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ZOZNAM SKRATIEK 

Skratka Pojem 

BSK Bratislavský samosprávny kraj 

CAM Computer-Aided Manufacturing 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CPS Cyber-physical Systems 

CSA Coordination and support actions 

CVTI SR Centrum vedecko-technických informácií SR 

DIH Digitálny inovačný hub 

EC European Commission 

EDP Entrepreneurial discovery process 

EFFRA European Factories of the Future Reseach Association 

EK Európska komisia 

ERA NET European Research Area Net 

ERP Enterprise Resource Planner 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ Európska únia 

EUR Skratka meny Euro 

FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky 

FEI Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 

FRI Fakulta riadenia a informatiky 

HMI Human Machine Interaction 

HRI Human Robot Interaction 

IA Innovation Actions 

IKT Informačné a komunikačné technológie 

IoT Internet of Things 
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ITN-EID Innovative Training Networks-European Joint Doctorates 

JTI-ESCEL-IA Joint Technology Initiative- Electronic Components and Systems for 

European Leadership-Innovation Actions 

MES Manufacturing execution systems 

MF SR Ministerstvo financií SR 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, inak aj v kontexte 

SO MH SR 

MMI Machine Machine Interaction 

MSCA ITN ETN Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks 

MSCA-RISE Marie Sklodowska-Curie -Research and Innovation Staff Exchange 

MSP Malý a stredný podnik 

MŠVVŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MTF Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v 

Trnave 

OP Operačný program 

OP II Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

OP VaI Operačný program Výskum a inovácie 

PdM Predictive Maintenance 

PLM Product Lifecycle Management Systems 

PO Prioritná os 

PPP Public-Private Partnership 

RIA Research and Innovation Actions 

RIS3 SK Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 

SAV Slovenská akadémia vied 

SBA Slovak Business Agency 

SESAR Single European Sky ATM Research 

SGA Specific Grant Agreement 

SGI Sillicon Graphics 
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SME Small Medium Size Enterprises 

SME-1, SME-2 SME Instrument (fáza 1 a 2) 

SR Slovenská republika 

STU Slovenská technická univerzita v Bratislave 

TUKE Technická univerzita v Košiciach 

UNIZA Žilinská univerzita v Žiline 

UK Univerzita Komenského v Bratislave 

VaV Výskum a vývoj 

VFX Visual Effects 

VVI Výskum, vývoj a inovácie 

ZL Zadávací list Rámcovej zmluvy o komplexnom poradenstve pre OP 

VaI 
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7 

 

Obsah 
Zoznam obrázkov, tabuliek, grafov a schém ............................................................ 9 

1. Úvod ...................................................................................................................... 14 

1.1. Základné informácie .............................................................................................. 14 

1.2. Štruktúra výstupu................................................................................................... 15 

1.3. Tím expertov ........................................................................................................... 16 

2. Zhrnutie ................................................................................................................ 17 

2.1. Zhrnutie ................................................................................................................... 17 

2.2. Summary ................................................................................................................. 28 

3. Metodika ............................................................................................................... 37 

4. Analýza ................................................................................................................. 40 

4.1. Vymedzenie konceptu Industry 4.0 v SR ............................................................. 40 
4.1.1 Industrie 4.0 ..................................................................................................................................... 40 
4.1.2 Podniky budúcnosti......................................................................................................................... 43 

4.2. Podpora konceptu Industry 4.0 v podmienkach Slovenska ............................. 48 
4.2.1 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR  (RIS3 SK) .......................... 48 
4.2.2 Implementačný plán RIS3 SK ....................................................................................................... 51 
4.2.3 Podpora inteligentných technológií v OP II, časť výskum a inovácie ...................................... 54 
4.2.4 Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko .................................................................. 58 
4.2.5 Akčný plán inteligentného priemyslu SR ..................................................................................... 58 

4.3. Potenciál ľudských zdrojov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania pre rozvoj 

Industry 4.0 ......................................................................................................................... 60 
4.3.1 Geografická distribúcia zdrojov ..................................................................................................... 61 

4.4. Identifikácia kľúčových aktérov v oblasti VaV s prepojením na koncept 

Industry 4.0 ......................................................................................................................... 63 
4.4.1 Identifikácia významných aktérov s prepojením na jednotlivé technologické domény 

Industry 4.0 vo väzbe na medzinárodné prostredie ............................................................................. 66 
4.4.2  Geografické rozmiestnenie významných VaV tímov identifikovaných vo väzbe na 
medzinárodné prostredie ......................................................................................................................... 75 
4.4.3 Identifikácia kľúčových tímov verejných VaV organizácií s prepojením na Industry 4.0 ...... 77 

4.5. Analýza možností a potenciálu verejných VaV organizácií .............................. 81 
4.5.1 Technologické zameranie pracovísk ............................................................................................ 81 
4.5.2 Siete spoluprác z pohľadu jednotlivých technologických domén............................................. 84 
4.5.3 Zapojenie kľúčových tímov do medzinárodnej spolupráce ..................................................... 129 
4.5.4  Potenciál technologických oblastí z pohľadu VaV organizácií .............................................. 143 
4.5.5  Infraštruktúrne kapacity ............................................................................................................... 152 

4.6. Analýza možností a potenciálu podnikov ..........................................................153 
4.6.1 Technologické zameranie podnikov ........................................................................................... 153 
4.6.2 Potenciál technologických oblastí z pohľadu podnikov ........................................................... 157 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 

4.6.3  Prínosy a bariéry spolupráce z pohľadu podnikov .................................................................. 164 
4.6.4 Infraštruktúrne kapacity ................................................................................................................ 169 

4.7. SWOT analýza ........................................................................................................172 
4.7.1 Silné stránky .................................................................................................................................. 172 
4.7.2 Slabé stránky ................................................................................................................................. 174 
4.7.3 Príležitosti ....................................................................................................................................... 176 
4.7.4 Hrozby ............................................................................................................................................ 178 

4.8. Zhodnotenie významnosti zložiek SWOT ...........................................................180 
4.8.1 Silné stránky .................................................................................................................................. 180 
4.8.2 Slabé stránky ................................................................................................................................. 182 
4.8.3 Príležitosti .................................................................................................................................. 184 
4.8.4 Hrozby ........................................................................................................................................ 186 

5. Hlavné zistenia ...................................................................................................189 

6. Závery ..................................................................................................................196 

7. Odporúčania .......................................................................................................202 

7.1.Opatrenia procesného charakteru ............................................................................202 

7.2. Opatrenia v oblasti infraštruktúry ............................................................................206 

7.3. Opatrenia podpory motivácie ...................................................................................208 

7.4. Opatrenia v oblasti grantovej podpory....................................................................210 

7.5. Opatrenia v oblasti budovania značky a propagácie ............................................213 

7.6. Opatrenia podpory komercionalizácie ....................................................................214 

7.7. Opatrenia v oblasti vzdelávania ...............................................................................216 

7.8. Podpora internacionalizácie .....................................................................................218 

7.9. Zhodnotenie významnosti navrhovaných opatrení ...............................................224 

8. Zoznam hlavných informačných zdrojov ........................................................230 

9. Prílohy ..................................................................................................................233 

Príloha č.1: Časový harmonogram .................................................................................234 

Príloha č.2: Menný zoznam hodnotiteľov .......................................................................235 

Príloha č.3: Dotazník pre mapovanie potenciálu rozvoja Industry 4.0 .......................236 

Príloha č.4: Produktové línie RIS3 SK ............................................................................242 

Príloha č.5: Ľudské zdroje v rámci verejných VaV organizácií ...................................255 

Príloha č.6: Zapojenie organizácií do projektov Horizont 2020 v témach Industry 4.0

 .............................................................................................................................................256 

Príloha č.7: Pracoviská verejných VaV organizácií zapojené do siete spoluprác ....272 

Príloha č.8: Návrh opatrení orientovaných na podporu internacionalizácie 

identifikované v rámci analytických úloh ZL č.7 ...........................................................276 

Príloha č.9: Priemet zistení a navrhovaných opatrení ..................................................285 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 

 

Zoznam obrázkov, tabuliek, grafov a schém  

OBRÁZOK 1 MAPA MEDZINÁRODNÝCH A NÁRODNÝCH INICIATÍV NA PODPORU PRIEMYSLU ........................... 41 
OBRÁZOK 2 TEORETICKÝ VEDECKO-VÝSKUMNÝ POTENCIÁL PRE ROZVOJ INDUSTRY 4.0 NA SLOVENSKÝCH 

VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, PODĽA JEDNOTLIVÝCH KRAJOV SR .................................................................. 63 
OBRÁZOK 3  GEOGRAFICKÉ ROZMIESTNENIE PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ A SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV PODĽA ICH 

POČTU .................................................................................................................................. 76 
OBRÁZOK 4  MAPA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V RÁMCI VYBRANÝCH PRACOVÍSK ................................................ 81 
OBRÁZOK 5 MAPA TECHNOLOGICKÝCH DOMÉN ................................................................................... 84 
 

 
TABUĽKA 1 INDUSTRY 4.0 Z TEORETICKÉHO POHĽADU ........................................................................... 42 
TABUĽKA 2 BARIÉRY PRE INDUSTRY 4.0 ............................................................................................. 43 
TABUĽKA 3 POČET PARTICIPUJÚCICH KRAJÍN NA VYBRANÝCH KĽÚČOVÝCH PROJEKTOCH ................................ 78 
TABUĽKA 4 ORGANIZÁCIE SIETE S HODNOTOU IN-DEGREE 2 A VYŠŠOU V DOMÉNE POKROČILÁ ROBOTIKA ......... 89 
TABUĽKA 5  ORGANIZÁCIE SIETE S HODNOTOU OUT-DEGREE 3 A VYŠŠOU V DOMÉNE POKROČILÁ ROBOTIKA ..... 89 
TABUĽKA 6  ORGANIZÁCIE SIETE S HODNOTOU IN-DEGREE 2 A VYŠŠOU V DOMÉNE SIMULÁCIA ...................... 96 
TABUĽKA 7 ORGANIZÁCIE SIETE S HODNOTOU OUT-DEGREE 3 A VYŠŠOU V DOMÉNE SIMULÁCIA .................... 96 
TABUĽKA 8  ORGANIZÁCIE SIETE S HODNOTOU IN-DEGREE 2 A VYŠŠOU V DOMÉNE UMELÁ INTELIGENCIA ....... 101 
TABUĽKA 9 ORGANIZÁCIE SIETE S HODNOTOU OUT-DEGREE 3 A VYŠŠOU V DOMÉNE UMELÁ INTELIGENCIA ..... 102 
TABUĽKA 10  ORGANIZÁCIE SIETE S HODNOTOU IN-DEGREE 2 A VYŠŠOU V DOMÉNE  PRIEMYSELNÝ INTERNET A 

IOT.................................................................................................................................... 107 
TABUĽKA 11 ORGANIZÁCIE SIETE S HODNOTOU OUT-DEGREE 3 A VYŠŠOU V DOMÉNE  PRIEMYSELNÝ INTERNET A 

IOT.................................................................................................................................... 107 
TABUĽKA 12  ORGANIZÁCIE SIETE S HODNOTOU IN-DEGREE 2 A VYŠŠOU V DOMÉNE BIG DATA ..................... 111 
TABUĽKA 13  ORGANIZÁCIE SIETE S HODNOTOU OUT-DEGREE 3 A VYŠŠOU V DOMÉNE BIG DATA .................. 112 
TABUĽKA 14  ORGANIZÁCIE SIETE S HODNOTOU IN-DEGREE 2 A VYŠŠOU V DOMÉNE ADITÍVNA VÝROBA ......... 116 
TABUĽKA 15  ORGANIZÁCIE SIETE S HODNOTOU OUT-DEGREE 3 A VYŠŠOU V DOMÉNE ADITÍVNA VÝROBA ...... 117 
TABUĽKA 16 NAJVÝZNAMNEJŠÍ PARTNERI Z POHĽADU POČTU SPOLUPRÁC ............................................... 130 
TABUĽKA 17 ZOZNAM PRACOVÍSK A ICH MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV ................................................. 135 
TABUĽKA 18 POTREBY PRACOVÍSK I. A II. STUPŇA SPOLUPRÁCE V OBLASTI TECHNOLÓGIÍ ............................ 192 
TABUĽKA 19  CELKOVÉ INVESTIČNÉ POTREBY NA ZMAZANIE TECHNOLOGICKÉHO ZAOSTÁVANIA .................... 192 
TABUĽKA 20 PORADIE VÝZNAMNOSTI OBLASTÍ SWOT ........................................................................ 195 
TABUĽKA 21 MOŽNÝ STAV V RÁMCI SCENÁRA Č. 1 ............................................................................. 197 
TABUĽKA 22 MOŽNÉ DOPADY V RÁMCI SCENÁRA Č. 2 ........................................................................ 197 
TABUĽKA 23  MOŽNÉ DOPADY V RÁMCI SCENÁRA Č. 3 ....................................................................... 198 
TABUĽKA 24  OPATRENIA PROCESNÉHO CHARAKTERU ......................................................................... 206 
TABUĽKA 25  OPATRENIA V OBLASTI INFRAŠTRUKTÚRY ........................................................................ 208 
TABUĽKA 26  OPATRENIA PODPORY MOTIVÁCIE ................................................................................. 210 
TABUĽKA 27  OPATRENIA V OBLASTI GRANTOVEJ PODPORY .................................................................. 212 
TABUĽKA 28  OPATRENIA V OBLASTI BUDOVANIA ZNAČKY A PROPAGÁCIE ................................................ 214 
TABUĽKA 29  OPATRENIA PODPORY KOMERCIONALIZÁCIE .................................................................... 215 

file://///Users/miro/Documents/MIHO/Keners/Projekty/85%20VaV%20MS%20Projekt/07%20ZL8/03%20Vystupy/03%20M2%20Záverečná%20správa/v200624%20v1.2/ZL8_%20Zaverecna%20sprava_v1.2_20200624.docx%23_Toc43924446
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1.1. Základné informácie 

Východiskom pre vypracovanie analýzy možností posilnenia potenciálu VaV infraštruktúry pre 

potreby rozvoja konceptu Industry 4.0 je Zadávací list „Analýza možnosti posilnenia potenciálu 

výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu Industry 4.0“ (ZL č. 8) 

schválený Riadiacim výborom OP VaI a nadväzujúca Objednávka č. 41431 Riadiaceho orgánu 

zo dňa 16.08.2019. 

Európska komisia na konci roka 2019, s účinnosťou od 13. 12. 2019 schválila zlúčenie 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s Operačným programom Výskum a 

inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020, OP VaI sa stal časťou OP II.  

Prioritné osi OP VaI sa začlenili do OP II ako nové prioritné osi nasledovne:  

• PO 9) Podpora výskumu, vývoja a inovácií. 

• PO 10) Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji. 

• PO 11) Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. 

• PO 12) Rozvoj konkurencieschopných MSP v BSK. 

• PO 13) Technická pomoc. 

Účelom hodnotenia v rámci tejto analýzy je vytvoriť predpoklady pre zachytenie globálnych 

trendov spojených s nastupujúcou štvrtou priemyselnou revolúciou a s ňou spojeným 

konceptom Industry 4.0 v súčasnom (pre potreby OP VaI), ale aj novom programovom období 

rokov 2021-2027. Hodnotenie vytvára predpoklady pre efektívne zameranie EŠIF v gescii 

MŠVVaŠ SR a MH SR s cieľom prispieť k rozvoju EÚ a konkurencieschopnosti európskeho 

priemyslu.  

Jedná sa o pilotný prístup posilňujúci špecializáciu VaV organizácií v perspektívnych 

technologických doménach (určených RIS3 SK).  

Analýza nadväzuje na hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce 
slovenských inštitúcií, realizované hodnotiteľom v rámci analytickej úlohy Hodnotenie 
medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií (ZL č.7). 

1. Úvod 
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Predmetné prioritné osi OP II majú za cieľ napĺňať ciele stratégie RIS3 SK a Implementačného 

plánu RIS3 SK. Z tohoto dôvodu hodnotenie vychádza z RIS3 SK, ale aj iných predmetných 

stratégií relevantných k inteligentnému priemyslu.  

 

Analýza je zameraná na: 

 identifikáciu hlavných aktérov v prostredí verejných VaV inštitúcií vo vzťahu ku 

konceptu Industry 4.0, 

 mapovanie technologického potenciálu a ľudských kapacít verejných VaV inštitúcií, 

 mapovanie prepojení s podnikateľskými subjektami a identifikácia perspektívnych 

regionálnych partnerov, 

 určenie kľúčových potrieb v oblasti aplikovaného výskumu s prepojením na koncept 

Industry 4.0 a potreby rozvoja podnikov, 

 zmapovanie záujmu o tvorbu spoločných infraštruktúr podnikov a verejných VaV 

inštitúcií 

 identifikovanie technologických domén pre realizáciu spoločných VaV aktivít podnikov 

a verejných VaV inštitúcií, 

 návrh opatrení na významnú stimuláciu VaV v oblasti najperspektívnejších 

technologických domén/smerov vrátane rozvoja infraštruktúrnych kapacít, 

 návrh opatrení pre stimuláciu spolupráce VaV inštitúcií s podnikmi, 

 návrh opatrení pre zvýšenie excelentnosti a vyššiu mieru internacionalizácie verejných 

VaV inštitúcií. 

 

1.2. Štruktúra výstupu 

Predkladaný dokument obsahuje v zmysle zadania  čiastkové výstupy nasledovne: 

 Identifikácia kľúčových aktérov v oblasti VaV v oblasti konceptu Industry 4.0 

v podmienkach SR 

 Analýza možností a potenciálu verejných VaV inštitúcií na Slovensku pre rozvoj 

perspektívnych technologických oblastí konceptu Industry 4.0 

 Identifikovanie požiadaviek pre rozvoj konceptu Industry 4.0 v podmienkach verejných 

VaV inštitúcií 

Dokument je rozdelený do niekoľkých na seba nadväzujúcich častí. Po úvodných informáciách 

nasleduje zhrnutie, ktorého cieľom je poskytnúť stručný prehľad hlavných zistení. 

Nasledujúcou časťou je časť v rámci ktorej je predstavená metodológia riešenia. 

V nasledujúcich častiach obsahujúcich samotnú analýzu je stručne predstavený koncept 

Industry 4.0 a relevantné prístupy implementované v Slovenskej republike. Tento prístup 

umožnil identifikovať technologické domény relevantné z pohľadu politík platných v SR. Ďalšia 

časť predstavuje teoretický potenciál ľudských zdrojov pôsobiacich vo vedných disciplínach 

relevantných ku konceptu Industry 4.0. Mapovanie programu Horizont 2020 umožnilo prepojiť 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 

túto analytickú úlohu s úlohami riešenými v rámci ZL č.7 (Hodnotenie medzinárodnej 

výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií) a to prostredníctvom identifikácie 

tímov pôsobiacich v relevantných technologických doménach. V ďalšej časti sa pozornosť 

venuje definovaniu technologického zamerania VaV pracovísk, identifikované sú prieniky 

medzi dopytom a ponukou v rámci jednotlivých technologických domén, kde sú identifikované 

siete spoluprác v rámci jednotlivých technologických domén a mapovaný potenciál rozvoja 

technologických domén z pohľadu verejných VaV organizácií a podnikov. V spolupráci 

s aktérmi z verejných VaV organizácií a podnikov bola pripravená detailná SWOT analýza. Na 

základe SWOT analýzy boli na základe mapovania potrieb aktérov navrhnuté opatrenia, ktoré 

sú predmetom kapitoly Odporúčania. Jednotlivé opatrenia boli optimalizované v spolupráci 

s pracoviskami verejných VaV organizácií a podnikov.  Pred uvedeným samotných odporúčaní 

sú predstavené hlavné zistenia výskumu a následne aj z nich vyplývajúce závery. 

1.3. Tím expertov 

Na plnení Objednávky sa podieľajú v zmysle požiadavky Rámcovej dohody č. 1045 / 2017 

Kvalifikovaný expert č. 1 a Kvalifikovaný expert – konzultant. Títo kvalifikovaní experti, 

schválení zo strany MŠVVaŠ SR, pracujú na plnení Objednávky na základe predloženého a 

vzájomne schváleného harmonogramu a priebežne na mesačnej báze poskytujú zadávateľovi 

informácie o vývoji a napredovaní plnenia jednotlivých míľnikov.  

Poskytovateľ v súlade s Rámcovou zmluvou a bodom 2.4 Objednávky pre túto analytickú úlohu 

využil pre plnenie dodávky  realizáciu konkrétnych úloh v jednotlivých fázach plnenia aj 

kvalifikovaných expertov a konzultantov, ktorí neboli súčasťou ponuky. 

Menný zoznam participujúcich expertov je uvedený v Prílohe č. 2. 
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2.1. Zhrnutie 

Cieľ a východiská 

Globálna konkurencia ovplyvňuje aj konkurencieschopnosť Slovenskej republiky. Jednou 

z odpovedí na tento trend je zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov. Z tohto hľadiska sa 

do popredia dostávajú riešenia spojené so zvyšovaním technologickej úrovne firiem. 

V súčasnosti sa zavádzajú v prostredí podnikov nové inovatívne technológie a koncepty. Ich 

nastupujúce masívne rozšírenie a zavádzanie v rôznych typoch podnikov sa označuje za 

štvrtú priemyselnú revolúciu, ktorá sa označuje aj ako Industry 4.0, alebo Priemysel 4.0. 

Účelom tohto hodnotenia  je vytvoriť predpoklady pre zachytenie globálnych trendov spojených 

s nastupujúcou štvrtou priemyselnou revolúciou a s ňou spojeným konceptom Industry 4.0 

v súčasnom (pre potreby OP VaI), ale aj novom programovom období rokov 2021-2027. 

Prieskum bol realizovaný využitím metód desk research, dotazníkový prieskum, hĺbkové 

riadené rozhovory s otvorenými a polootvorenými otázkami v mesiacoch november 2019 až 

máj 2020. Sieť spoluprác identifikovaných aktérov pôsobiacich v technologických doménach 

konceptu Industry 4.0 spracovaná využitím softvéru Gephi.  

Industry 4.0 

Koncept Industry 4.0 predstavuje nový prístup implementácie komplexných technologických 

riešení a ich horizontálne vertikálnej integrácie v podnikoch a ich sieťach. Industry 4.0 je 

považovaná za ďalšiu fázu digitalizácie výrobného sektora, ktorá je vyvolaná obrovským 

nárastom objemu dát, výpočtových schopností a konektivity, nárastu analytických kapacít, 

nových foriem interakcie človek-stroj ako sú dotykové rozhrania a systémy rozšírenej reality, 

zlepšenia v prenose digitálnych inštrukcií do fyzického sveta ako sú pokročilá robotika a 3D 

tlač. 

Továrne sú vystavené požiadavkám transformácie na tzv. Továrne budúcnosti. Na tento trend 

reagovalo množstvo krajín (primárne priemyselne rozvinuté), ktoré pripravili iniciatívy na 

zlepšenie stavu priemyslu a priemyselnej produkcie. Jednou z prvých je nemecká iniciatíva 

Industrie 4.0.  

2. Zhrnutie  
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Európska komisia pripravila už v roku 2008 Plán hospodárskej obnovy Európy (A European 

Economic Recovery Plan), ktorý bol reakciou na hospodársku krízu. Jedným z kľúčových 

aspektov plánu bolo vytvorenie jednotného prístupu na území celej Európskej únie, čím sa mal 

zvýšiť synergický efekt opatrení.  

V nadväznosti na vznik iniciatívy Podnikov budúcnosti vznikla v roku 2009 organizácia EFFRA 

– Európska asociácia výskumu podnikov budúcnosti (European Factories of the Future 

Reseach Association). EFFRA vo svojom strategickom dokumente Factories of the Future – 

Multi annual roadmap for the contractual PPP under Horizon 2020 určila hlavné výzvy pre 

posilnenie európskeho priemyslu. Horizont 2020 sa stal jedným z hlavných nástrojov podpory 

presadenia konceptu Industry 4.0 na Európskej úrovni.  

Podpora konceptu Industry 4.0 na Slovensku 

Rozvoj konceptu Industry 4.0 v podmienkach Slovenskej republiky je zabezpečený niekoľkými 

strategickými materiálmi, ktoré boli schválené Vládou SR. 

Jedná sa o: 

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) 

 Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko 

 Akčný plán inteligentného priemyslu SR 

Stratégia inteligentnej špecializácie (RIS3 SK) určila tri typy prioritných oblastí, a to: 

 Oblasti hospodárskej špecializácie 

 Perspektívne oblasti špecializácie 

 Oblasti špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít. 

V rámci každej oblasti boli identifikované kľúčové tendencie, pričom niektoré sú priamo 

relevantné pre koncept Industry 4.0. Témy relevantné pre koncept Industry 4.0 sú v najvyššej 

miere zastúpené v Perspektívnych oblastiach špecializácie, pričom však ich vymedzenie nie 

je dostatočné. 

Pre potreby implementácie RIS3 SK bol vypracovaný Implementačný plán RIS3 SK, ktorý určil 

spôsob detailnej identifikácie prioritných tém pre potreby implementácie RIS3 SK a špecificky 

pre Operačný program Výskum a inovácie1.  

Na základe analýz bolo určených celkovo päť oblastí, tzv. domén, v ktorých boli identifikované 

prioritné oblasti prostredníctvom tzv. „entrepreneurial discovery process-u“, a to: 

 Dopravné prostriedky pre 21. storočie  

 Priemysel pre 21. storočie 

 Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 

 Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

                                                 
1 Od 13.12.2019 súčasť OP II ako OP II, časť Výskum a inovácie. 
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 Zdravé potraviny a životné prostredie 

Detailné priority boli určené vo všetkých doménach, pričom len niektoré sú priamo relevantné 

ku konceptu Industry 4.0. 

Výzvy vyhlásené v rámci OP VaI definovali vlastné technologické priority.  

Rovnako aj dokumenty Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko a Akčný plán 

inteligentného priemyslu SR určujú vlastné technologické priority.  

Na Slovensku teda bolo prijatých niekoľko strategických materiálov relevantných ku konceptu 

Industry 4.0, pričom v rámci nich boli určené rôzne typy prioritných oblastí. 

 Na základe syntézy oblastí definovaných v rámci strategických materiálov je možné určiť 

nasledovné technologické domény:  

 Pokročilé roboty  

 Priemyselný internet  

 Simulácia  

 Rozšírená realita s informáciou v reálnom čase  

 Prídavná, podporná výroba  

 Big data a analýza  

 Cloud a kybernetická bezpečnosť  

 Umelá inteligencia 

Potenciál ľudských zdrojov v oblasti VaV 

Prostredníctvom mapovania oficiálnych web stránok všetkých verejných VaV inštitúcií bol 

zmapovaný teoretický potenciál ľudských zdrojov na domácich verejných vysokých školách 

a Slovenskej akadémii vied. Z 20 verejných vysokých škôl pôsobiacich na Slovensku bolo 

identifikovaných až 13 vysokých škôl, ktoré majú teoretický potenciál prispievať k rozvoju 

Industry 4.0. Na týchto vysokých školách bolo identifikovaných 118 relevantných katedier, na 

ktorých pôsobí 310 profesorov, 506 docentov a 1014 odborných asistentov a výskumných 

pracovníkov. V rámci identifikovaných katedier a ústavov sa na svoju výskumnú kariéru 

pripravuje 569 doktorandov. Ďalej tu pôsobí 193 externých pracovníkov a 172 technicko-

hospodárskych zamestnancov. Vybrané katedry majú prevažne technické zameranie alebo 

zameranie na prírodné vedy. Počet profesorov pôsobiacich na katedrách relevantných pre 

rozvoj inteligentného priemyslu predstavuje takmer 23 % z celkového počtu profesorov na 

verejných vysokých školách (pracujúcich na plný úväzok), počet docentov  predstavuje 21 % 

z celkového počtu docentov a počet odborných asistentov na týchto katedrách predstavuje asi 

20,5 % z celkového počtu odborných asistentov na verejných vysokých školách v SR. 

Najväčší teoretický vedecko-výskumný potenciál pre rozvoj Industry 4.0 sa nachádza na 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Žilinskej univerzite v Žiline a Technickej 

univerzite v Košiciach.  
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Z geografického hľadiska sa najvyšší počet vedecko-výskumných pracovníkov nachádza 

práve v krajoch, v ktorých sú situované vyššie spomínané univerzity. V ostatných krajoch je 

počet vedecko-výskumných pracovníkov podstatne nižší, avšak v každom z krajov sa 

nachádza minimálne jedna univerzita a niekoľko katedier, ktoré majú význam pre rozvoj 

inteligentného priemyslu. Najvyšší počet vedecko-výskumných pracovníkov s najvyššími 

akademickými titulmi (profesor, docent) má Bratislavský kraj.  

V rámci Slovenskej akadémie vied je možné identifikovať niekoľko ústavov relevantných 

pre rozvoj Industry 4.0. Spolu na nich pôsobí viac ako 200 pracovníkov s vedeckou hodnosťou.  

Do teoretického potenciálu je možné zahrnúť aj odborníkov pôsobiacich na vysokých školách 

s umeleckým zameraním. V oblastiach vizuálna komunikácia, dizajn, grafika, digitálne médiá 

či intermédiá ich pôsobí asi 90. 

Identifikácia kľúčových aktérov v oblasti VaV vo väzbe na medzinárodné prostredie 

Pri identifikácii kľúčových aktérov v oblasti Industry 4.0 boli využité databázy projektov 

a projektových zámerov v rámcovom programe Európskej únie Horizont 2020, ktorý poskytuje 

financie na podporu excelentných projektov v oblasti výskumu a inovácií. Uvedené databázy 

boli využité aj v rámci Zadávacieho listu č.7, čím došlo k prepojeniu týchto analytických úloh. 

Databázu projektových zámerov, ktorá obsahovala údaje platné k decembru 2019 poskytlo 

CVTI SR. Nachádzalo sa v nej celkom 1166 žiadostí, pričom žiadosť s rovnakým 

identifikačným číslom sa v nej mohla nachádzať niekoľko krát v závislosti od toho koľko 

partnerov zo SR na projekte plánovalo participovať. Unikátnych žiadostí (žiadosti s unikátnym 

akronymom) sa v databáze nachádzalo celkom 853, z týchto žiadostí bolo schválených 

celkom 303. 

Z celkového počtu schválených žiadostí bolo identifikovaných 51 projektov ako relevantných 

ku niektorej z oblastí Industry 4.0Medzi najúspešnejšie organizácie  participujúce na 

projektoch prispievajúcich k riešeniu tém Industry 4.0 v rámci programu Horizont 2020 patrili 

Ústav informatiky SAV,  zapojený do 6 projektov, Technická univerzita v Košiciach,6 projektov 

a Slovenská technická univerzita v Bratislave, zapojená do 5 projektov. Detailné mapovanie 

v jednotlivých technologických doménach umožnilo identifikovať tímy vhodné ako prvý bod 

detailného mapovania sietí spoluprác.  

Analýza možností a potenciálu verejných VaV organizácií 

V rámci vyššie uvedených organizácii bolo identifikovaných 33 rôznych tímov, ktoré sa venujú 

témam Industry 4.0. Do detailnejšieho mapovania sa zapojilo 20 tímov/organizačných zložiek.  

V rámci všetkých tímov zapojených do prieskumu (20) pôsobí 71 profesorov, 128 docentov, 

200 pracovníkov s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania (PhD) a 188 

doktorandov. Najväčší potenciál ľudských zdrojov z kvantitatívneho hľadiska má STU na ktorej 

pôsobí celkovo 9 tímov, nasleduje TUKE (7 tímov) a UNIZA (3 tímy). V rámci univerzít sa jedná 
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o pracoviská pôsobiace na rôznych fakultách (viď Príloha č.7). V prípade SAV sa jedná len 

o Ústav informatiky, teda o jednu organizačnú zložku SAV.  

V rámci prieskumu bolo zisťované primárne pôsobenie jednotlivých pracovísk v rámci 

technologických domén Industry 4.0.. 

Všetky pracoviská (celkovo 20 tímov) uviedli pôsobenie v rámci viacerých technologických 

domén konceptu Industry 4.0. Žiaden neuviedol tím pôsobenie vo všetkých technologických 

oblastiach. Jedno pracovisko uviedlo, že pôsobí v 8 doménach, avšak majorita 

tímov/pracovísk pôsobí v 3 až 5 doménach a preukazuje technologickú špecializáciu.  

Z prieskumu vyplynulo, že najviac pracovísk pôsobí v oblastiach pokročilá robotika, 

priemyselný internet a Internet vecí (IoT), simulácia a umelá inteligencia. Medzi najmenej 

zastúpené domény patria kybernetická bezpečnosť a aditívna výroba. Technologická 

orientácia z pohľadu jednotlivých VaV organizácii sa líši, pričom tímy STU a TUKE pôsobia vo 

všetkých technologických oblastiach, UNIZA pôsobí celkovo v ôsmych technologických 

oblastiach a SAV (reprezentovaná jedným ústavom) v šiestich.  

STU je najaktívnejšia (úroveň aktivity meraná počtom tímov) v oblasti pokročilej robotiky, 

priemyselného internetu, simulácii a aditívnej výroby. Naopak TUKE je najaktívnejšia v oblasti 

rozšírenej reality, cloudov a umelej inteligencie. V rámci UNIZA pôsobí najviac tímov v oblasti 

simulácií, ktorá je nasledovaná pokročilou robotikou, priemyselným internetom a IoT, ako aj 

umelou inteligenciou.  

Z hľadiska geografického pôsobenia jednotlivých tímov je najviac tímov lokalizovaných 

v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je nasledovaný Košickým krajom. 

Potenciál technologických oblastí z hľadiska verejných VaV organizácií 

Respondenti (výskumné tímy domácich VaV organizácií) v rámci prieskumu hodnotili 

významnosť jednotlivých technologických domén z hľadiska ich aktuálneho VaV zamerania 

a aj z hľadiska ich vnímania potrieb priemyslu v horizonte päť rokov. Z výsledkov prieskumu 

vyplynulo, že v rámci všetkých technologických oblastí je zrejmý nárast významnosti 

z hľadiska vlastnej orientácie verejných VaV pracovísk, ale aj ich vnímania dôležitosti pre 

podniky do 5 rokov v porovnaní so súčasným stavom. 

Z kumulatívneho porovnania vnímania dôležitosti technologických domén (1 – veľmi dôležité 

+ 2 - dôležité) z hľadiska aktuálneho zamerania VaV aktivít verejných VaV organizácií 

a očakávaných potrieb priemyslu v horizonte 5 rokov je viditeľný potenciál pre ďalšie 

fokusovanie na potreby praxe.  

Najnižší rozdiel vo vnímaní súčasnej dôležitosti realizácie VaV pracoviskami verejných VaV 

organizácií a očakávaných potrieb priemyslu je v oblastiach big data a simulácie. V ostatných 

doménach je zrejmý rastový potenciál, ktorý si uvedomujú aj respondenti. To poukazuje na 

postupnú konvergenciu zamerania tímov verejných VaV organizácií pôsobiacich v oblasti 

Industry 4.0 na potreby priemyselnej praxe. Tento trend je dobrým východiskom pre ďalší 
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rozvoj a nastavenie systematickej podpory, ktorá by podporila žiadúce tendencie v orientácii 

verejných VaV pracovísk.  

Infraštruktúrne kapacity verejných VaV organizácií 

Schopnosť tímov verejných VaV organizácii realizovať kvalitný VaV a spolupracovať 

s podnikmi je determinovaná dostupnosťou kvalitnej infraštruktúry.  

Prieskum ukázal, že len 65% tímov disponuje technologickým vybavením dostatočným pre 

realizáciu kvalitného VaV v súčasnosti. Až 40% respondentov považuje súčasné 

technologické vybavenie za neporovnateľné s vybavením pracovísk rozvinutých krajín.  

Celkovo 95% tímov uviedlo, že nedisponujú dostatočným technologickým vybavením 

potrebným pre realizáciu kvalitného VaV v horizonte 5 rokov. To poukazuje na veľký 

infraštruktúrny dlh verejných VaV organizácií v témach Industry 4.0, ktorý spôsobuje 

suboptimálnu výkonnosť jednotlivých VaV tímov. 

Súčasný stav technologického vybavenia pracovísk tak v horizonte 5 rokov zásadným 

spôsobom obmedzuje medzinárodnú VaV konkurencieschopnosť tímov verejných VaV 

organizácii pôsobiacich v témach Industry 4.0. Tento fakt bude mať vplyv na zapájanie 

slovenských pracovísk do medzinárodných VaV sietí.  

Len 55% respondentov z prostredia verejných VaV organizácií považuje aktuálne 

technologické vybavenie za dostatočné pre riešenie problémov podnikov. To indikuje, že 

súčasné technologické vybavenie je menej vhodnejšie na realizáciu projektov orientovaných 

na potreby podnikov čo čiastočne vyplýva aj z mechanizmov hodnotenia verejných VaV 

organizácií s preferovaním scientometrických výstupov, pričom spolupráca s reálnou 

ekonomikou je hodnotená v nedostatočnej miere.    

Investičné potreby 

Celkové odhadované investičné náklady identifikovanej siete spolupracujúcich pracovísk 

verejných VaV organizácií určené na odstránenie technologického dlhu, nevyhnutné na 

optimálny rozvoj systémového prostredia verejných VaV organizácii sú vo výške 51 167 604 

EUR. Investičné náklady v štyroch investične najintenzívnejších doménach dosahujú až 71,3 

% z celkových investičných nákladov.  

Potenciál technologických oblastí z hľadiska podnikov 

Rovnako v rámci prieskumu hodnotili potenciál, či významnosť jednotlivých technologických 

domén z hľadiska ich aktuálnych potrieb a z hľadiska ich potrieb v horizonte päť rokov aj 

podniky. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že podniky vnímajú potreby realizácie rozvojových 

projektov najmä v oblasti pokročilej robotiky a kybernetickej bezpečnosti. Najmenej 

respondentov uviedlo potreby v oblasti aditívnej výroby. V horizonte 5 rokov dôjde podľa 

respondentov k nárastu potreby realizácie VaV vo všetkých technologických doménach. 
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Priemyselná robotika je považovaná za jednu z dvoch priorít spolu s kybernetickou 

bezpečnosťou.  

Prínosy a bariéry spolupráce podnikov a verejných VaV organizácií 

Podniky považujú za najvýznamnejšie prínosy spolupráce s verejnými VaV organizáciami 

nasledovné: možnosť diskutovať problémy s odborníkmi, získavanie nových kontaktov 

a možnosť vybrať si budúcich zamestnancov prostredníctvom spolupráce so študentami, ale 

aj získavanie najnovších vedeckých poznatkov.  

