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Výzva JA Citi International Innovation Camp 
 
Svet 21. storočia je odborníkmi charakterizovaný ako svet paradigmálnej zmeny. Vplyvom rôznych 
faktorov sa zmenilo a neustále mení úplne všetko. Napriek tomu sa vyspelé štáty snažia o prijatie spoločnej 
vízie o ďalšom smerovaní. 
V roku 2015, na summite OSN v New Yorku, sformulovali všetky členské štáty OSN, zástupcovia 
občianskych spoločností, podnikateľskej sféry, akademickej obce a občanov všetkých kontinentov Ciele 
udržateľného rozvoja (z angl. SDGs – Sustainable Development Goals). Ciele trvalo udržateľného 
rozvoja sú výzvou, aby všetky krajiny – chudobné, bohaté a krajiny so strednými príjmami – prijali opatrenia 
na podporu prosperity a zároveň na ochranu planéty. Týchto 17 cieľov predstavuje program rozvoja 
na nasledujúcich 15 rokov (2015 – 2030).  
Udržateľnosť je komplexnou oblasťou, ktorá sa dotýka všetkých sfér spoločenského života. Hovoríme 
nielen o ekologickej udržateľnosti, ale tiež o spoločenskej a ekonomickej udržateľnosti. Koncept 
udržateľnosti bude kľúčovým princípom pre všetky spoločenské či podnikateľské aktivity. Všadeprítomné 
technológie a inovácie môžu byť skvelým nástrojom ako tieto výzvy prijať a riešiť. 
 

Výzva znie: Inovácie pre udržateľnú budúcnosť 
 

Popremýšľajte o novom produkte, službe alebo aplikácii, ktorá by v kontexte SDGs mohla 
pomôcť vám alebo komukoľvek inému. Zamyslite sa, ako by ste pomocou technológií 
riešili výzvy SDGs pre lepšiu a udržateľnejšiu budúcnosť. Zamerajte sa primárne na jednu 
z oblastí SDGs. Riešenie nemusí byť finálne ani dokonalo technicky prepracované. 
Sústreďte sa skôr na celú ideu produktu alebo služby. Využite svoju  
kreativitu, myslite na konkurencieschopnosť a podnikateľský aspekt vášho riešenia. 

 
Pri riešení výzvy vám môžu pomôcť tieto body: 
• Zamyslite sa nad témou udržateľnosti na Slovensku v aktuálnej situácii. Premýšľajte o stave 

jednotlivých oblastí udržateľného rozvoja v našej krajine a zamerajte svoju pozornosť na užší 
výber. 

• Vychádzajte zo základného predpokladu, že práve technológie môžu byť riešením pre udržateľnú 
budúcnosť našej krajiny. 

• Analyzujte špecifické výzvy, ktorým čelí zamýšľaná cieľová skupina. Vaša pozornosť by mala 
smerovať na konkrétne technologické riešenie konkrétneho problému/problémov. 

• Navrhnite technologický produkt, službu alebo aplikáciu, ktorá odstráni alebo prispeje 
k výraznému zníženiu problémov cieľovej skupiny vo vami vybranej oblasti udržateľného rozvoja.  

• Sústreďte sa na regionálne riešenia, ktoré môžu (ale nemusia) mať potenciál globálneho dosahu.   
• Nezabúdajte na konkurencieschopnosť a inováciu.  
• Vaše riešenie by malo obsahovať podnikateľský koncept – biznis model, ktorý bude realizovateľný, 

finančne primerane náročný a dlhodobo udržateľný.     

Na prezentáciu bude mať každý tím 4 minúty. Do prezentácie sa musia zapojiť všetci členovia tímu. 

Hodnotiace kritériá poroty: 
 Obsah (koncept udržateľnosti, využitie technológií vo vašom riešení) 
 Kreativita (inovačný prínos, potenciál a originalita vášho riešenia) 
 Aplikovateľnosť (realizovateľnosť vášho riešenia s ohľadom na súčasné zdroje) 
 Prezentácia (zaujímavé a profesionálne predstavenie riešenia) 
 Spolupráca v tíme 

Zdroje:  
1 | https://globalnevzdelavanie.sk/ciele-udrzatelneho-rozvoja/  
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