
 
 
HANGOUT projekt- InnovatorsConnect 
( videokonferenčné besedy) 
 
 
Úvod 

Navrhovaný projekt nadväzuje na závery medzinárodnejkonferencie „Inovácie: Budúcnosť 
Slovenska“, organizovanej  Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a 
Americkou obchodnou komorou v SR pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí 
a európskych záležitostí, M.Lajčáka (24. až 26. apríla 2013). Predstavitelia slovenskej vlády, 
podnikateľského sektora, akademickej obce a zahraniční hostia z USA a Taiwanu spoločne diskutovali 
o podpore inovatívnych oblastí podnikania na Slovensku, ako aj o koncepčných riešeniach a jednotnej 
stratégii v oblasti inovácii. Účastníci konferencie zdôraznili, že ak Slovensko chce prosperovať, 
ekonomika musí byť konkurencieschopná a stáť na vedomostiach. Úlohou slovenskej zahraničnej 
služby je aj identifikovanie oblastí pre medzinárodnú spoluprácu a podpora medzinárodných 
partnerstiev. Každá moderná diplomacia musí mať aj ekonomický rozmer,čo sa odráža aj v aktivitách 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Zámerom konferencie 
bolo iniciovať diskusiu o potenciáli Slovenska ako destinácie pre vedu a výskum a otvoriť otázku, čo 
môže podnikateľská komunita v spolupráci s akademickou obcou a vládou urobiť, aby sa urýchlila 
transformácia Slovenska na vedomostnú ekonomiku. Konferencia viedla ku konkrétnym akčným 
krokom, ktoré MZVaEZ SR priebežne napĺňa.  
 

Na úrovni ŠTAT1 P.Buriana bola vytvorená neformálna pracovná skupina, pozostávajúca zo 
štátnych tajomníkov niektorých ministerstiev, zástupcov akademickej obce a podnikateľského sektora, 
na ktorej sa majú prerokovávať podnety a námety vedúce k realizácii záverov konferencie k inováciám 
a k rozvoju vedomostnej ekonomiky v SR. 
 

Projekt je jedným z nástrojov navrhovaných v rámci ekonomickej diplomacie, smerujúci 
k podpore rozvoja vedomostnej ekonomiky v Slovenskej republike. MZVaEZ SR svojimi aktivitami 
chce podporovať plnenie cieľov definovaných v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky. (Pozn.: materiál „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu 
a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ schválila vláda SR v októbri 2013). 
 
Stratégia výskumu  a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 
 
 Prioritné oblasti definované uvedenou stratégiou: 
 

1. materiálový výskum a nanotechnológie, 
2. informačné a komunikačné technológie, 
3. biomedicína a biotechnológie, 
4. priemyselné technológie, 
5. udržateľná energetika a energie, 
6. životné prostredie a pôdohospodárstvo, 
7. vybrané okruhy spoločenských vied. 

 
V uvedenom zmysle boli identifikované prioritné oblasti s najväčším prienikom, kritickou 

masou projektov a investovaným objemom do infraštruktúry: 



• informačné a komunikačné technológie, 
• materiálový výskum a nanotechnológie, 
• priemyselné technológie, 
• biomedicína a biotechnológie. 

Tieto oblasti sú najsilnejšie a najperspektívnejšie z hľadiska vybudovanej znalostnej bázy v 
SR. Aby sa zistila ich prepojenosť na záujmy priemyslu, bola vykonaná analýza záujmu 
priemyselných zväzov a asociácií o takto stanovené priority, vyplývajúce z expertnosti výskumnej 
základne. 

Ciele projektu sú: 

• prispieť k budovaniu vednej politiky, vedomostnej spoločnosti a prepojenie vedy, výskumu, 
inovácií s priemyselnou sférou prostredníctvom šírenia najlepších poznatkov z inovatívnych 
krajín a možnosti vstupovania do projektov slovenských podnikateľských subjektov so 
zahraničím,  

• vytvoriť platformu na zdieľanie skúseností úspešných podnikateľov zo zahraničia so 
slovenskými inovatívnymi firmami,  

• rozšíriť povedomie v SR o kľúčových prvkoch úspešného inovačného ekosystému a pomôcť 
adaptovať tieto prvky na podmienky v SR, 

• sprostredkovať kontakty medzi tvorcami inovačných politík, slovenskými a zahraničnými 
podnikateľskými subjektmi, start-upmi a pomôcť inovatívnym firmám zo SR v získavaní 
kapitálu. 