Na druhej strane podniky považujú za najvýznamnejšie bariéry spolupráce najmä časový 

nesúlad medzi schopnosťami univerzít/SAV a ich potrebami, nedostatočné zameranie VaV 

tímov na potreby praxe a požiadavky publikovať výsledky spoločných projektov. 

Infraštruktúrne kapacity podnikov 

Celkovo 83% podnikov považuje svoje aktuálne technologické vybavenie za dostatočné pre 

realizáciu kvalitného VaV. Všetci respondenti považujú súčasné technologické 

kapacity/vybavenie za porovnateľné s konkurenciou, ale až 56% respondentov považuje svoje 

súčasne technologické vybavenie za nedostatočné pre realizáciu kvalitného VaV v horizonte 

5 rokov.  

Podniky využívajú infraštruktúru v rámci Národného centra robotiky a verejných VaV 

organizácií, ktorými sú: 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 Žilinská univerzita v Žiline 

 Technická univerzita v Košiciach 

O vybudovanie spoločnej VaV infraštruktúry/pracoviska s niektorou z verejných VaV 

organizácií prejavilo záujem 82% respondentov. Záujem o spoločné VaV pracoviská zo strany 

podnikov je tak vysoký.  

Siete spoluprác verejných VaV organizácií 

Vedecko-výskumné tímy verejných VaV organizácií majú rozvinuté mnohé spolupráce 

s rôznymi typmi organizácií. S inými domácimi tímami verejných VaV organizácií prebieha 

najintenzívnejšia spolupráca v doménach pokročilá robotika, simulácia a umelá inteligencia. 

Rozvinutá je najmä spolupráca medzi rôznymi VaV organizáciami, ale častá je aj 

vnútrouniverzitná, či vnútrofakultná spolupráca. Čo sa týka spolupráce verejných VaV 

organizácií s podnikmi, najviac strategických väzieb bolo identifikovaných v oblasti pokročilej 

robotiky, simulácie a v doméne priemyselný internet a IoT. Celkovo bolo identifikovaných 99 

rôznych podnikov, ktoré respondenti označili ako strategických partnerov v rôznych 

technologických doménach Industry 4.0. So zahraničnými VaV organizáciami bolo 

identifikovaných najviac spoluprác v   oblasti pokročilej robotiky, simulácie a umelej 

inteligencie.  
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V týchto doménach existujú rozvinuté vnútorné väzby a je možné v rámci nich určiť kľúčové 

uzlové body – kľúčové VaV pracoviská. Najmenej rozvinuté spolupráce medzi rôznymi typmi 

organizácií sú v doménach kybernetická bezpečnosť, rozšírená realita a cloud.  

Orientácia tímov na jednotlivé technologické oblasti závisí od ich profilácie, pričom manažéri 

týchto VaV tímov zdôrazňovali previazanosť jednotlivých domén a silnú vnútornú logiku 

technologickej špecializácie. Domény s najvyšším počtom aktérov a vysokou mierou 

spoluprác možno považovať za nosné z hľadiska súčasných aktivít pracovísk verejných VaV 

organizácií. Ďalší rozvoj je možné podporiť jednak posilnením väzieb v rámci nosných domén, 

ale aj  komplementárnymi minoritnými technologickými oblasťami.  

Domáce tímy verejných VaV organizácií v rámci prieskumu uvádzali intenzívne zapojenie  do 

medzinárodnej spolupráce. Respondenti určili takmer 60 rôznych zahraničných vedecko-

výskumných organizácií ako svojich strategických partnerov pre spoluprácu v rôznych 

technologických doménach Industry 4.0. Z geografického hľadiska smerovala spolupráca 

domácich tímov verejných VaV organizácií predovšetkým do krajín Európy, odkiaľ pochádzalo 

až 80% zo všetkých zahraničných VaV organizácií. Z krajín EÚ mali najvyššie zastúpenie VaV 

organizácie z Českej republiky a Nemecka. Za nimi nasledovalo Poľsko, Veľká Británia a Írsko 

a Fínsko. Z celkového počtu zahraničných VaV organizácií bolo 11% lokalizovaných v Ázii 

(Čína, India, Hong Kong, Taiwan, Izrael). Respondenti uviedli ako svojich strategických 

partnerov v zahraničí aj tri univerzity v USA, jednu univerzitu v Mexiku a jednu univerzitu na 

Novom Zélande. Najvýznamnejšími partnermi z pohľadu celkového počtu spoluprác boli VaV 

organizácie z Českej republiky, a to VÚT Brno, VŠB-Technická univerzita Ostrava, České 

vysoké učení technické, Praha, Univerzita T.Baťa, Zlín a VTT z Fínska. Veľmi nízka 

spolupráca so zahraničnými VaV organizáciami bola v doméne rozšírená realita a v doméne 

kybernetická bezpečnosť nebola identifikovaná žiadna spolupráca. 

Respondenti získali v posledných 5 rokoch niekoľko projektov H2020, čo svedčí o tom, že ide 

o výskumné tímy schopné uspieť v medzinárodnej konkurencii.  

SWOT analýza 

V rámci štúdie bola vypracovaná SWOT analýza zameraná na tímy verejných VaV organizácií 

pôsobiace v oblasti Industry 4.0, ich schopnosť realizácie kvalitného VaV a spoluprácu 

s podnikmi. Na  SWOT analýze participovali respondenti-manažéri verejných VaV organizácií, 

ale aj podnikov. Všetky hlavné kvadranty SWOT boli rozdelené na štyri ďalšie časti, a to 

rámcové podmienky, ľudské zdroje, technológie a spolupráca.  

Zhodnotenie SWOT 

Medzi najvýznamnejšie silné stránky podľa respondentov patria: vysoký dopyt po 

absolventoch na trhu práce a ich celosvetovej uplatniteľnosti, technická vybavenosť 

umožňujúca spolupracovať s firmami a realizovať aj kvalitný základný VaV, ako aj pôsobenie 

v perspektívnej oblasti s dobrým prepojením teórie a praxe. 
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V oblasti slabých stránok sa jednalo najmä (ale nie len) o preťaženosť tímov administratívnymi 

povinnosťami. 

 

Ako najvýznamnejšie príležitosti boli identifikované: 

 Efektívne využitie zdrojov EŠIF v súčasnom a novom programovom období 

 Lepšia spolupráca s vybudovanými vedeckými parkami a výskumnými centrami 

 Podpora rozvoja domácich podnikov a zachytenie potenciálu spoločného európskeho 

trhu 

 Budovanie spoločných laboratórií s podnikmi. 

 Vybudovanie unikátnych technologických kapacít pre potreby rozvoja konceptu 

Industry 4.0 

 Tvorba atraktívneho prostredia pre študentov a pedagógov 

 Zachytenie nových, vynárajúcich sa technologických smerov a riešenie potrieb 

priemyslu a spoločnosti 

Medzi najvýznamnejšie hrozby s najvyšším potenciálom ovplyvniť rozvoj možno zaradiť:  

 Pretrvávanie nesystémového prístupu štátu v oblasti riadeniu VVI bez jasne 

definovaných priorít 

 Problematické fungovanie národných grantových agentúr 

 Nevhodný systém financovania a prerozdeľovania zdrojov 

 Komplikovaný a zdĺhavý systém verejného obstarávania 

 Vysoká administratívna záťaž vedeckých/pedagogických pracovníkov 

 Nízka kvalita študentov stredných škôl  

 Odliv kvalitných študentov do zahraničia (brain drain) a nízky záujem zahraničných 

študentov o štúdium na Slovensku 

 Nevhodné financovanie doktorandských a postdoktorandských miest  

 Nemotivačný systém odmeňovania zamestnancov v rámci jednotlivých VaV pracovísk 

Scenáre vývoja 

Rozvoj siete VaV pracovísk verejných VaV organizácií a ich schopnosť spolupracovať 

s podnikmi môže nadobudnúť rôzne podoby v závislosti od nastavenia externej podpory. 

Podpora z verejných zdrojov je preto kľúčovým faktorom determinujúcich ďalší rozvoj 

a dosahovanie rôznych priamych a nepriamych efektov na širšie definovanú spoločnosť (nie 

len na VaV organizácie).  

Nastavenie podpory môže nadobudnúť tri základné podoby/možnosti: 

 zachovanie súčasného stavu, 

 nesystémová podpora s limitovanou výškou alokovaných zdrojov, 

 implementácia komplexnej podpory nastavená podľa potrieb aktérov Industry 4.0. 
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V záveroch štúdie sú navrhnuté tri scenáre, ktoré modelujú možné dopady v závislosti od 
nastavenia podpory. Ich cieľom je vizualizovať možnú budúcnosť v závislosti od rozhodnutí 
a nastavenia rozvojového systému. 

Z hľadiska rozvoja Slovenska v prepojení na koncept Industry 4.0 je najvýhodnejší Scenár č. 

3, v rámci ktorého je identifikované veľké množstvo priamych efektov. Tento scenár však 

predpokladá zásadne iný prístup v oblasti podpory verejných VaV organizácií v porovnaní so 

súčasnosťou. Pre naplnenie rámcového scenára č. 3 je preto potrebné vytvoriť systémové 

predpoklady a implementovať množstvo opatrení financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu, 

ale aj EŠIF. 

Navrhované opatrenia 

Pre podporu rozvoja jednotlivých tímov verejných VaV organizácií pôsobiacich v oblasti 
Industry 4.0 bolo navrhnutých množstvo opatrení. Opatrenia je možné podľa charakteru 
rozdeliť do nasledovných kategórií: 

 Opatrenia procesného charakteru 

 Opatrenia v oblasti infraštruktúry 

 Opatrenia podpory motivácie 

 Opatrenia v oblasti vzdelávania 

 Opatrenia v oblasti grantovej podpory 

 Opatrenia v oblasti budovania značky a propagácie 

 Opatrenia podpory komercializácie 

V rámci uvedených kategórií boli zadefinované konkrétne opatrenia. Celkovo bolo 

navrhnutých 32 opatrení, na návrhu ktorých sa podieľali respondenti z verejných VaV 

organizácií a podnikov. Všetky navrhované opatrenia, v rôznej intenzite, majú potenciál 

prispieť k internacionalizácii tímov verejných VaV organizácií.  

Opatrenia boli navrhnuté na základe mapovania potrieb identifikovaných v štyroch oblastiach, 
a to technológie, rámcové podmienky, ľudské zdroje a spolupráca. Nižšie je uvedené rámcové 
prepojenie hlavných kumulatívnych zistení a jednotlivých opatrení/odporúčaní.  

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania 

I. Technológie 

 

Kritickým faktorom ovplyvňujúcim rozvoj 

konceptu Industry 4.0 sú infraštruktúrne 

kapacity, vrátane spoločných kapacít. 

Súčasné technologické vybavenie 

v prostredí verejných VaV organizácií je 

však nedostatočné. Celkové odhadované 

investičné náklady určené na odstránenie 

technologického dlhu ,nevyhnutné na 

optimálny rozvoj systémového prostredia 

v prostredí verejných VaV organizácii 

 

Pre určenie rozvojových infraštruktúrnych 

kapacít je nevyhnutné primárne stanoviť 

perspektívne oblasti prostredníctvom 

identifikácie perspektívnych tém. Je 

potrebné zabezpečiť rozšírenie 

a rekonštrukciu priestorov verejných VaV 

organizácií, ako aj pravidelnú 

a systematickú obnovu (vrátane 

špeciálnych typov-napr. DIH). 
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pôsobiacich v technologických doménach 

Industry 4.0 sú vo výške 51 200 000 EUR. 

II. Rámcové podmienky 

 

Pre efektívny rozvoj konceptu Industry 4.0 

v podmienkach verejných VaV organizácií, 

ale aj podnikov je nevyhnutné zachytiť nové, 

vynárajúce sa trendy, ale aj zabezpečiť 

zlepšenie rámcových podmienok, a to najmä 

so zameraním na zabezpečenie 

efektívnejšieho a pravidelného financovania 

rozvojových projektov (vrátane EŠIF), 

zvýšenie efektívnosti činnosti grantových 

podporných agentúr, ale aj zníženie celkovej 

administratívnej záťaže (vrátane verejného 

obstarávania).  

 

Je nevyhnutné realizovať procesný audit 

podporných mechanizmov a organizácií, 

umožniť prístup k VaV infraštruktúre, zmeniť 

akreditačné mechanizmy, upraviť interné 

smernice pracovísk, ale aj zabezpečiť 

financovanie rôznych typov pracovníkov. 

Kľúčovým faktorom je zabezpečenie 

podpory na základe kvality, ale aj celkové 

zefektívnenie nastavovania podmienok 

poskytovanej podpory a zvýšenie kvality 

vzdelávacieho systému. 

III. Ľudské zdroje 

 

Rozvoj konceptu Industry 4.0 (nielen 

v prostredí verejných VaV organizácií) závisí 

od kvality a dostupnosti ľudských zdrojov. 

Súčasný systém odmeňovania 

zamestnancov je nemotivačný 

a neumožňuje vhodne financovať rôzne 

aspekty činnosti VaV tímov v prostredí 

verejných VaV organizácií (študenti, post 

doktorandi). Taktiež dochádza k odlivu 

kvalitných študentov do zahraničia, pri 

súčasnom nízkom záujme zahraničných 

študentov a odborníkov o štúdium na 

Slovensku.  

 

S cieľom stabilizácie a rozvoja ľudských 

zdrojov je nevyhnutné implementovať rôzne 

motivačné opatrenia, ako sú napr. 

štipendiá, realizácia súťaží, hodnotenie 

výkonnosti, alebo podpora publikovania. 

Taktiež je nevyhnutné podporiť odborný rast 

VaV pracovníkov na rôznych pozíciách.  

IV. Spolupráca 

 

Verejné VaV organizácie spolupracujú 

s podnikmi, ale aj navzájom, pričom 

intenzívnejšia je spolupráca s tímami 

pôsobiacimi v iných organizáciách. Je 

potrebné podporiť rozvoj kooperačných 

väzieb. Najintenzívnejšia spolupráca v rámci 

domén Industry 4.0 bola zistená v rámci 

technologických domén pokročilá robotika, 

simulácia, priemyselný internet a IoT, umelá 

inteligencia. Ide zároveň o nosné domény 

 

Rozvoj spolupráce je potrebné stimulovať 

prostredníctvom podpory aktivít v oblasti 

internacionalizácie,  propagácie konceptu 

Industry 4.0, podpory komercializácie 

výsledkov VaV, ale aj zavádzania 

inovatívnych technológií v podnikoch. 

Taktiež je potrebné podporovať rozvoj VaV 

pracovníkov a umožniť financovanie 

rôznych typov pracovníkov.  
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z hľadiska súčasných aktivít verejných VaV 

organizácií. 

 

 

2.2. Summary 

Main goal  

Global competition affects the overall competitiveness of the Slovak Republic. Therefore, there 

is a substantial need to increase the competitiveness of individual companies and entire 

sectors. From this point of view, solutions associated with the technological upgrading of 

companies are a promising option. New innovative technologies and concepts are currently 

being introduced in the business environment. The introduction of various types of state-of-

the-art technologies in industry connected to digitisation and massive automatisation is known 

as the Fourth Industrial Revolution, or Industry 4.0. 

The purpose of this study is to create preconditions for capturing global trends associated with 

the upcoming Industry 4.0 in the current as well as new programming period, 2021-2027. The 

survey was carried out from November 2019 to May 2020 using the following methods: desk 

research, questionnaire, in-depth guided interviews with open and semi-open questions. The 

network of identified actors operating in technological domains of the Industry 4.0 concept was 

analysed using Gephi software. 

Industry 4.0 in Slovakia 

The development of Industry 4.0 in the Slovak Republic is ensured by several strategic 

documents approved by the Government of the Slovak Republic. Below are the main 

documents relevant to Industry 4.0:  

 Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the Slovak Republic 

(RIS3 SK) 

 The concept of smart industry for Slovakia 

 Action plan of smart industry in the Slovak Republic 

These documents identify technology-orientated priorities for R&D and innovation. Strategic 

documents represent a base for further associated activities.  

Potential of human resources in research and development 

The theoretical potential of human resources at domestic public universities and the Slovak 

Academy of Sciences was identified by mapping the official websites of all public R&D 

institutions. According to the mapping undertaken, out of 20 public universities operating in 

Slovakia, up to 13 universities could contribute to the development of Industry 4.0. There is 

huge potential at the 118 relevant departments/institutes of these universities, with 310 

professors, 506 associate professors, and 1,014 assistant professors and researchers, as well 

as 569 PhD students.  
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There are also additional capacities of 193 external experts and 172 technicians. The selected 

departments/institutes mostly focus on the technologies and/or natural sciences. The number 

of professors working in the Industry 4.0 fields represents almost 23% of the total number of 

professors at  public universities, similar to the associate professors (21%) as well as assistant 

professors/PhD (20.5%). The highest R&D potential was identified at the Slovak University of 

Technology in Bratislava (STU), the Technical University of Košice (TUKE) and the University 

of Žilina (UNIZA). The Slovak Academy of Sciences is one of the largest R&D organisations 

in Slovakia. There are a few Institutes relevant to Industry 4.0 technology domains. Overall, 

the SAS potential accounts for more than 200 experts. 

The theoretical potential of human resources could include also experts from universities 

focused on art. In the area of visual communication, design, graphics, digital media and 

intermedia, there are about 90 experts. 

Identification of key R&D stakeholders in relation to the international activities 

Key actors were identified from a database of project proposals and approved projects in the 

EU Horizon 2020 programme, which provides funding to excellent research and innovation 

projects. There was a total of 853 unique applications, 303 of which were approved. Project 

proposals and approved projects relevant to Industry 4.0 were selected via keywords 

identification. 

A total of 159 project applications relevant to Industry 4.0 were submitted by Slovak entities, 

of which 51 were approved.  

According to the keywords mapping, the following organisations are the most successful in the 

Horizon 2020 programme: the Slovak University of Technology in Bratislava (5 projects), the 

Technical University of Košice (6 projects), the Slovak Academy of Sciences (Institute of 

Informatics 6 projects). Teams identified as being successful in the Horizon 2020 are 

considered the high-quality teams in the domestic public R&D organisations. Detailed mapping 

in the area of international projects enabled identification of teams suitable as the first step in 

detailed mapping of cooperation networks. 

  
Within the identified public R&D organisations, a total of 33 teams deal with Industry 4.0 

technology domains, while 20 teams (department/institutes) participated in our research.  

All teams involved in research (20) account for 71 professors, 128 associate professors, 200 

assistant professors (PhD) and 188 PhD students. The highest potential of human resources 

is found at the STU, with nine teams dealing with the Industry 4.0 issues, followed by the TUKE 

(seven teams) and the UNIZA (three teams). These identified R&D teams are located at a 

variety of faculties. In the case of the SAS, only the Institute of Informatics is identified as an 

organisation relevant to Industry 4.0 involved in research. 

Most organisations operate within the areas of advanced robotics, industrial Internet and the 

Internet of Things (IoT), as well as simulation, and artificial intelligence. The weakest domains 

are cyber security and additive manufacturing. The technological focus of individual R&D 
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organisations is variable. The STU and TUKE operate in all technology domains relevant to 

Industry 4.0. The UNIZA operates in a total of eight technological areas, whereas the SAS 

(represented by one institute) operates in six. 

In terms of the number of teams, the STU is the most active in the fields of advanced robotics, 

industrial Internet, simulation, and additive manufacturing. On the contrary, the TUKE is the 

most active in the fields of augmented reality, cloud and artificial intelligence. The UNIZA has 

the highest number of  teams focused on simulation, followed by advanced robotics, the 

industrial Internet and the Internet of Things (IoT), as well as artificial intelligence. 

The potential of technology domains from public R&D organisations point of view 

The research exhibited that in all technology domains there is a growing importance in terms 

of the focus of public R&D organisations as well as the perception of importance for companies 

in the next five years. This indicates potential in all technology areas relevant to Industry 4.0. 

The lowest gap in the perception of the current importance assessed by the public R&D 

organisations and the industry needs is in the domains of big data and simulation (meaning 

that public R&D organisations assigned similar level of importance for these domains from 

their current research perspective as from their perception of industry needs in 5 years 

horizon). In other domains, the potential for further research activities of public R&D 

organisations is obvious. This indicates the convergence of the public R&D organisations on 

the industry needs. This trend is a good starting point for further development of public R&D 

organisations that should be supported by RDI policies.  

Infrastructure of public R&D organisations 

The ability of public R&D teams to carry out high-quality R&D and cooperate with industry is 

determined by the availability of sufficient infrastructural capacities. The survey showed that 

only 65% of public R&D organisations have the technologies at a sufficient level, covering 

current requirements. As many as 40% of respondents consider the current technological 

capacities to be incomparable with the developed countries. 

A total of 95% of public R&D organisations do not have sufficient technological capacities 

needed for the upcoming challenges in the next five years. This points to the large 

infrastructure debt of public R&D organisations in the topics of Industry 4.0, which causes 

suboptimal performance of individual R&D teams. 

The current state of technological capacities significantly hinders the international R&D 

competitiveness of public R&D organisations operating in Industry 4.0 in this medium-term 

horizon. This situation will have impact on the engagement of domestic R&D organisations 

within international knowledge/R&D networks. 

Interestingly, only 55% of public R&D organisations consider current technological capacities 

to be sufficient to cover industry needs. This indicates that the current technologies are less 

suitable for R&D projects focused on industry compared to those focused on the core (more 
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scientific) activities. It is partly a result of the evaluation mechanisms of public R&D 

organisations where scientometric outputs are preferred to cooperation with real economy. 

Investment needs 

The total estimated investment needs identified by the teams of public R&D organisations 

(involved in research) total EUR 51 167 604. This amount corresponds to their technological 

debt. Investment needed in the four most investment-intensive technology domains has 

reached up to 71.3% of the total investment costs. 

The potential of technological domains from business perspective 

Similarly, companies assessed the potential of individual technological domains from the 

current perspective as well as foreseen needs over a period of five years. These companies 

foresee prospective projects mainly in the field of advanced robotics and cyber security. The 

additive manufacturing domain is the least significant for the companies. Research reveals 

that the need for R&D implementation in all technological domains will increase within five 

years. Advanced robotics is considered one of two priorities along with cyber security. 

Benefits and barriers of cooperation  

Companies consider the following the most important benefits of cooperation with public R&D 
organisations: opportunity to discuss problems with experts, gaining new contacts, head 
hunting through cooperation with students, and gaining the latest scientific knowledge base. 

On the other hand, there are also the following crucial barriers hindering cooperation: the time 
mismatch between the capabilities of universities/the SAS and company needs, insufficient 
focus of public R&D organisations on the industry needs, and requirements to publish the 
obtained results. 

Infrastructure capacities of companies 

A total of 83% of the companies consider their current technologies sufficient for the 

implementation of competitive R&D. All respondents feel that the current technological 

capacities are comparable to the competitors. Contrary to that, only 56% of the companies 

consider their own technological capacities to be insufficient for R&D challenges expected 

within the next five years. Companies currently use the infrastructure of the following public 

R&D organisations: the Slovak University of Technology in Bratislava, the University of Žilina, 

the Technical University of Košice, and the National Centre for Robotics located on the STU 

premises. 

Importantly, up to 82% of companies would create a joint R&D infrastructure with the public 

R&D organisations. This means that the interest of companies is high, which is the precondition 

for the further deepening of joint cooperation. 
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Networks of cooperation of public R&D organizations 

Teams of public R&D organisations have developed many collaborations with different types 

of organisations. The most intensive cooperation among the public R&D organisations takes 

place in the following technology domains: advanced robotics, simulation and artificial 

intelligence. Cross-university cooperation as well as the intra-university or intra-faculty 

cooperation is frequent. 

In terms of collaboration with businesses, the most strategic links have been identified in the 

following domains: advanced robotics, simulation, the industrial Internet, and the Internet of 

Things (IoT). A total of 99 companies are considered strategic above average partners in the 

Industry 4.0 by public R&D organisations. Moreover, profuse cooperation with foreign R&D 

organisations in the fields of advanced robotics, simulation and artificial intelligence is 

identified. 

The R&D cooperation among stakeholders is highly complex. Nevertheless, it is possible to 

identify key nodes (public R&D organisations) under each technology domain. The least 

developed collaborations are found in the cyber security, augmented reality and the cloud 

fields. Additionally, low intensity cooperation in these domains is also detected among 

domestic public R&D organisations. 

The orientation of the teams to technological domains depends on their R&D profiling. The 

R&D teams emphasise the interconnectedness of all technology domains as well as the needs 

for technological (smart) specialisation. The domains with the highest number of actors and a 

high degree of cooperation can be considered crucial. Further development can be supported 

both by strengthening the links within the carrier domains, but also with complementary less 

developed technological areas. 

The domestic teams of public R&D organisations are intensively involved in international 

cooperation. Nearly 60 foreign R&D organisations are identified as strategic partners for 

cooperation in various Industry 4.0 technology domains. From a geographical point of view, 

the main portion (nearly 80%) of foreign partners is from European countries. This indicates 

strong inter-European cooperation within Industry 4.0. The most frequent cooperation 

countries are Czech Republic and Germany. These are followed by Poland, the United 

Kingdom, Ireland and Finland. Of the total number of foreign R&D organisations, 11% are 

located in Asia (China, India, Hong Kong, Taiwan, Israel). Respondents also mention, as their 

strategic partners abroad, three universities in the United States, one in Mexico and one in 

New Zealand. The most important partners in terms of the total number of cooperation within 

all domains were R&D organisations from Czech Republic – Brno University of Technology, 

VSB – Technical University of Ostrava, Czech Technical University in Prague, Tomas Bata 

University in Zlín, and VTT from Finland. Very low cooperation is detected in the augmented 

reality field. No cooperation within foreign R&D organisation was identified in the domain of 

cyber security. 

Respondents participated in several H2020 projects in the last 5 years, which shows that they 

are capable of succeeding in international cooperation. 
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SWOT 

The research reveals the following as the most significant strengths: high demand for 

graduates in the labour market, global applicability of the graduates, technologies enabling 

cooperation with companies and the implementation of quality basic R&D, as well as current 

research focusing on promising areas. Additionally, weaknesses are detected. Mainly (but not 

exclusively), the overcrowding of teams with administration is considered crucial for 

development. 

 

The most significant opportunities identified are as follows: 

 Effective use of ESIF in the current and new programming period 

 Better cooperation with established science parks and research centres 

 Supporting the development of domestic enterprises and capturing the potential of the 

single European market 

 Establishment of joint laboratories with companies 

 Supporting unique technological capacities  

 Creating an attractive environment at universities 

 Capturing emerging trends and addressing the needs of industry and society 

The most significant threats with the highest potential effects are as follows: 

 Keeping of non-systemic RDI support without defined priorities 

 Low efficient national grant agencies 

 Inadequate system of funding and redistribution of subsides  

 Complicated and lengthy public procurement system 

 High administrative burden  

 Low quality of high school students 

 Students’ brain drain and low interest of foreign students to study in Slovakia 

 Inadequate funding of PhD students and postdoc positions 

 Low motivation of R&D employees 

Scenarios 

The development of the R&D network of public R&D organisations and their ability to cooperate 

with companies can take various forms, depending on the setting of external support. Support 

from public funds is therefore a key factor determining the further development and generating 

of various direct and indirect effects on a society. 

There are three possible basic scenarios: 

1. Status quo, 

2. Non-system support with limited funding, 

3. Comprehensive system responding to the needs of Industry 4.0 stakeholders. 
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From the point of view of Slovakia's development in connection to Industry 4.0, Scenario No.3 

is the most advantageous. Under this scenario a large number of positive effects are foreseen 

compared to other ones. 

However, this scenario assumes a fundamentally different approach to the support of public 

R&D organisations compared to the present. It is essential to create comprehensive supporting 

national innovation system that incorporates a large number of measures funded by national 

sources as well as the ESIF. 

Proposed measures 

To support the development of public R&D organisations operating in the field of Industry 4.0, 

it is necessary to implement a number of different types of measures. The measures proposed 

can be divided into the following categories according to their nature: 

 Procedural measures 

 Infrastructure measures 

 Motivation support measures 

 Education-related measures 

 Grant support measures 

 Awareness raising and branding  

 Commercialisation support measures 

Within these broad categories, specific and more detailed measures have been defined. A 

total of 32 measures are proposed based on information from public R&D organisations as 

well as companies participating in the research. All of the proposed measures have the 

potential to contribute to the internationalisation of public R&D teams to varying degrees. 

The measures are designed on the basis of mapping the needs identified in four areas, such 

as technologies, framework conditions, human resources and cooperation. Below are the 

relations/links between main cumulative findings and individual measures/recommendations. 

 

Main findings Main recommendations 

I. Technologies 

Infrastructural capacities, including joint 

R&D infrastructure are considered to be a 

critical factor influencing the development of 

the Industry 4.0. Current technological 

capacities of public R&D organisations are 

insufficient. The total estimated investment 

needs that are inevitable to clear the 

technological debt and to create conditions 

 

In order to determine development 

infrastructure capacities, it is necessary to 

primarily identify prospective areas by 

identifying prospective topics. It is 

necessary to ensure the extension of the 

premises of public R&D organisations, as 
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for optimal development of public R&D 

organisations in the topics of Industry 4.0 

total EUR 51,200,000.  

well as regular and systematic renovation 

(including special types – e.g. DIH). 

 

II. Framework conditions 

For the effective development of the Industry 

4.0 concept in the conditions of public R&D 

organisations and companies, it is necessary 

to capture new emerging trends, ensure 

improvement of framework conditions, 

especially more efficient and regular 

financing of development projects (including 

ESIF) and to increase efficiency of grant 

support agencies and reduce the overall 

administrative burden  (including public 

procurement). 

 

It is necessary to carry out a process audit 

of support mechanisms and organizations, 

to enable access to R&D infrastructure, to 

change accreditation mechanisms, adjust 

internal guidelines, but also provide funding 

for various types of employees. The key 

factor is providing support/funding based on 

quality, but also increasing overall efficiency 

of the system of funding and its conditions, 

as well as the quality of the education 

system. 

 

III. Human resources 

The development of the Industry 4.0 concept 

not only in the environment of public R&D 

organizations depends on the quality and 

availability of human resources. The current 

system of employee funding is not 

motivational and does not allow to 

adequately finance various aspects of the 

activities of R&D teams in the environment of 

public R&D organizations (students, 

postdocs). There is also a problem with 

students’ brain drain and low interest of 

foreign students and experts to study in 

Slovakia. 

 

In order to stabilize and support 

development of human resources it is 

necessary to implement various 

motivational measures, such as e.g. 

scholarships, competitions, 

quality/performance assessment or 

supporting publication activities. It is also 

necessary to support professional growth of 

R&D employees on various positions. 

 

IV. Cooperation 

 

Public R&D organizations cooperate with 

companies, but also with each other, while 

cooperation with teams from other 

organizations is more intensive. It is 

necessary to support the development of 

cooperation links. The most intensive 

cooperation within the technology domains 

 

The development of cooperation must be 

stimulated by supporting activities in the 

field of internationalization, promotion of the 

Industry 4.0 concept, support for the 

commercialization of R&D results, but also 

introduction of innovative technologies in 

companies. It is also necessary to support 
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of Industry 4.0 was identified in the following 

technology domains: advanced robotics, 

simulation, the industrial Internet and the 

Internet of Things (IoT) and artificial 

intelligence. These are the main domains in 

terms of current activities of public R&D 

organizations. 

the development/professional growth of 

R&D employees and to provide funding for 

various types of employees.  
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V rámci plnenia analytických úloh boli využívané vybrané metódy kvalitatívneho výskumu, 

ktoré sú uvedené v Pláne hodnotení OP VaI – verzia 5.02, ako metódy pre celkové hodnotenie 

programu. Vybrané metódy sú najvhodnejšie pre analyzovanie rozvoja potenciálu v oblasti 

Industry 4.0. Jedná sa o desk research, dotazníkový prieskum, hĺbkové riadené 

rozhovory s otvorenými a polootvorenými otázkami3.  

 

V rámci aktivity bol realizovaný dotazníkový prieskum, ktorý umožnil získať kľúčové vstupné 

informácie. Metóda riadeného hĺbkového rozhovoru je ťažisková a umožnila detailnejšie 

špecifikovať niektoré oblasti realizovaného výskumu. Dotazníkový prieskum a hĺbkové 

rozhovory sa vzhľadom na rozsiahlosť témy a pracovnú vyťaženosť respondentov realizovali 

do mája 2020. Hĺbkové rozhovory boli realizované osobne, prípadne telefonicky (z dôvodu 

opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19). Uskutočnilo sa 15 hĺbkových rozhovorov 

s manažérmi vedecko-výskumných tímov verejných VaV organizácií a 7 hĺbkových rozhovorov 

s vedúcimi zamestnancami, resp. VaV manažérmi oslovených podnikov. Získané údaje sú 

spracované využitím metód kvantitatívneho výskumu. 

Pre spracovanie potenciálu ľudských zdrojov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania pre rozvoj 

Industry 4.0) bolo uskutočnené mapovanie webových zdrojov, tzn. desk research, kde zdrojom 

informácií boli webové stránky jednotlivých katedier a ústavov.  

Mapovanie sietí spoluprác v oblasti Industry 4.0 vychádzalo z identifikácie medzinárodne 

úspešných tímov. Identifikácia tímov sa uskutočnila využitím databázy CVTI, ktorá obsahovala 

informácie o všetkých podaných projektových žiadostiach a projektoch schválených v rámci 

Horizont 2020. Aj v tomto prípade bola využitá metóda desk research. 

V prvom kroku boli z databázy identifikované projekty a projektové žiadosti relevantné k téme 

Industry 4.0. Identifikácia sa realizovala prostredníctvom vyhľadávania kľúčových slov 

relevantných ku konceptu Industry 4.0. Nasledovné kľúčové slová sa vyhľadávali v názvoch 

projektov, ako aj projektových abstraktov: Industry 4.0, robot, industrial internet, IoT, internet 

                                                 
2 https://www.opvai.sk/media/101127/plan-hodnoteni-op_vai_v50.pdf 
3 Výber metód oproti Úvodnej správe bol upravený kvôli pandemickým opatreniam ochorenia Covid-

19. Z tohto dôvodu sa nevyužili kontaktné metódy, ako je panel expertov.  

3. Metodika 

https://www.opvai.sk/media/101127/plan-hodnoteni-op_vai_v50.pdf
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of things, simulation, augmented reality, cyber, cyber security, cloud, big data, 3D printing, 

additive manufacturing, artificial.   

Medzi vyhľadanými projektami sa nachádzali aj projekty, ktoré neboli relevantné k témam 

Industry 4.0, resp. sa týkali témy iba okrajovo. Preto boli projekty detailne posudzované, najmä 

analýzou abstraktov projektov, čo umožnilo vybrať projekty relevantné k Industry 4.0. 

Z identifikovaných projektov boli následne vybrané veľké konzorciálne projekty financované 

z programu Horizont 2020 (zamerané na budovanie DIH) a žiadatelia s nadpriemernou 

úspešnosťou. Jednalo sa o tímy I. stupňa. 

Tieto vybrané riešiteľské tímy boli oslovené prostredníctvom dotazníkového prieskumu, aby 

určili svojich strategických partnerov, ktorých považujú za nadpriemerne kvalitných (príloha č. 

3). Cieľom bol výber VaV tímov (organizačných zložiek verejných VaV organizácií) 

s dlhodobou spoluprácou. Výber bol nastavený tak, aby sa eliminovali ad hoc spolupráce. 

Identifikované tímy/organizačné zložky verejných VaV organizácií  sú označované ako II. 

stupeň spolupráce.  

Identifikované tímy I a II. stupňa spoluprác predstavujú nosnú kostru spolupráce verejných 

VaV organizácii v témach Industry 4.0. Tieto organizácie následne určili svojich strategických 

partnerov z prostredia priemyslu, zahraničné VaV organizácie, ako aj svoje rozvojové trendy. 

Jednalo sa o celkovo 21 pracovísk, pričom do prieskumu sa zapojilo 20 z nich.  

Pracoviská určené ako II. stupeň určili svojich partnerov, ktorých považujú za strategických 

nadpriemerne kvalitných. Jednalo sa o určenie III. stupňa spoluprác. Do následného 

spracovania sietí spoluprác boli zaradené všetky pracoviská verejných VaV organizácií 

identifikované v rámci troch stupňov.  

Organizácie I. a II. stupňa vrátane ich spolupracujúcich podnikov boli zapojení do 

dotazníkového prieskumu, v rámci ktorého sa identifikovali o.i. faktory spolupráce, ale aj 

potenciál jednotlivých technologických oblastí. Realizované hodnotenia sa uskutočnili využitím 

Likertovej hodnotiacej škály. Hodnotenia sa realizovali z hľadiska aktuálneho vnímania 

a následne z hľadiska očakávaní v horizonte 5 rokov. Hodnotenie technologických oblastí sa 

uskutočnilo na škále 1-5 (1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné). Respondenti sa 

vyjadrovali ku každej technologickej doméne samostatne. 

Čo sa týka podnikov, do mapovania bolo zapojených 59 firiem, ktoré určili verejné VaV 

organizácie ako svojich strategických partnerov a poskytli kontaktné údaje. Vyplnené 

dotazníky zaslalo 18 podnikov, čo predstavovalo 30 % návratnosť. Išlo o malé a stredné 

podniky, ale aj veľké nadnárodné podniky. Týchto 18 firiem bolo následne zapojených do 

prípravy SWOT a návrhu a optimalizácie opatrení. Jednotlivé zložky SWOT ohodnotilo 7 firiem 

čo predstavuje 39% respondentov. 
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Sieť spoluprác všetkých identifikovaných aktérov bola analyzovaná a vizualizovaná softvérom 

na sieťové analýzy Gephi4.  

Okrem vizualizácie siete spoluprác umožnil softvér určiť kľúčové body siete a získať informácie 

o ich relatívnej dôležitosti v sieti. Vizualizácia bola pripravená jednak ako kumulatívny náhľad, 

ale aj ako rezy v rámci jednotlivých technologických domén.  

V rámci každej technologickej domény je vizualizovaná sieť domácich VaV organizácií, 

zahraničných VaV organizácií a podnikov, ktoré v danej doméne spolupracujú. Každý subjekt 

predstavuje jeden bod v sieti. Pre každú doménu bol vytvorený graf všetkých aktérov, pričom 

farba bodu určuje, či ide o podnik, domácu alebo zahraničnú VaV organizáciu (v prípade 

grafov domácich VaV organizácií farba bodu určuje príslušnosť k tej ktorej univerzite). 

Identifikácia významných aktérov sa určovala podľa ich centrality, t. j. prepojenia na ostatných 

aktérov v sieti. Analýza centrality sa uskutočnila v dvoch módoch a to ako in-degree centralita 

a out-degree centralita.  

