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Podnikanie

Kapitál ľudských zdrojov v oblasti tvorby a realizácie inovácií je sústredený 
predovšetkým v akademickom a podnikateľskom prostredí. Jeho využitie 
v prospech rozvoja mesta je veľmi dôležité. Úloha rozumného mesta 
spočíva najmä vo vytvorení a aktívnej podpore zázemia pre inovátorov 
a začínajúcich podnikateľov. Dôležitá je komunikácia medzi mestom 
a podnikateľmi vrátane tých začínajúcich, ktorá by sa mala postupne 
zjednodušovať, aby sa odbúrala byrokratická a administratívna záťaž. 
V tomto kontexte má mesto možnosť a prostriedky pomôcť nádejným 
podnikateľom, firmám a inovátorom, ktorí chcú začať podnikať aj v 

oblastiach týkajúcich sa myšlienkového prístupu smart city. Táto pomoc 
nemusí spočívať len v samotnej finančnej podpore. Môže sa týkať aj 
iných foriem pomoci, napríklad zdieľané dáta, kontakty a napojenie na 
rôznych stakeholderov, komunikácia, možnosť testovať svoje prototypy 
v mestskom prostredí (koncept Living Lab) a iné. Výhodou pri podpore 
podnikateľov v oblasti inovácií je tiež podpora vzniku nových pracovných 
miest a uplatnenie mladých profesionálov na trhu práce – teda lepšia 
efektivita využívania ľudských zdrojov, ktorými Bratislava disponuje.

Vytváranie podmienok v meste Bratislava tak, aby sa mesto stalo inovačným a podnikateľským centrom v širšom regióne, zlepšovanie miestneho 
podnikateľského prostredia a podmienok na implementáciu inovatívnych riešení a podpora rozvoja excelentnej vedy, výskumu a inovácií na území 
mesta.

Podpora a propagácia inovatívnych riešení a ich spájanie s praxou 

MESTO SA MENÍ : INOVATÍVNE MESTO
Strategický cieľ – SPOLUPRÁCA

Opatrenia

• Počet novozaložených výskumno-vývojových a kreatívnych centier vytvorených subjektami súkromného sektora na území mesta
• Počet novozaložených malých a stredných podnikov na území mesta
• Počet zrealizovaných súťaží a výziev na zapojenie podnikateľského a kreatívneho sektora v rámci rozvojových aktivít mesta
• Počet podporených talentov

• vytvorenie funkčnej interaktívnej on-line databázy na podporu aktivít podnikateľov - inovátorov a kreatívnych centier, testovanie inovatívnych 
riešení v praxi v kontexte mesto ako živé laboratórium (tzv. LivingLab),

•  vytvorenie kreatívneho mestského centra na podporu a rozvoj kreatívneho talentu, podnikateľského ducha a netechnologických inovácií s použitím 
informačných technológií ako aj na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (na báze transformácie nevyužívaného objektu, tzv. brownfield),

• sprostredkovanie prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe a podpora spolupráce výskumného, akademického a súkromného sektora.

Merateľné ukazovatele

Využitie inovačného potenciálu začínajúcich podnikateľov



Bratislava rozumné mesto 2030

Aktívne projekty:
CERIecon – regionálna inovačná ekosystémová sieť Centrálnej Európy, prepojenie jednotlivých zložiek inovačného podnikateľského ekosystému 
(vzdelanie – veda a výskum – podniky – podporné inštitúcie a verejná správa). (ERDF, Program Interreg Central Europe, rozpočet mesta / hlavné 
mesto Bratislava, SBA)

Fablab – podpora otvorenej platformy digitálnych technológií pre dizajnérov, vývojárov, umelcov a študentov a širokú verejnosť (individuálne 
dotácie, rozpočet mesta)

Urban Manufacturing – výmena skúseností medzi partnerskými mestami a regiónmi s cieľom zlepšiť politiku miest v oblasti podpory in-
ovačnej infraštruktúry, zostavenie akčného plánu pre podporu priestorov pre spoluprácu začínajúcich podnikateľov (ERDF, Program InterregEurope, 
rozpočet mesta / hlavné mesto Bratislava)

MUNISS – medzinárodná medziuniverzitná súťaž na báze spolupráce mesta a vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúcií – STU v Bratislave 
(rozpočet mesta)

Projekt Nová Obchodná – riešenie vizuálneho smogu systematickou spoluprácou jednotlivých zainteresovaných strán (Obchodná ulica a 
okolie o.z., hlavné mesto Bratislava, Staré mesto Bratislava, Mestský ústav pamiatkovej ochrany, obchodníci a majitelia budov) 

Kultúrno-kreatívne centrum Bratislava (budova v majetku Ministerstva kultúry SR)– využitie priestorov Hurbanových kasární v centre 
mesta pre inovatívne start-upy v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu (IROP, štátny rozpočet, rozpočet mesta / hlavné mesto Bratislava)


