupráce partnerov, čo
môže následne viesť k akcelerácii rozvoja mesta. Mestá by však mali
byť predovšetkým tými, ktorí hľadajú nové inovatívne spôsoby, ako
robiť veci, s odhodlaním budovať skvelé municipality tak, aby spolupráca s mestom bola lákavá pre aktérov z iných sektorov.
3-BODOVÝ PLÁN PRE MESTÁ
Za prvé, [mestá] by mali
byť platformou, ktorá
umožňuje iným aktérom
prichádzať s riešeniami
(solution-enabler),
a ktorá má za cieľ
vytvárať a podporovať
ekosystémy.

Za druhé,
mestá by
mali byť
inovátormi
a náročnými
zákazníkmi
voči ostatným
sektorom.

Za tretie, mestá by mali
pochopiť, že neúspechy sú v
poriadku. Niektoré inovácie sa
nemusia ukázať v konečnom
dôsledku ako úspešné, ale
treba jednoducho vedieť
akceptovať aj prípadný
neúspech.

“

Medzi aktuálne projekty
patrí napríklad iniciatíva
Európskej komisie Urban
Innovative Action, ktorú
mesto Košice zastrešuje.
Náš projekt KOŠICE 2.0 je
zameraný na vybudovanie
inštitútu, ktorý bude
podnetným priestorom pre
kreatívnu spoluprácu medzi
verejným, súkromným
a neziskovým sektorom.
Z jeho vzniku bude v
konečnom dôsledku
profitovať mesto a jeho
obyvatelia.
MARCEL GIBÓDA
Námestník primátora
mesta Košice

“

Netreba veľa hovoriť,
treba robiť – to je
dôležité. Treba chápať,
že každý môže prispieť
k celku, hoci len svojou
malou žiarovečkou. Každý
máme svoje schopnosti a
sily, ktoré môžeme vložiť
do spoločného cieľa.
MICHAL HLADKÝ

Director, Creative Industry
Košice

PRÍBEH ESTÓNSKEHO TARTU (RAIMOND TAMM)
ESTÓNSKO
• centrálna vláda – iniciátor a líder budovania ekosystému
• digitalizácia začína po páde sovietskeho bloku už v roku 1991
• do roku 2000 všetky školy v krajine online
• vláda poskytuje bezplatné tréningy
• používanie internetu v krajine vzrástlo z 29% v roku 2000 na 91%
v roku 2016
• v roku 2020, 99% služieb štátu online
TARTU
• počet obyvateľov 100 tisíc, 18 tisíc študentov
• identita: zelené univerzitné mestečko plné kultúry a inovácií, s
ambíciou stať sa najlepším mestom pre život
• samospráva bez papierov od roku 2003
• iniciátor každoročného svetového eventu sTARTUp Day 2020:
4400 účastníkov z viac než 60 krajín, 150 rečníkov, 350 startupov,
180 investorov, 2500 matchmaking stretnutí, 45 seminárov, 21
sprievodných eventov, 191 zmienok v médiách www.startupday.ee

Všetci aktéri regionálneho rozvoja sú dôležití a majú svoju úlohu pri tvorbe
inovačného ekosystému východného Slovenska. Ktorý sektor by však
mal byť lídrom v tomto úsilí a určovať agendu pre tvorbu úspešného a
funkčného inovatívneho prostredia?

32

%

Samosprávne
kraje

22

%

Akadémia

12

%

Centrálna
vláda

“

Treba poznať svoje
silné a slabé stránky. A
treba poznať skutočné
výzvy. Ak ich poznáte,
viete na základe toho
navrhnúť stratégiu a
taktiku. Nesnažte sa byť
iným mestom, než je
to vaše. Ostaňte tými,
kým ste a na tomto
základe postavte plán.
Ak vidíte aktivity, ktoré
by ste sa mohli naučiť
od druhých, urobte to.
Je zbytočné vymýšľať
koleso. Primerane riskujte
a buďte ambiciózni.
Nadchnite ostatných, aby
všetci partneri bojovali za
vaše mesto.
RAIMOND TAMM

Viceprimátor Tartu (EE)

12

%

Mestá

* Prieskum realizovaný na vzorke 118 účastníkov konferencie, uvedené sú iba štyri
možnosti s najvyšším skóre

KORPORÁT
Systémový prístup ku kultivácii nových myšlienok vo všeobecnosti
chýba. Ak sa pozrieme na Estónsko a na jeho rozvinutý ekosystém
pre startupy, ktoré lokálne vznikli – treba si uvedomiť, že počet, kvalita
a veľkosť koreluje s počtom kvalitných korporátnych pozícií, ktoré
vznikajú v korporáte na lokálnej úrovni. Je dôležité, aby bola korporátna
sféra otvorená novým myšlienkam, podporovala podnikavosť a
startupy. Tieto startupy potom môžu pritiahnuť talenty zo zahraničia, a
následne môžu byť veľmi užitočné aj pre korporácie.
V rámci korporátnej sféry je dôležité zamerať sa na nové postupy,
virtuálne líderstvo, digitálne vzdelávanie a digitálne procesy, ktoré
umožnia zavádzať prácu na diaľku resp. hybridné pracovné modely.