Ukazovateľ in-degree centrality poskytuje informáciu o tom, ako často sa aktéri siete obracali 

na určitého aktéra. To znamená, že významnosť aktéra rastie v závislosti od toho ako často 

bol určený za významného inými aktérmi / bodmi siete. Naopak v rámci out-degree centrality 

sú za významnejších aktérov považované body (aktéri), ktorí identifikovali väčšie množstvo 

strategických spoluprác. V rámci štúdie bola vyššia dôležitosť pripisovaná in-degree centralite, 

nakoľko je možné považovať ju za objektívnejšie kritérium. 

Na základe dotazníkového prieskumu a série hĺbkových rozhovorov s aktérmi siete na strane 

VaV organizácií, ale aj podnikov bola zostrojená SWOT analýza. SWOT analýza bola 

optimalizovaná využitím iteračného prístupu. Zaslaná SWOT bola v dvoch krokoch 

optimalizovaná samotnými aktérmi siete. Následne boli jej zložky hodnotené z hľadiska ich 

významnosti a potenciálu ovplyvniť rozvoj Industry 4.0. Hodnotenie potenciálu všetkých 

faktorov uskutočňovali respondenti na škále: 0 - zanedbateľný/žiadny, 1 - veľmi malý, 2 – malý, 

3 – stredný, 4 - veľmi veľký, 5 – extrémne veľký. 

Dotazníkový prieskum a hĺbkové rozhovory boli spolu s optimalizovanou SWOT analýzou 

základom pre návrh série opatrení. Návrh opatrení bol v dvoch krokoch optimalizovaný 

identickým iteračným prístupom so zapojením relevantných tímov VaV organizácií a aktívnych 

podnikov. Optimalizované opatrenia boli hodnotené aktérmi siete s cieľom identifikácie 

najperspektívnejších tém. Bola zostrojená matica identifikovaných zložiek SWOT 

a navrhovaných opatrení, ktorej cieľom je identifikovať možné synergie a komplementarity 

navrhovaných opatrení.  

Nastavenie jednotlivých krokov bolo synchronizované s aktivitami realizovanými v rámci 

hodnotenia medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií (ZL č.7).  

                                                 
4 Cherven, K. (2015):Mastering Gephi Network Visualization. 378s ISBN 978-1783987344 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

40 

4.1. Vymedzenie konceptu Industry 4.0 v SR  

4.1.1 Industrie 4.0 

Nemecké Ministerstvo hospodárstva a energetiky (BMWI) a Ministerstvo školstva a výskumu 

(BMBF) podporili vznik strategickej iniciatívy „Industrie 4.0“. Jej cieľom je zabezpečiť a rozvíjať 

vedúce postavenie Nemecka v priemyselnej výrobe prostredníctvom digitalizácie 

a vzájomného prepojenia výrobkov, hodnotových reťazcov a obchodných modelov. Cieľom je 

tiež podporovať výskum, vytváranie sietí medzi priemyselnými partnermi a normalizáciu. 

Iniciatíva Industrie 4.0 nadväzuje na národnú High Tech stratégiu, pričom bola formalizovaná 

prijatím akčného plánu High Tech stratégie. Akčný plán bol prijatý v marci 2012 a určoval 10 

„Future Projects“, medzi nimi aj Industrie 4.0. Predpokladá sa, že iniciatíva Industrie 4.0 

umožní rozvoj nových spôsobov tvorby hodnoty, nových obchodných modelov a prispeje 

k rozvoju MSP vďaka ich vyššej spolupráci a vytváraniu výrobných sietí. Industrie 4.0 môže 

zabrániť segregácii priemyselných domén (EC, 2017). 

Koncept Industry 4.0 predstavuje diametrálne nový rozmer implementácie komplexných 

technologických riešení a ich horizontálne vertikálnej integrácie v podnikoch a ich sieťach. 

Továrne sú vystavené požiadavkám transformácie na tzv. Továrne budúcnosti.  

Na tento trend reagovalo množstvo krajín (primárne priemyselne rozvinuté), ktoré pripravili 

iniciatívy na zlepšenie stavu priemyslu a priemyselnej produkcie.  

Jednou z prvých je nemecká iniciatíva Industrie 4.0, ktorá sa stala inšpiráciou pre iné krajiny 

(Obr. 1). Európskou odpoveďou na výzvy ktorým čelí priemysel bola iniciatíva Podnikov 

budúcnosti (Factories of the Future).  

Spoločným menovateľom rôznych prístupov bola snaha o zvýšenie konkurencieschopnosti 

priemyslu v prepojení na rastúcu konkurencieschopnosť a produkčné kapacity ázijských 

krajín, najmä Číny. 

  

4. Analýza 
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Obrázok 1 Mapa medzinárodných a národných iniciatív na podporu priemyslu 

 

Zdroj: Dumitrescu, 2015 

Je potrebné transformovať tradičné produkčné systémy na digitálne produkčné systémy. 

Rastúca fúzia priemyselnej výroby a informačno-komunikačných technológií štvrtej 

priemyselnej revolúcie sa nazýva Industry 4.0 (Arnold, 2016). Koncept Industry 4.0 prepája 

informácie, objekty a ľudí z dôvodu konvergencie fyzikálneho a virtuálneho (cyberspace) sveta 

vo forme Cyber-Physical systems, čo umožňuje transformovať podniky do tzv. smart 

prostredia (Thoben, 2017, Monostori, 2016). Nástup štvrtej priemyselnej revolúcie predstavuje 

zásadný prelom v rozvoji priemyslu, čo vytvára tlak na redefinovanie biznis modelov firiem 

(Gerlitz, 2016). 

Industry 4.0 predstavuje prechod z centralizovanej na decentralizovanú smart výrobu 

a produkciu. Inteligentná výroba je systém v ktorom sú zariadenia, systémy a siete schopné 

nezávisle spolupracovať s cieľom riadenia priemyselnej výroby.  

Štvrtá priemyselná revolúcia prinesie a rozšíri nové technológie ako sú kyberfyzikálne 

systémy, systémy riadenia životného cyklu výrobkov, digitálna výroba, digitálne dvojča, 

exponenciálne technológie, Big Data, Cloud Computing, internet vecí (a služieb), robotika, 

telematika, kybernetická bezpečnosť atď.  
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Štvrtá priemyselná revolúcia prinesie významné zvýšenie produktivity a celkovej efektívnosti 

prostredníctvom zavedenia nových technológií.  

Industry 4.0 je považovaná za ďalšiu fázu digitalizácie výrobného sektora, ktorá je vyvolaná 

obrovským nárastom objemu dát, výpočtových schopností a konektivity (najmä 

nízkoenergetických a wide-area sietí), nárastu analytických kapacít, nových foriem interakcie 

človek-stroj ako sú dotykové rozhrania a systémy rozšírenej reality, zlepšenia v prenose 

digitálnych inštrukcií do fyzického sveta ako sú pokročilá robotika a 3D tlač (Lee, 2013). 

Technológie Industry 4.0 nie sú principiálne nové, ale sú vysoko heterogénne, pričom integruje 

množstvo prístupov (Chiarello, 2018), ktoré sú znázornené (Baur, 2015) na Obr. 2. 

Inovačný diskurz riadený politikou vo výrobnom priemysle sa zameriava na inštitucionalizáciu 

inovačných systémov, ktoré zahŕňajú podnikanie, akademickú obec a politiku, tzv. inovačný 

Triple Helix model. Porovnanie týchto prístupov je v Tabuľke 1 (Reischauer, 2018).  

Tabuľka 1 Industry 4.0 z teoretického pohľadu 

 Industry 4.0 ako dlhá vlna 
Industry 4.0 ako diskurz založený 
na politikách 

Core identita Technologická revolúcia Inovačný diskurz založený na 
politikách 

Výsledok Zmena sociálneho 
a ekonomického života 

Inštitucionalizované inovačné 
systémy 

Časový rámec Dlhodobý Strednodobý 

Relevantnosť aktérov Nízka Vysoká 

Možnosť spolurozhodovania Nízka Vysoká 

Core identita Technologická revolúcia Inovačný diskurz založený na 
politikách 

Zdroj: Reischauer, 2018. 
 

 

Jedným z dôsledkov zvýšeného využívania IKT je tlak na podniky, aby zmenili spôsob 

uvažovania (Iivari, 2016). Nemecko bolo prvou krajinou, ktorá oficiálne predstavila tento 

koncept pod názvom Industrie 4.0. Priemysel 4.0 zdôraznil potenciál pre tvorbu politík, ktoré 

vytvárajú impulz pre inovácie za tradičným chápaním hraníc inovačných politík (Reischauer, 

2018). 

Napriek výhodám, ktoré prináša implementácia koncepcie Industry 4.0, existujú prekážky jej 

implementácie. Vybrané prekážky pri prijímaní priemyslu 4.0 sa podrobne študovali, napríklad 

v Indii (Tabuľka 2), kde sa skúmal vzťah medzi jednotlivými prekážkami. V štúdii sa použilo 

štrukturálne modelovanie a fuzzy analýza MICMAC. Boli identifikované kontextové vzťahy 

medzi pozorovanými bariérami (Kamble, 2018). 
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Tabuľka 2 Bariéry pre Industry 4.0 

Bariéry pre Industry 4.0 

Zamestnanosť Štandardy a referenčná architektúra 

Implementačné náklady Pokrytie internetom a vybavenie IKT 

Organizačné a procesné zmeny Bezpečnosť a ochrana súkromia 

Pochopenie výhod internetu vecí Integrácia a kompatibilita 

Potreba zvýšených zručností Dodržiavanie predpisov 

Systémy riadenia znalostí Právna a zmluvná neistota 

Zdroj: Kamble, 2018 

Vládne snahy by sa mali zamerať na podporu implementácie konceptu Industry 4.0, vrátane 

Digitálnej ekonomiky, a to aj napriek tomu, že existuje neistota či vládne intervencie budú 

schopné kompenzovať “porazených”. To znamená, že dosiahnutie tzv. Kaldor-Hicksovej 

efektívnosti bude náročné. Je preto potrebné modernizovať prístupy a nastavenie verejnej 

správy označovanej aj ako governance 2.0, ktorá podporí štrukturálne zmeny prostredníctvom 

Industry 4.0 a digitalizácie (Kovacs, 2018). 

World Economic Forum v Davose identifikoval advanced (pokročilú) robotiku ako jeden 

z hlavných technologických driverov konceptu Industry 4.0. Podľa kľúčových manažérov 

robotických firiem sa v najbližších dekádach stanú kolaboratívne roboty hlavnou robotickou 

technológiou (Bloss, 2016). Robotika je tak jednou z kľúčových technológií, ktoré vytvárajú 

obraz technologických zmien spojených so štvrtou priemyselnou revolúciou.  

4.1.2 Podniky budúcnosti 

Európska komisia pripravila v roku 2008 Plán hospodárskej obnovy Európy (A European 

Economic Recovery Plan), ktorý bol reakciou na hospodársku krízu. Jedným z kľúčových 

aspektov plánu bolo vytvorenie jednotného prístupu na území celej Európskej únie, čím sa 

zvýši synergický efekt opatrení. Plán hospodárskej obnovy Európy bol postavený na dvoch 

pilieroch: 

 zvýšenie kúpnej sily vstupujúcej do hospodárstva s cieľom podporiť dopyt a stimulovať 

dôveru, 

 zavedenie krátkodobých opatrení na posilnenie konkurencieschopnosti Európy 

v dlhodobom horizonte.  

Plán hospodárskej obnovy Európy so svojim zámerom maximalizovať benefity je zameraný na 

štyri kľúčové oblasti a to: ľudia, podnikanie, infraštruktúra a energia, výskum a inovácie. 

V rámci týchto oblastí bolo definovaných spolu 10 kľúčových akcií. 

ĽUDIA 

1. spustenie veľkej európskej iniciatívy na 
podporu zamestnanosti, 

2. vytvorenie dopytu po pracovnej sile. 

PODNIKANIE 

3. zlepšenie prístupu k financovaniu 
obchodnej firmy, 

4. zníženie administratívneho zaťaženia 
a podpora podnikania. 

INFRAŠTRUKTÚRA A ENERGIA VÝSKUM A INOVÁCIE 
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5. zvýšenie investícií do modernizácie 
európskej infraštruktúry, 

6. zlepšenie energetickej účinnosti 
v budovách, 

7. podporovanie urýchleného zavádzania 
„zelených produktov“ 

8. zvýšenie investícií do výskumu a vývoja, 
inovácií a vzdelávania, 

9. návrh čistých technológií pre automobily 
a stavebníctvo, 

10. vysokorýchlostný internet pre všetkých. 

 
Kľúčovou pre rozvoj priemyslu bola deviata akcia v rámci ktorej EK navrhovala vytvorenie 3 

veľkých partnerstiev na báze verejno-súkromného partnerstva zameraného na automobilový 

priemysel – Európska iniciatíva zameraná na ekologické vozidlá (European green cars 

initiative); na stavebný priemysel – Európska iniciatíva zameraná na energeticky efektívne 

budovy (European energy-efficient buildings initiative); na ostatné priemyselné odvetvia – 

Iniciatíva zameraná na zvýšenie využívania technológií v priemysle – Podniky budúcnosti 

(Factories of the Future iniciative). 

Iniciatíva Podniky budúcnosti predstavuje jednu z hlavných európskych iniciatív napojených 

na nastupujúcu priemyselnú revolúciu.   

 

Fabriky budúcnosti okrem posilnenia technologickej úrovne podnikov vplývajú aj na: 

• vytváranie pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou s priamym dopadom na 

zamestnanosť v priemysle, 

• vytváranie pridanej hodnoty, čím sa znižujú dopady ekonomickej krízy na priemysel, 

odliv priemyselnej produkcie z Európy do Ázie a zlepšuje sa kvalita života obyvateľov 

Európskej únie, 

• zlepšovanie kvalita života zamestnancov – prostredníctvom nových technológií sa 

práca vo fabrikách stane bezpečnejšia, príjemnejšia a tým atraktívnejšia pre viac ľudí, 

• robiť viac s menej, predstavuje kľúčový dopad na životné prostredie, cieľom je zníženie 

spotreby materiálov, zníženie energie pri výrobe a používaní produktov, zníženie 

tvorby odpadu pri výrobe a zníženie tvorby emisií, 

• prehĺbenie spolupráce prostredníctvom PPP – public-private partnership – 

prostredníctvom tejto iniciatívy sa vytvára rozsiahla sieť priemyselných podnikov 

každej veľkosti s univerzitami a výskumnými centrami zameranými na nové 

technológie pre výrobu. 

 

V nadväznosti na vznik iniciatívy Podnikov budúcnosti vznikla v roku 2009 organizácia EFFRA 

– Európska asociácia výskumu podnikov budúcnosti (European Factories of the Future 

Reseach Association). EFFRA vo svojom strategickom dokumente „Factories of the Future – 

Multi annual roadmap for the contractual PPP under Horizon 2020“ určila hlavné výzvy pre 

posilnenie európskeho priemyslu. Horizont 2020 sa stal jedným z hlavných nástrojov podpory 

presadenia konceptu Industry 4.0 na Európskej úrovni.  

EFFRA v počiatkoch definovala 4 základné aspekty udržateľnosti podnikov budúcnosti – 

výroba produktov budúcnosti, ekonomická, sociálna a environmentálna udržateľnosť výroby. 

Výroba produktov budúcnosti predstavuje potrebu produkovať výrobky presne plnohodnotne 

uspokojujúce požiadavky zákazníkov, reflektujúce najnovšie výrobné trendy a materiály. 

Výrobcovia sú nútení v čo najkratšom čase vyrobiť produkt, ktorý uspokojí požiadavky 

zákazníka, zároveň jeho cena je zákazníkom akceptovateľná, kvalita výrobku je podľa 

očakávaní a zároveň výrobca dokáže výrobok predať so ziskom. Medzi najviac rozširujúce sa 
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oblasti, ktoré sa využívajú pri výrobe produktov budúcnosti, patria systémy hybridných 

pohonov strojov a zariadení, nové typy batérií, využitie pokrokových a nano materiálov a pod. 

Ekonomická udržateľnosť výroby, ktorej hlavnou ideou je dokázať implementovať do výroby 

všetky technológie, spojiť ich so vzdelanými pracovníkmi s cieľom dokázať zabezpečiť 

ekonomickú výhodnosť a udržateľnosť výroby. Z dlhodobého hľadiska je potrebné ekonomický 

aspekt zohľadňovať už vo fáze návrhu výroby, cez technologickú fázu až po fázu samotnej 

výroby. Produkty musia byť navrhované tak, aby uspokojovali nielen potreby zákazníkov, ale 

mali uplatnenie na iných trhoch v Európe a vo svete. Jedným z veľkým potenciálov pre 

zlepšenie ekonomickej udržateľnosti výroby je využitie výrobných procesov s vysokou úrovňou 

inteligencie a modularity. Modulárne systémy sú schopné pružne sa prispôsobovať meniacim 

sa požiadavkám na rozšírenie alebo zmenu modulov. Modulárne systémy sú preto ľahko 

upraviteľné v prípade sezónnych výkyvov alebo zmien vlastností výrobkov. Hlavná úloha 

rekonfigurability systému pozostáva v zmene hardvérových a softvérových komponentov. 

Účelom rekonfigurovateľnych systémov je schopnosť rýchleho nastavenia výrobnej kapacity 

a funkčnosti s ohľadom na rýchlu reakciu na generované okolnosti. 

Sociálna udržateľnosť výroby určuje, že pre zabezpečenie sociálnej udržateľnosti fabrík 

budúcnosti bude nevyhnutné tieto fabriky povýšiť na fabriky zamerané na ľudí. Bude 

nevyhnutné brať ohľad najmä na adekvátne pracovné prostredie a pracoviská, kde sú 

v interakcii inteligentné stroje, zariadenia a pracovníci, ale aj na nové formy vzdelávania 

a rozvoja kompetencií zamestnancov, využitie znalostí získaných zo strojov a zariadení 

a spojiť ich so znalosťami zamestnancov. Pri projektovaní pracovísk bude kľúčové vytváranie 

pracovísk s čo najpriaznivejšími podmienkami pre zamestnanca z pohľadu pracovného 

prostredia, ergonómie a pocitu pohody. Ďalším dôležitým aspektom je vytvárať také 

pracoviská, ktoré sú určené pre všetky vekové skupiny zamestnancov, aby interakcia medzi 

ľuďmi a strojmi bola akceptovateľná všetkými pracovníkmi. 

Environmentálna udržateľnosť výroby definuje, že environmentálny aspekt predstavuje 

výraznú reakciu na megatrendy súčasnosti. Fabriky budúcnosti dopady na životné prostredie 

redukujú v oblasti znižovania spotreby energií, vody a iných zdrojov v procese výroby, 

optimalizujú využívanie materiálov vo výrobnom procese, znižujú plytvanie a vo zvýšenej 

miere využívajú recyklované materiály. Okrem toho umožňujú využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie. V rámci takejto novej generácie podnikov sú procesy náročné na energie 

riadené prostredníctvom energetického manažmentu výroby, ktorý je založený na znižovaní 

spotreby, hľadaní potenciálov pre zefektívnenie využívania energií a využívanie nových 

zdrojov energií. 

 

Iniciatíva budovania podnikov budúcnosti vytvorená Európskou komisiou podnietila viaceré 

krajiny k budovaniu vlastných konceptov podnikov budúcnosti. Okrem EFFRA svoj koncept 

podniku budúcnosti označovaný ako Inteligentný podnik definovalo Taliansko prostredníctvom 

Klastra inteligentných fabrík. Ďalším významným konceptom je podnik budúcnosti vytvorený 

Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou so sídlom v Ženeve.  

 

Technologické vymedzenie podnikov budúcnosti 

EFFRA vo svojich strategických dokumentoch (European Commission, 2013) definovala šesť 

základných technológií a aktivátorov podnikov budúcnosti: 
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• Pokročilé výrobné procesy (Advanced Manufacturing Processes) –– nové produkty 

v kombinácii s novými výrobnými materiálmi a postupmi vyžadujú nové prístupy 

k výrobným procesom. Tieto procesy sa stávajú pokrokovejšími, na čo výrobca musí 

reagovať ich aplikovaním do výrobných procesov. 

• Mechatronika pre pokročilé výrobné systémy (Mechatronics for Advanced 

Manufacturing Systems) – výrobné systémy integrujú mechaniku, technológie na 

spracovanie materiálu, elektroniku a IT technológie s cieľom realizovať výrobu. 

Mechatronika okrem tohto integrovania zabezpečuje aj bezpečnosť zariadení, ich 

spoluprácu s ľuďmi a tiež prepojenie na iné systémy v podniku. 

• Informačné a komunikačné technológie (Information & Communication Technologies) 

– informačné a komunikačné technológie umožňujú vo výrobe realizovať mnoho 

náročných operácií bez potreby zásahu človeka. Napríklad umožňujú prepojenie 

(zosieťovanie) strojov a zariadení, čo je nutným predpokladom pre automatizáciu 

strojov a zariadení. 

• Výrobné stratégie (Manufacturing Strategies) – inovácie v podnikoch budúcnosti nie sú 

len o zavádzaní nových technológií. Novinkou je aj zmena systému riadenia výroby, 

napríklad zmenou stratégie rozmiestnenia závodov s cieľom zníženia prepravných 

nákladov a pod. 

• Skúsení pracovníci (Knowledge Workers) – zamestnanci predstavujú jednu 

z kľúčových konkurenčných výhod každého závodu. Ich zapojením do výrobných 

a nevýrobných procesov spoločnosť získava nové znalosti, ktorých ďalšie využívanie 

prináša podnikom podnety na nové inovácie. 

• Modelovanie, simulácia a prognózovanie (Modelling, Simulation & Forecasting) – 

modelovanie a simulácia predstavujú významný nástroj pre plánovanie a realizáciu 

výrobných procesov. Pomocou týchto progresívnych nástrojov je možné znížiť náklady 

na zavedenie výroby a napríklad umožňujú ich využitie už vo fáze návrhu produktu. 

Medzinárodná elektrotechnická komisia so sídlom v Ženeve vo svojej publikácii Factory of the 

future – White book (International Electrotechnical Commission, 2015) uverejnila nasledovnú 

sadu princípov a odporúčaní smerujúcich k úspešnému vybudovaniu podniku budúcnosti: 

• Všeobecné odporúčania (General) – sú zamerané najmä na spôsob riadenia 

a rozhodovania v podniku. Medzi jeho kľúčové oblasti patria interakcia s ostatnými 

ekosystémami, agilná výroba aktívne zameraná na napĺňanie zákazníckych 

požiadaviek, maximalizácia toku hodnoty a spolupracujúce dodávateľské reťazce, 

zvýšenie systému  bezpečnosti počas celého životného cyklu a udržateľná bezpečnosť 

a sieťové riešenia. 

• Dáta (Data) – ako vyplýva z názvu, tieto odporúčania sú zamerané primárne na dáta, 

ktoré v podniku budúcnosti vznikajú a následne sa budú využívať. Ako kľúčové v tomto 

smere autori odporúčajú budovať architektúry zamerané na služby, ktoré budú 

škálovateľné a schopné pružne reagovať na meniace sa podmienky v podniku. 

Druhým významných prvkom tohto odporúčania je kybernetická bezpečnosť, ktorej 

úloha v podobe ochrany údajov podniku (teda know-how) bude markantná. Tretím 

nemenej dôležitým odporúčaním je implementácia dát, ktoré v správnej integrácii 

a následnom spracovaní dokážu podniku priniesť výrazné pozitívne prínosy. 

• Ľudia (People) – ľudia budú hrať jednu z najdôležitejších úloh v podniku budúcnosti 

najmä svojou interakciou so strojmi a zariadeniami, ale aj svojou schopnosťou 
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prispôsobovať sa meniacim podmienkam a taktiež svojou schopnosťou využívať 

a rozširovať svoje znalosti. 

• Technológie (Technology) – ako najdôležitejšie odporúčanie autori uvádzajú 

digitalizáciu. Množstvo dát je neustále produkované rôznymi zdrojmi v podniku a ich 

spojenie generuje veľké objemy dát, z ktorých je možné napríklad vytvárať monitoring 

v reálnom čase (s využitím Internetu vecí), možnosť optimalizácie procesov a pod. 

Zároveň tieto dáta slúžia pre potreby simulácie v reálnom čase, čo pri správnom využití 

dát generuje možnosť okamžitej reakcie na prípadné budúce stavy. Všetky tieto aktivity 

budú založené na kyberneticko-fyzikálnych systémoch. 

• Štandardy (Standards) – toto odporúčanie je zamerané na tri oblasti – štandardizáciu 

komunikačných protokolov zariadení, aby boli schopné spoločne komunikovať 

a vymieňať si informácie, systematickú štandardizáciu práce a oddelenie národných 

konceptov od medzinárodných – jedná sa najmä o zohľadnenie národných špecifík pri 

štandardizácii. 

Taliansky Klaster inteligentných fabrík vo svojej publikácii Fabbrica intelligente (Associazione 

Cluster Fabbrica Intelligente, 2015) definoval nasledovných osem podporných technológií pre 

podniky budúcnosti: 

• Pokrokové výrobné procesy (Advanced production processes) – do tejto skupiny sú 

zaradené technológie využívané pre aditívnu výrobu, laserové systémy a procesy, 

mikro a nano procesy, povrchové úpravy, hybridné operácie, pokročilé deformačné 

procesy a podobne. 

• Mechatronika pre pokrokovú výrobu (Mechatronics for advanced manufacturing) – do 

tejto skupiny technológií patria senzory, monitorovacie a riadiace technológie, 

inteligentné roboty a technológie pre návrh a konfiguráciu inteligentných systémov. 

• Metódy a nástroje pre simuláciu, plánovanie a prognózovanie (Methods and tools for 

simulation, planning and forecasting) – túto skupinu tvoria technológie na modelovanie 

a simuláciu pre návrh a riadenie produktu, procesu a systému, pre prognózovanie 

(predikciu) výkonov výrobných systémov a pre modelovanie a simuláciu produkcie 

inovatívnych materiálov. 

• IKT pre výrobu (ICT for manufacturing) – v tejto skupine sú všetky IKT riešenia pre 

prenesenie informácií z reálneho sveta do virtuálneho prostredia, pre modelovanie 

veľkého množstva dát, na ich vizualizáciu a automatizované spracovanie, pre riadenie 

podniku samotného, pre riadenie návrhu a samotnej výroby zo strany zákazníka a tiež 

IKT technológie pre riadenie energetického manažmentu. 

• Stratégie pre riadenie výroby (Strategies for manufacturing management) – v tejto 

skupine sú hlavne metódy a nástroje na tvorbu nových biznis modelov zameraných na 

zákazníka, tvorbu dodávateľských stratégií a biznis modelov v kombinácii 

s dodávateľskými reťazcami. 

• Výroba a rozvinutie inovatívnych materiálov (Production and deployment of innovative 

materials) – najrozšírenejšou a najinovatívnejšou skupinou je výroba materiálov 

zameraných na uskladnenie energie, na materiály využiteľné v stavebníctve, vo výrobe 

displejov, materiály založené na bio báze, mikro a nano materiály a obnoviteľné vysoko 

výkonné materiály. 
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• Technológie pre udržateľnú výrobu (Technologies for sustainable manufacturing) – táto 

oblasť je primárne zameraná na opakované spracovanie odpadu, resp. nepodarkov vo 

výrobe a tiež na udržateľnosť samotných procesov bežiacich v podniku. 

• Technológie a metódy pre podniky zamerané na ľudí (Technologies and methods for 

human-centred manufacturing) – do tejto skupiny patria technológie a metódy 

zamerané na zlepšenie interakcie (spolupráce) ľudí so strojmi a zariadeniami, na 

bezpečnosť a komfort na pracovisku, na návrh atraktívnych pracovísk bez dopadu na 

ľudské zdravie a na využitie ľudského potenciálu ako zdroja konkurenčnej výhody. 

Rozdiely vo vymedzeniach vyplývajú najmä zo špecifík jednotlivých tvorcov dokumentov, ale 

aj z hľadiska špecifík jednotlivých krajín z hľadiska implementácie konceptu Industry 4.0 

v špecifických národných podmienkach.  

4.2. Podpora konceptu Industry 4.0 v podmienkach Slovenska 

Rozvoj konceptu Industry 4.0 v podmienkach Slovenskej republiky je zabezpečený niekoľkými 

strategickými materiálmi, ktoré boli schválené Vládou SR. 

Jedná sa o: 

• Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) 

• Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko 

• Akčný plán inteligentného priemyslu SR 

 
4.2.1 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR  (RIS3 SK) 

Vláda v roku 2013 schválila Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 

(RIS3 SK)5, ktorá bola pripravená Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, Úradom vlády SR a zástupcami podnikateľského, akademického 

a výskumného sektora. RIS3 SK je ex ante kondicionalita pre Operačný program výskum 

a inovácie6.  

Stratégia určila tri typy prioritných oblastí a to: 

• Oblasti hospodárskej špecializácie 

• Perspektívne oblasti špecializácie 

• Oblasti špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít. 

V rámci každej oblasti boli identifikované kľúčové tendencie, pričom niektoré sú priamo 

relevantné pre koncept Industry 4.0. 

Oblasti hospodárskej špecializácie 

• Automobilový priemysel a strojárstvo 

• Spotrebná elektronika a elektrické prístroje 

• Informačné a komunikačné produkty a služby 

                                                 
5 Vláda Slovenskej republiky (2013): Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR , 
uznesenie vlády SR č. 665/2013 z 13.11.2013. 
6 Viď. poznámka pod čiarou č. 1. 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26016
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• Výroba a spracovanie železa a ocele 

 

Rozvojové tendencie pre oblasti hospodárskej špecializácie ekonomiky (relevantné pre oblasť 

Industry 4.0 označené kurzívou): 

• zvyšovanie domácej pridanej hodnoty produktov, najmä efektívnym transferom 

technológií a výsledkov vedy a výskumu do výrobného procesu, 

• rozvoj výrobných postupov v priemysle orientovaných na lepšie využívanie dostupných 

zdrojov, vyššiu mieru recyklácie a využívanie materiálov priateľských k životnému 

prostrediu využitím vedecko-technologického rozvoja a inovácií, 

• využívanie, nasadenie a nahrádzanie doposiaľ používaných materiálov za materiály 

moderné s novým a vyšším komplexom úžitkových vlastností, včítane technologickej 

spracovateľnosti (obrábanie, tvárnenie, spájanie), 

• rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti hutníctva, strojárenstva, 

energetiky a integrovaných priemyselných zariadení, s ohľadom na aplikáciu a použitie 

ľahkých kovov a moderných materiálov vo výrobe dopravnej a stavebnej techniky s 

cieľom znižovania celkovej hmotnosti a príspevku k zelenej ekonomike, vývoj a 

aplikačné využitie kompozitných materiálov, 

• rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti energetiky a priemyselných 

zariadení, s ohľadom na internacionalizáciu aktivít a rozvoj tzv. „emerging countries“, 

• zefektívnenie produkčných a logistických procesov, 

• použitie robotizácie a IKT vo výrobných procesoch, 

• zapojenie sa do dodávateľských reťazcov a internacionalizácia („aj nákup kooperácie 

je nákupom“), 

• transfer know-how od veľkých k malým a naopak v rámci kooperačných vzťahov, 

• energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energií. 

Perspektívne oblasti špecializácie 

• Automatizácia, robotika a digitálne technológie 

• Spracovanie a zhodnotenie ľahkých kovov a ich zliatin 

• Výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických substancií (vrátane 

smart fertilizations) 

• Kreatívny priemysel 

• Zhodnocovanie domácej surovinovej základne 

• Podpora inteligentných technológií v oblasti spracovania surovín a odpadov v regióne 

výskytu. 

Rozvojové tendencie v perspektívnych oblastiach špecializácie (relevantné pre oblasť Industry 

4.0 označené kurzívou): 

• nové technológie umožňujúce prenos, spracovanie a uchovávanie dát, 

• inteligentné produkčné systémy, 

• inteligentná a priemyselná doprava, 

• technológie pre inteligentný manažment spotreby, 

• progresívne chemické technológie pre výrobu moderných hnojív, 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

50 

• technológie a služby pre aktívny život a starnutie, t. j. pre zdravotnú starostlivosť, 

diagnostiku a wellness, 

• podpora inteligentných technológií v oblasti spracovania surovín a odpadov v 

regiónoch výskytu. 

 

Oblasti špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít. 

• materiálový výskum a nanotechnológie, 

• informačno-komunikačné technológie, 

• biotechnológie a biomedicína, 

• pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií 

šetrných k životnému prostrediu,  

• udržateľná energetika a energie. 

Rozvojové tendencie na základe dostupných VaI kapacít (relevantné pre oblasť Industry 4.0 

označené kurzívou): 

• VaI v oblasti nových materiálov, ich komponentov, polymérnych kompozitov a ich 

využitia v praxi,  

• VaI v oblasti spájania dynamických častí strojov a mechanizmov za účelom zvyšovania 

životnosti a výkonnosti zariadení, 

• v oblasti plastov výskum orientovaný napr. na využívanie recyklovateľnosti 

a biodegradovateľných plastov v špecifických aplikáciách so zníženou záťažou na 

životné prostredie po ukončení doby životnosti, 

• VaI v oblasti zvárania, navárania a aj netradičného spájania komponentov, 

• VaI technológií pre prieskum a ťažbu surovín, 

• VaI technológií získavania elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov (voda, 

slnko, vietor, biomasa a geotermálnej energie), 

• výskum v jadrovej energetike so zameraním na bezpečnosť, uloženie vyhoreného 

paliva; výskum reaktorov štvrtej generácie a problematiky jadrovej fúzie, účasť 

Slovenska v globálnych projektoch, 

• vývoj v oblasti zlepšovania účinnosti systémov prenosu energie, 

• vývoj inovatívnych riešení umožňujúcich racionálne hospodárenie v pôdohospodárstve 

a lesnom hospodárstve znižujúcich zaťažovanie životného prostredia, ako sú moderné 

hnojivové systémy a chemické substancie používané v týchto odvetviach,- technológie 

so zameraním na špeciálne chemické a farmaceutické substancie,- vývoj riešení v 

kontexte adaptácie na zmenu klímy a posilňovania vnútornej bezpečnosti. 

Témy relevantné pre koncept Industry 4.0 sú v najvyššej miere zastúpené v Perspektívnych 

oblastiach špecializácie, pričom však ich vymedzenie nie je dostatočné. 
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4.2.2 Implementačný plán RIS3 SK 

Pre potreby implementácie RIS3 SK bol vypracovaný Implementačný plán RIS3 SK, ktorý bol 

schválený Vládou SR.7 Akčný plán určil spôsob detailnej identifikácie prioritných tém pre 

potreby implementácie RIS3 SK a špecificky pre Operačný program Výskum a inovácie8.  

Na základe analýz bolo určených celkovo päť oblastí, tzv. domén v ktorých boli identifikované 

prioritné oblasti v rámci tzv. „entrepreneurial discovery process-u“, a to: 

 Dopravné prostriedky pre 21. storočie 

 Priemysel pre 21. storočie 

 Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 

 Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

 Zdravé potraviny a životné prostredie 

Detailné priority (tzv. produktové línie) boli určené vo všetkých doménach (príloha č. 4), pričom 

koncept Industry 4.0 sa dotýka každej z uvedených domén. Relevancia s jednotlivými 

doménami, pri zohľadnení možností uplatnenia princípov a prvkov konceptu Industry 4.0, je 

v rámci jednotlivých domén rôzna. Vzhľadom na povahu konceptu Industry 4.0 (prekl. 

Priemysel 4.0) sú priamo relevantné domény súvisiace s masovou priemyselnou produkciou. 

Napriek tomu je možné technologické oblasti uplatniť aj v rámci iných domén. Napríklad je 

možné využitie analýzy big data v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

pri produktovej línií Včasná, rýchla a validná diagnostika alebo využitie virtuálnej reality pri 

produktovej línií Progresívne technológie získavania informácií a podpory rozhodovania 

v lesníctve v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie. Nižšie sú uvedené 

produktové línie priamo relevantné Industry 4.0. 

Produktové línie pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie priamo relevantné pre 

oblasť Industry 4.09: 

 Progresívne technológie výroby a spracovania materiálov a výrobkov z nich, práškové 

technológie, vákuové metalurgické technológie, presné liatie, 3D tlač kompozitov, 

aditívna priemyselná výroba, pokročilé technológie tvorby povrchových vrstiev, 

automatizované a robotizované výrobné technológie. 

 Zariadenia a systémy manipulácie s materiálom a dielcami vo výrobe (napríklad 

systémy pre zlepšenie bezpečnosti, automatizácie skladov a logistiky, a pod.). 

 Materiály, štruktúry, senzory a prvky. 

 Optimalizácia podnikových procesov (napríklad výrobných, logistických procesov, 

auditovanie procesov a pod.). 

 Zvyšovanie kvality a presnosti výroby (napríklad kvalita montáže, auditovanie procesov 

a pod.). 

                                                 
7 ÚPVII (2017): Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 
Slovenskej republiky, Bratislava 2017. 
8 Viď. poznámka pod čiarou č. 1. 
9 Zdroj: https://www.opvai.sk/media/99315/produktove-linie-pre-domenu-dopravne-prostriedky-pre-21-
storocie_web.pdf 

https://www.opvai.sk/media/98685/implementa%C4%8Dn%C3%BD-pl%C3%A1n_sk_final_ek.pdf
https://www.opvai.sk/media/98685/implementa%C4%8Dn%C3%BD-pl%C3%A1n_sk_final_ek.pdf
https://www.opvai.sk/media/99315/produktove-linie-pre-domenu-dopravne-prostriedky-pre-21-storocie_web.pdf
https://www.opvai.sk/media/99315/produktove-linie-pre-domenu-dopravne-prostriedky-pre-21-storocie_web.pdf
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 Programové vybavenia pre inteligentné výrobné systémy, komplexné riadiace 

systémy, manažment služieb a procesov. 

 Inteligentné riadiace a výrobné systémy, vrátane prepájania externých inteligentných 

systémov a intralogistických/ manipulačných systémov a ich prvkov (prostriedkov) 

(napríklad aj digitalizácia riadenia, digitalizácia výrobných procesov a logistiky a pod.). 

 Simulácia, modelovanie priemyselných, dopravných a iných systémov. 

 Riadenie technologických a logistických procesov. 

 Výskum a vývoj komponentov a uzlov pre automatizáciu, robotizáciu a digitalizácia 

procesov. 

