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SMART FACTORY HUB 
REGIONÁLNY WORKSHOP 

PODPORNÉ SCHÉMY NA TRANSFER INTELIGENTNÝCH RIEŠENÍ A INOVÁCIÍ  

V PRIEMYSLE 

utorok, 16. apríl 2019 

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 
 

 

Program 

▪ Úvod – predstavenie platformy projektu Smart Factory Hub (SFH) na medzinárodný transfer inteligentných 
inovácií, Industry 4.0. 

▪ Výsledky pilotného overenia transferu inteligentných riešení a inovácií s finančnou podporou (voucher) 
v rámci projektu SFH, predstavenie digitálneho inovačného hubu (DIH) a systému „Pocket TestBed“ na 
transfer inovácií v rámci konceptu Priemysel 4.0. 

▪ Informácie o aktuálnej výzve zameranej na podporu realizácie inteligentných inovácií v rámci operačného 
programu Výskum a inovácie (OP VaI). 

 

Elektronická registrácia účastníkov workshopu prebieha do 

15. apríla 2019:  https://forms.gle/H6TRUr4RHEYj2ja66 

 

Viac informácií: Mgr. Igor Paulíček, PhD., e-mail: igor.paulicek@sopk.sk, tel. +421 944 975 045 
 

 

https://forms.gle/H6TRUr4RHEYj2ja66
mailto::%20igor.paulicek@sopk.sk


D6.2.1 REGIONÁLNY WORKSHOP, PROJEKT SMART FACTORY HUB (SFH)                  
VÝSLEDKY PILOTNÉHO OVERENIE PODPORNEJ SCHÉMY NA TRANSFER INOVÁCIÍ INDUSTRY 4.0 
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Regionálny workshop zameraný na podporu transferu inteligentných riešení a inovácií 
v priemysle 

Cieľ: oboznámiť a motivovať slovenské MSP pre ďalšiu spoluprácu v prenose a implementácií inteligentných inovácií 
v rámci nadnárodnej regionálnej spolupráce. Podľa aktivity A 6.1. Transfer Lab pilot a A.6.2 Policy Lab Pilot vo WP6 Pilot-
instrument & model, SOPK ako partner na projekte Smart Factory HUB (SFH) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva 
SR organizuje regionálny workshop s cieľom prezentovať výsledky pilotného overenia medziregionálneho transferu 
inteligentných inovácií z oblasti Priemyslu 4.0 s podpornou schémou (vouchery). 

Zástupcovia z Ministerstva hospodárstva SR poskytnú účastníkom informácie o aktuálnej synergickej podpore transferu 
inteligentných inovácií z oblasti Priemyslu 4.0 prostredníctvom výzvy zameranej na podporu inteligentných inovácií 
v priemysle v rámci OP VaI. 

Komu je určený: Workshop je určený najmä pre výrobne orientované malé a stredné podniky (MSP) a iné zainteresované 
organizácie zo Slovenska, ktoré majú záujem na implementácii inteligentných riešení a inovácií do svojej výroby alebo 
výkonu služieb s finančnou podporou z aktuálnej výzvy zameranej na oblasť Industry 4.0.   

Organizačné zabezpečenie: Workshop sa uskutoční v priestoroch MH SR, Mierová 19, Bratislava.  

Vstup na wokrshop: Pre registrovaných zástupcov MSP a zainteresovaných organizácií je vstup voľný. 

REGIONÁLNEHO WORKSHOPU PROJEKT SMART FACTORY HUB  
16.04.2019, MH SR, Mierová 19, Bratislava 

PODPORNÉ SCHÉMY NA TRANSFER INTELIGENTNÝCH RIEŠENÍ A INOVÁCIÍ 

1. 9:00 hod. Registrácia účastníkov  

2. 9:30 hod. 

(10 min.) 

Úvod: predstavenie platformy projektu Smart Factory Hub 2017-2019 na medzinárodný transfer 
inteligentných riešení a inovácií (Mgr. I. Paulíček, PhD., SOPK). 

3. 9:40 hod. 

(60 min.) 

  

Transfer Lab pilot: 

▪ výsledky pilotného overenia transferu inteligentných inovácií s finančnou podporou – 
vouchery (Ing. J. Knopp, CSc., SOPK), 

▪ príklady dobrej praxe transferu inteligentných riešení a inovácií v SR v rámci projektu 
SFH (Mgr. I. Paulíček, PhD., SOPK), 

▪ predstavenie Národného centra robotiky a projektu digitálneho inovačného hubu (DIH) 
(prof. F. Duchoň, PhD., STU Bratislava), 

▪ Návrh a tvorba „Pocket TestBed“  systémov pre potreby transferu inovácií v rámci 
konceptu Priemysel 4.0 (doc. J. Vachálek, PhD., STU Bratislava). 

 
10:40 hod. 

(30 min.) 
Prestávka a občerstvenie 

4. 11:10 hod. 

(120 min. ) 

▪ Prezentácia aktuálne vyhlásenej výzvy z Operačného programu Výskum a inovácie 
zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-
MH/DP/2018/1.2.2-21), (Ing. I. Šutto, Ing. M. Mráz, MH SR), 

▪ Možnosti podpory podnikateľských subjektov v rámci projektu inovujme.sk  
(Ing. T. Varadínek, Slovenská inovačná a energetická agentúra-SIEA). 

5. 13:30 hod. Záver  

Vstup na podujatie je pre registrovaných účastníkov bezplatný. 

Elektronická registrácia účastníkov workshopu prebieha do 
15. apríla 2019:  https://forms.gle/H6TRUr4RHEYj2ja66 
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