“

Otvorenosť novým
myšlienkam je absolútne
kľúčová pre úspešné
prepájanie nových odvetví
so starými odvetviami.
PETER KOLESÁR
Partner
at CIVITTA Slovakia

“

Spolupracujeme so startupmi,
akcelerátormi startupov, organizujeme
bootcampy a hackathony, aby sme našli
inovatívne riešenia pre rast. Púšťame sa
tiež do rôznych priemyselných odvetví
podporovaných ponukami AI a Data
Analytics.

ANDREAS TRULS
Managing Director,
Deutsche Telekom IT
Solutions Slovakia

Nebojte sa
experimentovať

Zaveďte kultúru
neúspechu

Vytvárajte pizza
teamy

Vsaďte na
experimenty.
Zaangažujte
perspektívnych
partnerov,
zaangažujte klientov.
Skúste robiť veci
postupne.

Je dôležité si
uvedomiť, že
experimenty nemusia
byť úspešné. Zaveďte
kultúru neúspechu.

Prehodnoťte veľkosť
svojho teamu.
Efektívny team, ktorý
prináša výsledky, by
mal byť taký veľký,
aby na jeho nasýtenie
postačili dve pizze.

AKO ZMENIŤ KRÍZU NA
PRÍLEŽITOSŤ?
Mnoho sektorov pocíti negatívne dopady aktuálnej krízy, ale
pozitívne krátkodobé a dlhodobé vplyvy možno už dnes pozorovať
v informačnom a komunikačnom sektore, sektore vzdelávania,
verejnom sektore a v zdravotníctve. Kríza je nepochybne impulzom
na prehodnotenie korporátnych procesov a štandardných postupov.
Znamená bezprecedentný skok do digitálu s výrazným vplyvom aj
na regióny vzdialenejšie od centra. Z hľadiska budovania ekosystému
bude najväčšou výzvou v najbližších piatich rokoch otázka, ako pomôcť
rásť malým a stredným podnikom. Menšie firmy nie sú schopné
prispôsobiť sa tak rýchlo, prevláda v nich prezamestnanosť a rýchlo
strácajú konkurencieschopnosť. Na tento problém by sa mali zamerať
klastre a inovačné centrá v najbližších piatich rokoch.

“

Dnes úplne jedno, či sedíte v
Silicon Valley alebo na Manhattane
alebo v tej najzapadnutejšej
dedinke… Veštím návrat
rustikálneho života, keď ľudia budú
pracovať pre globálne spoločnosti
z pohodlia svojich chalúp a cez
prestávku pôjdu naštiepať drevo.
Takže sen všetkých hipsterov sa
stane skutočnosťou: Áno, budete
môcť štiepať drevo v kockovanej
košeli počas konferenčnej prestávky.

“

Musíme pochopiť,
že to ako sa nám bude
dariť, je len v našich
rukách a bude potrebné
sa naučiť veľa nového.
Spoločnosti, ktoré dokážu
motivovať zamestnancov
k individuálnemu
autonómnemu
upskillingu, budú
úspešnejšie, ako firmy,
ktoré vidia upskilling ako
centrálne riadený proces.
JURAJ GIRMAN

Vice President Telekom
IT, Deutsche Telekom IT
Solutions Slovakia

TOMÁŠ
SEDLÁČEK

filozof ekonómie (CZ)

“

Čo považujete za najväčšiu hrozbu pre stredoeurópsky región v súvislosti s
dopadmi globálnej krízy v nasledujúcej dekáde?

32

%

nástup
extrémizmu a
udržateľnosť
demokracií

26

%

globálne
environmentálne výzvy a
udržateľnosť

21

%

konsolidácia
verejných
financií

11

%

Oceľ je pevne spätá
s mestom Košice a je to
materiál pre ekonomiku
zajtrajška. Vďaka
zavádzaniu najnovších
technológií do našich
výrobných procesov
máme ambíciu byť videní
ako technologická firma,
ktorá je lídrom v oblasti
umelej inteligencie nielen
na Slovensku, ale aj v
Európe.

demografická
kríza

JURAJ SABOL
General Manager
for Strategy,
U. S. Steel Košice

* Prieskum realizovaný na vzorke 118 účastníkov konferencie, uvedené sú iba štyri
možnosti s najvyšším skóre

“

Kríza praje
podnikavosti. Ešte nikdy
nebola taká príležitosť
meniť svet a hľadať
efektívnejšie riešenia na
rôzne otázky než dnes.
PETR CHLÁDEK

Riaditeľ Jihomoravského
inovačního centra Brno
(CZ)

VIAC INFORMÁCIÍ

Tešíme sa na vašu účasť
na konferencii v roku 2021!

Marek Hrubčo

kosice@amcham.sk
+421/ 904 381 638

