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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

 

Uznesenie č.__/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

I. berie na vedomie 

 

1. Priebežnú správu o činnosti združenia právnických osôb INOVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA  

Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom informovať poslanecký zbor ako aj verejnosť 

o dosiahnutých výsledkoch za prvý rok činnosti a vízii združenia právnických osôb INOVIA 

pre nasledujúce obdobie. 

 

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta. 
 
  



MATERIÁL 

INOVIA – priebežná správa o činnosti 
22.8.2022 

Spracoval: Ing. Vlastimil Kocián, riaditeľ združenia INOVIA 

Predstavenie združenia INOVIA 
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v spolupráci s Mestom Žilina (MŽ) a so Žilinskou univerzitou v Žiline 

(ŽU) spoločne založili inovačné centrum INOVIA.  

Cieľom združenia je najmä podpora podnikateľského prostredia, kreativity, inovácií, digitálneho 

rozvoja, vytváranie funkčných partnerstiev, budovanie vzdelanostného regiónu, prezentácia regiónu 

pre prísun investícií a kvalitnej pracovnej sily.  

Zámer vzniku inovačného centra je súčasťou regionálnej inovačnej stratégie od roku 2006. Inšpiráciou 

pre vznik takéhoto centra sú funkčné organizácie tohto typu v Českej republike, ktoré vytvárajú celý 

inovačný ekosystém firiem, samospráv a univerzít. Výsledkom je vznik nových firiem, rozvoj malých 

a stredných podnikov, atraktivita regiónu pre študentov a pracovníkov, ako aj prísun zahraničných 

investícií.  

Na valnom zhromaždení bol dohodnutý mechanizmus členského a rozhodovacie právomoci medzi 

zakladajúcimi členmi v rozložení: 

▪ ŽSK  45% 
▪ Mesto Žilina 45% 
▪ ŽU  10% 

 
Vo valnom zhromaždení združenia zastupujú jednotlivých členov združenia štatutári zakladajúcich 

organizácií – p. Peter Fiabáne (MŽ), p. Erika Jurinová (ŽSK) a p. Ján Čelko (ŽU). 

Do dozornej rady boli nominovaní p. Vladimír Randa (MŽ), p. Peter Weber (ŽSK), p. Jozef Ristvej (ŽU), 

pričom predsedom dozornej rady bol zvolený p. Vladimír Randa.  

Štatutárom združenia je Riaditeľ, za ktorého bol vymenovaný Ing. Vlastimil Kocián na skrátené obdobie 

3 rokov. 

Združenie svoju činnosť začalo v januári 2022 sformovaním základného tímu zloženého okrem riaditeľa 

zo 6 ľudí (1 na plný úväzok a 5 na skrátený úväzok) s celkovým rozsahom úväzkov na úrovni 3,5 FTE. 

Oficiálne sídlo združenia je v sídle ŽSK, svoju činnosť však realizuje v prenajatých kancelárskych 

priestoroch Na bráne 4 (1 kancelária + zasadačka a kuchynka zdieľané s ďalšími nájomníkmi). 

  



Na valnom zhromaždení 16.12.2021 boli odsúhlasené hlavné zámery združenia na rok 2022, ktoré je 

možné graficky znázorniť nasledovne: 

 

  

 

Tieto zámery smerujú k napĺňaniu hlavnej vízie združenia INOVIA, ktorou je udržať mladých 

talentovaných ľudí v regióne a pritiahnuť späť tých čo už odišli vďaka vzniku atraktívnych pracovných 

príležitostí v perspektívnych rastúcich firmách a moderných startupoch. INOVIA má tiež záujem 

pomôcť mestu a regiónu byť viac SMART, young friendly.  

Víziu INOVIA napĺňa vďaka podpore rastu existujúcich lokálnych firiem, transferu vedeckých poznatkov 

do biznisovej praxe a aktívnej podpore vzniku nových firiem postavených na nových myšlienkach. 

Okrem toho sa zapája do vytipovaných projektov v MŽ a ŽSK, kde v súčasnej minimálnej zostave vie 

pomôcť. 

V dlhodobom meradle sa činnosť INOVIA pretaví do zníženia počtu odchodov mladých ľudí do 

zahraničia, zvýšenia návratu mladých ľudí zo zahraničia, zvýšenia záujmu investorov o budovanie 

spoločností a v konečnom dôsledku k zvýšeniu aktívnej perspektívnej populácie v meste/regióne. 

 

  



Sformovanie združenia 
Združenie pri svojom spustení potrebovalo vybudovať svoju identitu a LOGO.  

 

Boli vytvorené WEB stránky združenia www.inovia.sk (aj v anglickej jazykovej mutácii). 