 Systémy pre riadenie automatizovaných pracovísk (systémy pre priemyselné 

autonómne riadenie, dopravné a logistické systémy a pod. (napríklad so zameraním 

na Industry 4.0, Continouos Improvement, diagnostika pre existujúce procesy až po 

analýzy dôvodov zlej účinnosti , nehôd alebo disfunkčnosti zariadení a pod.). 

 Výskum a vývoj komplexných robotizovaných systémov. 

Produktové línie pre doménu Priemysel pre 21. storočie priamo relevantné pre oblasť Industry 

4.010: 

 Progresívne technológie výroby a spracovania materiálov a výrobkov z nich, práškové 

technológie, vákuové metalurgické technológie, presné liatie, 3D tlač kompozitov, 

aditívna priemyselná výroba, pokročilé technológie tvorby povrchových vrstiev, 

automatizované a robotizované výrobné technológie. 

 Zariadenia a systémy manipulácie s materiálom a dielcami vo výrobe (napríklad 

systémy pre zlepšenie bezpečnosti , automatizácie skladov a logistiky, a pod.). 

 Materiály, štruktúry, senzory a prvky. 

 Optimalizácia podnikových procesov. 

 IKT produkty pre prevádzku a bezpečnosť technológií a výrobkov (napríklad riešenia 

IoT, riadiace komponenty a systémy, senzory, softvérové aplikácie, HMI a pod.). 

 Vývoj programového vybavenia pre inteligentné výrobné systémy, komplexné riadiace 

systémy, manažment služieb a procesov. 

 Simulácia, modelovanie priemyselných, dopravných a iných systémov a optimalizácia 

prevádzky energetickej náročnosti a environmentálneho dopadu. 

 Komplexné robotizované systémy vrátane autonómnych. 

 Inteligentné riadiace a výrobné systémy vrátane prepájania externých inteligentných 

systémov. 

 Systémy pre riadenie automatizovaných pracovísk. 

Produktové línie pre doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel priamo relevantné pre 

oblasť Industry 4.011: 

 Cloudové riešenia so zameraním na multikriteriálne metódy optimalizácie výroby;  

                                                 
10 Zdroj: https://www.opvai.sk/media/99316/produktove-linie-pre-domenu-priemysel-pre-21-
storocie_web.pdf 
11 Zdroj: https://www.opvai.sk/media/99313/digit_creativ_domena_final_22032018_pp.pdf 

https://www.opvai.sk/media/99316/produktove-linie-pre-domenu-priemysel-pre-21-storocie_web.pdf
https://www.opvai.sk/media/99316/produktove-linie-pre-domenu-priemysel-pre-21-storocie_web.pdf
https://www.opvai.sk/media/99313/digit_creativ_domena_final_22032018_pp.pdf
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 Analýza big data pre potreby zvýšenia efektivity výroby, optimalizáciu procesov a 

analytické a prediktívne nástroje;  

 Cloud to Edge computing – využívanie servisne orientovaného modelu cloudovej 

architektúry a topológie, ktorá posúva spracovanie a ukladanie informácií bližšie k ich 

zdrojom; 

 Kybernetická bezpečnosť a bezpečný prenos údajov v priemyselnom prostredí;  

 Perspektívne kolaboratívne systémy na technologickej, procesnej i komunikačnej 

úrovni, systémy strojovej komunikácie nezávislých systémov;  

 Nové pokročilé interakčné systémy (Interakcia HMI, MMI, HRI);  

 Systémy pre bezpečnosť zdieľaného priestoru medzi ľuďmi a robotickými systémami; 

 Inteligentné riadenie výrobných celkov založené na simulačných technológiách a 

virtuálnych výrobných systémoch– digitálne dvojča výroby;  

 Optimalizácia externej a internej logistiky výroby s využitím nástrojov digitálnej 

transformácie; 

 Automatizované systémy kontroly kvality, metrológie a diagnostiky a ich integrácia v 

digitálnom podniku;  

 Umelá inteligencia a aplikácia prostriedkov umelej inteligencie s využitím protokolov a 

rozhraní bezdrôtovej komunikácie a ich integrácia v rámci digitálneho podniku; 

 Inovatívne a intuitívne formy riadenia robotických štruktúr s využitím spätných 

vizuálnych, haptických a zvukových väzieb;  

 Inteligentné technológie pre zvyšovanie energetickej efektívnosti prevádzky podniku; 

 Inovatívne metódy riadenia 3D tlače s cieľom zabezpečiť vysokú kapacitu a stabilitu 

tlače;  

 IOT riešenia pre priemysel (IIOTs) s využitím existujúcej telekomunikačnej 

infraštruktúry;  

 Tvorba transformovateľného a škálovateľného konceptu mobilných manipulačných 

robotických systémov pre riešenie vnútornej logistiky priemyselnej výroby;  

 Bezkontaktná inventarizácia a monitoring skladových systémov pomocou inovatívnych 

prostriedkov (napr. drony) s prepojením na plánovanie výroby;  

 Inteligentné metódy rozpoznávania objektov vrátane 3D skenovacích technológií pre 

inšpekciu a riadenie výrobných procesov;  

 Prepojenie informačných a znalostných systémov a procesov v priemyselnom podniku 

(prepojenie technologických systémov s ERP a manažérskymi systémami);  

 Automatizácia a robotizácia kľúčových technológií;  

 Inteligentné metódy rozpoznávania objektov – počítačové videnie pre priemyselné 

aplikácie a logistiku;  

 Bezpečnostné riadiace systémy;  

 Strojové videnie a iné metódy rozpoznávania, detekcie a analýzy objektov, interaktívna 

edukácia - stereoskopia, mobilné aplikácie, webové aplikácie, konverzačné platformy;  

 Vývoj programového vybavenia a technológií pre inteligentné výrobné systémy, 

komponenty a uzly, ako aj mestá a komunity;  

 Simulácia, modelovanie priemyselných, dopravných a iných systémov a optimalizácia 

energetickej náročnosti;  

 Aplikácie na báze umelej inteligencie;  
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 Služby a riešenia v oblasti spracovania veľkých objemov dát, rýchle spracovanie dát 

(Big Data, High performance computing, cloud computing edge computing);  

 Výskum, vývoj a inovácie progresívnych nástrojov, technológií – technológie pre oblasť 

vizualizácie a sprístupňovanie multimediálnych obsahov, digital imaging, VFX, SGI, 

virtuálna, zmiešaná, či rozšírená realita a ďalšie; 

Prioritné oblasti definované v rámci produktových línií v jednotlivých doménach predstavujú 

priority pre zameranie rôznych typov podporných nástrojov zameraných nie len na realizáciu 

VaV, ale aj transferu technológií. Jednotlivé oblasti nie vždy zohľadňujú kapacity verejných 

VaV organizácií.  

4.2.3 Podpora inteligentných technológií v OP II, časť výskum a inovácie 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo zo zdrojov OP VaI12 dve Výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu 

inteligentných inovácií v priemysle (kódy výziev: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15, OPVaI-

MH/DP/2018/1.2.2-21), ktorých cieľom bolo podporiť zavádzanie inovatívnych technológií 

v podnikoch.  

Výzvy určovali, že predmetom projektov musí byť nákup dlhodobého majetku, za účelom 

inovácie produktu a/alebo procesu prostredníctvom kombinácie niektorých prvkov 

definovaných inteligentných riešení. Prvky inteligentných riešení boli v rámci výzvy OPVaI-

MH/DP/2018/1.2.2-1513 určené: kyber-fyzikálne systémy, digitalizácia výrobného procesu, 

automatizácia výrobného procesu, robotizácia výrobného procesu, internet vecí (IoT), Big 

Data, systémy riadenia životného cyklu výrobku, digitálne dvojča, exponenciálne technológie, 

rozšírená realita, nové senzory. Výzva umožňovala aj realizáciu opatrení súvisiacich so 

zabezpečením kybernetickej bezpečnosti. 

Nadväzujúca výzva OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-2114 rozumne rozšírila technologické 

zameranie projektov, pričom zaradila riešenia do troch kategórií.  

 

Kategória 1 - Synergické a pokročilé inteligentné riešenia  

Pokročilá telematika – vyspelé komunikačné riešenia s využitím špeciálnych 

rádiotechnológií, pre prenos informácií vo výrobných a prepojených intralogistických 

priestoroch ako fyzická realizácia komunikácie v rámci smart riešení. Umožňuje vytvárať 

porovnateľne komunikačne silné riešenia vo výrobných priestoroch aj pri rôznych stavebných 

riešeniach. Vytvárajú dôležitý prvok infraštruktúry priemyselného internetu vecí.  

Kolaboratívna robotika – riešenia v priemyselnej automatizácii, ktoré pracujú s využitím 

automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať činnosti v 

priemyselnej výrobe v tesnej blízkosti človeka, bez nutnosti využitia fyzických prvkov ochrany 

a oddelenia robota od pracovníkov. Pri kvalite a rýchlosti, aká korešponduje s požiadavkami 

                                                 
12 Viď poznámka pod čiarou č. 1. 
13 https://www.opvai.sk/media/99465/vyzva_v-zneni-usmernenia-c-1.pdf 
14 https://www.opvai.sk/media/101600/vyzva_v-zneni-u5.pdf 

https://www.opvai.sk/media/99465/vyzva_v-zneni-usmernenia-c-1.pdf
https://www.opvai.sk/media/101600/vyzva_v-zneni-u5.pdf
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na zvyšovanie konkurencieschopnosti, vrátane technológií umožňujúcich samostatnú prácu 

naprogramovaných robotov, umožňujú štandardizovať opakované vykonávanie operácií pri 

rovnakej vysokej kvalite, porovnateľnej s najlepšími výsledkami ľudskej činnosti.  

Kyber-fyzikálne systémy (CPS) - riešenie, vytvorené ako komplexné sústavy zariadení a 

riadiacich prvkov, ktorých prepojením vzniká základná báza pre Inteligentný priemysel. V 

spojení s vysoko výkonným softvérom a špeciálnymi užívateľskými rozhraniami umožňujú 

komunikáciu medzi výrobnými a manipulačnými zariadeniami na viacerých úrovniach a v 

reálnom čase reagujú na potreby výrobného procesu. Sú dôležitým prvkom prepojenia 

produktu, výroby, skladového hospodárstva, robotiky, riadenia dopravy, logistických služieb, 

riadenia dodávateľských reťazcov a ďalších prvkov inteligentných riešení.  

Digitálne dvojča (Digital Twin) - inteligentné riešenie, ktoré funguje s využitím digitálnej kópie 

fyzického objektu a procesu (výrobku a výroby a súvisiacich činností) za účelom optimalizácie 

jeho činnosti v reálnom čase. Digitálne dvojča spracováva dáta zo senzorov inštalovaných vo 

fyzických objektoch, ktoré využíva obvykle na optimalizáciu činnosti týchto fyzických objektov, 

a umožňuje optimalizáciu prepojením s ekonomickými a riadiacimi systémami a softvérmi.  

Autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia - Bezobslužné manipulačné, resp. 

manipulačno-mobilné zariadenia vnútornej logistiky (intralogistiky), ktoré zabezpečujú toky 

materiálu a výrobkov vo výrobných priestoroch podniku bez účasti človeka, navádzané 

rádiokomunikačnými zariadeniami signálom, GPS a inými systémami s bezdrôtovou, resp. 

bezdotykovou komunikáciou, s vysokou mierou flexibility. Ich fungovanie možno meniť za 

pomoci preprogramovania alebo aj samočinne s využitím modernej senzoriky a inteligentných 

rozhodovacích nástrojov (napr. s prvkami umelej inteligencie).  

Komplexné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky 

alebo technologického celku - komplexné riešenie ochrany fungovania inteligentného 

priemyselného systému pred bezpečnostnými a kybernetickými hrozbami rôznych typov. Ide 

obvykle o súbor hardvérových zariadení, špecializovaných softvérových nástrojov a 

expertných postupov, ktoré fungujú v zladenom systéme a zabezpečujú ochranu výrobnej 

haly, linky alebo sústavy strojov, fungujúcich v prepojenom režime alebo inteligentnom 

systéme.  

Exponenciálne technológie - riešenia, ktoré pracujú s vyspelými priemyselnými 

technológiami (biotechnológie, neurotechnológie, nanotechnológie, senzoring, umelá 

inteligencia, pokročilá robotika, drony, 3D tlač a bezdotykové meranie), s viacnásobným 

inteligentným prvkom alebo kombináciou prvkov pre vyššiu mieru automatizácie procesu alebo 

riadenia s prvkami umelej inteligencie. Môžu tvoriť nadstavbu alebo strešné riešenie iných 

inteligentných riešení a sústav.  

 

Kategória 2 - Pokročilé inteligentné riešenia  

Priemyselné kamerové systémy (Machine Vision), strojové videnie, počítačové videnie 

- Systém, ktorý umožňuje digitalizovať produkt alebo iný objekt do podoby digitálneho obrázku, 

ktorý možno analyzovať s využitím softvérových nástrojov. Pri spracovaní dát tak možno 

preverovať zhodu (kvalitu) produktu, určiť polohu komponentu alebo výrobku pre ďalšiu 

manipuláciu a podobne. Umožňuje tiež identifikáciu objektov kombináciou snímania kódov, 

polohy a ďalších parametrov, rozpoznávanie objektov, analýzu obrazu a podobne.  

Riešenie kybernetickej bezpečnosti jednotlivého zariadenia, alebo technologického 

celku - riešenie ochrany fungovania inteligentného priemyselného stroja, zariadenia alebo 

jednotlivého technologického celku pred kybernetickými hrozbami rôznych typov. Ide obvykle 
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o súbor hardvérových zariadení, špecializovaných softvérových nástrojov a expertných 

postupov, ktoré fungujú v zladenom systéme a zabezpečujú ochranu stroja alebo iného 

zariadenia, prípadne malej sústavy, fungujúcej v prepojenom režime alebo inteligentnom 

systéme.  

Digitalizácia výrobného procesu - inteligentné riešenie, ktoré vychádza z použitia 

integrovaného počítačového systému, zloženého zo simulácie, trojrozmernej (3D) vizualizácie, 

analýz a rôznych nástrojov určených pre spoluprácu pri tvorbe výrobku a výrobného procesu. 

Funguje ako dôležitý prvok inteligentného riadenia výroby, keďže umožňuje vyššiu úroveň 

cieleného zberu dát, ktoré opisujú fungovanie procesov.  

3D skenovanie - inteligentné riešenie, ktoré pracuje s využitím digitálneho snímacieho 

zariadenia na vytvorenie trojdimenzionálneho digitálneho obrazu priestorov a objektov vo 

výrobe, logistike a ďalších priestoroch priemyselných objektov a v nich inštalovaných 

technických prvkov a technológií. Umožňuje vytvárať počítačové simulácie a plánovať 

dynamické procesy s aplikovaním rozmerov, tvarov a ďalších vlastností prostredia.  

Automatizácia výrobného procesu - inteligentné riešenie, ktoré predstavuje komplexný 

cieľavedomý proces zavádzania automatických strojov, zariadení a riadiacich postupov, 

umožňujúcich plne alebo vo vysokej miere vykonávať priemyselné činnosti len s využitím 

samočinných strojov a iných zariadení, s úlohou človeka v nastavovaní, programovaní, 

kontrole a servise. Ich cieľom je zvýšenie efektívnosti a účinnosti prevádzky pri rutinných, 

monotónnych, fyzicky intenzívnych, zdravie zaťažujúcich a na presnosť náročných úkonoch.  

Robotizácia výrobného procesu - riešenia v priemyselnej automatizácii, ktoré pracujú s 

využitím automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať 

činnosti v priemyselnej výrobe. Pri kvalite a rýchlosti, aká korešponduje s požiadavkami na 

zvyšovanie konkurencieschopnosti, vrátane technológií umožňujúcich samostatnú prácu 

naprogramovaných robotov, umožňujú štandardizovať opakované vykonávanie operácií pri 

rovnakej vysokej kvalite, porovnateľnej s najlepšími výsledkami ľudskej činnosti.  

Rozšírená realita - inteligentné riešenie, ktoré pracuje s technológiami, umožňujúcimi 

integrovať reálny obraz sveta o umelo vytvorené objekty. V kontexte Priemyslu 4.0 sa s ich 

využitím počíta najmä v logistickej obsluhe výroby. Potenciálne využitie je aj v oblasti 

poskytovania informácií o výrobných procesoch v reálnom čase pre zlepšenie pracovných 

postupov a rozhodovanie o prebiehajúcej výrobe, ako aj nastavovaní procesov činnosti 

obsluhy.  

 

Kategória 3 - Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou  

Základná automatizácia jednotlivého procesu - inštalácia výrobných, manipulačných a 

iných zariadení, ktoré sú vybavené pomocným systémom, využívajúcim inteligentné riešenie 

(napr. automatický podávač alebo polohovadlo). Umožňujú tak nielen automatické 

vykonávanie činnosti a odbúranie opakovanej činnosti v podobe ľudskej práce. Zároveň 

využíva prvky, ktoré umožňujú ich zapojenie do komplexnejších inteligentných riešení.  

Nové senzory - inštalácia a využitie technológie na zber a analýzu dát v rôznych oblastiach, 

ktoré reagujú na požiadavky inteligentných technológií, napríklad. priemyselného internetu 

vecí, bezdrôtového prenosu dát, a ďalších. Umožňujú získavanie dát z fungovania (napr. počet 

opakovaní alebo úkonov), merania fyzikálnych veličín a ďalších údajov, ktoré po prevode do 

digitálnej formy umožňujú ich zapojenie do komplexnejších inteligentných riešení.  

Big Data - implementácia procesu a využitie zariadení a softvéru, ktoré umožňujú zber a 

analýzu veľkého množstva údajov v reálnom čase pre optimalizáciu obchodných modelov, 
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procesov a riadenie životného cyklu, na ktoré nestačia dosiaľ využívané tradičné databázové 

nástroje, ale vyžadujú si využitie špeciálnych dedikovaných systémov. Cieľom je vytvorenie 

vstupov, s ktorými pracujú zariadenia a systémy, zapojené do komplexnejších inteligentných 

riešení.  

Dátové centrum - inštalácia špecializovanej zostavy funkčných zariadení (serverov, 

počítačov) a nevyhnutnej technickej infraštruktúry, určená pre uchovávanie a správu dát. Pre 

potreby smart riešení musí poskytovať dostatočnú pamäťovú a výkonnostnú kapacitu a 

prepojenia pre funkčné využitie. Predstavuje technické riešenie pre fungovania prostredia, v 

ktorom možno prepájať prvky, fungujúce v rámci komplexnejších inteligentných riešení.  

Cloud pre Smart Industry - Informačné - komunikačné riešenia, ktoré poskytujú cez internet 

dostupnú pamäťovú kapacitu v množstve a technickej kvalite, aká umožňuje využívať rôzne 

softvérové a komunikačné riešenia online. Predstavuje technické riešenie pre základnú 

infraštruktúru pre prostredie, v ktorom možno prepájať prvky, fungujúce v rámci 

komplexnejších inteligentných riešení.  

Autonómne a semiautonómne intralogistické systémy - napríklad mobilný robot, 

automaticky riadené dopravné zariadenie, ktoré sa vie pohybovať podľa značiek alebo vodičov 

umiestnených v podlahe, prípadne používa laser na sledovanie optických symbolov. 

Umožňuje vykonávať sofistikované logistické procesy priamo v napojení na výrobné operácie, 

vrátane dodania výrobného vstupu priamo k rukám obsluhy výrobného zariadenia, do jeho 

procesu alebo pomocného manipulačného zariadenia (robota). Fungujú v prepojení na riadiaci 

systém, ktorý pracuje s informáciami pre štíhle zásobovanie výroby. Súčasťou sú aj 

automatické sklady, teda veľkokapacitné regálové systémy s plne integrovaným samočinným 

manipulačným systémom.  

Podnikový informačný systém so Smart modulmi - (Enterprise Resource Planning – ERP) 

– softvérový nástroj na evidovanie a plánovanie podnikových činností s pomocou informácií. 

Umožňuje strojovo spracovať a integrovať kľúčové podnikové procesy, napríklad prijímanie 

objednávok, plánovanie činností, evidenciu zásob a všetky finančné informácie. Smart moduly 

umožňujú cez špecifické prepojenia, premostenia a riešenia využívať aj interakciu so špeciálne 

štruktúrovanými dátami z operačných systémov výrobných zariadení. Zároveň využíva prvky, 

ktoré umožňujú prepojenie do komplexnejších inteligentných riešení.  

Výrobné informačné systémy - (Manufacturing execution systems – MES) – softvérové 

nástroje a fyzická infraštruktúra, ktoré tvoria funkčné väzby medzi podnikovými informačnými 

systémami a systémami pre riadenie a automatizáciu fyzickej výroby, vrátane fyzických 

produkčných procesov. Zároveň využíva prvky, ktoré umožňujú prepojenie do komplexnejších 

inteligentných riešení.  

Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems - 

PLM) - informačná platforma, ktorá obsahuje základné technické, výrobné, marketingové a 

servisné dáta o výrobku. Umožňuje tvoriť a sledovať procesy spojené, s tvorbou výrobkov, s 

návrhom výrobných a logistických procesov. Funguje ako základný prvok digitalizácie 

informácií o výrobku a procesoch, prípadne čiastkový modul digitalizácie výroby ako 

komplexnejšieho celku. Obsahuje tiež prvky, ktoré umožňujú prepojenie do komplexnejších 

inteligentných riešení.  

Prediktívna údržba (Predictive Maintenance - PdM) - nástroj, ako pomocou štatistických 

metód, využitia digitálnych dát z prevádzky a technických informácií o fungovaní strojov 

umožňuje rozšíriť a spresniť existujúce plány údržby. Upozorňuje, kedy by malo dôjsť k 

servisnému zásahu na základe analýzy vývoja sledovaných ukazovateľov z prevádzkových 
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dát. Odhaduje riziko zlyhania stroja nielen na základe technických požiadaviek, ale aj 

kontinuálne sledovaných dát z prevádzky.  

V rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.1.2-15 bolo k 31.12.2019 predložených 91 ŽoNFP v 

žiadanej výške NFP 59 063 265 EUR, z toho zazmluvnených 37 projektov vo výške NFP 23 

923 657 EUR. Záujem podnikateľských subjektov prekročil alokáciu výzvy o 96,88%. V 

súčasnosti MH SR eviduje 40 zazmluvnených projektov vo výške zazmluvneného NFP 25 005 

701 EUR. 

V rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.1.2-21 bolo k 31.12.2019 predložených 244 ŽoNFP  v 

žiadanej výške NFP 154 517 100 EUR. Záujem podnikateľských subjektov prekročil alokáciu 

výzvy o 54,5%. V súčasnosti MH SR eviduje 61 zazmluvnených projektov vo výške 

zazmluvneného NFP 40 393 384 EUR. 

Uvedené potvrdzuje veľký záujem podnikov o implementáciu rôznych technologických riešení 

konceptu Industry 4.0. 

4.2.4 Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko 

Vláda SR schválila materiál Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko15, ktorú 

vypracovalo MH SR v spolupráci so zástupcami priemyslu. Koncepcia nadväzuje na schválenú 

Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3 SK). 

Koncepcia určuje, že „prioritou priemyslu sa stáva zavádzanie automatizácie a digitálnej 

výroby, digitalizácie riadiacich systémov a využívanie komunikačných sietí na 

zabezpečenie interoperability a flexibility podnikových procesov. Vďaka internetu, ktorý 

sa stane integrálnou časťou priemyselných riadiacich systémov, vznikne vysoký objem 

vymieňaných dát, od čoho sa odvíja funkčná analýza veľkých dát, virtuálna simulácia 

procesov, prepojenie v cloudovom prostredí, rozšírená realita, autonómne zariadenia a 3D 

tlač.“ 

V rámci dokumentu je zmienka o rôznych typoch technologických oblastí (napr. co-boty, IoT, 

PLM, CAM, mechantronika, Cloud computing, Kyber-fyzikálne systémy, automatizácia, nové 

obchodné a výrobné modely) avšak neurčuje špecifické priority v oblasti VaV. 

Koncepcia identifikovala presahy do komplementárnych konceptov ako sú Smart Cities, Smart 

Energy, alebo e- Government. 

4.2.5 Akčný plán inteligentného priemyslu SR 

Následne schválila Vláda SR Akčný plán inteligentného priemyslu SR16 so široko definovaným 

účelom, ktorý je priamo napojený na RIS3 SK. Dokument určil nasledovnú víziu:  

                                                 
15 Vláda Slovenskej republiky (2016): Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko, uznesenie 
vlády SR č. 490/2016 z 26.10.2016. 
16 Vláda Slovenskej republiky (2018): Akčný plán inteligentného priemyslu SR, uznesenie vlády SR č. 
461/2018 z 10.10.2018. 

 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26016
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27835
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„Vytvoriť podmienky pre rozvoj slovenského priemyslu, ktorý bude reagovať na globálne 

digitalizačné trendy, s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť podnikov v záujme 

udržateľného rastu príjmov, zamestnanosti a kvality života“. 

Naplnením Akčného plánu inteligentného priemyslu SR do roku 2020 má vytvoriť základný 

predpoklad úspešnej transformácie slovenskej ekonomiky reagujúcej na digitalizáciu 

priemyslu, s predpokladom naštartovania digitalizačného procesu vo väčšine podnikov. 

Akčný plán definoval, že „jadro aplikovaného výskumu pre potreby inteligentného priemyslu 

predstavujú oblasti kybernetiky, umelej inteligencie a robotiky“. Dokument identifikoval 

niekoľko kľúčových technológií v ktorých je potrebné realizovať VaV a to: 

Pokročilé roboty  

 autonómne, spolupracujúce priemyselné roboty  

 početné integrované snímače (nedeštruktívna defektoskopia, vibrácie, žiarenie), 

kamery  

 HMI (CPS) rozhranie hlasových, haptických, vrátane systémov virtuálnej reality  

Priemyselný internet  

 sieť strojov a výrobkov  

 viacsmerová komunikácia medzi sieťovými objektmi  

Simulácia  

 využitie údajov v reálnom čase a zrkadlenie fyzického sveta vo virtuálnom modeli, ktorý 

môže zahŕňať stroje, produkty a ľudí. To umožní operátorom skontrolovať a 

optimalizovať nastavenia stroja pre ďalší produkt v rade vo virtuálnom svete pred 

fyzickým prechodom, čím sa znížia časy nastavenia stroja a zvyšuje sa kvalita.  

Rozšírená realita s informáciou v reálnom čase  

 rozšírenie reality pre údržbu, logistiku a i.  

 podpora pre efektívne zobrazovanie informácii  

Prídavná, podporná výroba (napr. 3D tlač)  

 3D tlač najmä pre náhradné diely a prototypy  

Big data a analýza  

 komplexné vyhodnotenie dostupných údajov  

 podpora rozhodovania a optimalizácia v reálnom čase  

Cloud a kybernetická bezpečnosť  

 správa obrovského objemu údajov v otvorených systémoch  

 vysoká úroveň vytvárania sietí medzi inteligentnými strojmi, výrobkami a systémami 

vedie k obzvlášť vysokým bezpečnostným požiadavkám.  

Dokument určuje, že „tieto technológie majú potenciál vytvoriť továrne budúcnosti, ktoré vedú 

k plne integrovaným a automatizovaným výrobným tokom. Systémy budú musieť byť schopné 

vzájomnej interakcie, analyzovať dáta pre predpovedanie zlyhaní a vytvárať rýchlejšie, 

flexibilnejšie a efektívnejšie procesy. Dodávateľské reťazce budú plne integrované po celej 

svojej dĺžke. Ľudská pracovná sila bude čoraz viac pôsobiť vedľa robotov, ktoré sa budú 

zaoberať najmä fyzicky náročnými a opakujúcimi sa procesmi“. Uvedené oblasti možno 
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považovať za priority z hľadiska smerovania VaV pre rozvoj konceptu Industry 4.0 na 

Slovensku. 

 

Vzhľadom na globálne technologické trendy je vhodné okrem uvedených tém venovať 

pozornosť aj technologickej oblasti Umelá inteligencia, ktorá predstavuje oblasť zasahujúcu 

do všetkých identifikovaných domén. Umelá inteligencia je jednou z tém identifikovaných 

v rámci materiálu Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové 

obdobie 2021 – 2027, schváleného Radou vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 

2021-2027 dňa 3.10.2019. K podpore umelej inteligencie sa Slovensko zaviazalo aj v rámci 

strategických materiálov: Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 a následne 

v Akčnom pláne digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022. 

4.3. Potenciál ľudských zdrojov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania pre 

rozvoj Industry 4.0 

Na Slovensku pôsobí 20 verejných vysokých škôl, avšak nie všetky sú svojim zameraním 

relevantné pre oblasť Industry 4.0. Tento koncept zasahuje do mnohých, rôznorodých oblastí 

a preto definovanie jednoznačného zamerania relevantného pre túto oblasť môže byť 

predmetom diskusií.  

Pre čo najkomplexnejšie zmapovanie vedecko-výskumného potenciálu na slovenských 

verejných vysokých školách sme sem zahrnuli katedry a ústavy, ktoré sa zaoberajú 

nasledovnými oblasťami: 

 Automatizácia, robotika, kybernetika, umelá inteligencia. 

 Informatika, informačné a komunikačné technológie, informatizácia, softvérové 

inžinierstvo, multimediálne telekomunikácie, geoinformatika, digitalizácia, digitálne 

inžinierstvo. 

 Konštruovanie, stavebná mechanika, , strojárstvo, technológie,  výrobné biosystémy, 

výrobné technológie, progresívne technológie, technické systémy, riadenie výroby, 

priemyselné inžinierstvo, inžinierstvo kvality, recyklačné technológie, letecké 

inžinierstvo, doprava, dopravná technika, dopravné inžinierstvo, ekochémia, biofyzika, 

biotechnológie. 

 Elektrotechnika, aplikovaná elektrotechnika, elektroenergetika, mechatronika, 

aplikovaná mechanika, fotonika, jadrové a fyzikálne inžinierstvo, energetické stroje, 

procesné inžinierstvo,  elektronika, výrobná a procesná technika. 

 Matematika, fyzika, numerické metódy, štatistika, geometria, ekonometria, operačný 

výskum. 

Z 20 verejných vysokých škôl pôsobiacich na Slovensku bolo identifikovaných až 13 vysokých 

škôl, ktoré majú teoretický potenciál prispievať k rozvoju Industry 4.0. Ide predovšetkým 

o vysoké školy s technickým zameraním a so zameraním na prírodné vedy. Na týchto 

vysokých školách bolo identifikovaných 118 relevantných katedier, na ktorých pôsobí 310 

profesorov, 506 docentov a 1014 odborných asistentov a výskumných pracovníkov (príloha č. 

5).  
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Z celkového počtu profesorov pracujúcich na plný úväzok na verejných vysokých školách na 

Slovensku to predstavuje takmer 23 %. Z celkového počtu docentov je to 21 % a z celkového 

počtu odborných asistentov až 20,5 % pôsobí na katedrách a ústavoch dôležitých pre rozvoj 

inteligentného priemyslu.17 V rámci identifikovaných katedier a ústavov sa na svoju výskumnú 

kariéru pripravuje 569 doktorandov. Ďalej tu pôsobí 193 externých pracovníkov a 172 

technicko-hospodárskych zamestnancov.18  

Najväčší teoretický vedecko-výskumný potenciál pre rozvoj Industry 4.0 sa nachádza na 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde pôsobí na katedrách relevantných pre 

Industry 4.0 viac ako 950 zamestnancov. Z týchto zamestnancov je 105 profesorov, 143 

docentov, 366 odborných asistentov a výskumných pracovníkov a 175 doktorandov. Na STU 

v Bratislave bol potenciál identifikovaný na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Fakulte 

chemickej a potravinárskej technológie, Fakulte informatiky a informačných technológií, 

Materiálovo-technologickej fakulte, Strojníckej fakulte a Stavebnej fakulte. 

Druhou najdôležitejšou univerzitou pre Industry 4.0 je Žilinská univerzita, kde pôsobí viac ako 

600 zamestnancov, z toho 60 profesorov, 84 docentov, 241 odborných asistentov 

a výskumných pracovníkov a 159 doktorandov. Na Žilinskej univerzite bol potenciál 

identifikovaný na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, Fakulte riadenia 

a informatiky, Fakulte bezpečnostného inžinierstva, Strojníckej fakulte, Stavebnej fakulte, ale 

aj na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 

Tretia najvýznamnejšia univerzita pre Industry 4.0 je Technická univerzita v Košiciach, kde 

sme identifikovali viac ako 545 zamestnancov, z toho 77 profesorov, 126 docentov, 167 

odborných asistentov a výskumných pracovníkov a 129 doktorandov. Na tejto univerzite bol 

potenciál nájdený na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Fakulte výrobných technológií, 

Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, na Strojníckej fakulte, Stavebnej fakulte, ale aj na 

Leteckej fakulte. 

4.3.1 Geografická distribúcia zdrojov 

Celkový teoretický vedecko-výskumný potenciál na slovenských verejných vysokých školách, 

do ktorého sme zahrnuli profesorov, docentov, odborných a výskumných pracovníkov 

a technicko-hospodárskych pracovníkov plus externých pracovníkov tvorí 2764 pracovníkov. 

Najvyšší počet vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti Industry 4.0 je v Bratislavskom 

kraji (1268 zamestnancov), za ním nasleduje Žilinský kraj (601 zamestnancov),  Košický kraj 

(547 zamestnancov),  Trnavský kraj (42 zamestnancov), Nitriansky kraj (112 zamestnancov), 

Banskobystrický kraj (77 zamestnancov), Trenčiansky kraj (34 zamestnancov) 

a nakoniec Prešovský kraj (83 zamestnancov). 

Špecificky pôsobí v Bratislavskom kraji aj najvyšší počet profesorov (131) a docentov (209), 

za ním nasleduje Košický kraj (77 profesorov a 126 docentov) a Žilinský kraj (60 profesorov 

                                                 
17 Počet profesorov 1365, počet docentov 2416 a počet odborných asistentov 4952 podľa štatistickej 
ročenky vysokého školstva za rok 2018, dostupnej na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-
kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-vysoke-
skoly.html?page_id=9596 
18 Zdrojom uvedených údajov sú webové stránky jednotlivých katedier a ústavov. 

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-vysoke-skoly.html?page_id=9596
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-vysoke-skoly.html?page_id=9596
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-vysoke-skoly.html?page_id=9596
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a 86 docentov). V ostatných krajoch je počet vedecko-výskumných pracovníkov podstatne 

nižší, avšak v každom z krajov na Slovensku sa nachádza minimálne jedna univerzita 

a niekoľko katedier, ktoré majú význam pre rozvoj inteligentného priemyslu. 

V Nitrianskom kraji boli identifikované dve univerzity relevantné pre rozvoj Industry 4.0, a to 

Slovenská poľnohospodárska univerzita (Technická fakulta) a Univerzita Konštantína filozofa 

v Nitre (Fakulta prírodných vied). V Trnavskom kraji to bola Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave a jej Fakulta prírodných vied. V Bratislavskom kraji bola okrem STU v Bratislave 

identifikovaná ako relevantná aj Ekonomická univerzita (Fakulta hospodárskej informatiky) 

a Univerzita Komenského v Bratislave (Fakulta matematiky a informatiky, Fakulta 

managementu a Prírodovedecká fakulta). V Prešovskom kraji boli identifikované dve 

univerzity, a to Univerzita P.J. Šafárika a jej Prírodovedecká fakulta a Prešovská univerzita 

a v rámci nej Fakulta humanitárnych a prírodných vied. V Banskobystrickom kraji sa nachádza  

Technická univerzita Zvolen, kde sme identifikovali potenciál pre Industry 4.0 na Fakulte 

environmentálnej a výrobnej techniky a na Drevárskej fakulte. Relevantnou pre rozvoj 

inteligentného priemyslu je aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej Fakulta prírodných 

vied. V Trenčianskom kraji bola identifikovaná Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

a v rámci nej Fakulta priemyselných technológií a Fakulta špeciálnej techniky. 

Z ústavov SAV prispieva k rozvoju Industry 4.0 najmä  ústav Informatiky, ktorý sa zaoberá 

vedeckovýskumnou činnosťou v oblasti informatiky, informačných technológii, teórie riadenia, 

robotiky a umelej inteligencie. Na ústave pôsobia traja profesori, traja docenti, štyria pracovníci 

s titulom DrSc. a 38 zamestnancov s titulom CSc.  alebo PhD.  Na ústave pôsobí celkom 48 

pracovníkov s hodnosťou. Medzi ďalšie ústavy relevantné k rozvoju Industry 4.0 je možné 

zaradiť aj Matematický ústav, na ktorom pôsobí celkom 74 pracovníkov s hodnosťou (7 

profesorov, 15 docentov, 12 DrSc. a 40 PhD./CSc.), Ústav materiálov a mechaniky strojov, na 

ktorom pôsobí celkom 38 pracovníkov s hodnosťou (dvaja docenti, jeden DrSc. a 35 

CSc./PhD.) a Ústav merania SAV, na ktorom pôsobí celkom 45 pracovníkov s hodnosťou (4 

profesori, 6 docentov, 2 DrSc, 33 CSc./PhD.)..19 

                                                 
19 Na základe údajov Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2019 za Ústav informatiky SAV, 

Matematický ústav, Ústav materiálov a mechaniky strojov a Ústav merania SAV. 
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Celkovo pôsobí na vyššie uvedených štyroch ústavoch SAV 205 pracovníkov s vedeckou 

hodnosťou. Inteligentné podniky musia byť schopné zaujať potenciálnych zákazníkov 

a efektívne s nimi komunikovať. Preto by sme medzi ďalšie oblasti, ktoré majú potenciál 

prispievať k rozvoju Industry 4.0 mohli zahrnúť aj vizuálnu komunikáciu, dizajn, grafiku, 

digitálne média, či intermédiá. V týchto oblastiach pôsobí približne 90 odborníkov na vysokých 

školách s umeleckým zameraním. 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov v Prílohe č.5 

4.4. Identifikácia kľúčových aktérov v oblasti VaV s prepojením na 

koncept Industry 4.0  

Pri identifikácii významných aktérov v oblasti Industry 4.0 sme využili databázy projektov 

a projektových zámerov v rámcovom programe Európskej únie Horizont 2020, ktorý poskytuje 

financie na podporu excelentných projektov v oblasti výskumu a inovácií. Uvedené databázy 

boli využité aj v rámci ZL-7 a tým došlo k prepojeniu ZL-7 a ZL-8. 