Navrhované oblasti realizovania hangouts v prepojení na ciele a priority stratégie výskumu  
a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky: 

ZÚ Zameranie Zahraniční účastníci Účastníci v SR 
Haag Automobilový priemysel 

Svetelná technika 
  

Helsinki Biotechnológie 
Informačné a komunikačné 
technológie 

  

Washington Kybernetická bezpečnosť 
Internetová ekonomika 

  

Štokholm Geotermálna energia  
Energetická efektívnosť, 
úspory energií 

  

Tel Aviv  Informačné a komunikačné 
technológie – sociálne siete 
Vedy o živote (Lifesciences) 

  

 
 
Všeobecná úloha pre ZÚ: 
 

 Podpora intenzívnejšej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií na úrovni štátnych 
orgánov, akadémií vied, podnikateľských zväzov a podnikateľských subjektov.  
 Poskytovať podporu pri iniciovaní takých projektov, ktoré budú prepojené na priority SR a EÚ 
vo výskume, vývoji a v inováciách s jasným nadrezortným a medziodborovým zameraním, napr. v 
oblasti energetiky, zelených technológií, dopravných materiálov a systémov, biomedicíny, 



biotechnológií, informatiky, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu - využijúc najlepšie 
skúsenosti štátov s rozvinutými inovačnými projektmi a skúsenosťami, podporiť MSP. 

Od ZÚ sa očakáva výber vhodného partnera na diskusie v rámci HangoutInnovatorsConnect, 
spolupráca pri stanovovaní tém prezentácií a diskusií, v súčinnosti s MZVaEZ SR - SHSP 
rozpracovanie téz a spolupráca v oblasti technickej realizácie videokonferencií. 
 
Odborná spolupráca pri prepojení na hlavné priority stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky:  

 
• P.Magvaši – poradca predsedu vlády SR pre makroekonomiku 
• J.Pastorek – splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie   
• E.Májková – podpredsedníčka SAV 

 
Hlavní partneri v SR v oblasti podpory technickej realizácie projektu a pre oblasť IKT:  

Google, Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku (SAPIE), Neulogy, inkubátory Spot, Connect, VTP 
a Eastcubator. Besedy sú zabezpečené prostredníctvom aplikácie Google+ Hangout. Projekt zohľadňuje 
limitované verejné zdroje, ktoré sú k dispozícii na podobné iniciatívy, keďže náklady súvisiace 
s projektom sú nulové.  

Technická a organizačná stránka realizovania projektu: 
• P. Kolesár - vytvoril usmerňujúci manuál, ako realizovať Hangout; 
• I.Hajdušek - vytváranie zoznamov „key-notespeakers“ z jednotlivých krajín, vytvorenie 

centrálnej databázy kandidátov na Hangouts ,pracovať na dátumoch jednotlivých prezentácií 
a zabezpečiť partnerov- účastníkov videokonferencií podľa jednotlivých tém a spropagovať 
konanie videokonferencií. 

• O.Sočuvka – Google, technický koordinátor Hangoutov 
 
Realizovanie vysielania a zosieťovanie: 

• Manuál v prílohe 
 
Podpora startupom 

MZVaEZ SR bude pokračovať v projekte HangoutInnovatorsConnect, zameranom na podporu 
startupov (úvodný hangout realizoval ZÚ Tel Aviv) i v prepojení na hlavné úlohy a priority stanovené 
v stratégii výskumu  a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky. 
 

V tejto fáze odporúčame zamerať sa na IT inovácie, na oblasť, kde sa dá očakávať dosiahnutie 
najrýchlejšieho účinku v spolupráci s domácimi aktérmi, ktorí sú na súkromnej úrovni v SR už veľmi 
dobre organizovaní (SAPIE, ESET, Neulogy, TheSpot, Connect, VTP, Eastcubator, AmCham, silný 
nadnárodný IT business, atď). Networking a koordinácia so súkromným sektorom sú v tomto smere 
kľúčové, aby boli dosiahnuté očakávania čo najväčšieho množstva poslucháčov.  
 
Zabezpečenie  

SAPIE dodá usmernenie, aké skúsenosti a podnety by IT start-up komunita v SR chcela počuť 
zo sveta. Následne rozšíriť hangouts aj na iné inovačné oblasti s tým, že zo súkromnej sféry bude vždy 
určený partner, ktorý bude zabezpečovať zázemie v SR, hlavne poslucháčov (Ivan Štefunko, 
Neulogy). 
 