Rast existujúcich firiem 
Združenie sa zameriava predovšetkým na pomoc malým a stredným spoločnostiam s vlastnými 

produktami a službami s potenciálom rásť nad rámec regiónu alebo krajiny. Pre tento účel bol 

vypracovaný systematický program pomoci, ktorý začína osobným stretnutím s majiteľom, pokračuje 

základnou diagnostikou, po ktorej nasleduje podnikateľský audit (nie účtovný). Na základe výsledkov 

auditu sa spoločne s majiteľom špecifikuje potrebná miera pomoci a dohodne sa vhodný expert pre 

realizáciu pomoci. Práca s klientom vyžaduje realizáciu postupnosti stretnutí a trvá niekoľko mesiacov, 

kým prebehne potrebná expertná pomoc a je možné vyhodnotiť skutočné dopady pomoci.  

Schéma znázorňuje jednotlivé kroky procesu a počet spoločností, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých 

fázach procesu (pred lomkou je aktuálny stav, za lomkou stav predchádzajúceho mesiaca). V schéme 

je stav platný k 30.6.2022. 

 

Z uvedeného vyplýva, že za necelých 6 mesiacov činnosti INOVIA rozbehla aktívnu spoluprácu so 17 

spoločnosťami. U ôsmych spoločností prebehol biznisový audit a u 3 spoločností už prebieha aktívna 

pomoc expertov. 

Nevyhnutnou súčasťou ekosystému je sieť expertov z praxe, ktorí dokážu pomáhať odovzdávaním 

svojich skúseností ďalším firmám. INOVIA si buduje vlastnú sieť expertov z rôznych oblastí. Okrem 

vlastných expertov bolo podpísané memorandum o spolupráci so Slovak Business Agency (SBA), kde 

bude možné využívať aj expertov zo siete SBA.  

Rozbieha sa tiež spolupráca so sieťou viac ako 150 expertov začlenených do siete YNOVATE v ČR. Ich 

využívanie pre klientov INOVIA by malo byť možné od septembra 2022.  

  

http://www.inovia.sk/


Výskum a inovácie 
V oblasti výskumu a inovácií bola rozbehnutá aktívna spolupráca s viacerými výskumnými tímami ŽU 

a JLF UK (Jeseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine). Cieľom je identifikovať 

výsledky výskumu, ktoré majú komerčný potenciál a následne pomôcť zabezpečiť ich 

komercionalizáciu – prepojením s biznis partermi, alebo vznikom novej firmy. 

Doteraz sme zmapovali 29 projektov od 7 výskumných tímov a z nich vytipovali 3 projekty ako vhodné 

na hlbší biznis audit a následné prepojenie na partnerov z praxe. 

V tejto oblasti bolo nadviazané partnerstvo s Centrom pre transfer technológií UNIZA (CTT) 

a predstavené príležitosti spolupráce s INOVIA pre širšie vedenie ŽU (prorektori, prodekani pre  vedu 

a výskum). 

Vznik nových firiem 
Podpora vzniku technologických firiem bola zameraná na sformovanie medzinárodnej startupovej 

platformy CEE Startup Network v spolupráci s Moravsko-sliezskym inovačným centrom Ostrava 

(MSIC) a akcelerátorom INVENTO z Katovíc. CEE Startup Network bude poskytovať zapojeným 

startupom prístup k partnerom z troch krajín a jednoduchší vstup na tri trhy (Poľsko, Česko a 

Slovensko). Výsledkom bude startup región schopný z dlhodobého hľadiska konkurovať silnejším 

hráčom ako napr. Praha, Viedeň, Mníchov a pod. Viac informácií je k dispozícii na 

https://ceestartup.network/  

  

Štartovacou spoločnou aktivitou bude niekoľko mesiacov pripravovaná súťaž Startup Voucher, kde sa 

na jeseň 2022 zúčastní minimálne 150 startupov zo Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny a budú súťažiť 

o hodnotné finančné ceny (celkovo minimálne za 50.000€ financovaných partnermi podujatia), vstup 

do 6 mesačného akceleračného programu a prístup k súkromným investorom. Zámerom združenia 

INOVIA je pritiahnuť do regiónu minimálne 10 atraktívnych startupov, ktorým pomôže presadiť sa 

v európskom priestore. Cieľom je, aby tieto firmy potom zostali pôsobiť v žilinskom regióne. 

Centrum vyspelej robotiky 
Jedným z dlhodobých zámerov INOVIA je urobiť zo žilinského regiónu centrum robotickej 

transformácie malých a stredných firiem pre celú SR prípadne pre okolité krajiny. INOVIA chce v tejto 

oblasti zabezpečiť vybudovanie centra vyspelej robotiky (CVR) v areáli ŽU, pomoc s transformáciou 

vybraných študijných programov ŽU a prepojenia na robotické firmy, ktoré by využívali CVR jednak na 

školenie svojich pracovníkov ale aj na predvádzanie potenciálnym klientom a celkovú popularizáciu 

robotiky. 