Pri selekcii projektov sme vychádzali z databázy projektových žiadostí o podporu z programu 

Horizont 2020, ktorá bola poskytnutá Centrom vedecko-technických informácií SR.  Databáza 

obsahovala údaje platné k decembru 2019. Nachádzalo sa v nej celkom 1166 žiadostí, pričom 

žiadosť s rovnakým identifikačným číslom sa v nej mohla nachádzať niekoľko krát v závislosti 

od toho koľko partnerov zo SR na projekte plánovalo participovať. Unikátnych žiadostí (žiadosti 

s unikátnym akronymom) sa v databáze nachádzalo celkom 853, z týchto žiadostí bolo 

schválených celkom 303. 

Obrázok 2 Teoretický vedecko-výskumný potenciál pre rozvoj Industry 4.0 na slovenských vysokých 
školách, podľa jednotlivých krajov SR 
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Graf 1 Podiel schválených a neschválených projektov Horizont 2020 s partnerom/koordinátorom zo SR 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020). 

Výber projektov s relevanciou ku konceptu Industry 4.0 sme v prvej etape realizovali 

prostredníctvom 10 kľúčových slov/výrazov, ktoré sú významne späté s Industry 4.020, a to:  

 Industry 4.0 – „industry 4.0“ 

 Pokročilá robotika – „robot“ 

 Priemyselný internet a IoT – „IoT“, „internet of things“, „industrial internet“ 

 Simulácia – „simulation“  

 Rozšírená realita – „augmented reality“ 

 Aditívna výroba – „additivite manufacturing“, „3D printing“ 

 Big data – „big data“ 

 Cloud – „cloud“ 

 Kybernetická bezpečnosť – „cyber“, „cyber security“ 

 Umelá inteligencia – „artificial“ 

Tieto výrazy/kľúčové slová sme hľadali v textoch abstraktov jednotlivých žiadostí. Kľúčové 

slová boli vyberané s cieľom zachytiť všetky hlavné domény Industry 4.0.  

Túto prvotnú filtráciu bolo potrebné upraviť, napr. pri kľúčovom slove IoT odstrániť žiadosti, 

kde tento výraz nebol použitý v súvislosti s internet of things (to znamená napr. ak sa IoT 

nachádza v slove biotechnology, atď.).  

                                                 
20 Vychádzame z technologických oblastí identifikovaných v rámci RIS3 SK. 
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Unikátnych projektových zámerov týkajúcich sa tém spojených s Industry 4.0 zostalo 15921. 

Z celkového počtu 159 projektových zámerov s relevanciou ku konceptu Industry 4.0 alebo 

k jeho jednotlivým prvkom bolo schválených 51 projektov. 

Graf 2 Podiel schválených a neschválených projektov s relevanciou k Industry 4.0 
s partnerom/koordinátorom zo SR 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

Projektové zámery boli podávané v rámci rôznych schém financovania. Najvyšší podiel 

predstavovali projektové zámery v rámci schémy RIA (Research and Innovation Actions). 

Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili projektové zámery v rámci schémy IA (Innovation 

Actions). V rámci schém na podporu malého a stredného podnikania (SME-1 a SME-2) bolo 

podaných 8 % projektových zámerov. V rámci schémy CSA (Coordination and support actions, 

ktorá zahŕňa predovšetkým aktivity ako štandardizácia, zvyšovanie povedomia, networking, 

diseminácia, atď.) bolo podaných 7 % zámerov a v rámci schémy na podporu mobility MSCA-

ITN (Marie Sklodowska-Curie - Innovative Training Networks) to bolo 6 % projektových 

zámerov. Ďalšie projektové zámery boli podávané v rámci schém JTI-ESCEL-IA (Joint 

Technology Initiative- Electronic Components and Systems for European Leadership-

Innovation Actions), MSCA-RISE (Marie Sklodowska-Curie -Research and Innovation Staff 

Exchange), MSCA ITN-EID, MSCA IF-EF, SGA (Specific Grant Agreement), v rámci schémy 

spoločnej technologickej iniciatívy (JTI-SESAR) alebo JTI-ECSEL-RIA alebo Eranet Cofund. 

Projekty patriace pod schémy RIA a IA zostali najpočetnejšími skupinami aj  v rámci 

porovnania zamerania schválených projektov. Ďalšími často sa vyskytujúcimi schémami, ktoré 

                                                 
21 Mnohé projekty boli podávané niekoľko krát, ako napríklad projekt COBRA , kde bol partnerom zo SR 

Ústav informatiky SAV podávali aj v roku 2017, aj v roku 2018, no neúspešne. V databáze CVTI tento 
projektový zámer ešte ako schválený uvedený nie je, ale aktuálna databáza EÚ 
https://data.europa.eu/euodp/sk/data/dataset/cordisH2020projects ho v zozname schválených 
a podpísaných projektov v roku 2020 už uvádza. Pri výbere projektov sme brali do úvahy viac krát 
podávaný projekt iba raz. 
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dosiahli rovnaký 6 %-ný podiel v rámci už schválených projektov sú Eranet Cofund, JTI-

ECSEL RIA/IA, SGA-RIA a SME-1. 

Graf 3  Podiel projektových zámerov na jednotlivých výzvach Horizont 2020 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

Graf 4  Podiel schválených projektov na jednotlivých výzvach Horizont 2020 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

4.4.1 Identifikácia významných aktérov s prepojením na jednotlivé technologické 
domény Industry 4.0 vo väzbe na medzinárodné prostredie 

Na základe filtrácie projektov prostredníctvom vyššie uvedených kľúčových slov boli 

identifikovaní kľúčoví aktéri v rámci jednotlivých domén. Filtrácia ukázala, že mnohé 

projektové zámery nie je možné jednoznačne zaradiť do jedinej domény, nakoľko sa vyskytli 

pri zadaní viacerých kľúčových slov. Kompletný prehľad projektových zámerov a kľúčové 

slová, na základe ktorých boli projektové zámery identifikované je uvedený v prílohe č. 6  
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Industry 4.0 

Pri kľúčovom slove „Industry 4.0“ boli vyselektované 4 projektové zámery. Na dvoch z nich 

spolupracovali viacerí partneri zo SR, vedecko-výskumná organizácia spolu s firmou zo 

Slovenska. Pri ďalších projektových zámeroch vystupuje v jednom prípade vedecko-

výskumná organizácia ako partner, v ďalšom prípade ako koordinátor.  Z týchto projektových 

zámerov boli schválené tri, pričom partnermi v rámci nich sú Technická univerzita v Košiciach, 

STU v Bratislave a firmy Nano Design, s.r.o a Elcom, s.r.o.  

Projekty, ktoré uvádzame v tejto časti sa okrem témy Industry 4.0 týkali aj témy priemyselný 

internet a IoT a cyber22. 

Graf 5  Celkový počet podaných projektov a schválených projektov v rámci verejných VaV organizácií, 
podnikov a iných organizácií pre kľúčové slovo Industry 4.0 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

 

Pokročilá robotika 

Pri kľúčovom slove „robot“ bolo identifikovaných 17 projektových zámerov, na ktorých úlohu 

partnera alebo koordinátora zastávala univerzita, SAV, nezisková organizácia alebo firma. Iba 

na jednom z projektových zámerov participovali dvaja partneri zo SR, a to Technická univerzita 

Košice a nezisková organizácia, pričom išlo o projekt zameraný na zlepšenie zdravotnej 

starostlivosti prostredníctvom využitia robotiky a IKT. 

                                                 
22 Projekty, ktoré boli vyfiltrované v rámci viacerých kľúčových slov budú v rámci štatistík tejto 

podkapitoly uvádzané pri každom kľúčovom slove pri ktorom boli identifikované.  
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Vedecko-výskumné inštitúcie boli partnermi pri 10 projektových zámeroch, na piatich 

projektových zámeroch participovali firmy. Z vedecko-výskumných inštitúcií má v rámci týchto 

projektov najvyššie zastúpenie Technická univerzita v Košiciach a SAV. Zo 17 projektových 

zámerov bolo schválených 6, kde partnerom je Technická univerzita v Košiciach, Slovenská 

technická univerzita v Bratislave (resp. Národné centrum robotiky, ktoré je založené pod 

hlavičkou FEI, STU),  Slovenská akadémia vied, resp. jej ústav a nezisková organizácia 

zameraná na medzinárodnú bezpečnosť. Medzi schválenými projektami z tejto skupiny neboli 

žiadne, kde by ako partner participovala firma.  

Mnohé z projektov zaradených do vyššie uvedenej štatistiky sa okrem robotiky vyskytli aj 

v témach priemyselný internet a IoT, cloud, big data, simulácia, umelá inteligencia, rozšírená 

realita. 

Graf 6  Celkový počet podaných projektov a schválených projektov v rámci verejných VaV organizácií, 
podnikov a iných organizácií pre kľúčové slovo Robot 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

Priemyselný internet a IoT 

V oblasti IoT alebo internet of things bolo vyselektovaných 25 projektových zámerov (na 

základe kľúčových slov IoT a internet of things, kľúčový výraz „industrial internet“ neumožnil 

vyfiltrovať žiaden projekt). Na mnohých spolupracoval viac ako jeden partner/koordinátor zo 

SR. Napríklad na projekte SAMSIT participovali 3 vedecko-výskumné inštitúcie, na projekte 

SENSIS dve firmy a jedna univerzita, atď. 

 Z 25 projektových zámerov bolo schválených 7. V tomto prípade sa úspechom môžu 

pochváliť najmä slovenské firmy. Iba na dvoch schválených projektoch participuje vedecko-

výskumná organizácia, a to STU v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach. Projektové 

zámery však podávali aj mnohé ďalšie organizácie, ako Slovenská akadémia vied, Žilinská 
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univerzita v Žiline, Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, či Medzinárodné laserové centrum 

v Bratislave. Vedecko-výskumné organizácie a firmy vystupujú buď v úlohe partnera alebo 

koordinátora. Medzi úspešnými firmami boli Atos IT Solutions and services, s.r.o, Sae 

Automation, s,r.o, Powertec, s.r.o, Gospace Tech, s.r.o, Intersoft a.s., Bavenir, s.r.o. 

Mnohé z projektov sa okrem témy internet vecí vyskytli aj v témach cloud, umelá inteligencia, 

big data, cyber, pokročilá robotika alebo industry 4.0. 

Graf 7  Celkový počet podaných projektov a schválených projektov v rámci verejných VaV organizácií, 
podnikov a iných organizácií pre kľúčové slovo IoT 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

Simulácia 

Po zadaní kľúčového výrazu “simulation“ bolo nájdených 39 projektových zámerov. Pri týchto 

zámeroch je štruktúra subjektov podávajúcich projekt veľmi rozmanitá. V 24 prípadoch bola 

do projektu zapojená vedecko-výskumná organizácia. Na projektoch participovali neziskové 

organizácie,  štátny podnik, združenie alebo mesto. Z vedecko-výskumných organizácií boli 

v úlohe partnera alebo koordinátora okrem technických univerzít a ústavu informatiky SAV  do 

projektov zapojené aj univerzity a ústavy SAV zamerané na iné oblasti (Matematický ústav, 

Astronomický ústav, Akadémia ozbrojených síl, atď.). Do mnohých bolo zapojených niekoľko 

partnerov, či už univerzita a mesto, alebo univerzita a SAV alebo univerzita a podnik. V 11 

prípadoch bola partnerom v projekte firma. Úspešných bolo 12 projektov (na jednom boli dvaja 

partneri (vedecko-výskumná a iná organizácia). 

Z firiem boli úspešné Biomedical Engineering, s.r.o, Kardiome s.r.o, Solargis, s.r.o, Progres 

123, s.r.o. Z vedecko-výskumných organizácií boli úspešné Ústav Informatiky SAV, Univerzita 

Komenského v Bratislave či Technická univerzita v Košiciach. 
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Väčšina projektov bola vyselektovaná iba v rámci kľúčového slova simulation. Iba štyri projekty 

sa opakujú aj v iných témach, a to cyber, umelá inteligencia, cloud a robotika.  

Graf 8  Celkový počet podaných projektov a schválených projektov v rámci verejných VaV organizácií, 
podnikov a iných organizácií pre kľúčové slovo Simulation 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

Rozšírená realita 

Pri kľúčovom výraze „augmented reality“ bolo nájdených 6 projektových zámerov. Štyri 

projektové zámery boli podávané vedecko-výskumnými organizáciami. Konkrétne sa na nich 

podieľali SAV, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach. 

Schválený bol jeden projekt, na ktorom participovala STU v Bratislave a spoločnosť Atos IT 

Solutions and Services s.r.o., obaja v úlohe partnera. 

Iba jeden z projektov sa okrem domény rozšírená realita vyskytoval aj v ďalšej, konkrétne v 

doméne umelá inteligencia. 
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Cyber 

Kľúčový výraz „cyber“ umožnil vyfiltrovať až 25 projektových zámerov. Schválených bolo 5 

projektov. Na projektových zámerov v najvyššej miere participovali SAV, Technická univerzita 

v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, ale napríklad aj Ekonomická 

univerzita v Bratislave a Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach a Univerzita M. Bela v Banskej 

Bystrici. Medzi žiadateľmi v rámci iných organizácií bola napríklad nezisková organizácia, 

združenie, Ministerstvo vnútra SR, klaster, či agentúra SBA.  Medzi úspešné projekty patril 

projekt Slovenskej akadémie vied, projekt na ktorom participuje STU v Bratislave a firma Nano  

Graf 9  Celkový počet podaných projektov a schválených projektov v rámci verejných VaV organizácií, 
podnikov a iných organizácií pre kľúčové slovo Augmented reality 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

Design, s.r.o , projekt firmy Elcom, Prešov a Technickej univerzity v Košiciach, projekt, kde 

partnerom je iba súkromná firma VAF s.r.o. a jeden projekt neziskovej organizácie ISEM.23 

Projekty vyfiltrované v rámci domény cyber boli často aj súčasťou iných tém, ako napr. industry 

4.0, IoT, simulácia. Jeden projekt sa týkal okrem témy cyber aj tém umelá inteligencia, big data 

a IoT. 

  

                                                 
23 Po zadaní kľúčového výrazu „cyber security“ boli vyfiltrované iba dva projektové zámery (partnerom 

v jednom bola nezisková organizácia, v ďalšom Ekonomická univerzita v Bratislave). Tieto sú zahrnuté 

v rámci vyššie spomínaných zámerov. 
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Cloud 

Pre kľúčové slovo „cloud“ bolo nájdených 39 projektových zámerov. Najvyššie zastúpenie 

spomedzi vedecko-výskumných organizácií má Ústav Informatiky SAV. Na projektových 

zámeroch participovala aj STU v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská 

univerzita v Žiline a Ekonomická univerzita v Bratislave. Z iných organizácií boli partnermi 

v týchto projektoch napríklad aj MF SR, Združenie používateľov slovenskej akademickej 

dátovej siete (SANET), obec, či CVTI SR. V doméne cloud bolo identifikovaných množstvo 

firiem participujúcich na projektoch.  Schválených bolo celkom 17 projektov. Na deviatich 

z nich bola partnerom alebo koordinátorom firma. Medzi úspešnými firmami sú Atos IT 

Solutions and Services, s.r.o, Sae-Automation, s.r.o, Mondeleze European Business services 

centre, s.r.o, Hghchem s.r.o, Broadbit energy technologies, s,r.o, Edico SK, a.s., Microstep-

MIS spol. s.r.o. Z vedecko-výskumných organizácií bol úspešný iba Ústav Informatiky SAV.  

Graf 10  Celkový počet podaných projektov a schválených projektov v rámci verejných VaV organizácií, 
podnikov a iných organizácií pre kľúčové slovo Cyber 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

Väčšina projektových zámerov bola vyfiltrovaná iba v rámci témy cloud. Ostatné sa okrem 

témy cloud nachádzali aj v doménach robotika, IoT, simulácia, umelá inteligencia, či big data. 

Big data 

Po zadaní výrazu „big data“ bolo vyselektovaných až 22 projektových zámerov, z nich iba 5 

bolo schválených.  Z vedecko-výskumných inštitúcií má najvyššie zastúpenie v projektoch 

SAV a jej ústavy (okrem Ústavu Informatiky, aj Ústav merania SAV a Biomedicínske centrum 

SAV), Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave. 

V rámci iných organizácií boli žiadateľmi napr. Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 

Združenie používateľov akademickej siete-SANET, či mesto Banská Bystrica. Schválených 
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bolo 5 projektov. V troch bola partnerom SAV a v jednom Ekonomická univerzita v Bratislave. 

Na ďalšom schválenom projekte participovalo združenie SANET. Medzi úspešnými žiadateľmi 

neboli v tejto doméne žiadne firmy. Projekty sa často vyskytovali aj v rámci iných tém, ako 

rozšírená realita, umelá inteligencia, cloud, IoT, cyber. 

Graf 11  Celkový počet podaných projektov a schválených projektov v rámci verejných VaV organizácií, 
podnikov a iných organizácií pre kľúčové slovo Cloud 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

Aditívna výroba 

Pre výber projektov v rámci domény aditívna výroba boli použité ako kľúčové výrazy „3D 

printing“ a „additive manufacturing“. Pre tieto kľúčové slová boli nájdené 4 projektové zámery. 

Iba jeden projektový zámer podávala vedecko-výskumná organizácia, a to SAV. Tento 

projektový zámer bol schválený. Na ďalších troch projektových zámeroch v rámci témy sa 

podieľali firmy. V jednom prípade bola firma koordinátorom projektu, v ďalších  partnerom. 

Schválený bol iba projekt firmy Biomedical Engineering, s.r.o. 

Iba jeden projektový zámer identifikovaný v tejto doméne bol zároveň nájdený aj v inej, a to 

v doméne simulácia. 
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Graf 12  Celkový počet podaných projektov a schválených projektov v rámci verejných VaV organizácií, 
podnikov a iných organizácií pre kľúčové slovo Big data 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

Graf 13  Celkový počet podaných projektov a schválených projektov v rámci verejných VaV organizácií, 

podnikov a iných organizácií pre kľúčové slovo Additive manufacturing 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 
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Umelá inteligencia 

Kľúčový výraz „artificial“ umožnil vyfiltrovať projekty späté s témou umelá inteligencia, ktorá je 

s konceptom Industry 4.0 úzko prepojená. Pre tento výraz bolo nájdených 22 projektových 

zámerov. Na projekte s akronymom CRISTE mali spolupracovať až 4 partneri a jeden 

koordinátor zo Slovenska. Projektový zámer však schválený nebol. Na projektových zámeroch 

súvisiacich s témou umelá inteligencia spolupracovalo 5 firiem v úlohe partnera alebo 

koordinátora, ani jeden z týchto zámerov nebol schválený. Schválených bolo 5 projektov 

vedecko-výskumných organizácií zo Slovenska, a to Technická univerzita v Košiciach (1), 

SAV  (3) a Ekonomická univerzita v Bratislave (1). 

Projekty zaradené do tejto domény boli vyfiltrované aj v rámci domén cloud, big data, rozšírená 

realita, simulácia, cyber, robotika a internet vecí. 

Graf 14  Celkový počet podaných projektov a schválených projektov v rámci verejných VaV organizácií, 

podnikov a iných organizácií pre kľúčové slovo Artificial 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

4.4.2  Geografické rozmiestnenie významných VaV tímov identifikovaných vo väzbe na 
medzinárodné prostredie 

Z geografického hľadiska boli projektové žiadosti pod hlavičkou Horizont 2020 s relevanciou 

k Industry 4.0 podávané firmami, vedeckými a inými inštitúciami z rôznych miest v rámci 

Slovenska. Viac ako 60% subjektov však bolo z hlavného mesta SR, zhruba 13% z Košíc, 

a cca 9 % zo Žiliny. Čo sa týka schválených projektov, tie sú realizované v rámci 6 

samosprávnych krajov, pričom viac ako 70 % v Bratislavskom kraji, okolo 13 v Košickom kraji, 

3 % v Trenčianskom a Žilinskom kraji.  
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Obrázok 3  Geografické rozmiestnenie projektových žiadostí a schválených projektov podľa ich počtu 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 
Horizont 2020) 

Súhrnné dáta pre všetky vyššie uvedené kľúčové slová ukazujú, že medzi vedecko-výskumné 

inštitúcie, ktoré najviac participovali na projektových zámeroch Horizont 2020, a teda možno 

predpokladať, že predstavujú dôležitý vedecko-výskumný potenciál pre oblasť Industry 4.0  

patria Slovenská akadémia vied, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská technická 

univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline. 

Slovenská akadémia vied a jej ústavy sa podieľali na 30 projektových žiadostiach, z týchto až 

v 12 prípadoch bol koordinátorom alebo partnerom projektu Ústav Informatiky SAV. Dokopy 

bola SAV úspešná v prípade 11 projektových žiadostí. Z nich Ústav Informatiky bol úspešný 

v prípade šiestich projektových žiadostí,  na ďalších 5 schválených projektoch je partnerom 

iný útvar SAV. Technická univerzita v Košiciach participovala na 20 projektoch, úspešná bola 

v 6 prípadoch. V týchto 6 projektoch pôsobí ako partner.  

Ďalším kľúčovým hráčom je Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá bola uvedená 

ako partner alebo koordinátor pri 14 projektových zámeroch. Schválených jej bolo 5 projektov, 

na ktorých participuje ako partner.  Univerzita Komenského v Bratislave participovala na 

desiatich projektových zámeroch, z ktorých boli schválené dva. Žilinská univerzita v Žiline sa 

podieľala na 9 projektových zámeroch. Z týchto však schválený nebol žiaden. Niekoľko 

projektov súvisiacich s témami Industry 4.0 sa objavilo aj pri Ekonomickej univerzite 

v Bratislave. Zo štyroch projektových žiadostí tu bola schválená jedna. 
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Graf 15 Počet projektových zámerov/schválených projektov na univerzitách a SAV s najvyššou mierou 
participácie na projektoch Horizont 2020 s relevanciou k Industry 4.0 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

 

Medzi ďalšie univerzity, ktoré  boli identifikované v rámci našej selekcie patrí aj Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici (3 podané žiadosti), Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (2 

žiadosti), Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika (1), Slovenská zdravotnícka 

univerzita (1) a Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre (1). Z týchto projektových 

zámerov nebol schválený žiaden. 

Celkové náklady na jednotlivé projekty sa významne líšia. Najvyššie náklady na projekt 

predstavujú 181 854 561 EUR a najnižšie 71 429 EUR. 

4.4.3 Identifikácia kľúčových tímov verejných VaV organizácií s prepojením na 
Industry 4.0  

Celkovo bolo schválených 25 projektových zámerov do ktorých boli zapojené verejné VaV 

organizácie (univerzity, SAV). Najúspešnejšie organizácie sú: Ústav informatiky SAV, ktorý je 

zapojený do 6 projektov, Technická univerzita v Košiciach do 6 a Slovenská technická 

univerzita v Bratislave do 5 projektov. Nie všetky projekty sú však priamo relevantné k témam 

Industry 4.0.  

Selekcia podľa kľúčových slov bola porovnaná so selekciou uskutočnenou vedeckým 

pracovníkom v oblasti Industry 4.0, ktorý realizoval ďalší výber projektov na základe 

vyhodnotenia cieľov projektu.   

Do výberu neboli zaradené projekty, ktoré sa témy Industry 4.0 priamo netýkali (napr. 

Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards), príp. sa 

konceptu dotýkali len okrajovo (LIFEBOTS Exchange - creating a new reality of care and 

welfare through the inclusion of social robots), resp. bolo aplikované na iné ako priemyselné 
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odvetvia (napríklad nové senzory pre medicínsku aplikáciu, využitie robotov 

v poľnohospodárstve, cloud využívaný v jadrovej energetike a pod.).24  

Do detailného výberu neboli zaradené projekty s malým množstvom partnerov (Industry 4.0 

for SMEs - Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass 

Customization Environment), ale naopak boli preferované veľké konzorciálne sieťové projekty. 

Jednalo sa o projekty  podporené v rámci výziev H2020-EU.2.1.1. - INDUSTRIAL 

LEADERSHIP - Leadership in enabling and industrial technologies - Information and 

Communication Technologies (ICT). Do primárneho výberu bol pilotne zaradený Ústav 

informatiky SAV, ktorý získal nadpriemerný počet projektov v rámci H2020. 

Ako projekty v najvyššej miere relevantné k témam Industry 4.0 boli vybrané nasledovné 

schválené projekty, ktoré sú riešené verejnými VaV organizáciami: 

 A Pan‐European Network of Robotics DIHs for Agile Production (DIH²) 

 Robotics for Infrastructure Inspection and MAintenance (RIMA) 

 Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs (MIDIH) 

 A European AI On Demand Platform and Ecosystem (AI4EU) 

Cieľom týchto projektov je podpora konceptu európskych Digitálnych inovačných hubov. 

Digitálne inovačné huby predstavujú jeden z inovatívnych prístupov EU s cieľom podpory 

ekonomiky. EC 19.4.2016 spustila iniciatívu oblasti jednotného digitálneho trhu, pričom práve 

DIH sú jeho dôležitou súčasťou. DIH predstavujú one-stop-shops, ktoré majú pomáhať najmä 

MSP v rozvoji ich konkurencieschopnosti25. Tieto štyri projekty sú riešené konzorciami 

tvorenými veľkým množstvom renomovaných organizácií s celoeurópskym priemetom. Tieto 

typy veľkých sieťových konzorciálnych projektov majú schopnosť zabezpečiť vysokú mieru 

transferu znalostí na Slovensko, pričom projektové konzorciá pozostávajú z veľkého množstva 

rôznych typov organizácií.  

Tabuľka 3 Počet participujúcich krajín na vybraných kľúčových projektoch 

Projekt DIH2 RIMA MIDIH AI4EU 

Počet 
zúčastnených 
krajín 

26 14 11 20 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí 

Horizont 2020) 

Slovenskými partnerskými organizáciami projektov DIH², RIMA, MIDIH a AI4EU sú rôzne 

zložky renomovaných slovenských technických univerzít: 

 Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

                                                 
24 V prípade niektorých potenciálne relevantných projektov boli oslovení zodpovední riešitelia 
slovenských partnerov s možnosťou zapojenia do mapovania, pričom potvrdili, že ich projektový zámer 
sa netýka oblasti Industry 4.0 -  Flexible FE/BE Sensor Pilot Line for the Internet of Everything, príp. 
nemali záujem o zapojenie do mapovania . 
25 https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs  

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs
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 Technickej univerzity v Košiciach 

V prípade projektu MIDIH je riešiteľom Univerzitný vedecký park TUKE Technicom, ktorý 

priamo nerealizuje VaV26, ale predstavuje rozhranie podporujúce spoluprácu a komercializáciu  

medzi VaV pracoviskami TUKE a externým prostredím (najmä podnikmi). 

Mapovanie spolupráce v oblasti domén Industry 4.0 bolo spustené oslovením týchto 

riešiteľských tímov. Jedná sa menovite o: 

 Ústav robotiky a kybernetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave ktorá gestoruje Národné centrum robotiky, o.z.  

 Prototypové a inovačné centrum, Technická univerzita v Košiciach 

 Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 

 Ústav informatiky SAV 

Vyššie uvedené organizácie boli oslovené s cieľom identifikácie vlastných domácich 

a zahraničných verejných VaV organizácii a podnikov s ktorými spolupracujú a plánujú túto 

spoluprácu dlhodobo rozvíjať a posilňovať a ktorých považujú za strategických 

nadpriemerne kvalitných partnerov (nejedná sa o ad hoc / nárazovú spoluprácu). Taktiež 

boli zisťované kapacity v oblasti ľudských zdrojov a hodnotenie potenciálu technologických 

domén..  

Siete spoluprác boli spracované v troch stupňoch. Aktéri prvého stupňa sú organizácie 

identifikované s dôležitým medzinárodným presahom (mapovanie H2020). Aktéri druhého 

stupňa sú organizácie, ktoré boli identifikované ako kľúčoví partneri organizácii vybraných 

z mapovania medzinárodnej VaV spolupráce (H2020).  

Všetky identifikované tímy v rámci I a II stupňa spolupráce27 pôsobia v rámci štyroch 

verejných VaV organizácií a to: 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 Technická univerzita v Košiciach  

 Žilinská univerzita v Žiline  

 Slovenská akadémia vied  

V rámci týchto organizácii bolo identifikovaných 21 rôznych tímov28, ktoré sa venujú témam 

Industry 4.0. Tímy pôsobia na rôznych pracoviskách/organizačných jednotkách v rámci týchto 

štyroch organizácií. Zoznam tímov spolu s ich zaradením v rámci fakúlt a univerzít tvorí prílohu 

č.7. Do prieskumu sa zapojilo 20 tímov I a II stupňa spolupráce. 

Najväčší potenciál ľudských zdrojov z kvantitatívneho hľadiska má STU na ktorej pôsobí 

celkovo9 tímov, ktorá je nasledovaná TUKE (7 tímov) a UNIZA3 tímy. V rámci univerzít sa 

                                                 
26 Na základe osobného rozhovoru s manažérom Technicom 
27 Aktéri III. stupňa spolupráce boli zahrnutí do siete spolupráce, avšak ich spolupráca už ďalej nie je 
zmapovaná 
28 Tímy boli identifikované vyššie uvedenými štyrmi VaV organizáciami ako ich strategickí partneri. 
Týchto 21 tímov bolo ďalej oslovených prostredníctvom dotazníkov a osobných rozhovorov, čoho 
výsledkom bola identifikácia aktérov tretieho stupňa.  
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jedná o rôzne pracoviská pôsobiace na rôznych fakultách. V prípade SAV sa jedná len o Ústav 

informatiky, teda o jednu zložku SAV.  

V rámci všetkých tímov zapojených do prieskumu pôsobí 71 profesorov, 128 docentov29, 200 

pracovníkov s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania (PhD) a 188 

doktorandov. Z hľadiska ľudských zdrojov sa jednoznačne jedná o oblasť s rozvojovým 

potenciálom. 

Graf 16 Rozdelenie ľudských zdrojov v rámci univerzít podľa akademického titulu  

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z hľadiska regionálnej distribúcie ľudských zdrojov je situácia podobná. Najviac ľudských 

zdrojov je lokalizovaných v Bratislavskom vyššom územnom celku, ktorý je nasledovaný 

Košickým samosprávnym krajom. Najmenej ľudských zdrojov je v Trnavskom vyššom 

územnom celku, kde sídli Materiálovo technologická fakulta STU, ktorá je súčasťou Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. 

  

                                                 
29 V rámci SAV sa do tejto kategórie započítali aj odborníci s vedeckým stupňom IIa, ktorý je považovaný 
za ekvivalent doc. 
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Obrázok 4  Mapa ľudských zdrojov v rámci vybraných pracovísk 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

4.5. Analýza možností a potenciálu verejných VaV organizácií 

4.5.1 Technologické zameranie pracovísk 

V rámci prieskumu bolo zisťované primárne pôsobenie jednotlivých pracovísk v rámci 

definovaných technologických domén Industry 4.0, a to:  

 Pokročilá robotika 

 Priemyselný internet a IoT 

 Simulácia 

 Rozšírená realita 

 Aditívna výroba 

 Big data 

 Cloud 

 Kybernetická bezpečnosť 

 Umelá inteligencia 

Všetky pracoviská (celkovo 20 tímov) uviedli pôsobenie v rámci viacerých technologických 

domén konceptu Industry 4.0. Žiadny tím nepôsobí vo všetkých technologických oblastiach. 

Jedno pracovisko uviedlo, že pôsobí v 8 doménach. Majorita tímov/pracovísk pôsobí v 3-5 

doménach a preukazuje technologickú špecializáciu. Len jedno pracovisko uviedlo zameranie 

len na jednu oblasť/technologickú doménu, čo poukazuje na jeho vysokú špecializáciu. Ďalší 
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výskum však ukázal, že aj toto pracovisko zamerané na aditívnu výrobu realizuje VaV 

v rôznych komplementárnych oblastiach konceptu Industry 4.0. To poukazuje na skutočnosť 

previazanosti jednotlivých technologických domén. 

Graf 17 Počet pracovísk pôsobiacich vo viacerých technologických doménach Industry 4.0 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Najviac pracovísk pôsobí v oblastiach: 

 Pokročilá robotika 

 Priemyselný internet a IoT 

 Simulácia 

 Umelá inteligencia 

Tieto štyri domény reprezentujú skoro 60% možností vybraných respondentami. To znamená, 

že v uvedených oblastiach sa realizuje najviac VaV aktivít a predstavujú súčasnú špecializáciu 

tímov. Medzi najmenej zastúpené domény patria kybernetická bezpečnosť a aditívna výroba. 

Technologická orientácia jednotlivých organizácii je rôzna. Tímy STU a TUKE pôsobia vo 

všetkých technologických oblastiach. UNIZA pôsobí v celkovo ôsmych technologických 

oblastiach, SAV (reprezentovaná jedným ústavom) v šiestich. TUKE a UNIZA sú z hľadiska 

pôsobenia tímov najväčšie. STU je najaktívnejšia z hľadiska počtu tímov v oblasti pokročilej 

robotiky, priemyselného internetu, simulácii, aditívnej výroby. Naopak TUKE je najaktívnejšia 

v oblasti rozšírenej reality, cloudov a umelej inteligencie. V rámci UNIZA pôsobí najviac tímov 

v oblasti simulácií, ktorá je nasledovaná pokročilou robotikou, priemyselným internetom a IoT, 

ako aj umelou inteligenciou.  
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Graf 18 Pôsobenie pracovísk v jednotlivých technologických doménach (%) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Graf 19 Počet tímov verejných VaV organizácií pôsobiacich v jednotlivých technologických doménach 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z hľadiska geografického zamerania jednotlivých tímov je najviac tímov lokalizovaných v rámci 

Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je nasledovaný Košickým krajom. Bratislava sa 

relatívne špecializuje (z hľadiska počtu tímov) v oblastiach pokročilá robotika. priemyselný 

internet a IoT, ako aj simulácie. Žilinský kraj je relatívne špecializovaný v oblasti simulácii. 

V prípade košického kraja sa tímy zameriavajú rovnomernejšie na viacero technologických 

oblastí konceptu Industry 4.0.   
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Obrázok 5 Mapa technologických domén 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

4.5.2 Siete spoluprác z pohľadu jednotlivých technologických domén 

Vedecko-výskumné tímy verejných VaV organizácií pôsobia v rôznych technologických 

doménach Industry 4.0, v rámci ktorých majú rozvinuté spolupráce s rôznymi typmi 

organizácií. 

Najvyšší počet verejných VaV organizácií spolupracuje v doménach pokročilá robotika 

a simulácia. Spoluprácu s domácou, zahraničnou VaV organizáciou alebo firmou v oblasti 

simulácia uviedlo 20 tímov a v oblasti pokročilá robotika 19 tímov (tzn. že uviedli spoluprácu 

v tejto oblasti, prípadne ich iný partner uviedol ako spolupracujúcu organizáciu v tejto oblasti). 

Zo všetkých VaV tímov až 14 pracovísk uviedlo spoluprácu v oblasti umelá inteligencia a 12 

pracovísk v oblastiach priemyselný internet a IoT, rozšírená realita a big data. V oblasti 

aditívna výroba uviedlo VaV spoluprácu cca 11 tímov. Doménami, v ktorých VaV tímy 

spolupracovali najmenej boli domény cloud (6) a kybernetická bezpečnosť (3). 
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Graf 20  Technologické domény Industry 4.0 podľa počtu domácich VaV tímov, ktoré v nich uviedli 
spoluprácu 

 

Zdroj: Autorský prieskum 

Z pohľadu celkového počtu spoluprác v rámci jednotlivých technologických domén (tzn. 

spolupráce s domácimi VaV pracoviskami, zahraničnými VaV organizáciami a firmami) 

dominovala pokročilá robotika, v rámci ktorej bolo identifikovaných celkovo až 93 spoluprác. 

Najnižší počet spoluprác bol identifikovaný v oblastiach kybernetická bezpečnosť, rozšírená 

realita a cloud.  

Graf 21 Technologické domény Industry 4.0 podľa celkového počtu spoluprác/väzieb 

 

Zdroj: Autorský prieskum 

Celkovo bolo identifikovaných 374 rôznych väzieb/spoluprác medzi rôznymi typmi organizácii. 

Najintenzívnejšia spolupráca bola zistená v rámci technologickej domény pokročilá robotika 

ktorá zahŕňala až 24% z celkového množstva spoluprác. Druhou oblasťou bola simulácia 

s podielom 21% a treťou umelá inteligencia s podielom 16% z celkového počtu spoluprác. 

Uvedené tri oblasti spolu tak zahŕňajú až 61% všetkých spoluprác.  

V nasledujúcom texte budú podrobne analyzované siete spoluprác v rámci jednotlivých 

domén, pričom poradie domén je určené celkovým počtom spoluprác v rámci domény (podľa 

grafu vyššie.) 
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Pokročilá robotika 

V rámci spolupráce domácich verejných VaV organizácií bolo najviac väzieb identifikovaných 

v doméne pokročilá robotika. Až 19 z 33, teda takmer 60 % domácich VaV organizácií30 

spolupracuje s iným tímom, či už z domáceho alebo zahraničného verejného vedecko-

výskumného prostredia alebo firemného prostredia.  

Vedecko-výskumné tímy pôsobiace v technologickej doméne pokročilá robotika pôsobia na 

troch univerzitách a SAV. Najviac tímov pôsobí na STU v Bratislave. Na troch fakultách tu 

pôsobí spolu 8 tímov (šesť tímov v Bratislave a dva tímy v Trnave). Na Žilinskej univerzite 

v Žiline pôsobí 6 tímov a na Technickej univerzite v Košiciach 4 tímy. Ide zväčša o strojnícke 

fakulty a fakulty zamerané na elektrotechniku a informatiku (viď graf nižšie). Na Slovenskej 

akadémii vied bol ako dôležitý strategický partner identifikovaný Ústav informatiky. 

Graf 22  Počet tímov pôsobiacich v rámci domény pokročilá robotika v rozdelení na fakulty  

 
Zdroj: Autorský prieskum 
Poznámka: veľkosť plochy jednotlivých fakúlt reprezentuje počet pracovísk fakúlt pôsobiacich v doméne 

Tímy domácich pracovísk verejných VaV organizácií spolupracovali v oblasti pokročilá 

robotika najmä s podnikmi, kde bolo identifikovaných 41 väzieb s 33 rôznymi podnikmi. S inými 

domácimi tímami verejných VaV organizácií bolo identifikovaných 30 spoluprác (najviac 

spomedzi všetkých domén). Z týchto spoluprác medzi domácimi VaV tímami bolo 7 väzieb 

vzájomných, teda obojsmerných. To znamená, že títo partneri sa vzájomne považujú za 

kvalitných a strategicky dôležitých. Čo sa týka zahraničných VaV organizácií, identifikovaných 

bolo 16 rôznych VaV organizácií, pričom dominovali VaV tímy z Čiech. Z ďalších krajín to bolo 

napr. Fínsko, Francúzsko, USA, Taliansko, Mexiko, Španielsko, UK. 

