
 

Štefánikova 15,.811 05 Bratislava, Slovenská republika 
eu2020@vicepremier.gov.sk 
www.vicepremier.gov.sk 

Uplatnenie politiky súdržnosti v rámci Stratégie inteligentnej špecializácie ako 
nástroja na lepšie ukotvenie krajín V4+4 v globálnych hodnotových reťazcoch  

KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 
Streda,  5. jún 2019  

Miesto konania: Hotel Tatra  
Námestie 1. mája 5,  811 05 Bratislava, Slovensko 

 

PROGRAM 

8:00 - 9:00 Registrácia účastníkov konferencie 

9:00 - 9:15 Príhovor a otvorenie konferencie 
Patrik Krauspe, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu 

9:15 – 10:00 

 

Globálne hodnotové reťazce: Súčasné výzvy  

Budúcnosť inteligentnej špecializácie a medziregionálnych inovačných 
investícií (Interreg komponent 5)  
Peter Berkowitz, Európska komisia,  Generálne riaditeľstvo pre 
regionálnu a mestskú politiku 

10:00 – 10:45  Globálne hodnotové reťazce: Súčasné výzvy  

Kvalita priamych zahraničných investícií  
Ana Novik/Martin Wermelinger, Divízia investícií, OECD 

Politický pohľad na globálne hodnotové reťazce 
Austin Kilroy, Senior ekonóm, Skupina Svetovej banky 

10:45 – 11:15 Prestávka, občerstvenie 

11:15 – 12:15 

 

Globálne hodnotové reťazce  (GHR):  Skúsenosti a výzvy  v členských 
štátoch V4 + 4: legislatívne, ekonomické a spoločenské podmienky, 
príklady prepojenia a úspešnej spolupráce inovatívnych 
firiem/spoločností v rámci GHR, prekážky, ktoré obmedzujú rast 
inovatívnych firiem/ spoločností, ich konkurencieschopnosť a zapojenie 
do GHR - Blok 1 

Globálne hodnotové reťazce v strednej a východnej Európe - súčasná 
situácia 
Jana Vlčková, Vysoká škola ekonomická v Prahe (CZ) 

BME na ceste k inováciám: Úloha univerzity v globálnych 
hodnotových reťazcoch 
János Levendovszky, Technická a ekonomická univerzita v Budapešti 
(HU) 

12:15 – 13:15 Prestávka, obed  
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13:15 – 14:15 
 

Globálne hodnotové reťazce  (GHR):  Skúsenosti a výzvy  v členských 
štátoch V4 + 4: legislatívne, ekonomické a spoločenské podmienky, 
príklady prepojenia a úspešnej spolupráce inovatívnych 
firiem/spoločností v rámci GHR, prekážky, ktoré obmedzujú rast 
inovatívnych firiem/ spoločností, ich konkurencieschopnosť a zapojenie 
do GHR - Blok 2 

Skúsenosti slovenských technologických MSP v procesoch globálneho 
hodnotového reťazca 
Štefan Vrátny, Business & Innovation Center, Bratislava (SK) 

Bulharská biofarmácia a výzvy pre integráciu európskych hodnotových 
reťazcov  
Emanuela Todeva, Univerzita sv. Márie, Londýn (UK) 

Poľské inovatívne spoločnosti v globálnych hodnotových reťazcoch 
Marcin Sowa, Ministerstvo investícií a rozvoja, Varšava (PL) 

14:15 – 14:45 Prestávka, občerstvenie 

14:45 – 15:45 Potenciálne potreby politík a budúce činnosti v rámci 
medziregionálnych inovačných investícií 

Panelová diskusia  
moderovaná predstaviteľom DG Regio 

15:45 – 16:30 Zhodnotenie a záver konferencie  
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