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"Mojím najväčším očakávaním od 
tohto štipendia je, že budem môcť 
nezávisle vykonávať svoj výskum vo 
svojej vlastnej akademickej oblasti. 
Ako výskumníčka na začiatku kariéry si 
myslím, že nájsť si miesto pre seba ako 
výskumníčku v kontexte programu 
Európskej únie Horizont 2020 je zatiaľ 
najväčšou šancou na môj 
profesionálny rast. Som si vedomá 
mnohých výhod tohto váženého 
štipendia, ako je napr. vytváranie 
prepojení s inými vedcami a pod. a 
mentoring, aby som sa stala ešte 
vhodnejšou (kandidátkou) pre budúce 
pozície. Keďže výskum je celoživotný 
nepretržitý proces, usilujem o to, aby 
sa táto príležitosť na ďalšie moje 
vzdelávanie a vedenie stala pre moju 
kariéru výdatná a odmeňujúca."
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Sıla Ceren Varış Husar, PhD, absolvovala bakalárske a postgraduálne štúdium na Technickej univerzite 
na Blízkom východe (METU) Fakulta architektúry Katedra mestského a regionálneho plánovania v 
rokoch 2009 až 2021. Bakalársky titul získala v roku 2013 a magisterský titul v roku 2016 na METU. 
Študovala na Viedenskej technickej univerzite v Rakúsku v rámci výmenného programu Erasmus+ 
počas dvoch semestrov (2014-2015) v období jej magisterského štúdia. V novembri 2021 ukončila 
doktorandské štúdium na Katedre mestského a regionálneho plánovania METU. Zaujíma sa o mestské a 
regionálne témy, regionálne inovácie a ekonomický, sociálny a priestorový rozvoj. Profesionálne 
analyzuje dynamiku mesta a okolia.  Profesionálne analyzuje dynamiku mesta a regiónov 
prostredníctvom výskumu a praxe v rôznych mierkach. Témy, ktorým sa v poslednom čase venuje, sú 
modely priemyselnej výroby, vzťah inovácií s priestorom a ich vplyv na rozvoj regióna. Pokračuje vo 
výskume v rôznych kontextoch na mestskom a regionálnom meradle z celého sveta. 
"Po ukončení doktorandského výskumu som si uvedomila, že jedným zo spôsobov, ako môžem 
pokračovať vo svojej akademickej kariére, je rozvíjať nápady a projekty, ktoré by dynamicky produkovali 
riešenia pre súčasné mestské a regionálne problémy prostredníctvom prispievania do príslušnej 
akademickej rozpravy. Pokračovanie vo výskume v konkrétnej zemepisnej šírke predstavuje riziko, že 
obmedzím rozsah mojich vedomostí, zručností a kompetencií. Na prekonanie tejto situácie som si 
uvedomila, že je pre mňa výhodnejšie robiť výskum nielen s využitím národných zdrojov, ale aj 
hľadaním príležitostí na medzinárodnej pôde. Keďže štipendium SASPRO 2 je zamerané na podporu 
mladých akademikov na rozvoj ich postdoktorandskej kariéry, v daných podmienkach ma to motivovalo 
prihlásiť sa. Tiež si myslím, ako som už pojednávala vo svojej dizertačnej práci, jedinečné vlastnosti 
každého miesta zohrávajú efektívnu úlohu v ich budúcnosti. Pochopenie inovačnej dynamiky regiónov v 
krajinách strednej a východnej Európy so špecifickým zameraním na Slovensko mi pomôže prispieť k 
budúcej regionálnej politike a pochopiť súvislosti aj mimo mojej domácej krajiny. Tento fond ma zaujal 
najmä tým, že mi pomôže rozvíjať  perspektívu odvetví prostredníctvom zberu primárnych údajov a 
zapájania sa do neakademických sektorov."

ZHRNUTIE PROJEKTU

Výskum regionálnej inovačnej kapacity - REGINNO
Regionálna ekonomická výkonnosť bola do značnej miery ovplyvnená kombináciou 
existujúcich znalostí rôznymi spôsobmi, produkciou a absorpciou nových znalostí a ich 
transformáciou na inovácie v regióne. Tieto vplyvy pomáhajú regiónom pripojiť sa k národným 
a dokonca medzinárodným ekonomikám. Disciplíny ako ekonómia, regionálna veda a 
plánovanie skúmali vzťah inovácií a priestoru. Jedným z hlavných determinantov regionálnej 
inovácie je vedomostná základňa v regióne. Cieľom tohto projektu je preskúmať regionálnu 
inovačnú kapacitu regiónov na úrovni NUTS 3 na Slovensku a v susedných krajinách strednej a 
východnej Európy z hľadiska sektorov, zamestnanosti a ľudského kapitálu. V rámci výskumu je 
možné využiť sekundárne údaje získané od verejných inštitúcií, predovšetkým Štatistického 
úradu SR, OECD a Eurostatu. Analyzované sú lokálne aj globálne štatistické modely. Lokálne 
štatistické modely vytvorené s komponentmi, ktoré pozitívne ovplyvňujú regionálne inovácie, 
ukazujú, že geografická poloha má rôzne vplyvy na inovačné výstupy špecifické pre provincie 
Turecka (Varış, 2021). Cieľom projektu je replikovať koncepčný model a otestovať ho v 
podmienkach Strednej Európy charakterizovaných niekoľkými menšími krajinami a veľkými 
regionálnymi rozdielmi. Tento výskum, pomocou priestorovej a štatistickej analýzy lokálnej 
dynamiky a prostredníctvom globálnych aj lokálnych modelov, navrhuje rozvoj regionálnych 
inovačných politík predovšetkým na Slovensku. Predpokladom je, že tieto analýzy budú 
vychádzať z odvetví výroby v regiónoch, technológií, znalostí a intenzity výskumu a vývoja v 
odvetviach. Výskum prispeje k diskusiám v oblasti regionálnych inovácií a odbúravaniu 
regionálnych disparít a vytvorí praktické návrhy pre regionálnu politiku na Slovensku a v 
susedných krajinách.
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Tento pprojekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu 
Európskej únie Horizont 2020 v rámci Marie Skłodowska-Curie Dohody o 
grante č. 945478.  
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