  

                                                 
30 Počet identifikovaných VaV organizácií v rámci prieskumu. Aktéri I.,II. a III. stupňa spolupráce 
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Graf 23 Počet väzieb z hľadiska štruktúry (domáce VaV tímy, zahraničné organizácie, podniky) 

 

 
Zdroj: Autorský prieskum 

Sieťový graf uvedený nižšie zobrazuje všetkých strategických partnerov v oblasti pokročilá 

robotika, ktorých respondenti uviedli v rámci prieskumu (spolupráce týkajúce sa témy Industry 

4.0 okrajovo sú uvedené v časti Iné typy spoluprác). Veľkosť bodu je určená jeho in-degree 

centralitou, to znamená čím väčšia veľkosť bodu, tým vyšší počet subjektov uviedol daný „bod“ 

ako svojho strategického partnera. 
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Graf 24 Sieť spoluprác v doméne pokročilá robotika 

 

 

 

Zelená farba – domáca VaV organizácia, Fialová farba - podnik, Oranžová farba – zahraničná VaV organizácia 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Tabuľka nižšie zobrazuje najdôležitejšie organizácie siete podľa ukazovateľa in-degree 

centrality. Zo zahraničných VaV organizácií boli najdôležitejšími partnermi univerzity z ČR, a to 

Vysoké učení technické v Brne a Vysoká škola banská -Technická univerzita Ostrava. Čo sa 

týka podnikov, v oblasti pokročilej robotike viaceré domáce tímy spolupracovali so slovenskou 

firmou ZŤS VVÚ Košice. Medzi ďalšie podniky, kde bola hodnota in-degree centrality vyššia 

ako 2 patrili firmy Matador, a.s., Photoneo, Microstep, Siemens a B&R Industrial Automation, 

GmbH. 
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Tabuľka 4 Organizácie siete s hodnotou in-degree 2 a vyššou v doméne pokročilá robotika 

Názov pracoviska Hodnota in-degree 

1. Ústav robotiky a kybernetiky 9 

2. ZŤS VVÚ Košice 4 

3. VŠB-Technická univerzita Ostrava 4 

4. Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky 3 

5. VUT Brno 3 

6. Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky 3 

7. Katedra riadiacich a informačných systémov 2 

8. Prototypové a inovačné centrum 2 

9. Ústav informatiky 2 

10. Matador, a.s., Photoneo, s.r.o, Microstep, Siemens, s.r.o a B&R 
Industrial Automation, GmbH 

2 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Tabuľka nižšie zobrazuje najdôležitejšie organizácie siete z pohľadu out-degree centrality, to 

znamená podľa počtu spoluprác  identifikovaných z pohľadu jednotlivých pracovísk. 

Najaktívnejším VaV tímom pri vyhľadávaní spoluprác bol Ústav robotiky a kybernetiky, ktorý 

bol zároveň aj tímom, ktorý si najčastejšie pre spoluprácu vyberali ostatní partneri. Rovnako 

aj Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Ústav automatizácie, mechatroniky 

a robotiky, Ústav informatiky, Katedra riadiacich a informačných systémov alebo Prototypové 

a inovačné centrum patrili medzi tímy, ktoré boli aktívne vo vyhľadávaní spolupráce a boli aj 

často vyhľadávané ostatnými partnermi. 

Tabuľka 5  Organizácie siete s hodnotou out-degree 3 a vyššou v doméne pokročilá robotika 

Názov pracoviska 

Ústav robotiky a kybernetiky 

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky 

Prototypové a inovačné centrum 

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie 

Katedra mechatroniky a elektroniky 

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality 

Ústav informatiky 

Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky 

Katedra riadiacich a informačných systémov 

Ústav výrobných technológií, MTF 

Ústav automobilovej mechatroniky 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Sieťový graf uvedený nižšie znázorňuje spoluprácu iba v rámci domácich tímov, pričom farba 

„bodu“ vyjadruje príslušnosť ku konkrétnej univerzite.  
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Graf 25 Spolupráca domácich VaV organizácií v doméne pokročilá robotika 

 

Modrá farba – Technická univerzita v Košiciach, Zelená farba – Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
Tmavo sivá farba – Žilinská univerzita v Žiline, Svetlo sivá – SAV 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z obrázku je zrejmé, že kľúčovým uzlovým bodom v sieti spoluprác v doméne pokročilá 

robotika je Ústav robotiky a kybernetiky pôsobiaci na FEI STU v BA, ktorý bol identifikovaný 

ako priamy partner deviatimi inými tímami z prostredia verejných VaV organizácií. Okrem toho 

za uzlové body siete spoluprác možno považovať ďalšie pracoviská s viacerými väzbami, a to: 

 Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky pôsobiaci na 

Technickej univerzite v Košiciach na Strojníckej fakulte 

 Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky pôsobiaci na STU v BA na 

Strojníckej fakulte 

 Katedra riadiacich a informačných systémov pôsobiaca na Fakulte elektrotechniky 

a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline 

 Prototypové a inovačné centrum Technickej univerzity v Košiciach 

 Ústav informatiky SAV 

V rámci domácich tímov verejných vedecko-výskumných organizácií prebiehala spolupráca 

medzi tímami z rôznych verejných VaV organizácií, ale aj v rámci jednej univerzity medzi 

jednotlivými fakultami. 
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Ústav informatiky SAV spolupracoval v oblasti pokročilej robotiky s VaV pracoviskami 

pôsobiacimi na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v BA. 

Z hľadiska univerzít prebiehala spolupráca najčastejšie medzi Slovenskou technickou 

univerzitou a Technickou univerzitou v Košiciach a takisto medzi Slovenskou technickou 

univerzitou a Žilinskou univerzitou. Najmenej intenzívna bola v oblasti pokročilá robotika 

spolupráca medzi Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou.  

Schéma 1 Spolupráca v doméne pokročilá robotika medzi verejnými VaV organizáciami 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Vnútrouniverzitná spolupráca medzi fakultami v rámci jednej univerzity bola najintenzívnejšia 

v rámci STU v BA, kde bola identifikovaná spolupráca Fakulty elektrotechniky a informatiky 

STU so Strojníckou alebo Materiálovotechnologickou fakultou (MTF) a takisto aj spolupráca 

medzi MTF a Strojníckou fakultou. Vnútrofakultná spolupráca bola identifikovaná medzi 

Ústavom výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality a Ústavom 

automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, oba pôsobiace na Strojníckej fakulte STU 

v BA. Iným príkladom je  Prototypové a inovačné centrum alebo Ústav automatizácie, 

mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky s Katedrou biomedicínskeho inžinierstva 

a merania pôsobiace na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.  
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Schéma 2 Spolupráce v doméne pokročilá robotika medzi fakultami 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z geografického hľadiska spolupracovali najčastejšie VaV tímy pôsobiace v hlavnom meste, 

teda prevažovala spolupráca v rámci regiónu. VaV tímy využívali výhodu geografickej 

blízkosti. Viacero spoluprác bolo identifikovaných aj medzi VaV tímami pôsobiacimi 

v Bratislave a Žiline. Najmenej častá bola v oblasti pokročilá robotika spolupráca medzi Žilinou 

a Košicami. 

Schéma 3 Medziregionálna spolupráca v doméne pokročilá robotika (podľa sídla fakulty) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 
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Simulácia 

Rovnaký počet domácich výskumných tímov ako v oblasti pokročilá robotika bol identifikovaný 

aj v oblasti simulácia. Týchto 19 tímov pôsobí na troch najdôležitejších technických 

univerzitách v SR a na jednom ústave SAV. Na STU v Bratislave pôsobí opäť najvyšší počet 

tímov (7 tímov v Bratislave, 2 v Trnave). Okrem Strojníckej fakulty, Fakulty elektrotechniky 

a informatiky a Materiálovotechnologickej fakulty, bol jeden tím identifikovaný aj na Fakulte 

chemickej a potravinárskej technológie. Druhou univerzitou na ktorej sa nachádza najvyšší 

počet výskumných tímov pre oblasť simulácie je Technická univerzita v Košiciach, na ktorej 

pôsobí v rámci troch fakúlt 6 VaV tímov (5 v Košiciach a 1 v Prešove). V rámci Žilinskej 

univerzity boli identifikované 3 tímy, a to 2 na Fakulte elektrotechniky a informačných 

technológií a 1 na Strojníckej fakulte. Na Slovenskej akadémii vied sa tejto téme venuje Ústav 

informatiky. 

Graf 26 Počet tímov pôsobiacich v rámci domény simulácia v rozdelení na fakulty  

 

Zdroj: Autorský prieskum 
Poznámka: veľkosť plochy jednotlivých fakúlt reprezentuje počet pracovísk fakúlt pôsobiacich v doméne 

Identifikované VaV tímy spolupracovali v oblasti simulácia najmä s podnikmi, kde bolo 

identifikovaných 39 väzieb s 35 rôznymi podnikmi. Ďalšími najčastejšie uvádzanými partnermi 

pre spoluprácu boli zahraničné univerzity a VaV organizácie, kde bolo nájdených 23 väzieb 

s 19 rôznymi organizáciami z krajín ČR, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Fínsko, Rakúsko, 

Izrael, UK, Španielsko.  

Najnižší počet väzieb bol identifikovaný medzi domácimi tímami verejných VaV organizácií. 

VaV tímy uviedli 16 väzieb s iným domácim VaV tímom (pričom v pokročilej robotike, v ktorej 

bol rovnaký počet tímov to bolo 31). Iba dve z týchto väzieb boli vzájomné, to znamená, že 

oba VaV tímy sa považujú navzájom sa strategických partnerov. 
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Graf 27  Počet väzieb z hľadiska štruktúry (domáce VaV tímy, zahraničné organizácie, podniky) v doméne 
simulácia 

 

Zdroj: Autorský prieskum 

Sieťový graf uvedený nižšie zobrazuje všetkých strategických partnerov pôsobiacich v oblasti 

simulácia, ktorých respondenti uviedli v rámci prieskumu (spolupráce týkajúce sa témy 

Industry 4.0 okrajovo sú uvedené v podkapitole Iné typy spoluprác). Veľkosť bodu je určená 

jeho in-degree centralitou, to znamená čím väčšia veľkosť bodu, tým vyšší počet subjektov 

uviedol daný „bod“ ako svojho strategického partnera. 
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Graf 28  Sieť spoluprác v doméne simulácia 

 

 

Zelená farba – domáca VaV organizácia, Fialová farba - podnik, Oranžová farba – zahraničná VaV organizácia 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Tabuľka nižšie zobrazuje 10 najdôležitejších organizácií siete podľa ukazovateľa in-degree 

centrality. Zo zahraničných VaV organizácií smerovala spolupráca najčastejšie do Čiech, 

konkrétne išlo o univerzity v Brne, Ostrave a Prahe. Z firiem si domáce VaV tímy vyberali pre 

spoluprácu najčastejšie firmy VUJE Trnava, Humusoft, Sova Digital, a.s., Matador a Siemens. 

V zozname 10 „najdôležitejších“ organizácií tvoria až polovicu z nich firmy, čo hovorí 

o intenzívnej spolupráci v doméne simulácia predovšetkým s business sektorom. 
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Tabuľka 6  Organizácie siete s hodnotou in-degree 2 a vyššou v doméne simulácia 

Názov pracoviska 
Hodnota            
In-degree 

1. VUT Brno 3 

2. Ústav automobilovej mechatroniky 3 

3. Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky 2 

4. Matador, a.s. 2 

5. Humusoft 2 

6. VŠB-Technická univerzita Ostrava 2 

7. Siemens, s.r.o 2 

8. Sova Digital, a.s 2 

9. České vysoké učení technické, Praha 2 

10. VUJE Trnava 2 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Z pohľadu out-degree centrality boli najdôležitejšími výskumnými tímami Katedra 

mechatroniky a elektroniky, Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky a Katedra 

riadiacich a informačných systémov. Každý z týchto tímov určil viac ako 10 partnerov, 

s ktorými v oblasti simulácia spolupracuje. Tabuľka uvedená nižšie zobrazuje zoznam 

výskumných tímov, ktoré určili viac ako troch partnerov pre spoluprácu. Z tohto zoznamu iba 

dva tímy (Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Ústav automobilovej 

mechatroniky) mali vyššiu aj in-degree centralitu. 

Tabuľka 7 Organizácie siete s hodnotou out-degree 3 a vyššou v doméne simulácia 

Názov organizácie 

Katedra mechatroniky a elektroniky 

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky 

Katedra riadiacich a informačných systémov 

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky 

Ústav robotiky a kybernetiky 

Katedra kybernetiky a umelej inteligencia 

Katedra konštruovania a časti strojov 

Ústav elektrotechniky (FEI) 

Ústav automobilovej mechatroniky 

Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 
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Sieťový graf uvedený nižšie znázorňuje spoluprácu iba v rámci domácich tímov, pričom farba 

„bodu“ vyjadruje príslušnosť ku konkrétnej univerzite.  

Graf 29 Spolupráca domácich VaV organizácií v doméne simulácia 

 

Modrá farba – Technická univerzita v Košiciach, Zelená farba – Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
Ružová farba – Žilinská univerzita v Žiline, Svetlo sivá – SAV 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z obrázku je zrejmé, že v technologickej doméne simulácia pôsobí viacero pracovísk 

verejných VaV organizácii, ktoré však vzájomne spolupracujú v obmedzenej miere. Existujú 3 

sub-klastre a 2 bilaterálne spolupráce ktoré v rámci témy simulácie nie sú prepojené. Len 

jedna sieť má viac ako 3 aktérov a je zložená z 8 rôznych pracovísk, ktoré vzájomne 

spolupracujú. V detailnejšom pohľade sa jedná o dve siete, ktoré sú vzájomne prepojené 

prostredníctvom uzlových bodov. 

Z obrázku je zrejmé, že kľúčovým uzlovým bodom v sieti spoluprác v doméne simulácia je 

Ústav automobilovej mechatroniky pôsobiaci na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU 

v Bratislave. Okrem toho za uzlový bod siete spoluprác možno považovať aj Ústav 

automatizácie, merania a aplikovanej informatiky pôsobiaci na Strojníckej fakulte na STU 

v BA. 

V jednej sieti oddelenej od hlavnej je kľúčovým pracoviskom Ústav výrobných systémov, 

environmentálnej techniky a manažmentu kvality, ku ktorému smerovala jedna spolupráca 

a takisto aj od neho smerovala jedna spolupráca. Ďalším kľúčovým pracoviskom v inej sieti 

bola Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, ktorá určila dvoch partnerov pre 

spoluprácu. Ďalšie dva sub-klastre tvoria samostatné bilaterálne spolupráce. Iba jeden bod je 

uvedený v obrázku samostatne, nakoľko nebolo identifikované žiadne jeho prepojenie s iným 

domácim VaV tímov (v doméne simulácia uviedol iba spoluprácu s firmami). 

V rámci domácich tímov verejných vedecko-výskumných organizácií prebiehala spolupráca 

medzi tímami z rôznych verejných VaV organizácií, ale aj v rámci jednej univerzity medzi 

jednotlivými fakultami. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

98 

Ústav informatiky SAV spolupracoval s Fakultou elektrotechniky a informatiky na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave (STU). Z hľadiska univerzít prebiehala najčastejšie 

spolupráca medzi tímami v rámci jednej univerzity, a to v rámci STU v Bratislave a v rámci 

Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Medziuniverzitná prebiehala medzi Technickou 

univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou (UNIZA) a medzi STU a TUKE. Najmenej 

intenzívna bola v oblasti simulácia spolupráca medzi STU v Bratislave a UNIZA.  

Schéma 4 Spolupráca v doméne simulácia medzi VaV organizáciami 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Vnútrouniverzitná spolupráca bola najintenzívnejšia v rámci STU, kde bolo identifikovaných 7 

väzieb, a to medzi Strojníckou fakultou a Fakultou chemickej a potravinárskej technológie, 

Fakultou elektrotechniky a informatiky (FEI) STU a takisto aj spolupráca medzi 

Materiálovotechnologickou fakultou a FEI. Vnútrofakultná spolupráca bola identifikovaná 

medzi rôznymi tímami pôsobiacimi na Strojníckej fakulte STU v BA a na Strojníckej fakulte 

Technickej univerzity v Košiciach.  

Schéma 5 Spolupráce v doméne simulácia medzi fakultami 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z geografického hľadiska spolupracovali najčastejšie VaV tímy pôsobiace v hlavnom meste. 

Opäť aj v tejto doméne dominovala spolupráca v rámci regiónu. Medzi Košicami a Žilinou boli 
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identifikované tri spolupráce. Medzi Bratislavou a Košicami, medzi Bratislavou a Trnavou 

a takisto aj medzi Bratislavou a Žilinou bola identifikovaná jedna spolupráca. 

Schéma 6 Medziregionálna spolupráca v doméne simulácia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Umelá inteligencia 

V oblasti umelej inteligencie spolupracuje viac ako 40 % zo všetkých identifikovaných 

partnerov z domáceho verejného VaV prostredia (14 z 33 tímov). Výskumné tímy pôsobia na 

troch technických univerzitách, na Univerzite Komenského v Bratislave a SAV. V rámci dvoch 

fakúlt Technickej univerzity v Košiciach bolo identifikovaných 5 tímov (na Fakulte 

elektrotechniky a informatiky a na Strojníckej fakulte) a v rámci piatich fakúlt Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave takisto 5 tímov. V rámci STU v BA išlo okrem Strojníckej 

fakulty a FEI, ktoré sú zmieňované aj v predchádzajúcich doménach, aj o fakulty zamerané na 

informatiku a informačné technológie, chémiu, potravinárstvo a stavebníctvo (zoznam v grafe 

uvedenom nižšie). Na Fakulte riadenia a informatiky a Fakulte elektrotechniky a informačných 

technológií Žilinskej univerzity boli identifikované dva tímy.31  

V lokalite hlavného mesta okrem fakúlt najvýznamnejšej technickej univerzity uvádzali 

výskumníci spoluprácu aj s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky na UK a spoluprácu s 

Ústavom informatiky SAV. 

Čo sa týka štruktúry väzieb, teda počtu spoluprác domácich tímov verejných VaV organizácií 

s domácimi, zahraničnými VaV organizáciami alebo podnikmi, tak v oblasti umelej inteligencie 

prebiehali spolupráce relatívne rovnomerne so všetkými skupinami. S domácimi tímami 

verejných VaV organizácií bolo identifikovaných 18 väzieb, pričom 5 z nich bolo vzájomných. 

S podnikmi uviedli spoluprácu domáce VaV tímy 22x, pričom išlo o 21 rôznych podnikov. So 

zahraničnými univerzitami bolo nájdených 20 väzieb (pričom išlo o 20 rôznych organizácií) 

Zahraničné VaV tímy pochádzali z mnohých krajín. Medzi nimi viaceré z Nemecka a ČR, ale 

takisto aj z krajín ako Grécko, USA, UK, Taiwan a iné. 

  

                                                 
31 Identifikované tímy sú v zhode s výskumnými pracoviskami identifikovanými v rámci štúdie „Analýza 
a návrh možností výskumu, vývoja a aplikácie umelej inteligencie na Slovensku“(STU, 2019, str.20) 
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Graf 30 Počet tímov pôsobiacich v rámci domény umelá inteligencia v rozdelení na fakulty  

 

Zdroj: Autorský prieskum 
Poznámka: veľkosť plochy jednotlivých fakúlt reprezentuje počet pracovísk fakulty pôsobiacich v doméne 

 

Graf 31  Počet väzieb z hľadiska štruktúry (domáce VaV tímy, zahraničné organizácie, podniky) v doméne 
umelá inteligencia 

 

Zdroj: Autorský prieskum 

Sieťový graf uvedený nižšie zobrazuje všetkých strategických partnerov pôsobiacich v oblasti 

umelá inteligencia, ktorých respondenti uviedli v rámci prieskumu (spolupráce týkajúce sa 

témy Industry 4.0 okrajovo sú uvedené v podkapitole Iné typy spoluprác). Veľkosť bodu je 

určená jeho in-degree centralitou, to znamená čím väčšia veľkosť bodu, tým vyšší počet 

subjektov uviedol daný „bod“ ako svojho strategického partnera. 

Tabuľka nižšie zobrazuje najdôležitejšie organizácie siete podľa ukazovateľa in-degree 

centrality. Hodnotu in-degree centrality 2 alebo vyššiu dosiahli 4 domáce VaV organizácie 
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a jedna firma. Žiadnu zo zahraničných VaV organizácií neuviedli min. dva výskumné tímy. 

Z firiem sa do zoznamu dostala Continental Matador Rubber.  

 

Graf 32  Sieť spoluprác v doméne umelá inteligencia 

 

Zelená farba – domáca VaV organizácia, Fialová farba - podnik, Oranžová farba – zahraničná VaV organizácia 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Tabuľka 8  Organizácie siete s hodnotou in-degree 2 a vyššou v doméne umelá inteligencia 

Názov pracoviska Hodnota                
In-degree 

1. Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového 

inžinierstva 
3 

2. Katedra kybernetiky a umelej inteligencia 3 

3. Ústav robotiky a kybernetiky 2 

4. Ústav informatiky 2 

5. Katedra riadiacich a informačných systémov 2 

6. Continental Matador Rubber 2 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 
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Všetky výskumné tímy verejných VaV organizácií uvedené v tabuľke vyššie mali zároveň aj 

relatívne vyššiu out-degree centralitu, to znamená že boli aktívni pri vyhľadávaní partnerov pre 

spoluprácu. Najaktívnejším VaV tímom pri vyhľadávaní spoluprác bol Ústav informatiky, 

informačných systémov a softvérového inžinierstva, ktorý bol zároveň aj tímom, ktorý si 

najčastejšie pre spoluprácu vyberali ostatní partneri.  

Tabuľka 9 Organizácie siete s hodnotou out-degree 3 a vyššou v doméne umelá inteligencia 

Názov pracoviska 

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva 

Katedra kybernetiky a umelej inteligencia 

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky 

Katedra riadiacich a informačných systémov 

Ústav informatiky 

Ústav robotiky a kybernetiky 

Katedra elektroniky a multimediálnych komunikácií 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Sieťový graf uvedený nižšie znázorňuje spoluprácu iba v rámci domácich tímov, pričom farba 

„bodu“ vyjadruje príslušnosť ku konkrétnej univerzite.  

Pracoviská verejných VaV organizácií pôsobiace v doméne Umelá inteligencia vzájomne 

široko spolupracujú, pričom skoro všetky (okrem 2) sú zapojené do rôznych kooperačných 

väzieb. Do siete domácich VaV organizácií nie sú zapojené len dva pracoviská, ktoré uviedli 

v oblasti umelá inteligencia iba spoluprácu so zahraničnou VaV organizáciou.  

Z obrázku je zrejmé, že za kľúčové uzlové body v sieti spoluprác v doméne umelá inteligencia 

môžeme považovať Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového 

inžinierstva pôsobiaci na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v BA32 a 

Katedru kybernetiky a umelej inteligencie pôsobiacu na Fakulte elektrotechniky a 

informatiky TUKE. 

Okrem toho za uzlové body siete spoluprác možno považovať aj: 

 Ústav robotiky a kybernetiky, FEI, STU v BA 

 Ústav informatiky, SAV 

 Katedra riadiacich a informačných systémov, FEIT, UNIZA 

                                                 
32 Na pôde FIIT vzniklo v roku 2019 Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie (Slovak-AI), 
v ktorom má fakulta zastúpenie v správnej rade aj vo vedeckej rade. Ide o platformu pre excelenciu 
v umelej inteligencii prepájajúcu študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a ďalších, 
ktorí sa o umelú inteligenciu zaujímajú. 
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V rámci domácich tímov verejných vedecko-výskumných organizácií prebiehala spolupráca 

medzi tímami z rôznych verejných VaV organizácií, ale aj v rámci jednej univerzity medzi 

jednotlivými fakultami. 

Slovenská akadémia vied spolupracovala v doméne umelá inteligencia so Slovenskou 

technickou univerzitou v Bratislave (FIIT) aj s Technickou univerzitou v Košiciach (FEI). 

Z hľadiska univerzít prebiehala najintenzívnejšie spolupráca medzi Slovenskou technickou 

univerzitou (STU) v Bratislave a Technickou univerzitou v Košiciach.  Najmenej intenzívna 

bola v oblasti umelá inteligencia spolupráca medzi STU v Bratislave a Žilinskou univerzitou 

a Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou.  

Graf 33 Spolupráca domácich VaV organizácií v doméne umelá inteligencia 

 

Modrá farba – Technická univerzita v Košiciach, Zelená farba – Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

Tmavo sivá farba – Žilinská univerzita v Žiline, Svetlo sivá – SAV, UK 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 
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Schéma 7 Spolupráca v doméne umelá inteligencia medzi verejnými VaV organizáciami 
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najintenzívnejšia v rámci STU v BA, pričom išlo o spoluprácu Fakulty elektrotechniky 

a informatiky (FEI) a Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT), Strojníckej fakulty 

a FIIT a spoluprácu Strojníckej a Stavebnej fakulty s Fakultou potravinárskej a chemickej 

technológie. V rámci Žilinskej univerzity spolupracovali Fakulta elektrotechniky a informačných 

technológií a Fakulta riadenia a informatiky. Vnútrofakultná spolupráca nebola v tejto doméne 

nájdená. 

Schéma 8 Spolupráce v doméne umelá inteligencia medzi fakultami 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z geografického hľadiska bolo najviac spoluprác opäť v rámci hlavného mesta, ale veľmi častá 

bola aj spolupráca medzi tímami z Bratislavy a Košíc. Zistenie dosvedčuje, že aj napriek 

výhode geografickej blízkosti v rámci regiónu, výskumné tímy využívali know-how partnerov aj 

so vzdialených regiónov. Najmenej intenzívna bola spolupráca medzi Bratislavou a Žilinou 

a medzi Košicami a Žilinou. 

Schéma 9 Medziregionálna spolupráca v doméne umelá inteligencia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 
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Priemyselný internet a IoT 

V doméne priemyselný internet a IoT pôsobí na troch najdôležitejších technických univerzitách 

a na Ústave informatiky SAV 12 tímov. Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pôsobí 

6 tímov, pričom polovica z nich na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Rovnako 3 tímy boli 

identifikované aj na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity 

v Žiline a dva tímy na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite 

v Košiciach.  

Graf 34  Počet tímov pôsobiacich v rámci domény priemyselný internet a IoT v rozdelení na fakulty  

  

Zdroj: Autorský prieskum 
Poznámka: veľkosť plochy jednotlivých fakúlt reprezentuje počet pracovísk fakúlt pôsobiacich v doméne 

Graf 35  Počet väzieb z hľadiska štruktúry (domáce VaV tímy, zahraničné organizácie, podniky) v doméne  
priemyselný internet a IoT 

 

Zdroj: Autorský prieskum 
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V štruktúre spolupráce domácich tímov verejných VaV organizácií jednoznačne dominuje 

spolupráca s podnikmi. Domáce pracoviská verejných VaV organizácii uviedli spoluprácu 

s podnikmi v oblasti priemyselný internet a IoT 30x a s inými domácimi tímami iba 5x. So 

zahraničnými VaV organizáciami bolo identifikovaných 8 väzieb, pričom išlo o 6 rôznych VaV 

organizácií, z ktorých štyri pochádzali z ČR, jedna z Fínska a jedna z Hong Kongu. 

Sieťový graf uvedený nižšie zobrazuje všetkých strategických partnerov pôsobiacich v oblasti 

priemyselný internet a IoT, ktorých respondenti uviedli v rámci prieskumu (spolupráce týkajúce 

sa témy Industry 4.0 okrajovo sú uvedené v podkapitole Iné typy spoluprác). Veľkosť bodu je 

určená jeho in-degree centralitou, to znamená čím väčšia veľkosť bodu, tým vyšší počet 

subjektov uviedol daný „bod“ ako svojho strategického partnera.  

 

Graf 36  Sieť spoluprác v doméne priemyselný internet a IoT 

 

 

Zelená farba – domáca VaV organizácia, Fialová farba - podnik, Oranžová farba – zahraničná VaV organizácia 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 
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Tabuľka nižšie zobrazuje 5 najdôležitejších organizácií siete z pohľadu in-degree centrality. Zo 

zahraničných VaV organizácií smerovala spolupráca najčastejšie do Čiech. Univerzitou s 3 

väzbami bola VŠB- Technická univerzita v Ostrave. Z firiem si domáce VaV tímy vyberali pre 

spoluprácu najčastejšie (2 väzby) Matador, a.s., Siemens, s.r.o a FPT Slovakia, s.r.o. 

Tabuľka 10  Organizácie siete s hodnotou in-degree 2 a vyššou v doméne  priemyselný internet a IoT 

Názov pracoviska 
Hodnota                
In-degree 

1. Ústav automobilovej mechatroniky 3 

2. VŠB-Technická univerzita Ostrava 3 

3. Matador, a.s. 2 

4. Siemens, s.r.o 2 

5. FPT Slovakia, s.r.o 2 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Najaktívnejšími VaV tímami pri vyhľadávaní spoluprác boli Katedra kybernetiky a umelej 

inteligencie a Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky. Tabuľka uvedená nižšie 

zobrazuje zoznam výskumných tímov, ktoré určili viac ako troch partnerov pre spoluprácu. 

Žiaden z tímov uvedených v zozname nemal in-degree centralitu vyššiu ako 1, to znamená že 

ostatné VaV tímy ho ako svojho strategického partnera uvádzali menej často alebo vôbec. 

Tabuľka 11 Organizácie siete s hodnotou out-degree 3 a vyššou v doméne  priemyselný internet a IoT 

Názov pracoviska 

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie 

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky 

Katedra mechatroniky a elektroniky 

Ústav elektrotechniky (FEI) 

Ústav robotiky a kybernetiky 

Katedra riadiacich a informačných systémov 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Sieťový graf uvedený nižšie znázorňuje spoluprácu iba v rámci domácich tímov, pričom farba 

„bodu“ vyjadruje príslušnosť ku konkrétnej univerzite.  

V rámci domény Priemyselný internet a IoT nedošlo k dostatočného prepojeniu medzi 

jednotlivých pracoviskami verejných VaV organizácií. Celková miera spolupráce je veľmi 

nízka, pričom bola identifikovaná len jedna významnejšia sieť, ktorá predstavuje zárodok 

možného VaV klastra  a dve bilaterálne spolupráce.  

V sub-klastri je kľúčovým uzlovým bodom Ústav automobilovej mechatroniky pôsobiaci na 

Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (z piatich VaV tímov uviedli traja 

spoluprácu práve s týmto ústavom).  
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Veľké množstvo pracovísk nespolupracuje s inými pracoviskami domácich verejných VaV 

organizácií (spoluprácu uviedli s podnikmi alebo zahraničnými tímami). 

 

Graf 37  Spolupráca domácich VaV organizácií v doméne priemyselný internet a IoT 

 

 

Modrá farba – Technická univerzita v Košiciach, Zelená farba – Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
Tmavo sivá farba – Žilinská univerzita v Žiline, Svetlo sivá – SAV 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

V rámci domácich tímov verejných vedecko-výskumných organizácií prebiehala spolupráca 

medzi tímami z rôznych verejných VaV organizácií, ale aj v rámci jednej univerzity medzi 

jednotlivými fakultami. 

Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied spolupracoval v doméne priemyselný internet a 

IoT s STU v Bratislave (FEI).  

Z hľadiska univerzít bola identifikovaná spolupráca medzi Slovenskou technickou univerzitou  

(STU) v Bratislave a Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE), medzi TUKE a Žilinskou 

univerzitou (UNIZA) v Žiline a medzi UNIZA a STU.  
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Schéma 10 Spolupráca v doméne priemyselný internet a IoT medzi verejnými VaV organizáciami 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Vnútrouniverzitná spolupráca bola identifikovaná na STU v Bratislave, a to medzi Strojníckou 

fakultou a Fakultou elektrotechniky a informatiky.  

Schéma 11 Spolupráce v doméne priemyselný internet a IoT medzi fakultami 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z geografického hľadiska prebiehali spolupráce aj medzi regiónmi, aj v rámci regiónu. Dve 

spolupráce boli identifikované v rámci hlavného mesta Bratislava. Ďalšie spolupráce medzi 

boli identifikované medzi výskumnými tímami z Košíc a Žiliny, medzi tímami z Košíc 

a Bratislavy a medzi tímami zo Žiliny a z Bratislavy. 

Schéma 12 Medziregionálna spolupráca v doméne priemyselný internet a IoT 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 
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Big data 

V oblasti big data bolo identifikovaných 10 tímov, ktoré pôsobia na štyroch fakultách STU 

v Bratislave (4 tímy), dvoch fakultách Žilinskej univerzity v Žiline (2 tímy) a jednej fakulte 

Technickej univerzity v Košiciach (3 tímy). Štyri zo siedmich fakúlt (viď graf nižšie) majú vo 

svojom zameraní informatiku alebo informačné technológie. Medzi strategických partnerov 

v oblasti big data bolo zaradené jedno pracovisko SAV, a to Ústav informatiky. 

Domáce tímy verejných VaV organizácií identifikované v prieskume spolupracovali v oblasti 

big data najmä s podnikmi, kde bolo identifikovaných 21 väzieb s 18 rôznymi podnikmi. Čo sa 

týka spolupráce výskumných tímov s inými domácimi tímami verejných VaV organizácií 

a spolupráce so zahraničnými VaV organizáciami, identifikovaný bol takmer rovnaký počet 

spoluprác. Z celkového počtu 8 spoluprác v rámci domácich VaV tímov boli 2 spolupráce 

vzájomné. Zo zahraničných VaV organizácií išlo o spoluprácu s 10 rôznymi výskumnými 

tímami z krajín Česko, Portugalsko, Fínsko, Chorvátsko, Írsko, Ukrajina, Nový Zéland, India. 

 

Graf 38 Počet tímov pôsobiacich v rámci domény big data v rozdelení na fakulty  

 

Zdroj: Autorský prieskum 
Poznámka: veľkosť plochy jednotlivých fakúlt reprezentuje počet pracovísk fakúlt pôsobiacich v doméne 
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Graf 39 Počet väzieb z hľadiska štruktúry (domáce VaV tímy, zahraničné organizácie, podniky) v doméne 
big data 

 

Zdroj: Autorský prieskum 

Sieťový graf uvedený nižšie zobrazuje všetkých strategických partnerov pôsobiacich v oblasti 

big data, ktorých respondenti uviedli v rámci prieskumu (spolupráce týkajúce sa témy Industry 

4.0 okrajovo sú uvedené v podkapitole Iné typy spoluprác). Veľkosť bodu je určená jeho in-

degree centralitou, to znamená čím väčšia veľkosť bodu, tým vyšší počet subjektov uviedol 

daný „bod“ ako svojho strategického partnera.  

Tabuľka nižšie zobrazuje najdôležitejšie organizácie siete podľa ukazovateľa in-degree 

centrality. Hodnotu ukazovateľa in-degree 2 a vyššiu dosiahli tri firmy, a to Volkswagen 

Slovakia, a.s, Siemens, s.r.o a Sova Digital, a.s. Každú z týchto firiem uviedli dva rôzne 

výskumné tímy. Do zoznamu sa nedostala žiada zahraničná VaV organizácia, nakoľko každý 

výskumný tím spolupracoval s inou zahraničnou VaV organizáciou.  

Tabuľka 12  Organizácie siete s hodnotou in-degree 2 a vyššou v doméne big data 

Názov pracoviska 
Hodnota                

In-degree 

1. Ústav informatiky 2 

2. Volkswagen Slovakia, a.s. 2 

3. Siemens, s.r.o 2 

4. Sova Digital, a.s 2 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 
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Graf 40  Siete spoluprác v doméne big data 

 

Zelená farba – domáca VaV organizácia, Fialová farba - podnik, Oranžová farba – zahraničná VaV organizácia 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z pohľadu out-degree centrality bolo identifikovaných päť pracovísk verejných VaV organizácií 

s hodnotou vyššou ako 3.  

Tabuľka 13  Organizácie siete s hodnotou out-degree 3 a vyššou v doméne big data 

Názov pracoviska 

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva 

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky 

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie 

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky 

Ústav výskumu progresívnych technológií + Ústav aplikovanej informatiky, 

automatizácie a mechatroniky 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 
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Sieťový graf uvedený nižšie znázorňuje spoluprácu iba v rámci domácich tímov, pričom farba 

„bodu“ vyjadruje príslušnosť k určitej univerzite.  

Sieť pracovísk verejných VaV organizácii pôsobiacich v doméne big data pozostáva z hlavnej 

siete/sub-klastra a dvoch separátnych bilaterálnych spoluprác. Jedno pracovisko nie je v sieti 

prepojené so žiadnym tímom, nakoľko uviedlo iba spoluprácu s podnikmi.  

Z obrázku je zrejmé, že kľúčovým uzlovým bodom v sieti spoluprác v doméne big data je 

Ústav informatiky SAV.  

Okrem toho by sme kľúčových aktérov mohli považovať aj ďalšie organizácie v rámci ktorých 

boli identifikované vzájomné väzby, tzn. navzájom sa považujú za strategických 

a nadpriemerne kvalitných partnerov, a to: 

 Ústav výskumu progresívnych technológií + Ústav aplikovanej informatiky, 

automatizácie a mechatroniky pôsobiace na Materiálovotechnologickej fakulte v 

Trnave 

 Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta STU 

 Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 

 Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva, Fakulta 

informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave 

Graf 41  Spolupráca domácich VaV organizácií v doméne big data 

 

Modrá farba – Technická univerzita v Košiciach, Zelená farba – Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
Tmavo sivá farba – Žilinská univerzita v Žiline, Svetlo sivá – SAV 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 
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V rámci domácich tímov verejných vedecko-výskumných organizácií prebiehala spolupráca 

medzi tímami z rôznych verejných VaV organizácií, ale aj v rámci jednej univerzity medzi 

jednotlivými fakultami. 

Slovenská akadémia vied spolupracovala v doméne big data so Slovenskou technickou 

univerzitou v Bratislave (FIIT) aj s Technickou univerzitou v Košiciach (FEI). 

Z hľadiska univerzít prebiehala najintenzívnejšie spolupráca medzi Slovenskou technickou 

univerzitou v Bratislave a Technickou univerzitou v Košiciach. Medzi STU v Bratislave 

a Žilinskou univerzitou a medzi Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou 

nebola v doméne big data identifikovaná žiadna spolupráca. 

Schéma 13 Spolupráca v doméne big data medzi verejnými VaV organizáciami 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Vnútrouniverzitná spolupráca bola najintenzívnejšia v rámci STU v BA, pričom išlo 

o spoluprácu Strojníckej a Materiálovotechnologickej fakulty. V rámci Žilinskej univerzity 

spolupracovali Fakulta elektrotechniky a informačných technológií a Fakulta riadenia 

a informatiky. Vnútrofakultná spolupráca nebola v tejto doméne nájdená.  

