
 

Podpora inovatívnych nápadov prispieva k rozvoju Budapešti a maďarskej ekonomiky 

 

Kontakt pre média: Marian Zajko, marian.zajko@stuba.sk 

4. apríla  2019 Budapest Enterprise Agency (BEA) už po štvrtýkrát organizovala 

podujatie Startup Budapest Forum  v konferenčnej hale Bálna  ako súčasť série podujatí  

Startup Budapest Spring.  Na Fóre sa udeľovali osvedčenia víťazom 9. ročníka súťaže Be 

Smart startup a bolo to zároveň záverečné podujatie projektu slovensko-maďarskej 

cezhraničnej spolupráce SKHU/1301/4.1/103 “Vznikajúci noví podnikatelia – Rozvoj 

podnikateľského ducha na Slovensku a v Maďarsku (EYES)” v rámci programu Interreg 

V-A Slovakia-Hungary Cooperation Program, v ktorom  BEA spolupracovala s 

Maďarskou agentúrou na podporu exporu (HEPA) a Ústavom manažmentu STU (ÚM 

STU). 

 

63 startupov si podalo žiadosti o účasť v  9. ročníku súťaže Be Smart, z ktorých porota vybrala 

20 víťazov. Títo získali možnosť prezentovať svoje firmy na podujatí Futurescope v Dubline, 

v súťaži Rheinland Pitch on Danube v Budapešti a  v Düsseldorfe  a tiež na podujatí Smart City 

Summit v Lisabone. Šesť z nich, 3 slovenské a 3 maďarské dostali šancu zviditeľniť svoje 

podnikanie v rámci sprievodného podujatia Start-Up Expo, ktoré bolo súčasťou medzinárodnej 

konferencie think.BDPST. Záštitu nad týmito podujatiami prevzali Úrad primátora Budapešti a  

maďarský Národný úrad pre výskum, vývoj a inovácie (NKFIH). 

 

Podujatia tohto druhu poskytujú startupom mladých ľudí nielen príležitosť vidieť príklady 

úspešných, startupov, kontaktovať sa s nimi, ale aj prezentovať svoje rozbiehajúce sa 

podnikanie. Presviedčajú ich, že sa oplatí realizovať svoje podnikateľské nápady, ktoré sa dajú 

pretvoriť na produkty a úspešné firmy. BEA pomáha podnikateľom v behu na tejto dlhej trati a 

mesto Budapešť a maďarská vláda spolu s novými investičnými fondmi podporujú startupy. 

Súčinnosť všetkých týchto aktérov formuje príležitosti, aby sa nové nápady stávali realitou, 

pričom pomáhajú ako rozvoju Budapešti, ako aj maďarskej ekonomiky – zdôraznil Dr. Gábor 

Bagdy, viceprimátor Budapešti. 

 



 

 

 

 

 

Slovensko maďarský tím projektu “EYES”: BEA, HEPa a ÚM STU na Startup Budapest Forum 

 

Budapešť sa teší povesti najlepšieho európskeho mesta pre startupy v Európe , čo potvrdzuje 

fakt, že v ostatných mesiacoch stúpla v rebríčku miest podporujúcich inovácie. Minulý rok 

získala Budapešť vysoko prestížne európske ocenenie Startup Europe award ako mesto s 

najlepšou verejnou správou pre startupy. Na základe nedávno publikovanej britskej štúdie je 

Budapešť najlepším mestom na rozbeh startupov – uviedla pani  Piroska Szalai, predsedníčka 

správnej rady BEA. 

 

Startupy hrajú významnú úlohu v rozvoji a rozširovaní aplikácií využívajúcich umelú 

inteligenciu, mnohé nové podnikateľské  nápady pochádzajú z tejto oblasti a využívajú sa čoraz 

viac takmer vo všetkých priemyselných sektoroch.  Umožňujú podnikom zefektívňovať ich 

prevádzku a poskytovať svojim klientom kvalitnejšie služby, konštatoval pán Roland Jakab, 

vedúci združenia Koalícia pre umelú inteligenciu. 



 

Ocenení víťazi  9. ročníka súťaže Be smart na Budapest Startup Forum 

 

V rámci podujatia prebehla aj panelová diskusia na tému  “Ako môže maďarský  startup dobyť 

nové medzinárodné a domáce trhy?”, ktorej sa zúčastnili  p. Krisztián Kölkedi, poradca 

prezidenta a expert na startupy z NKFIH, p. Ádám Márton Paulovits, riaditeľ  Budapeštianskej 

burzy, pani Katalin Horváthné Négyessy,  attaché pre export  maďarského veľvyslanectva v 

Lisabone, p. Tamás Králik, CEO spoločnosti Mintech Apps  a p. Pál Bogár, líder spoločnosti 

Sincroll Drive Technologies Ltd., víťaz súťaže  Rheinland Pitch on Danube 2019. Celý program 

bol zorganizovaný v rámci projektu EYES v programe Interreg V-A Slovakia-Hungary 

Cooperation Program. 

 

Poznámka:  projekt je implementovaný s podporou Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii nepredstavujú nevyhnutne 

oficiálny postoj  EÚ. www.skhu.eu 

  

 

 

 


