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SIEA v regiónoch 

• SIEA svojím sídlom (Bratislava) a regionálnymi pracoviskami (Trenčín, Banská 
Bystrica, Košice) zabezpečuje svoju činnosť pre celé územie Slovenskej republiky, 
pričom má vybudovanú širokú sieť partnerov medzi subjektmi štátnej správy a 
miestnej samosprávy, podnikateľmi, výskumno-vývojovými pracoviskami a pod. 
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Cieľová skupina 
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VVI projekty 

Budovanie 
infraštruktúry 

Duševné vlastníctvo 
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Charakteristika národného projektu: 
 

ZVÝŠENIE INOVAČNEJ VÝKONNOSTI  
SLOVENSKEJ EKONOMIKY 

 

• poskytovanie poradenstva v regionálnych centrách (Trenčín, Banská Bystrica, Košice), 
čím sa významne zvýši znalostná báza a inovačná výkonnosť podnikov a klastrov; 

• realizácia špecializovaných vzdelávacích aktivít pre študentov, vedecko-výskumných 
pracovníkov a iné skupiny prispeje k zvýšeniu inovačného povedomia verejnosti ; 

• identifikácia kľúčových bariér výkonnosti podnikov a vypracovanie návrhov opatrení 
pre zlepšenie inovačného prostredia SR;  

 

 

 

Príklady aktivít: 

 Špecializované poradenstvo 

 Vytvorenie regionálnych poradenských centier v 

        v rámci pôsobenia technologickej agentúry 

 Prognostika  
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Charakteristika národného projektu: 
 

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA 

 
• vytvorenie špecializovanej komunikačnej platformy stimulujúcej vzájomnú 

spoluprácu; 

• vytvorenie podmienok pre vznik systému podpory mobilít pracovníkov v 
podnikoch, VaV pracovníkov a študentov, so zámerom zvýšiť výmenu znalostí 
a skúseností aj so zahraničím; 

• vytváranie nových partnerstiev prostredníctvom organizovania spoločných podujatí 
(konferencií, veľtrhov, stretnutí, workshopov, a i. ); 

• stimulovanie  kreativity a inovatívnosti prostredníctvom odborných súťaží; 

 

 

Príklady aktivít: 

 vytvorenie komunikačnej platformy 

 medzisektorová mobilita 

 kontraktačné podujatia  

 súťaže 
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Charakteristika národného projektu: 
 

ZVÝŠENIE VYUŽÍVANIA OCHRANY PRÁV 
DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

 

• poskytovanie konzultácií,  odborného poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov 
v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva v spolupráci s ÚPV; 

• vytvorenie jednotného informačno-kontraktačného portálu slúžiaceho 
predovšetkým na spájanie ponuky a dopytu v oblasti priemyselných práv; 

• zvyšovanie povedomia (publicita, komercionalizácia) o dôležitosti využívania 
ochrany práv duševného vlastníctva v spoločnosti,  
 

 

 

Príklady aktivít: 

 poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva  

 vytvorenie web portálu 

 zvyšovanie povedomia o duševnom vlastníctve 
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Charakteristika národného projektu: 
 

BUDOVANIE TRHU V OBLASTI ROZVOJA  
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU 

- reklama a marketing 

 - IKT - softvérové podniky  a podniky 

   poskytujúce počítačové služby 

  - architektúra 

   - dizajn a módny dizajn 

 

• tvorba nových obchodných modelov (podnikov a klastrov) 
v oblasti kreatívneho priemyslu; 

• podpora sieťovania podnikov v odvetviach kreatívneho 
priemyslu spolu s inými sektormi v hospodárstve; 

• budovanie trhu stimuláciou dopytu po výstupoch kreatívneho 
priemyslu doma aj v zahraničí (export); 

• podpora internacionalizácie domácich podnikov, najmä MSP 
v kreatívnych odvetviach hospodárstva; 
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Príklady aktivít: 

 tvorba nových obchodných 
modelov; 

 stimulácia dopytu po 
výstupoch kreatívneho 
priemyslu;  

 podpora internacionalizácie  
 



  Ďakujem Vám za pozornosť 

  

 Slovenská inovačná a energetická agentúra  
 Bajkalská 27, 

 827 99  Bratislava 2 
 Tel: +421/2/58 248 345  
 Fax: +421/2/53 421 019 

                       E-mail: office@siea.gov.sk 
                        www.siea.sk   
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