Schéma 14 Spolupráce v doméne big data medzi fakultami 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 
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Z geografického hľadiska bolo najviac spoluprác medzi tímami v rámci západného Slovenska 

a medzi tímami z Bratislavy a Košíc. Zistenie dosvedčuje, že aj napriek výhode geografickej 

blízkosti v rámci regiónu, výskumné tímy využívali know-how partnerov aj so vzdialených 

regiónov.  

Schéma 15 Medziregionálna spolupráca v doméne big data 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Aditívna výroba 

V oblasti aditívnej výroby pôsobí 9 výskumných tímov, ktoré boli v rámci prieskumu označené 

ako strategickí partneri pre spoluprácu. Medzi tímami jednoznačne dominujú tímy zo 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tri pracoviská pôsobia na Strojníckej fakulte, dve 

na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave a jedno pracovisko na Fakulte elektrotechniky 

a informatiky. Ďalšou dôležitou VaV organizáciou bola Technická univerzita v Košiciach a jej 

Strojnícka fakulta, kde boli identifikované 3 tímy.  

Graf 42  Počet tímov pôsobiacich v rámci domény aditívna výroba v rozdelení na fakulty  

 

Zdroj: Autorský prieskum 
Poznámka: veľkosť plochy jednotlivých fakúlt reprezentuje počet pracovísk fakúlt pôsobiacich v doméne 

Domáce tímy verejných VaV organizácií spolupracovali v oblasti aditívna výroba opäť najmä 

s podnikmi, kde bolo identifikovaných 14 väzieb s 14 rôznymi podnikmi. S inými 

tímami domácich VaV organizácií bolo identifikovaných 6 spoluprác. Čo sa týka zahraničných 
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VaV organizácií, identifikovaných bolo 7 rôznych VaV organizácií, pričom dominovali VaV tímy 

z ČR a Nemecka. 

Graf 43  Počet väzieb z hľadiska štruktúry (domáce VaV tímy, zahraničné organizácie, podniky) v doméne 
aditívna výroba 

 

Zdroj: Autorský prieskum 

Sieťový graf uvedený nižšie zobrazuje všetkých strategických partnerov pôsobiacich v oblasti 

aditívna výroba, ktorých respondenti uviedli v rámci prieskumu (spolupráce týkajúce sa témy 

Industry 4.0 okrajovo sú uvedené v podkapitole Iné typy spoluprác). Veľkosť bodu je určená 

jeho in-degree centralitou, to znamená čím väčšia veľkosť bodu, tým vyšší počet subjektov 

uviedol daný „bod“ ako svojho strategického partnera. 

Tabuľka 14  Organizácie siete s hodnotou in-degree 2 a vyššou v doméne aditívna výroba 

Názov pracoviska Hodnota In-degree 

Ústav výrobných technológií 2 

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky 
a manažmentu kvality 

2 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Nakoľko väzby so zahraničnými VaV organizáciami a podnikmi sú všetky unikátne, to 

znamená, že každý domáci VaV tím uviedol iné spolupracujúce pracovisko, žiaden z týchto 

partnerov nedosiahol hodnotu in-degree centrality vyššiu ako 1. 

Oba výskumné tímy verejných VaV organizácií uvedené v tabuľke vyššie mali zároveň aj 

relatívne vyššiu out-degree centralitu. 
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Graf 44 Sieť spoluprác v doméne aditívna výroba 

 

 

Zelená farba – domáca VaV organizácia, Fialová farba - podnik, Oranžová farba – zahraničná VaV organizácia 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Tabuľka 15  Organizácie siete s hodnotou out-degree 3 a vyššou v doméne aditívna výroba 

Názov pracoviska 

Prototypové a inovačné centrum 

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky 

Ústav výrobných technológií 

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality 

Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Sieťový graf uvedený nižšie znázorňuje spoluprácu iba v rámci domácich tímov, pričom farba 

„bodu“ vyjadruje príslušnosť k určitej univerzite.  
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Graf 45  Spolupráca domácich VaV organizácií v doméne aditívna výroba 

 

Modrá farba – Technická univerzita v Košiciach, Zelená farba – Slovenská technická univerzita v Bratislave  

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Sieť spolupráce pozostáva z jednej prepojenej siete/ klastra, v ktorej sú zrejmé dva kľúčové 

uzlové body, a tými sú: 

 Ústav výrobných technológií pôsobiaci na MTF v Trnave 

 Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, 

Strojnícka fakulta STU v Bratislave 

Dva samostatné kvalitné tímy stoja mimo tejto siete spoluprác domácich VaV tímov, a to 

Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania a Ústav automatizácie, merania a aplikovanej 

informatiky, ktoré v doméne aditívna výroba uviedli iba spoluprácu s firmami.  

Z hľadiska univerzít bola identifikovaná vzájomná spolupráca medzi Slovenskou technickou 

univerzitou v Bratislave a Technickou univerzitou v Košiciach. Najvyšší počet spoluprác však 

prebiehal v rámci jednej univerzity a to STU v Bratislave. 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Schéma 16 Spolupráca v doméne aditívna výroba medzi univerzitami 
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Vnútrouniverzitná spolupráca bola identifikovaná medzi Materiálovotechnologickou fakultou 

a Strojníckou fakultou a medzi Strojníckou fakultou a FEI STU v Bratislave. V rámci STU 

v Bratislave bola identifikovaná aj vnútrofakultná spolupráca, a to medzi rôznymi tímami 

v rámci Materiálovotechnologickej fakulty a v rámci Strojníckej fakulty.  

Schéma 17 Spolupráce v doméne aditívna výroba medzi fakultami 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z geografického hľadiska bolo najviac spoluprác v rámci Západného Slovenska (Bratislava, 

Trnava). Jedna spolupráca bola identifikovaná aj medzi Trnavou a Košicami.  

Schéma 18 Medziregionálna spolupráca v doméne aditívna výroba 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Cloud 

V rámci domény cloud bolo identifikovaných 6 rôznych tímov, pričom každý z nich pôsobí na 

inej fakulte alebo ústave SAV. V rámci STU v Bratislave išlo o Strojnícku fakultu, Fakultu 

informatiky a informačných technológií a Fakultu chemickej a potravinárskej technológie. Na 

Technickej univerzite v Košiciach pôsobil jeden výskumný tím v rámci Fakulty elektrotechniky 

a informatiky a na Žilinskej univerzity v Žiline jeden tím v rámci Fakulty elektrotechniky 

a informačných technológií. Z ústavov SAV bol ako strategický partner pre oblasť cloud určený 

Ústav informatiky. 
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Graf 46 Počet tímov pôsobiacich v rámci domény cloud v rozdelení na fakulty  

 

Zdroj: Autorský prieskum 
Poznámka: veľkosť plochy jednotlivých fakúlt reprezentuje počet pracovísk fakulty pôsobiacich v doméne 

Domáce tímy verejných VaV organizácií spolupracovali v doméne cloud predovšetkým so 

zahraničnými VaV organizáciami, kde bolo nájdených 9 väzieb. V rámci tejto spolupráce 

dominovali VaV organizácie z ČR, Španielska a Poľska. Domáce tímy uviedli 6 spoluprác 

s rôznymi podnikmi a iba dve spolupráce s iným domácim výskumným tímom. 

Sieťový graf uvedený nižšie zobrazuje všetkých strategických partnerov v oblasti cloud,  

ktorých respondenti uviedli v rámci prieskumu. V grafe majú všetky body rovnakú veľkosť, 

nakoľko in-degree centralita vyššia ako 1 sa v tejto sieti nenašla. 

Nakoľko väzby so zahraničnými VaV organizáciami a podnikmi sú všetky unikátne, to 

znamená, že každý VaV tím uviedol iné spolupracujúce pracovisko, nie je možné určiť 

najdôležitejších partnerov v rámci nich na základe in-degree centrality. Z pohľadu out-degree 

centrality boli najvýznamnejšími aktérmi Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (6 väzieb) 

a Ústav informatiky (4 väzby) a Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (4 

väzby). Medzi podniky, s ktorými domáce tímy verejných VaV organizácií spolupracovali patril 

Betamont, s.r.o, FPT Slovakia, s.r.o, IBM, Microsoft, Continental Matador Rubber a Neurocast, 

Holandsko. 

Sieťový graf uvedený nižšie znázorňuje spoluprácu iba v rámci domácich tímov, pričom farba 

„bodu“ vyjadruje príslušnosť k určitej univerzite.  
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Graf 47  Počet väzieb z hľadiska štruktúry (domáce VaV tímy, zahraničné organizácie, podniky) v doméne 
cloud 

 

Zdroj: Autorský prieskum 

Graf 48  Sieť spoluprác v doméne cloud 

 

Zelená farba – domáca VaV organizácia, Fialová farba - podnik, Oranžová farba – zahraničná VaV organizácia 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 
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Graf 49  Spolupráca domácich VaV organizácií v doméne cloud 

 

Zelená farba – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Tmavo sivá farba – Žilinská univerzita v Žiline, Svetlo 

sivá farba – SAV 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z obrázku je zjavná nízka miera spolupráce v rámci domácich tímov verejných VaV 

organizácií. V sieti spoluprác domácich VaV organizácií nie je možné určiť kľúčový uzlový bod, 

nakoľko sieť tvoria 2 samostatné bilaterálne spolupráce. Mimo týchto spoluprác sú dve 

pracoviská, a to zo Žilinskej univerzity a Slovenskej technickej univerzity, ktoré nemajú väzbu 

na žiaden z domácich výskumných tímov a uviedli spoluprácu v oblasti cloud iba s podnikom 

alebo zahraničným VaV tímom. 

Jedna bilaterálna spolupráca bola vnútrouniverzitná, a to v rámci STU v Bratislave, medzi 

Strojníckou fakultou a Fakultou informatiky a informačných technológií. Ďalšia spolupráca bola 

medzi výskumnými tímami rôznych VaV organizácií, a to medzi Ústavom informatiky SAV a 

pracoviskom pôsobiacim na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE. Z geografického 

hľadiska išlo o jednu spoluprácu v rámci regiónu a jednu medziregionálnu spoluprácu. 

 Rozšírená realita 

V doméne rozšírená realita respondenti prieskumu označili 12 rôznych domácich vedecko-

výskumných tímov ako svojich strategických partnerov. Tieto tímy pôsobia na troch 

technických univerzitách, pričom najvyšší počet tímov pôsobí na Technickej univerzite 

v Košiciach. Tri tímy sú na Fakulte elektrotechniky a informatiky, dva tímy na Strojníckej fakulte 

a jeden tím na Fakulte výrobných technológií v Prešove. V rámci STU v Bratislave bolo 

identifikovaných 5 tímov na troch fakultách (dve v Bratislave, jedna v Trnave). V rámci Žilinskej 

univerzity bol identifikovaný jeden tím na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií. 
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Graf 50  Počet tímov pôsobiacich v rámci domény rozšírená realita v rozdelení na fakulty  

 

Zdroj: Autorský prieskum 
Poznámka: veľkosť plochy jednotlivých fakúlt reprezentuje počet pracovísk fakúlt pôsobiacich v doméne 

V oblasti rozšírená realita spolupracovali domáce tímy verejných VaV organizácií najmä 

s firmami, kde bolo nájdených 67 väzieb. S inými domácimi tímami verejných VaV organizácií 

bolo nájdených 5 väzieb. Najnižší počet spoluprác uviedli domáce tímy so zahraničnými VaV 

tímami. Jeden domáci VaV tím uviedol spoluprácu s univerzitou v Mexiku a druhý tím 

s univerzitou z ČR. 

Graf 51  Počet väzieb z hľadiska štruktúry (domáce VaV tímy, zahraničné organizácie, podniky) v doméne 

rozšírená realita  

 

Zdroj: Autorský prieskum 
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Sieťový graf uvedený nižšie zobrazuje všetky organizácie pôsobiace v doméne rozšírená 

realita, ktoré respondenti uviedli v rámci prieskumu. V grafe majú všetky body rovnakú veľkosť, 

nakoľko in-degree centralita vyššia ako 1 sa v tejto sieti nenašla.  

Graf 52  Sieť spoluprác v doméne rozšírená realita 

 

 

Zelená farba – domáca VaV organizácia, Fialová farba - podnik, Oranžová farba – zahraničná VaV organizácia 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Nakoľko väzby so zahraničnými VaV organizáciami a podnikmi sú všetky unikátne, to 

znamená, že každý VaV tím uviedol iné spolupracujúce pracovisko, nie je možné určiť 

najdôležitejších partnerov v rámci nich na základe in-degree centrality. Z pohľadu out-degree 

centrality boli najvýznamnejšími aktérmi Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (5 väzieb) 

a Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (3 väzby). 

Medzi podniky, s ktorými domáce tímy verejných VaV organizácií spolupracovali patril US 

Steel, Pantek, s.r.o, Siemens, s.r.o, TBH Technik, Košice, Tatravagónka, a.s., Aponi, s.r.o. 

a Volkswagen Slovakia, a.s. 

Sieťový graf uvedený nižšie znázorňuje spoluprácu iba v rámci domácich tímov, pričom farba 

„bodu“ vyjadruje príslušnosť k určitej univerzite.  
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Graf 53  Spolupráca domácich VaV organizácií v doméne rozšírená realita 

 

Zelená farba – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Tmavo sivá farba – Žilinská univerzita v Žiline 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z obrázku je zjavná nízka miera spolupráce v rámci domácich tímov verejných VaV 

organizácií. V sieti spoluprác domácich VaV organizácií nie je možné určiť kľúčový uzlový bod, 

nakoľko sieť tvorí 5 samostatných bilaterálnych spoluprác. Mimo tejto siete sú dve pracoviská 

zo Strojníckej fakulty TUKE, ktoré nemajú väzbu na žiaden z domácich výskumných tímov a 

uviedli spoluprácu v oblasti rozšírená realita iba s firmou. 

Z hľadiska univerzít prebiehala v doméne rozšírená realita spolupráca medzi Slovenskou 

technickou univerzitou v Bratislave a Technickou univerzitou v Košiciach a medzi Žilinskou 

univerzitou v Žiline a STU v Bratislave. Ďalšie spolupráce boli vnútrouniverzitné, a to v rámci 

STU v Bratislave a v rámci TUKE. Čo sa týka vnútrouniverzitnej spolupráce na STU 

v Bratislave, spolupracovala tu Strojnícka fakulta v Bratislave s Materiálovotechnologickou 

fakultou v Trnave. V rámci Technickej univerzity v Košiciach išlo o vnútrofakultnú spoluprácu 

dvoch VaV pracovísk pôsobiacich na Fakulte elektrotechniky a informatiky. 

Schéma 19 Spolupráca v doméne rozšírená realita medzi univerzitami 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 
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Schéma 20 Spolupráce v doméne rozšírená realita medzi fakultami 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z geografického hľadiska prebiehala jedna spolupráca medzi Bratislavou a Prešovom, medzi 

Bratislavou a Košicami a jedna spolupráca medzi Bratislavou a Žilinou. Jedna spolupráca 

prebiehala v rámci širšieho regiónu, a to spolupráca VaV tímu z Bratislavy a z Trnavy a jedna 

spolupráca v rámci regiónu, pričom išlo o spoluprácu dvoch tímov v Košiciach. 

Schéma 21 Medziregionálna spolupráca v doméne rozšírená realita 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Kybernetická bezpečnosť 

Najmenej domácich tímov verejných VaV organizácií pôsobilo v doméne kybernetická 

bezpečnosť. Identifikované boli iba tri tímy, z toho dva na STU v Bratislave, a to na Fakulte 

elektrotechniky a informatiky a Fakulte chemickej a potravinárskej technológie. Jeden tím 

pôsobil na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií v Žiline. 
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Graf 54 Počet tímov pôsobiacich v rámci domény kybernetická bezpečnosť v rozdelení na fakulty  

 

Zdroj: Autorský prieskum 
Poznámka: veľkosť plochy jednotlivých fakúlt reprezentuje počet pracovísk fakúlt pôsobiacich v doméne 

Domáce tímy verejných VaV organizácií uviedli v oblasti kybernetická bezpečnosť iba dve 

spolupráce s podnikmi a jednu spoluprácu s inými domácim VaV tímom. Zo zahraničnou VaV 

organizáciou nebola nájdená žiadna spolupráca. Uvedenými strategickými partnermi zo 

sektora podnikov boli firma Decent group, a.s. a Continental Matador Rubber, a.s. 

Graf 55  Počet väzieb z hľadiska štruktúry (domáce VaV tímy, zahraničné organizácie, podniky) v doméne 
kybernetická bezpečnosť 

 

Zdroj: Autorský prieskum 

Sieťový graf uvedený nižšie zobrazuje všetky organizácie pôsobiace v oblasti kybernetická 

bezpečnosť, ktoré respondenti uviedli v rámci prieskumu. V grafe majú všetky body rovnakú 

veľkosť, nakoľko in-degree centralita vyššia ako 1 sa v tejto sieti nenašla. 
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Graf 56  Sieť spoluprác v doméne kybernetická bezpečnosť 

 

 

Zelená farba – domáca VaV organizácia, Fialová farba – podnik 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Spolupráca v doméne kybernetická bezpečnosť v rámci domácich tímov verejných VaV 

organizácií bola veľmi nízka. V doméne kybernetická bezpečnosť bola identifikovaná iba jedna 

spolupráca medzi domácimi VaV pracoviskami, a to medzi Katedrou riadiacich a informačných 

systémov pôsobiacou na FEIT Žilinskej univerzity a Ústavom automobilovej mechatroniky z 

FEI STU v Bratislave.   

Iné typy spoluprác 

Spolupráca pri riešení tém týkajúcich sa Industry 4.0 často presahuje rámec technických 

odborov. Vedecké tímy z technických univerzít často spolupracujú aj s výskumníkmi 

pôsobiacimi v kultúrnych či kreatívnych odboroch. Čo sa týka kreatívnych a kultúrnych odvetví, 

respondenti prieskumu uvádzali najčastejšie spoluprácu s dizajnérmi (spolupráca napr. pri 

dizajne robotov a technológií) a grafikmi. Okrem kultúrnych či kreatívnych odborov spolupráca 

presahovala aj do odborov ako psychológia (testovanie rozhraní robotov), zdravotníctvo, 

astrofyzika, knižničné systémy, systémy spracovania textu, digitalizácia kultúrneho dedičstva 

(virtuálna realita), používateľské rozhrania, biomedicína (spolupráca s Biomedicínskym 

centrom SAV) a ďalšie. 

Medzi ďalších strategických partnerov, ktoré sa témy Industry 4.0 týkali okrajovo, respondenti 

uviedli: 

 Ústav materiálového výskumu SAV (spolupráca v doméne aditívna výroba) 

 Ústav prírodných a syntetických polymérov, FCHPT, STU v Bratislave (spolupráca 

v doméne aditívna výroba) 

 Katedra technológie a manažmentu stavieb, Stavebná fakulta, UNIZA (spolupráca 

v doméne simulácia) 

 Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta, TUKE (spolupráca 

v doméne big data) 

 Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave 

(spolupráca v doméne pokročilá robotika) 
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 Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislave (spolupráca v doméne umelá inteligencia) 

 Jeden z respondentov (vedúci výskumného tímu) uviedol oblasť Štandardizácia 
a legislatíva ako oblasť veľmi dôležitú pre Industry 4.0. V rámci tejto oblasti uviedol 
ako dôležitého partnera spoločnosť TSÚ Piešťany 

4.5.3 Zapojenie kľúčových tímov do medzinárodnej spolupráce 

Vedecko-výskumné tímy verejných VaV organizácií zo Slovenska intenzívne spolupracujú so 

zahraničnými vedecko-výskumnými organizáciami. Respondenti v rámci prieskumu určili 56 

rôznych zahraničných vedecko-výskumných organizácií ako svojich strategických partnerov 

pre spoluprácu v rôznych technologických doménach Industry 4.0.33 Okrem univerzít, ktoré 

tvorili najväčší podiel v rámci zahraničných VaV organizácií, sem patrili aj rôzne výskumné 

inštitúty a akadémia vied (napríklad Fraunhofer Gesellchaft, Karlsruher institut fuer 

technologie, Polska Akademia Nauk, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche 

Intelligenz).  

Z geografického hľadiska smerovala spolupráca domácich tímov verejných VaV organizácií 

predovšetkým do krajín Európy, odkiaľ pochádzalo až 80% zo všetkých zahraničných VaV 

organizácií. Z celkového počtu zahraničných VaV organizácií bolo 11% lokalizovaných v Ázii 

(Čína, India, Hong Kong, Taiwan, Izrael). Respondenti uviedli ako svojich strategických 

partnerov v zahraničí aj tri univerzity v USA, jednu univerzitu v Mexiku a jednu univerzitu na 

Novom Zélande. 

Graf 57 Štruktúra zahraničných VaV organizácií podľa pôvodu, svet (počet VaV organizácií) 

 

Zdroj: Autorský prieskum 

Čo sa týka zahraničných VaV organizácií z Európy, viac ako 80% z nich pochádzalo z krajín 

Európskej únie. Najvyššie zastúpenie mali VaV organizácie z Českej republiky a Nemecka. Za 

nimi nasledovalo Poľsko, Veľká Británia a Írsko a Fínsko.  

                                                 
33 Mnohé výskumné tímy verejných VaV organizácií spolupracujú s mnohými ďalšími zahraničnými VaV 

organizáciami. V štúdii uvádzame iba VaV organizácie, ktoré respondenti určili v jednotlivých 
technologických doménach ako strategických partnerov. 
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Mnohé z týchto 56 zahraničných VaV organizácií boli uvedené viacerými respondentami alebo 

vo viacerých technologických doménach. Celkový počet väzieb/spoluprác domácich tímov 

verejných VaV organizácií so zahraničnými VaV organizáciami vo všetkých technologických 

doménach bol 100. Najvýznamnejšími partnermi z pohľadu celkového počtu spoluprác v rámci 

všetkých domén boli VaV organizácie z Českej republiky a VaV organizácia z Fínska (viď. 

tabuľka). 

Graf 58 Štruktúra zahraničných VaV organizácií, Európa (počet VaV organizácií) 

 

Zdroj: Autorský prieskum 

Tabuľka 16 Najvýznamnejší partneri z pohľadu počtu spoluprác 

Názov zahraničnej VaV organizácie Domény, v ktorých bola identifikovaná 
spolupráca s danou organizáciou 

Vysoká škola banská -Technická univerzita 
Ostrava 

Pokročilá robotika, Priemyselný internet, 
Simulácia, Umelá inteligencia, Aditívna výroba, 
Big data, Cloud 

České vysoké učení technické, Praha Priemyselný internet a IoT, Simulácia, Umelá 
inteligencia 

Vysoké učení technické v Brne Pokročilá robotika, Simulácia, Big data, Cloud, 
Priemyselný internet a IoT, Rozšírená realita 

Univerzita T.Baťa, Zlín Pokročilá robotika, Priemyselný internet a IoT, 
Simulácia, Aditívna výroba, Big data, Cloud 

VTT Fínsko Pokročilá robotika, Priemyselný internet a IoT, 
Simulácia 

 

Zdroj: Autorský prieskum 
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V oblasti pokročilej robotiky dominovala spolupráca s VaV organizáciami z krajín Európskej 

únie. Zo všetkých spoluprác v oblasti pokročilej robotiky až 81 % smerovalo do VaV organizácií 

z Európskej únie, ďalšie spolupráce boli rovnakom pomere rozdelené medzi VaV organizácie 

z USA, Mexika, Ukrajiny a Veľkej Británie. Čo sa týka Európskej únie, viac ako polovica 

spoluprác smerovala do Česka. Druhou najvýznamnejšou krajinou, kam smerovalo 17% 

spoluprác, bolo Fínsko. 

Najdôležitejšími partnermi  pre spoluprácu v doméne pokročilá robotika boli Vysoké učení 

technické v Brne a Vysoká škola banská -Technická univerzita Ostrava. 

Graf 59 Spolupráca so zahraničnými VaV organizáciami v oblasti pokročilej robotiky 

Svet                                                                             Európska únia 

 

Zdroj: Autorský prieskum 

V oblasti simulácie rovnako dominovala spolupráca s VaV organizáciami z krajín Európskej 

únie. Zo všetkých spoluprác v oblasti simulácie až 88 % smerovalo do VaV organizácií 

z Európskej únie. Z ostatných krajín smerovalo po jednej spolupráci do Veľkej Británie, Číny a 

Izraela. Až 44% zo všetkých spoluprác v doméne simulácie smerovalo do Česka. Druhou 

najvýznamnejšou krajinou, kam smerovalo 13% spoluprác bolo Fínsko, nasledovalo 

Španielsko a Nemecko. 

Najdôležitejšími partnermi pre spoluprácu v doméne simulácie boli Vysoké učení technické 

v Brne, Vysoká škola banská -Technická univerzita Ostrava a České vysoké učení technické, 

Praha. 
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Graf 60  Spolupráca so zahraničnými VaV organizáciami v oblasti simulácie                                                                          

 

Zdroj: Autorský prieskum 

V oblasti umelej inteligencie bola z geografického hľadiska spolupráca so zahraničnými VaV 

organizáciami veľmi rozmanitá. Každý respondent uviedol inú zahraničnú VaV organizáciu ako 

svojho strategického partnera pre spoluprácu. 

Spolupráce s VaV organizáciami z krajín Európskej únie tvorili asi 60% všetkých spoluprác 

v doméne umelá inteligencia. Z pohľadu jednotlivých krajín dosiahli významný podiel 

spolupráce s VaV organizáciami z Nemecka, Česka a Číny.  

Graf 61  Spolupráca so zahraničnými VaV organizáciami v oblasti umelá inteligencia                                                                      

 

Zdroj: Autorský prieskum 
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V oblasti big data bola z pohľadu jednotlivých krajín najvýznamnejšia spolupráca s VaV 

organizáciami z Česka. Domáce tímy verejných VaV organizácií uvádzali spoluprácu aj so 

zahraničnými partnermi z iných krajín EÚ, ako Fínsko, Portugalsko, Chorvátsko, Írsko, ale aj 

z Ukrajiny, Nového Zélandu, či z Indie. 

Graf 62 Spolupráca so zahraničnými VaV organizáciami v oblasti big data 

 

Zdroj: Autorský prieskum 

V oblasti aditívna výroba spolupracovali domáce tímy verejných VaV organizácií opäť 

predovšetkým s VaV organizáciami z Česka. Ďalšími krajinami, odkiaľ pochádzali VaV 

organizácie označené ako strategickí partneri v oblasti aditívnej výroby boli Nemecko, 

Rumunsko, Poľsko. 

Graf 63  Spolupráca so zahraničnými VaV organizáciami v oblasti aditívna výroba 

 
Zdroj: Autorský prieskum 

 

V oblasti Priemyselný internet a IoT smerovalo až 75 % spoluprác so zahraničnými VaV 

organizáciami do Česka. Ďalšími krajinami boli Fínsko a Hong Kong. 
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Graf 64  Spolupráca so zahraničnými VaV organizáciami v oblasti Priemyselný internet a IoT 

 
Zdroj: Autorský prieskum 

 

V oblasti cloud spolupracovali domáce tímy verejných VaV organizácií so zahraničnými VaV 

organizáciami z Česka, Španielska, Poľska Nemecka a z Nového Zélandu. 

Graf 65 Spolupráca so zahraničnými VaV organizáciami v oblasti cloud 

 
Zdroj: Autorský prieskum 

 

V oblasti rozšírená realita bola spolupráca so zahraničnými VaV organizáciami veľmi nízka. 
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programu Horizont 2020 sú považované za špičkové, a to nielen z národného ale aj 

medzinárodného pohľadu. Ide o projekty spĺňajúce veľmi prísne schvaľovacie kritériá. 

Respondenti získali v posledných 5 rokoch niekoľko projektov H2020, čo svedčí o tom, že ide 

o výskumné tímy schopné uspieť v medzinárodnej konkurencii. Nižšie uvádzame zoznam 

medzinárodných projektov výskumných tímov verejných VaV organizácií zapojených do 

prieskumu(zoradené podľa abecedy, názov univerzity, názov pracoviska). Okrem účasti 

v medzinárodných projektoch výskumné tímy spolupracovali napr. aj v rámci zmlúv 

o spolupráci pri výskumnej činnosti so zahraničnými firmami. 

Tabuľka 17 Zoznam pracovísk a ich medzinárodných projektov  

Ústav informatiky (Slovenská akadémia vied) 

Akronym Názov projektu  Stručné informácie 

SATIE Security of Air Transport 

Infrastructure of Europe 

(H2020) 

Bezpečnosť infraštruktúry 

leteckej dopravy v Európe 

Projekt vyvíja interoperabilnú súpravu 
nástrojov, ktorá zlepšuje možnosti odhalenia 
korelácie medzi kybernetickými a fyzickými 
útokmi, uľahčuje forenzné vyšetrovania a 
dynamické hodnotenie ohrození na letiskách. 

EOSC-Synergy European Open Science 

Cloud – Expanding 

Capacities by building 

Capabilities 

(H2020) 

Európsky cloud pre 

otvorenú vedu – 

rozširovanie kapacít 

budovaním 

infraštruktúrneho potenciálu 

Projekt rozšíri EOSC koordináciu do 9 krajín 
riešiteľov projektu harmonizáciou politík a 
zapojením národných výskumných e-
infraštruktúr, vedeckých dát a tematických 
služieb, a tak vyplní medzeru medzi národnými 
iniciatívami a EOSC. 

EOSC-hub Integrating and managing 

services for the European 

Open Science Cloud 

(H2020) 

Integrovanie a manažment 

služieb pre európsky cloud 

otvorenej vedy 

Projekt vytvára integračný a manažovací 
systém budúceho európskeho otvoreného 
vedeckého cloudu (Open Science Cloud), ktorý 
poskytuje katalóg služieb, softvéru a údajov z 
EGI-federácie, EUDAT CDI, INDIGO-
DataCloud a z hlavných výskumných e-
Infraštruktúr. 

DEEP-

HybridDataCloud 

Designing and Enabling E-

infrastructures for intensive 

Kľúčovým konceptom v projekte je potreba 
podporovať intenzívne výpočtové technológie 
na preskúmanie veľmi rozsiahlych údajov, ktoré 
vyžadujú špecializovaný vysoko-výkonný 
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Processing in a Hybrid 

DataCloud 

(H2020) 

Návrh a sprístupnenie e-

infraštruktúr pre intenzívne 

spracovanie v hybridnom 

dátovom cloude   

hardvér, ako sú grafické akcelerátory alebo 
prepojenia s nízkou latenciou. 

PROCESS PROviding Computing 

solutions for ExaScale 

challengeS 

(H2020) 

Poskytovanie výpočtových 

riešení pre výzvy v oblasti 

ExaScale 

Demonštrátory projektu pripravia cestu ku 
“exascale” dátovým službám, ktoré urýchlia 
inovácie a maximalizujú benefity vznikajúcich 
dátových riešení. Najhmatateľnejším výstupom 
projektu bude päť prototypov dátových služieb 
pre spracovanie veľmi veľkých dát, 
implementovaných využijúc pokročilé, 
modulárne, zovšeobecniteľné otvorené (open 
source) riešenia pre používateľsky príjemné 
exascale dáta. 

EGI-Engage Engaging the EGI 

Community towards an 

Open Science Commons 

(H2020)  

Zapojenie EGI spoločenstva 

smerom k otvorenej vede 

 EGI-Engage sa snaží akcelerovať pokrok v 
Európskej gridovej infraštruktúre (EGI) v oblasti 
stratégie, politík, biznisových a technických 
inovácií, v oblasti zapojenia používateľov 
smerom k špeciálnym oblastiam vedy a 
výskumu, ku komunitám doménovo-
špecifického výskumu, výskumným 
infraštruktúram v rámci cestovnej mapy ESFRI, 
ako aj v rámci MSP a priemyslu. 

Ústav robotiky a kybernetiky / Národné centrum robotiky (FEI, STU) 

Akronym Názov projektu  Stručné informácie  

DIH²  A Network of Robotics DIHs 

for Agile Production 

(H2020) 

Sieť robotických Digitálnych 

inovačných hubov pre agilnú 

výrobu 

Projekt podporuje vznik udržateľnej 
paneurópskej siete digitálnych inovačných 
hubov (DIH). Cieľom DIH je stimulovať tvorbu 
a výmenu znalostí v oblasti robotiky. DIH 
umožnia zavádzane moderných robotických 
riešení v oblasti agilnej výroby v sektore MSP. 

Better Factory  Grow your manufacturing 

business 

(H2020) 

Projekt poskytuje metodiku pre priemyselné 
MSP s cieľom posilnenia spolupráce s umelcami 
pri vývoji nových a personalizovaných 
produktov. Zároveň sa v rámci projektu 
poskytovali technológie špecificky MSP, 
s cieľom podporiť ich transformáciu na agilné 
a štíhle podniky schopné vyrábať nové a 
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Rozšírte svoje výrobné 

podnikanie 

personalizované produkty popri existujúcich 
výrobkoch. 

DIH-World  Accelerating deployment and 

matureness of DIHs for the 

benefit of Digitisation of 

European SMEs 

(H2020) 

Urýchlenie zavádzania DIH v 

prospech digitalizácie 

európskych MSP 

Cieľom projektu je urýchliť zavádzanie 
pokročilých digitálnych technológií európskymi 
výrobnými MSP vo všetkých sektoroch tak, aby 
si budovali udržateľné konkurenčné východy. 
V rámci projektu sa podporuje rozvoj DIH, ktoré 
poskytujú prístup k harmonizovaným nástrojom, 
technológiám, efektívnym metodológiám 
a znalostiam s podporujúcim zvyšovanie 
konkurencieschopnosti MSP. 

VACMT  To support the 

transformation of existing 

SME’s, Tier 1 & Tier 2's into 

volume automotive 

composite material suppliers 

(EIT Manufacturing) 

Podpora transformácie 

existujúcich malých a 

stredných podnikov ako 

dodávateľov kompozitných 

materiálov pre automobilový 

priemysel 

Projekt podporuje transformáciu existujúcich 
firiem automobilového priemyslu vyrábajúcich 
spaľovacie motory a komponenty na produkciu 
ekologických elektrických vozidiel. 
Transformácia je postavená na schopnosti 
využívať pokročilé kompozitné materiály, ktoré 
umožňujú väčšiu flexibilitu pri návrhu a výrobe.  

SAHARRA  Laser Hair Removal Robotic 

System 

(KUKA Innovation Award) 

Laserový robotický systém 

na odstránenie chĺpkov 

Cieľom projektu je vývoj unikátneho pilotného 
riešenia v oblasti zdravotníctva využívajúceho 
neinvazívne techniky špeciálneho lasera. Pilotný 
projekt sa zameriava na vývoj unikátneho 
kolaboratívneho robotického systému v oblasti 
dermakológie a estetickej chirurgie.  

MCMBOT  MultiCountry mobile robots - 

scientific exchange and 

workshop 

(V4 Small Grants) 

MultiCountry mobilné roboty 

– vedecká výmena a 

workshop 

Projekt vytvára predpoklady pre zlepšenie 
výmeny znalostí a prezentáciu riešení medzi 
pracoviskami vyvíjajúcimi unikátne riešenia 
v oblasti mobilnej robotiky. Okrem toho by mal 
zabezpečiť informovanie širokej verejnosti 
o prínosoch robotiky, ako perspektívnej oblasti. 
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Ústav automobilovej mechatroniky (FEI, STU) 

Akronym Názov projektu  Stručné informácie 

HOME Higher education Online: 
MOOCs the European way 

(Lifelong Learning 
Programme) 

Vysokoškolské vzdelávanie 
online: MOOC európskou 
cestou 

Využitie MOOCs kurzov (Massive open online 
courses) pre vzdelávanie v oblasti 
automatizácie, najmä pre návrh rôznych 
štruktúr regulačných obvodov (od 
štandardných PID regulátorov po pokročilé 
štruktúry riadenia) 

NIL SK06-II-01-
004 

Mobility project between higher 
education institutions 

(EEA Grants) 

Projekt mobilít medzi 
vysokoškolskými inštitúciami 

Mobilitný projekt zameraný na spoluprácu 
v oblasti automatizácie s NTNU Trondheim, 
ktorá patrí medzi špičkové svetové pracoviská. 
V rámci spolupráce – mobilít vedeckých 
pracovníkov, vznikli spoločné publikácie 
a uskutočnili sa spoločné semináre a podujatia 
zamerané na výmenu skúseností vo výskume 
a aplikáciách. 

SK-IL-RD-18-
0008 

 

Platoon modeling and control 
for mixed autonomous and 
conventional vehicles: a 
laboratory experimental 
analysis 

(APVV Slovakia-Israel) 

Platoon modelovanie 
a kontrola zmiešaných 
autonómnych a konvenčných 
vozidiel: laboratórna 
experimentálna analýza 

Cieľom projektu je  vývoj a pilotná realizácia 
simulátora kolóny vozidiel na výskumné účely. 
Ide najmä o experimentálne overovanie 
navrhnutých algoritmov riadenia pohybu 
vozidiel v kolóne s možnosťou vzdialeného 
prístupu k experimentom, s využitím 
vizualizácie a modulu rozšírenej reality. 
Budované experimentálne laboratórium je na 
UAMT FEI STU.  

BG-1103 Modelling, Simulation and 
Computer-aided Design in 
Engineering and Management 

(CEEPUS III.) 

Modelovanie, simulácia 
a návrh pomocou počítača 
v technike a riadení 

Mobilitný projekt, ktorého cieľom je vytvoriť 
medzinárodnú CEEPUS sieť pre modelovanie, 
simuláciu a počítačovo podporovaný návrh pre 
inžinierske a manažérske účely. Zameriava sa 
na aplikácie v technickej aj ekonomickej 
oblasti a ich základné princípy. Mobility sú 
zamerané na akademických pracovníkov 
a doktorandov.   

RoboCoop Robotics Education driven by 
Interregional Cooperation 

(Interreg Central Europe) 

Projekt spojí viac ako 4 000 študentiek a 
študentov a inovatívnych pedagógov a 
pedagogičiek v STEM               na 
interregionálnej úrovni. Komplexné hodnotenie 
všetkých projektových aktivít bude viesť ku 
legislatívnym odporúčaniam    s cieľom 
zabezpečiť systematické a dlhodobé 
využívanie projektových nápadov. 
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Vzdelávanie robotiky založené 
na medziregionálnej spolupráci 

Očakávaným prínosom bude skoré zavedenie 
robotických tém do vzdelávacích osnov 
prevažne na stredoškolskej úrovni, čo smeruje 
k lepšiemu uspokojeniu dopytu po technicky 
vzdelaných odborníkoch z danej oblasti. 

