
SMART Education and Training Research Network for Innovation and 
Entreprenership in Sustainable Emerging Economic Sectors/ i.e.SMART- Sieť 
vzdelávania a školení pre podporu inovácii a podnikania v udržateľných ekonomických 
sektoroch. 
 
Projekt i.e. Smart je implementovaný cez program Central Europe spolufinancovaný z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na jeho realizácii spolupracuje 12 partnerov zo 
siedmich urbánnych území (Bratislava, Budapešť, Modena, Praha, Štutgart, Benátky a 
Viedeň). 
 
Základnou myšlienkou projektu je podporiť a stimulovať kreatívny potenciál začínajúcich 
bratislavských podnikateľov, prepojiť lokálnu startup komunitu s vysokými školami, ale 
celkovo prispieť k rozvoju malých a stredných podnikov v Bratislave a v partnerských 
mestách. 
Sedem regiónov, ktoré projekt realizujú, spolupracujú v rámci tzv. SMART SIETE, aby 
zaviedli novy prístup k podnikaniu. Ide o transformatívny prístup k podnikaniu. 
Cieľovou skupinou sú mladí začínajúci podnikatelia vo veku 15 – 30 rokov , ktorí sú 
povzbudzovaní a podporovaní v rozvíjaní ich vlastných nápadov a premieňaní ich do 
podnikov novej generácie s osobitným dôrazom na podporenie synergických efektov medzi 
vybranými sektormi orientovanými na budúcnosť – konkrétne zelenú ekonomiku, IKT a 
kreatívny priemysel. 
 
Projekt i.e.SMART zmení prístup k podnikateľskému vzdelávaniu v Bratislave a v 
partnerských regiónoch. Za týmto účelom sa v rámci projektu v júny 2013 spustilo 
kompetenčné centrum  SMART point Bratislava, v rámci ktorého sa na jeseň 2013 
poskytovali školenia a mentoringové služby začínajúcim podnikateľom. Tieto služby boli 
poskytované vybranými skúsenými trénermi. 
 
Školenie školiteľov –modul I. - Školenie školiteľov (Train the Smart Trainers) bol päťdňový 
seminár pre trénerov projektu i.e. Smart, ktorý sa konal 13.-17.mája 2013 v Budapešti. 
Účastníkmi boli prevažne univerzitní učitelia, profesionálni kouči a začínajúci podnikatelia 
zastupujúci sedem regiónov (Bratislava, Praha, Budapešť, Viedeň, Štutgart, Benátky a 
Modena) . Oboznámili sa s konceptom tranformatívneho prístupu k podnikaniu pre novú 
generáciu podnikov a naučili sa pracovať s najmodernejšími nástrojmi pre začínajúcich 
podnikateľov v súčasnosti. 
Školenie sa zameriavalo na tri oblasti: tvorbu myšlienok, zvažovanie či začať podnikať a 
rozbeh podnikania. Tréneri boli vsadení do roly začínajúceho podnikateľa a robili prieskum 
na podvedomé potreby bežných ľudí s cieľom priniesť nápad na inovatívny produkt alebo 
službu. Počas týždňa pracovali s nástrojmi ako Treshold map, Empathy map, Business Model 
Canvas, Validation board a ďaľšími. Praktické prednášky o procese tvorby nápadov, 
dizajnovom myslení, etnografickom výskume, technikách na rozpoznávanie spoločných 
vzorov v hromadných dátach alebo efektívnom brainstormingu viedli dánski tréneri z 
inovačného centra IBC Innovation Factory. 
Tréningový proces bol obohatený o outdoorové aktivity, kde sa účastníci navzájom lepšie 
spoznali a dozvedeli sa viac aj o svojej osobnosti. Pod vedením horských sprievodcov zo 
Švajčiarska či Brazílie sa učili ako pracovať sami so sebou, čo je kľúčom k efektívnemu 
vedeniu druhých. Diverzita účastníkov (8 krajín, 3 generácie) bola veľmi obohacujúcim 
prvkom celého seminára, ktorý sa niesol v duchu zdieľania skúseností a príkladov dobrej 
praxe z jednotlivých krajín. 
 



SMART POINT Bratislava-  14.06.2013 bol oficiálne otvorený SMART POINT Bratislava, 
v priestoroch krásnej starej továrenskej budovy, v coworkingovom priestore Connect. 
Udržateľnosť projektu by mala byť zabezpečená zapojením strategických partnerov, akými sú 
kľúčoví lokálni hráči v oblasti biznis poradenstva ako aj ekonomická univerzita v Bratislave. 
 
Školenie školiteľov –modul II. - Druhý seminár so zameraním na manažment podnikania v 
prvých štádiách a konsolidáciu, rast a inovácie v podnikaní prebehne v septembri 2013. 
Následne budú poznatky odovzdané účastníkom Smart programu - prevažne študentom 
stredných a vysokých škôl z oblastí kreatívneho priemyslu, informačných technológií a 
zelenej ekonomiky.  
 
17.10.2013 sa uskutočnil úvodný kick-off meeting, v priestoroch coworkingového centra 
Connect Bratislava. Vzdelávací program i.e.SMART je európsky program na podporu 
inovatívnych podnikateľov. Aj vďaka podpore mesta Bratislava majú vybraní účastníci 
príležitosť a výborné podmienky na to, aby rýchlo a lacno overili svoj podnikateľský nápad v 
praxi. 
 
Program vyvrcholil prezentáciou projektov počas DEMO Day, ktorý prebehol 5. decembra 
2013 v priestoroch Smart Point Bratislava na Páričkovej 18. Účastníkmi programu boli 
študenti, absolventi i pracujúci mladí ľudia z rôznorodých oblastí od IT a technológií až po 
design a manažment. Spájala ich chuť rozbehnúť vlastný projekt, prijať výzvu podnikania za 
svoju a zrealizovať to, na čo budú neskôr pyšní. Vybraných štyridsať účastníkov absolvovalo 
sériu praktických workshopov s mentormi, na ktorých rozvíjali a testovali svoje riešenia pre 
daný problém. Pracovali pritom s nástrojmi, ktoré sa bežne používajú v Sillicon Valley či 
firmách ako Google a Facebook. U nás sú však zatiaľ pomerne málo známe. Zhrnutie 
vybraných tímov do Smart Campusus nájdete tu (link). 
 
Cieľom projektu je premeniť dobré nápady na excelentné biznis plány a poslať najlepšie 
projekty na európske finále Smart Campus s biznis expertami, médiami, investormi a 
skvelými príležitosťami pre začiatok úspešného podnikania. Podujatie sa uskutoční medzi 
20.-23 májom. 2014 v priestoroch Starej Tržnice. 
 
Link na doplňujúce info: www.iesmart.com 
        www.smart-point.sk 
       www.facebook.com/smartpointSK 
 
 
 