Preto sa zástupca INOVIA zúčastnil podnikateľskej misie v Kórejskej republike, ktorú organizovala 

agentúra SARIO v spolupráci so slovenskou ambasádou v Kórejskej republike. V rámci misie prebehli 

prvotné stretnutia so zástupcami univerzít, regiónov aj privátneho sektora. Pokračovaním budú 

rokovania o konkrétnych formách spolupráce medzi jednotlivými aktérmi. 

https://ceestartup.network/


Publicita 
Z hľadiska publicity bola najvýznamnejšou akciou konferencia Inovačný rozvoj regiónov, ktorú 

združenie INOVIA organizačne prevzalo od ŽSK. Na konferencii sa zúčastnilo takmer 100 ľudí zo 

súkromného, akademického aj verejného sektora a riešili sa otázky „Aké sú dnes najväčšie výzvy v 

inováciách a ako ich plánujeme zvládnuť? Ako sa prispôsobiť rýchlym zmenám vo svete? Ako je to s 

inováciami v regióne Žiliny?“ 

V rámci slávnostnej časti programu predsedníčka ŽSK p. Erika Jurinová v rámci programu odovzdávala 

ocenenia Inovácie Žilinského kraja.  

Jedným zo zaujímavých výstupov konferencie je pohľad účastníkov na inovácie a ich nevyhnutnosť pre 

budúcnosť regiónu, ktorý veľmi dobre vystihuje priložený wordcloud. 

 

O zámeroch, činnosti a aktivitách INOVIA bolo vydaných niekoľko tlačových správ, článkov 

a rozhovorov v lokálnych médiách (napr. HrajZaKraj, Radničné noviny, Spravodaj ŽU). 

Predstavitelia INOVIA sa tiež zúčastnili viacerých podujatí, kde prezentovali zámery a nadväzovali nové 

kontakty. Napr. medzinárodné konferencie YNOVATE (Liberec) a EFFECT SME (Ostrava), odborné 

konferencie Clevernet (Žilina) a InnoIndustry (online).  

Podané projektové zámery 
Projekty, kde je INOVIA žiadateľom alebo partnerom: 

- Prepájanie mladých vedcov s praxou – rezerva predsedu vlády SR 

- Visegrad fund – projekt pre aktivít v rámci súťaže Startup Voucher 

Projekty, kde INOVIA spolupracovala na príprave: 

- Interreg SK-CZ – v spolupráci s klastrom ZAIT 

- Zintech – v spolupráci s UNIZA, ZAIT a CEIT 

- eGOV – Malé zlepšenia digitálnych služieb – Mesto Žilina 

V súčasnosti prebieha intenzívna komunikácia s MIRRI (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie) v rámci prípravy dlhodobého strategického projektového zámeru budovania 

regionálneho inovačného ekosystému, ktorý môže priniesť podporu zámerov združenia INOVIA až vo 

výške 12 mil. € z pripravovaného operačného programu Slovensko. Projekt by mal pomôcť vybudovať 

dlhodobo udržateľné inovačné centrum INOVIA vďaka pokrytiu nákladov na prvotnú infraštruktúru, 

personálne náklady a náklady na expertov vo fáze budovania trvalých príjmov inovačného centra. 

Vďaka tejto podpore môže v Žiline vzniknúť plnohodnotné inovačné centrum (aspoň čiastočne 

porovnateľné s inovačnými centrami vo vyspelej Európe), ktoré bude dlhodobo napĺňať zámery 

zakladateľov a zvýši atraktivitu mesta ako perspektívneho miesta pre život mladých podnikavých ľudí. 



Budovanie komunít a partnerstiev 
V rámci podpory vzniku nových firiem boli spomínané partnerstvá s MSIC a INVENTO v rámci prípravy 

medzinárodného startupového ekosystému CEE Startup Network.  

Memorandum o spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) okrem zdieľania expertov umožňuje 

rozvíjať aj ďalšie formy spolupráce podporujúce podnikateľské prostredie v regióne. 

INOVIA sa v auguste stala asociovaným členom siete YNOVATE, čo uľahčí spoluprácu s inovačnými 

centrami z Českej republiky. 

V akademickom prostredí bola nadviazaná spolupráca okrem ŽU a JLF UK aj s Katolíckou univerzitou 

v Ružomberku (KU), kde v priebehu najbližších dní bude uskutočnený pracovný workshop 

s predstaviteľmi vedenia KU. 

Z ďalších zaujímavých organizácií a inštitúcií boli nadviazané spolupráce s inovačným klastrom 

INOVATO, s konzultačnou spoločnosťou CIVITTA, Jihomoravským inovačním centrem – JIC Brno, 

Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), žilinským IT klastrom ZAIT a ďalšími. 

Záver 
Okrem bežnej činnosti združenia nás na jeseň čakajú dôležité výzvy: 

- kvalitná príprava projektu pre MIRRI – aby do regiónu prišlo 12 mil. € na podporu inovačného 

ekosystému a tieto prostriedky boli využité pre vybudovanie dlhodobo udržateľného 

inovačného centra, 

- organizačné a finančné zabezpečenie súťaže Startup Voucher + pritiahnutie zaujímavých 

startupov do nášho akcelerátora 

- asistencia a podpora mestu Žilina pri príprave vybratých projektových zámerov s cieľom 

získania externých zdrojov financovania 

 

Viac informácií o činnosti združenia sa nachádza na stránkach www.inovia.sk  

 

 

 

 

http://www.inovia.sk/