 
 
 



Cieľová skupina v SR  
policy-makers (MZVaEZ, MH, MŠVVR, SARIO), univerzity, resp. TTOs, manažéri 

inkubátorov/akcelerátorov, podnikatelia/investori, start-uperi. 
 
Návrh tém 

• najlepšie skúsenosti a dosiahnuté úspechy start-upov a kľúčové faktory ich úspechu,  
• politiky na podporu inovácií: prečo je model taký úspešný, 
• inkubátory: zakladanie, financovanie, manažovanie a  program technologických inkubátorov, 
• start-upy: zakladanie, financovanie, predaj,  
• podnikanie (entrepreneurship), transfer technológií 

 
 
Pripravené a navrhnuté akcie jednotlivými ZÚ  
 
Realizované - ZÚ Tel Aviv 

1. Jon Medved, founder/CEO Ourcrowd (realizované, 5000 divákov, 400 aktívnych vstupov, 
výborná odozva v SR) 

2. Mina Goldiak, Deputy Chief Scientist 
3. Yanki Margalit, serial entreprenuer, zakladateľ Aladdin Knowledge Systems, Chairman Space 

IL 
4. Azriel Kadim, CEO, TargetechInnovation Center Incubator 
5. Meir Brand, riaditeľ Google Israel 
6. Ruti Alon, General Partner, PitangoVenture Capital 
7. Yossi Smoller, riaditeľ, Technological Incubators Program, Office of the Chief Scientist 
8. Karin Mayer Rubinstein, CEO Israeli Advanced Technology Industries (IATI) 

 
ZÚ Washington navrhol na začiatok 3 diskusie formou hangouts: 

• AaronMcDaniel - Senior Director- Business Development; Global Strategy&Transformation, 
AT&T (nadnárodná spoločnosť, ktorá úspešne rozširuje svoje operácie v SR, produktovo aj 
geograficky – dňa 24.9. otvára svoje nové priestory v Košiciach. Aaron je jeden z najlepších 
stratégov a konektorov v AT&T. Prostredníctvom svojho konceptu pre start-ups, AT&T 
Foundry v PaloAlto, CA vie poskytnúť financovanie a štrukturálnu podporu pre perspektívne 
slovenské start-ups pri rozvoji ich IT projektov s následným uplatnením na trhu); 

• Kayvan Baroumand – jeden zo zakladateľov Plug&Play, v súčasnosti CEO of NEST GSV 
“ECOBATOR” – Technology Innovation Center v Silicon Valley; 

• Burton Lee – a technology venture finance, innovation, entrepreneurship and design 
professional; lecturer at Stanford University. 

 

ZÚ Helsinki  
• PekkaSivonen, úspešný fínsky podnikateľ s bohatými skúsenosťami so zakladaním start-up 

spoločností, získavaním kapitálu od business angels a venture capitals. V súčasnosti vedie 
zaujímavý projekt appcampushttp://www.appcampus.fi/about/appcampus.  Venuje sa 
coachingu a poradenstvu pre mladých podnikateľov, resp. zakladateľov nových start-up 
spoločností.  Postrehy a odporúčania by mali byť zaujímavé pre start-up komunitu na 
Slovensku. ZÚ Helsinki pracuje na tom , aby pricestoval na Slovensko.  

 
 
 
 
 
 
 



Organizačná a technické stránka prípravy hangouts so startupmi 
Vyššie popísané 
 

Organizovaná diskusia cez Google+ Hangout ukázala, že táto platforma je pri nulových 
nákladoch vhodným nástrojom pre organizovanie videokonferencií a besied s podnikateľmi 
a investormi a tiež na prezentáciu SR.  

Projekt InnovatorsConnect má potenciál priniesť reálny úžitok slovenskej ekonomike 
prostredníctvom získavania investícií a sprostredkovania expertízy zahraničných odborníkov v oblasti 
podpory inovácií. Prostredie podujatia ponúka priamy kontakt s najprogresívnejším globálnym 
podnikateľským ekosystémom a nadväzovaním B2B kontaktov bez potreby zložitej logistiky.  
 
Spracoval: vvI.Hajdušek, VOP pre vedu a inovácie ( z materiálov zainteresovaných ZÚ) 
8.10.2013 