 

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, (FCHPT, STU) 

Akronym Názov projektu  Stručné informácie 

TEMPO Training in Embedded 
Predictive Control and 
Optimization 

(FP7) 

Tréning v oblasti viazanej 
prediktívnej kontroly a 
optimalizácií 

Tempo je medzinárodný doktorandský 
program pre mladých vedcov, kde sa 
kombinuje najmodernejší výskum 
s komplexným školiacim programom. Sieť je 
financovaná zo siedmeho rámcového 
programu. 
https://www.uiam.sk/index.php?menu=3&show
_id=5&r_p_id=44 

 

GuEst 

 

New Directions in Guaranteed 
Estimation of Nonlinear 
Dynamic Systems and Their 
Applications to Chemical 
Engineering Problems 

(H2020) 

Nové smery v garantovanom 
odhade nelineárnych 
dynamických systémov a ich 
aplikácie v problémoch 
chemického inžinierstva 

Projekt sa zaoberá garantovaným odhadom 
parametrov a jeho využitím v priemyselných 
technológiách. Zameriava sa na odhad 
parametrov nelineárnych dynamických 
systémov, pričom skombinuje odhad a 
validáciu parametrov a navrhne hybridné 
postupy, ktoré budú profitovať z konvenčných 
postupov a garantovaného odhadu. Projekt 
stavia na aktuálnom vývoji v robustnom riadení 
a navrhne nové prístupy, ktoré zahrnú 
garantované odhady parametrov do akčných 
zásahov regulátorov. Výsledky teoretickej časy 
budú využité pri návrhu softvérových balíkov s 
otvoreným kódom umožňujúcim lepšiu 
spoluprácu akademického sektora a 
priemyselných partnerov. Výsledky v 
laboratórnom meradle ukážu efektívnosť 
navrhovanej problematiky. 
https://www.uiam.sk/index.php?menu=3&show
_id=5&r_p_id=67 

 

ReConDa 

 

Reliable Predictive Control 
Exploiting Operational Data 
with Real-time Applications 

(H2020) 

Spoľahlivé prediktívne riadenie 
využívajúce prevádzkové 

Model prediktívneho riadenia je bežne 
používaný v procesných odvetviach na 
riadenie obmedzených systémov s viacerými 
vstupmi a výstupmi. V rámci projektu budú 
využité myšlienky z lineárnej teórie riadenia 
pre efektívnejšie zvládnutie štrukturálneho 
plant-model nesúladu v robustnom rámci 
NMPC. Vývoj algoritmu, ktorý bude pracovať 
súbežne s komerčne dostupnými pokročilými 
riešeniami riadenia procesov. 

https://www.uiam.sk/index.php?menu=3&show_id=5&r_p_id=44
https://www.uiam.sk/index.php?menu=3&show_id=5&r_p_id=44
https://www.uiam.sk/index.php?menu=3&show_id=5&r_p_id=67
https://www.uiam.sk/index.php?menu=3&show_id=5&r_p_id=67
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údaje s aplikáciami v reálnom 
čase 

https://www.uiam.sk/index.php?menu=3&show
_id=5&r_p_id=90 

 

 

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (FEI, TUKE) 

Akronym Názov projektu Stručné informácie  

LIFEBOTS 
Exchange 

Creating a new reality of care 
and welfare through the 
inclusion of social robots 

(H2020) 

Vytvorenie novej reality 
starostlivosti a blaha 
prostredníctvom začlenenia 
sociálnych robotov 

Cieľom projektu je podpora medzisektorovej, 
medzinárodnej a interdisciplinárnej spolupráce 
v oblasti technológie sociálnej robotiky. 
Sociálne roboty môžu byť prínosom pre kvalitu 
života  pacientov, ich rodín a zdravotníckych 
pracovníkov. Dôkazy a veľa potrebných 
vedomostí stále chýbajú. Preto je potrebná 
silná medzisektorová výskumná a inovačná 
činnosť. 
https://cordis.europa.eu/project/id/824047 

AI4EU A European AI On Demand 
Platform and Ecosystem 

(H2020) 

Európska platforma umelej 
inteligencie pre dopyt a 
ekosystém 

Projekt má za cieľ efektívne budovať 
komplexnú európsku platformu, ktorá prispeje 
k zníženiu bariér pre inovácie, podporí 
technologické transfer a urýchli rast start-upov 
a MSP vo všetkých odvetviach cez otvorené 
výzvy a iné akcie. Táto platforma bude pôsobiť 
ako sprostredkovateľ, vývojár a jednotné 
kontaktné miesto poskytujúce rôzne služby, 
expertízu, algoritmy, softvérové rámce, prístup 
k financovaniu a ďalšie. 
https://cordis.europa.eu/project/id/825619 

RoboCom++ Rethinking Robotics for the 
Robot-Companion of the future 

(FP7) 

Prehodnotenie robotiky pre 
robotického spoločníka 
budúcnosti 

Hlavným cieľom projektu je položiť základ 
budúceho globálneho interdisciplinárneho 
výskumného programu. Program zhromaždí 
komunitu a vedomosti potrebné na vytvorenie 
nových princípov dizajnu a výrobné 
technológie pre roboty budúcnosti. Cieľom je 
vývoj sprievodných robotov roku 2030 cez 
podporu multidisciplinárneho spoločného 
úsilia. 

https://www.flagera.eu/wp-
content/uploads/2016/02/FLAG-
ERA_JTC2016_Project_flyer_RoboCom_v0.3.
pdf 

 

  

https://www.uiam.sk/index.php?menu=3&show_id=5&r_p_id=90
https://www.uiam.sk/index.php?menu=3&show_id=5&r_p_id=90
https://cordis.europa.eu/project/id/824047
https://cordis.europa.eu/project/id/825619
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2016/02/FLAG-ERA_JTC2016_Project_flyer_RoboCom_v0.3.pdf
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2016/02/FLAG-ERA_JTC2016_Project_flyer_RoboCom_v0.3.pdf
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2016/02/FLAG-ERA_JTC2016_Project_flyer_RoboCom_v0.3.pdf
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2016/02/FLAG-ERA_JTC2016_Project_flyer_RoboCom_v0.3.pdf
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Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky (Strojnícka fakulta, TUKE) 

Akronym Názov projektu  Stručné informácie (v SJ) 

MIDIH Manufacturing Industry Digital 
Innovation Hubs  

(H2020) 

Digitálne inovačné centrá 
výrobného priemyslu 

 

Cieľom projektu je implementácia rýchlej, 
dynamickej, bezhraničnej stránky inovačnej 
mince I4MS: technologické služby budú 
poháňané mladými a dynamickými talentami 
v oblasti IKT stretávajúcimi sa virtuálne so 
staršími a skúsenými inžiniermi na tzv. one-
stop-shop globálnom trhu; obchodné služby 
podporia MSP, start-upy, internetových 
podnikateľov, ako aj korporácie pri 
poskytovaní inovatívnych produktov a služieb, 
prístupe na nové trhy, pri získavaní finančných 
prostriedkov; služby v oblasti budovania 
zručností pomôžu nielen MSP a korporáciám 
porozumieť novým technológiám, využiť ich 
a poskytnúť operatívny rámec, ktorý zvýši 
dôveru a investície. 

https://cordis.europa.eu/project/id/767498 

Project TI 4 Technology for Industry 4.0 for 
teachers 

(Erasmus+) 

Technológie Industry 4.0 pre 
učiteľov 

Hlavný zámer projektu je v súlade s cieľom 
programu ERASMUS+, ktorý je zameraný na 
vypracovanie vysoko kvalitných, otvorených a 
inovatívnych vzdelávacích materiálov a 
nástrojov pre štúdium technológií Industry 4: 
Advanced Robotics, Internet of Things, Digital 
Twin, Additive Manufacturing, Virtual Reality, 
Big Data Analytics, Cloud Computing, Artificial 
Intelligence pre učiteľov a trénerov odborného 
vzdelávania. http://ssjh.sk/projectti4.html 

RUSOS Robotics for teachers of 
secondary vocational schools 

(Erasmus+) 

Robotika pre učiteľov 
stredných odborných škôl 

Hlavným cieľom je vytvorenie študijných 
materiálov pre učiteľov technických predmetov 
na stredných školách, ktoré budú vytvorené na 
báze základných aj najnovších poznatkov z 
robotiky. Učitelia stredných odborných škôl 
následne transformujú získané materiály a 
poznatky do osnov predmetov resp. ako 
súčasť príbuzných predmetov resp. duálneho 
vzdelávania. Plánované inovatívne študijné 
materiály, IKT platforma a virtuálne 
laboratórium bude koncipovaná ako 
interaktívny zdroj poznania umožňujúci 
interakciu medzi študentmi a učiteľmi. 
http://rusos.sjf.tuke.sk/moodle/ 
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Katedra mechatroniky a elektroniky (FEIT, UNIZA) 

Akronym Názov projektu  Stručné informácie 

RSF 14-49-
00079 P 

New methods and algorithms 
of combined processing of 
signals and images with 
unknown parameters in the 
promising radar and 
communication systems. 

(MVTS) 

Nové metódy a algoritmy 
kombinovaného spracovania 
signálov a obrazov 
s neznámymi parametrami 
v perspektívnych radarových 
a komunikačných systémoch. 

Projekt rieši problematiku v Moskovskom 
energetickom inštitúte na Národnej výskumnej 
univerzite v rámci Katedry rádiotechnických 
zariadení a anténnych systémov. 

 

Katedra riadiacich a informačných systémov (FEIT, UNIZA) 

Akronym Názov projektu  Stručné informácie 

SENSIBLE SENSors and Intelligence in 
BuiLt Environment  

(H2020) 

Senzory a intelligence 
v zabudovanom prostredí 

Cieľom projektu je vytvorenie nových prístupov 
ku zberu informácií, získavaniu, prenosu a 
spracovaniu veľkých objemov heterogénnych 
dát v kontexte inteligentných budov. Ide o 
vytvorenie medzinárodnej, interdisciplinárnej a 
intersektorovej siete prostredníctvom výmeny 
pracovníkov a výmeny myšlienok, skúseností, 
dát, testovacích prostredí a know-how. 

TU 1305 Social Networks and Travel 
Behaviour  

(COST) 

Sociálne siete a cestovné 
správanie 

COST akcia je zameraná na inicializáciu novej 
kolaboračnej platformy pre rôzne výskumné 
skupiny v rámci EÚ vyvíjajúcej novú dopravnú 
paradigmu založenú na IKT sociálnych sieťach 
a ich následnom správaní pri cestovaní v 
mestskom prostredí. Cieľom je preskúmať 
spôsoby, akými sú sociálne aktivity 
mobilizované v priestore, identifikovať, ako 
sociálne väzby ovplyvňujú integráciu miestnej 
verejnej dopravy do mestských vzorov a 
vyvinutie rigorózneho konceptuálneho rámca 
pre nové myšlienky a metodológie. 

CA17124 Digital forensics: evidence 
analysis via intelligent systems 
and practices  

(COST) 

Cieľom akcie je vytvorenie siete pre skúmanie 
aplikácie umelej inteligencie a automatického 
dokazovania v oblasti digitálnej forenziky a 
vytvorenie synergie medzi týmito oblasťami. 
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Digitálna forenzná analýza: 
analýza dôkazov 
prostredníctvom inteligentných 
systémov a postupov 

SALSA Stratospheric Autonomous 
Landing System Application 

(ESA) 

Stratosférická aplikácia 
autonómneho pristávacieho 
systému 

Cieľom projektu je definovanie, vývoj a 
testovanie autonómneho pristávacieho 
systému stratosférickej vzorky pomocou 
palubného GPS prijímača (a ďalších snímačov 
ako gyroskopy a akcelerometre). Padákový 
klzák je riadený servomotormi pomocou 
palubného počítača s príslušným riadiacim 
softvérom. Takýto klzák výrazne skráti čas 
návratu užitočnej záťaže a najmä zníži riziko 
pristátia v zónach ohrozenia (jazerá, pohoria, 
obývané oblasti atď.) dovolí stratosférické lety 
s vyššou bezpečnosťou a pre časovo kritické 
užitočné zaťaženia 

Poznámka: názvy v slovenskom jazyku sú indikatívne. 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

4.5.4  Potenciál technologických oblastí z pohľadu VaV organizácií 

Potenciál technologických oblastí bol hodnotený respondentami (verejné VaV organizácie) 

z pohľadu aktuálneho zamerania vlastných VaV aktivít a významnosti v horizonte 5 rokov. 

Respondenti hodnotili významnosť aj z hľadiska súčasných potrieb priemyslu a očakávaných 

potrieb v horizonte 5 rokov. To umožnilo identifikovať potenciál pre spoluprácu medzi 

verejnými VaV organizáciami a podnikmi (vrátane prienikov ponuky a dopytu) v jednotlivých 

technologických doménach.  

Pokročilá robotika 

Aktuálne pôsobenie verejných VaV organizácii v oblasti priemyselnej robotiky považuje za 

veľmi dôležité až 47% respondentov. Žiadny respondent nepovažuje pokročilú robotiku za 

absolútne nepodstatnú (hodnotenie 5). Viac ako 60% respondentov považuje robotiku 

z hľadiska aktuálneho pôsobenia verejných VaV organizácií za podstatnú (hodnotenie 1+2). 

V horizonte 5 rokov považuje orientovanie verejných VaV organizácií na pokročilú robotiku za 

veľmi dôležitú až 58,8% respondentov. Až 76,5% respondentov považuje pokročilú robotiku 

v horizonte 5 rokov za podstatnú (1+2). 

Doména pokročilá robotika je relevantná potrebám priemyslu. Až 70,6% respondentov 

považuje pokročilú robotiku za veľmi dôležitú z hľadiska súčasných potrieb priemyslu. 

V horizonte 5 rokov ju považuje za veľmi dôležitú až 82,3% respondentov. Významnosť 

pokročilej robotiky rastie jednak v prostredí verejných VaV organizácii, ale aj podnikov. Jedná 

sa o technologickú oblasť, ktorá je považovaná za najvýznamnejšiu z hľadiska budúcich 

potrieb priemyslu. Je zrejmý prienik potenciálu spolupráce verejných VaV organizácii 

a priemyslu v oblasti pokročilej robotiky.  
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Graf 66 Zhodnotenie dôležitosti pokročilej robotiky (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Okrem toho verejné VaV organizácie už v súčasnosti spolupracujú na riešení VaV projektov 

v spolupráci s priemyselnými partnermi. Respondenti uviedli postupný nárast spoluprác v tejto 

technologickej doméne. V oblasti pokročilej robotiky sa jedná o spoluprácu s mnohými 

domácimi a zahraničnými podnikmi. Respondenti uvádzali spoluprácu s: 

Matador, a.s., Photoneo, s.r.o, Aerobtec, Schunk, KUKA, ZŤS VVÚ Košice, Microstep, 

Symartech, VUEZ, UAVONIC, B+R, IQLOGY, NMS, PZ, a.s., Joanneum Research 

Forschungsgesselschaft GmbH, Sonsodrive GmbH, Volkswagen Slovakia, a.s., ABB Slovakia, 

s.r.o, EVPU, RMC, s.r.o, VUJE Trnava, Javys, a.s., Masam s.r.o, Spinea s.r.o, Mineabea Intec, 

B and R Industrial Automation, Kybernetika, s.r.o, Kybernetes, s.r.o, Siemens, s.r.o, 

MinebeaMitsumi, Tatravagónka, a.s. 

 

Priemyselný internet a IoT 

Pôsobenie verejných VaV organizácií v doméne priemyselný internej a IoT považuje 

v súčasnosti za podstatné (hodnotenie 1+2) až 66,6% respondentov (55,5% za veľmi dôležité). 

V horizonte 5 rokov došlo k nárastu dôležitosti domény, pričom väčšina verejných VaV 

organizácií (83%) ju považuje za relevantnú (1+2) z hľadiska zamerania vlastných VaV aktivít. 

V prípade potrieb podnikov boli zistené rovnaké trendy. V horizonte 5 rokov došlo k nárastu 

vnímania celkovej dôležitosti (1+2) tejto domény z hľadiska potrieb podnikov. V súčasnosti ju 

považuje za podstatnú (1+2) pre priemysel 77,7% respondentov a v horizonte je 5 rokov je to 

93% respondentov.  
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Graf 67 Zhodnotenie dôležitosti priemyselného internetu a IoT (%) 

 

Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Verejné VaV organizácie spolupracujú s podnikmi na riešení rôznych VaV projektov. V oblasti 

priemyselného internetu a IoT uviedli respondenti spoluprácu s firmami: 

Aerobtec, Sova Digita, a.s., Photoneo, s.r.o, Matador, a.s., Volkswagen Slovakia, a.s., ABB 

Slovakia, s.r.o, FPT Slovakia, s.r.o, Rolus, s.r.o, Decent group, a.s,, VUJE Trnava, RMC, s.r.o, 

Qintec a.s., Continental Matador Rubber, s.r.o., Control System, s.r.o, BSH-Bosh and Siemens 

GmbH, US Steel, FPT Slovakia, s.r.o, Innogy, Rockwell Automation, IBM, Pantek, s.r.o, 

Siemens, s.r.o EVPU, Humusoft, Robotec, s.r.o, Matador, a.s. 

Simulácia 

Až 70% respondentov považuje aktuálne pôsobenie verejných VaV organizácií v doméne 

simulácia za veľmi dôležité. Celkovo 90% respondentov považuje pôsobenie v tejto doméne 

za podstatné (1+2) z hľadiska vlastnej orientácie VaV aktivít. To poukazuje na význam tejto 

témy z hľadiska súčasného pôsobenia verejných VaV organizácií. Z hľadiska vnímania 

domény došlo v prípade verejných VaV organizácií v horizonte 5 rokov k miernemu nárastu 

kumulatívnej významnosti (1+2).  

Z pohľadu potrieb priemyslu sa jedná o tému, ktorá je aktuálne považovaná za veľmi dôležitú 

pre 52,6% respondentov. Skoro 89% respondentov ju považuje za podstatnú (hodnotenie 

1+2). V oblasti rozvoja priemyslu sa očakáva nárast významnosti simulácií a to až podľa 94,7% 

respondentov (hodnotenie 1+2).  
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Graf 68 Zhodnotenie dôležitosti simulácie (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Aj v oblasti simulácií je rozvinutá spolupráca medzi podnikmi a verejnými VaV organizáciami, 

ktorá má podľa vyjadrenia respondentov vzrastajúcu tendenciu. V oblasti simulácií 

spolupracujú VaV organizácie skutočne s množstvom domácich a najmä zahraničných firiem, 

resp. s pobočkami zahraničných firiem na Slovensku. Respondenti uvádzali spoluprácu 

s firmami:  

Humusoft, Sova, Digital, a.s., Photoneo, s.r.o, Matador, a.s., Volkswagen Slovakia, a.s., ABB 

Slovakia, s.r.o, Siemens, s.r.o, MAT obaly, s.r.o,, VUJE Trnava, ProGridTech, a.s, RMC, s.r.o, 

Siemens, s.r.o, Scheidt and Bachmann Slovensko s.r.o, Betamont, s.r.o, AŽD Praha, Prví 

Signální, a.s., Signalbau, a.s., Simiens Mobility GmbH, Kybernetika, s.r.o, Rockwell 

Automation, US Steel, Tatravagónka, a.s., Panasonic Industrial Devices, ZF Slovakia, ON 

Semiconductor Slovakia, a.s., Brose Prievidza, spol. s.r.o, EVPU, Humusoft, Robotec, s.r.o, 

Matador, a.s., , Materialise, RR Slovakia, PSL a.s., R and D Mold Machining s.r.o., Reggiana 

Riduttori, Thyssenkrupp. 
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Rozšírená realita 

Pôsobenie verejných VaV organizácii v téme rozšírená realita je respondentami vnímané ako 

relatívne menej dôležité v porovnaní s technologickými doménami uvedenými vyššie. Za veľmi 

dôležitú je považovaná len v prípade 35,3% respondentov. Celkovo 46,9% respondentov 

považuje tému za podstatnú (hodnotenie 1+2). V horizonte 5 rokov je oblasť rozšírenej reality 

hodnotená ako podstatná (1+2) v prípade 64,7% respondentov. To poukazuje na potenciál 

témy z hľadiska vnímania verejnými VaV organizáciami.  

Identické trendy boli zaznamenané aj v prípade hodnotenia dôležitosti technologickej domény 

rozšírená realita z hľadiska potrieb priemyslu. V súčasnosti je téma považovaná za veľmi 

dôležitú pre priemysel v prípade 35,3% respondentov a v horizonte 5 rokov až v prípade 47% 

respondentov. Jedná sa o relevantnú tému pričom pri kumulatívnom pohľade (1+2) došlo 

k nárastu významnosti z pohľadu 52% na 71% respondentov.  

Graf 69 Zhodnotenie dôležitosti rozšírenej reality (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Taktiež aj v tejto oblasti existuje spolupráca verejných VaV organizácií s priemyselnými 

podnikmi. V oblasti rozšírenej reality uvádzali respondenti spoluprácu s týmito firmami: 

US Steel, Pantek s.r.o, Siemens, s.r.o, TBH Technik, Tatravagónka, a.s., APONI, s.r.o. 

Aditívna výroba 

Verejné VaV organizácie považujú aditívnu výrobu za veľmi dôležitú v prípade cca. 29,4% 

respondentov a to rovnako v súčasnosti ako aj o 5 rokov. Výrazný posun je badateľný vo 

vnímaní významnosti aditívnej výroby, kde hodnotu 2 pridelilo v súčasnosti 6% respondentov, 

avšak o 5 rokoch až 23,5% respondentov. Dôležitosť aditívnej výroby z hľadiska zamerania 

verejných VaV organizácii tak rastie (v zohľadnení hodnotení 1+2). Dokumentuje to aj výrazný 
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pokles v hodnotení na stupnici 3 a 4. To poukazuje na predpoklad rastu technologickej domény 

v prostredí verejných VaV organizácií.  

Významnosť aditívnej výroby narastie aj v prípade priemyslu. V súčasnosti ju považuje za 

veľmi dôležitú 18,7% respondentov a o 5 rokov 31%. Kumulatívne možno považovať 

technologickú doménu za podstatnú (hodnotenie 1+2), pričom sa očakáva rast  dôležitosti 

z hľadiska respondentov. V súčasnosti ju považuje za podstatnú (1+2) pre priemysel 50% 

respondentov, v horizonte 5 rokov až 81%. Okrem toho došlo k výraznému poklesu 

hodnotenia respondentov na škále 3-5. 

Graf 70 Zhodnotenie dôležitosti aditívnej výroby (%) 

 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Taktiež v oblasti aditívnej výroby existuje rozvinutá spolupráca medzi verejnými VaV 

organizáciami a priemyslom. Verejné VaV organizácie zapojené do prieskumu uviedli, že 

spolupracujú najmä s týmito podnikmi: 

Sova Digita, a.s, Photoneo, s.r.o, Matador, a.s., Volkswagen Slovakia, s.r.o, ABB Slovakia, 

s.r.o, Siemens, s.r.o, Spinea s.r.o, Magneti Marelli, Faurécia, Oerlikon, Biomedical 

Engineering, s.r.o, Premet, Trilab. 

Big data 

Technologickú doménu big data považuje aktuálne za veľmi dôležitú z hľadiska verejných VaV 

organizácií až 50% respondentov. Až 75% respondentov považuje tému za podstatnú 

(odpovede 1+2). V horizonte 5 rokov ju považuje z hľadiska zamerania verejných VaV 

organizácií za veľmi dôležitú až 62,5% respondentov. Celkovo 37,5% respondentov považuje 

túto oblasť za veľmi dôležitú z hľadiska aktuálnych potrieb podnikov. V horizonte 5 rokov ju za 

veľmi dôležitú považuje 56% všetkých respondentov a až 81% za podstatnú (hodnotenie 1+2). 
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To poukazuje na predpokladaný rast záujmu o doménu jednak z hľadiska verejných VaV 

organizácií, ale aj podnikov.  

Graf 71 Zhodnotenie dôležitosti Big data (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Podniky intenzívne spolupracujú s verejnými VaV organizáciami aj v rámci tém domény Big 

data, pričom sa jedná o rôznorodé projekty. VaV tímy uvádzali spoluprácu s nasledovnými 

firmami: 

Sova Digital, a.s., Photoneo, s.r.o, Matador, a.s., Volkswagen Slovakia, a.s, ABB Slovakia, 

s.r.o, Siemens s.r.o, Automation Group, Slovnaft, a.s., Neurocast, Volkswagen Slovakia, a.s, 

SimpleCell Network Slovakia, a.s., Microsoft, Siemens, s.r.o, US Steel, Pantek, s.r.o., Innogy, 

Exponea, Sféra, Orange, Zľava dňa. 

Cloud 

Vnímanie technologickej domény respondentami je rôzne z hľadiska aktivít verejných VaV 

organizácií a potrieb priemyselných podnikov. Rovnaký počet verejných VaV organizácií ju 

považuje, z hľadiska  svojej orientácie, za veľmi dôležitú (28%) v súčasnosti, ale aj o 5 rokov. 

Rozdiel je v hodnotení významný (hodnotenie 2) kde v horizonte 5 rokov dochádza k nárastu, 

a za významnú ju považuje celkovo 28,6% respondentov.  

Cloudové riešenia sú relevantné aj z hľadiska priemyslu. V súčasnosti túto technologickú 

doménu považuje za veľmi dôležitú 28,6% respondentov a za podstatnú (1+2) 50% 

respondentov. V horizonte 5 rokov ju považuje za dôležitú z hľadiska priemyslu až 61,5% 

respondentov a podstatnú (hodnotenie 1+2)%.  

Zistenia poukazujú na nárast dôležitosti v prostredí verejných VaV organizácií, ale najmä 

podnikov, kde sa predpokladá rast v horizonte 5 rokov.  

0

10

20

30

40

50

60

70

aktuálne VaV
zameranie

zameranie o 5 rokov aktuálne potreby
priemyslu

potreby priemyslu o 5
rokov

1 2 3 4 5



 
 
 
 
 
 
 

 
 

150 

Graf 72 Zhodnotenie dôležitosti Cloud (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Aj v prípade technologickej domény cloud sa rozvíja spolupráca medzi podnikmi a verejnými 

VaV organizáciami. Verejné VaV organizácie spolupracujú s nasledovnými podnikmi:  

Indra Sistemas SA, Neurocast, Continental Matador Rubber, s.r.o, Betamont,s r.o, FPT 

Slovakia,s r.o., IBM, Microsoft 

Kybernetická bezpečnosť 

Hodnotenie aktuálnej dôležitosti technologickej domény kybernetická bezpečnosť poukázalo 

na to, že až 26,7% respondentov ju považuje za veľmi dôležitú a 53% respondentov za 

podstatnú (hodnotenie 1+2). V horizonte 5 rokov sa z pohľadu verejných VaV organizácii 

predpokladá, že dôjde k nárastu dôležitosti. Za veľmi dôležitú o 5 rokov ju považuje 40% 

respondentov a 66,7% za podstatnú (1+2). 

Z pohľadu priemyslu je hodnotenie podobné. V súčasnosti ju z hľadiska aktuálnych potrieb 

priemyslu považuje za veľmi dôležitú 46,7% respondentov. V horizonte 5 rokov sa očakáva 

výrazné zvýšenie dôležitosti, pričom za veľmi dôležitú považujú kybernetickú bezpečnosť až 

66,7% respondentov. Za podstatnú (1+2) v oblasti budúcich potrieb priemyslu je považuje 87% 

respondentov. Nárast dôležitosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti je zrejmý najmä v prípade 

priemyslu.  
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Graf 73 Zhodnotenie dôležitosti kybernetickej bezpečnosti (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Aj v rámci technologickej domény kybernetická bezpečnosť sa rozvíja určité, limitované 

množstvo spoluprác medzi verejnými VaV organizáciami a podnikmi. Oslovené VaV tímy 

uviedli spoluprácu v kybernetickej bezpečnosti iba s dvoma podnikmi: Decent group, a.s., 

Continental Matador Rubber, s.r.o. 

Umelá inteligencia 

Zameranie verejných VaV organizácií na umelú inteligenciu považuje aktuálne za veľmi 

dôležité až 62,5% respondentov. V horizonte 5 rokov je však umelá inteligencia vnímaná ako 

veľmi dôležitá v prípade 68,7% respondentov.  

V prípade potrieb priemyslu je súčasné vnímanie dôležitosti mierne vyššie. Za veľmi dôležitú 

pre priemysel v súčasnosti považuje umelú inteligenciu 66,7% respondentov a za podstatnú 

(1+2) 73,2% respondentov. V horizonte 5 rokov je považovaná umelá inteligencia za veľmi 

dôležitú rovnakým počtom respondentov, však celkové vnímanie dôležitosti (1+2) narástlo 

v prípade 86,7% všetkých respondentov 
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Graf 74 Zhodnotenie dôležitosti umelej inteligencie (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Oslovené VaV organizácie uviedli, že v súčasnosti spolupracujú s rôznymi typmi domácich, či 

zahraničných firiem v oblasti umelej inteligencie. Ide o firmy ako: Datalan, T-Systems Slovakia, 

Automation Group, Neurocast, Contintntal Matador Rubber, s.r.o, Betamont, s.r.o, Kybernetes, 

s.r.o, Microsoft, US Steel, IBM, Siemens, s.r.o, Eset, Softec, Unicorn, Kistler, QBSW, Gratex, 

Geneton, Accenture, Asseco, Atos It Solutions, Continental Matador Rubber, s.r.o. 

4.5.5  Infraštruktúrne kapacity 

Schopnosť tímov verejných VaV organizácii realizovať kvalitný VaV a spolupracovať 

s podnikmi je determinovaná dostupnosťou kvalitnej infraštruktúry.  

Prieskum ukázal, že len 65% tímov disponuje technologickým vybavením dostatočným pre 

realizáciu kvalitného VaV v súčasnosti. Až 40% respondentov považuje súčasné 

technologické vybavenie za neporovnateľné s vybavením pracovísk rozvinutých krajín. To 

poukazuje na veľký infraštruktúrny dlh verejných VaV organizácií v témach Industry 4.0, ktorý 

spôsobuje suboptimálnu výkonnosť jednotlivých VaV tímov. 

Celkovo 95% respondentov, ktorými boli manažéri verejných VaV organizácií uviedli, že 

nedisponujú dostatočným technologickým vybavením potrebným pre realizáciu kvalitného 

VaV v horizonte 5 rokov.  

Súčasný stav technologického vybavenia pracovísk tak v horizonte 5 rokov zásadným 

spôsobom obmedzuje medzinárodnú VaV konkurencieschopnosť tímov verejných VaV 

organizácii pôsobiacich v témach Industry 4.0. Tento fakt bude mať vplyv na zapájanie 

slovenských pracovísk do medzinárodných VaV sietí.  

Podobný problém bol identifikovaný aj v oblasti spolupráce s podnikmi. Len 55% respondentov 

z prostredia verejných VaV organizácií považuje aktuálne technologické vybavenie za 
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dostatočné pre riešenie problémov podnikov. To indikuje, že súčasné technologické vybavenie 

je menej vhodnejšie na realizáciu projektov orientovaných na potreby podnikov čo čiastočne 

vyplýva aj z mechanizmov hodnotenia verejných VaV organizácií s preferovaním 

scientometrických výstupov a spolupráca s reálnou ekonomikou je hodnotená v nedostatočnej 

miere.    

Graf 75  Hodnotenie technologického vybavenia pre realizáciu VaV pre potreby podnikov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Závažnejšie je však zistenie, že len 10,5% respondentov považuje súčasné technologické 

vybavenie za vhodné pre realizáciu projektov podľa potrieb priemyslu v horizonte 5 rokov. 

Drvivá väčšina organizácií verejných VaV pracovísk (89,5%) nepovažuje aktuálne 

technologické vybavenie za dostatočné na realizáciu budúcich projektov orientovaných na 

riešenie reálnych problémov firiem.  

To znamená, že v prípade ak nebude podporená technologická obnova a rozvoj konkrétnych 

pracovísk pôsobiacich v doménach Industry 4.0 tak dôjde nie len k zníženiu VaV výkonnosti, 

ale aj schopnosti realizácie projektov podľa potrieb priemyslu, ako aj ich schopnosti 

spolupracovať s priemyselnými podnikmi.  

4.6. Analýza možností a potenciálu podnikov 

4.6.1 Technologické zameranie podnikov 

Mapovanie bolo zamerané na určenie technologických oblastí v ktorých podniky realizujú 

výskum a vývoj. Jednalo sa o podniky, ktoré boli identifikované verejnými VaV organizáciami 

ako strategickí nadpriemerne kvalitní partneri. Do mapovania boli zahrnuté rôzne typy 

podnikov z hľadiska veľkostnej a vlastníckej štruktúry. Jednalo sa o malé a stredné podniky, 

ale aj o veľké nadnárodné podniky (MNC). 
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Všetky podniky zapojené do prieskumu pôsobia v rámci viacerých technologických domén 

konceptu Industry 4.0. Len jeden MNC uviedol pôsobenie v rámci všetkých oblastí. Najviac 

podnikov realizuje VaV v jednej technologickej oblasti. Vyšší počet firiem realizuje VaV v troch 

doménach. V štyroch a viacerých doménach realizuje VaV ustálený počet podnikov. Uvedené 

zistenia indikujú špecializáciu podnikov na niektoré technologické domény.  

Graf 76  Počet podnikov v jednotlivých technologických doménach  

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Najviac podnikov, až 61% uviedlo realizáciu výskumno-vývojových aktivít v doméne simulácia, 

ktorá je nasledovaná priemyselným internetom (55,5%), pokročilou robotikou (50%) a umelou 

inteligenciou (50%). Najmenej podnikov uviedlo aktivity v oblasti aditívnej výroby.  

Graf 77  Pôsobenie podnikov v jednotlivých technologických doménach (%). 
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Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že najviac podnikov zapojených do prieskumu pôsobí 
v oblastiach: 

 Pokročilá robotika 

 Priemyselný internet a IoT 

 Simulácia 

 Umelá inteligencia 

Tieto technologické domény predstavujú až 59% možností vybraných respondentami. 
V uvedených technologických oblastiach sa realizuje najviac VaV aktivít podnikmi 
(respondentami).  

Na druhej strane podniky realizujú najmenej VaV aktivít v oblastiach: 

 Kybernetická bezpečnosť 

 Aditívna výroba 

 Cloud 

Spolupráca s inými podnikmi 

Kľúčovým faktorom zrýchľujúcim technologický rozvoj je spolupráca s inými typmi organizácií 

realizujúcich výskumno-vývojové aktivity. Až 66,7% respondentov/podnikov uviedlo, že 

spolupracuje s inými podnikmi na výskumno-vývojových aktivitách.  

Podniky v najvyššej miere spolupracujú s inými podnikmi v nasledovných oblastiach: 

 Priemyselný internet a IoT 

 Pokročilá robotika 

 Simulácia. 

Spoluprácu s inými podnikmi v oblasti priemyselného internetu a IoT uviedlo až 27,8% 

respondentov. V doménach Pokročilá robotika a Simulácia uvádzalo spoluprácu zhodne po 

22% respondentov. Najnižšia miera spolupráce medzi podnikmi bola zistená v doméne Umelá 

inteligencia.  
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Graf 78  Spolupráca s inými podnikmi v jednotlivých technologických oblastiach (%) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Uvedené zistenia poukazujú na existenciu spolupráce rôznej intenzity medzi podnikmi vo 

všetkých oblastiach Industry 4.0. Jeden z respondentov uviedol ako dôvod preferovania 

spolupráce s iným podnikom pred verejnou VaV organizáciou: 

„Vybraná spoločnosť má tím pracovníkov z akademického prostredia s bohatými 

skúsenosťami v predmetných oblastiach a dobrými referenciami“. 

Spolupráca s verejnými VaV organizáciami 

Až 94% respondentov uviedlo, že v rámci realizácie VaV spolupracujú s domácimi VaV 

organizáciami. Respondent, ktorý neuviedol spoluprácu, je z kategórie veľkého podniku 

a spoluprácu s domácimi verejnými VaV organizáciami nepovažuje za strategicky dôležitú, 

pričom z pohľadu domácich verejných VaV bol určený ako strategicky významný partner.  

Podniky uviedli, že spolupracujú s verejnými VaV organizáciami vo všetkých oblastiach 

okrem aditívnej výroby a kybernetickej bezpečnosti. Respondenti uvádzali prioritné oblasti 

spolupráce s verejnými VaV organizáciami, pričom z ich hľadiska neboli tieto dve oblasti 

prioritou (viď. nižšie). Toto obmedzenie je spôsobené štruktúrou respondentov, ktorí sa zapojili 

do realizovaného prieskumu. Verejné VaV organizácie takúto spoluprácu deklarovali. 

Najvyššia miera spolupráce je zistená v rámci34: 

 Pokročilá robotika 

 Priemyselný internet a IoT 

 Simulácia 

                                                 
34 Zistenia ukazujú trendy v spolupráci a to aj napriek zmieneným obmedzeniam vyplývajúcim 
z respondentov, ktorý sa zapojili do prieskumu.  
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 Umelá inteligencia 

Graf 79  Spolupráca verejnými VaV organizáciami v jednotlivých technologických oblastiach (%) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Najviac podnikov spolupracuje s verejnými VaV organizáciami v oblasti pokročilej robotiky, 

ktorú určilo až 44,4% respondentov. Pokročilá robotika je tak oblasťou s najvyššiu mierou 

spolupráce identifikovanej v rámci skupiny podnikov a VaV organizácií.  

4.6.2 Potenciál technologických oblastí z pohľadu podnikov 

Podniky hodnotili technologické domény z hľadiska ich dôležitosti pre spoluprácu s VaV 

organizáciami a ich vlastných potrieb. Oba hodnotenia sa realizovali z hľadiska aktuálneho 

vnímania a následne z hľadiska očakávaní v horizonte 5 rokov. Hodnotenie technologických 

oblastí sa uskutočnilo na škále 1-5 (1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné). 

Respondenti sa vyjadrovali ku každej technologickej doméne samostatne.  

Pokročilá robotika 

Respondenti považujú technologickú doménu pokročilá robotika z hľadiska aktuálnej 

spolupráce s verejnými VaV organizáciami za podstatnú, pričom až 72% respondentov ju 

hodnotilo v kategórii 1+2. Za veľmi dôležitú ju označilo 27,3% respondentov. V súčasnosti ju 

považuje za absolútne nepodstatnú (5) rovnako 27,3 % respondentov. Žiadny z respondentov 

neuviedol hodnotenie v stupňoch 3 a 4. V horizonte 5 rokov došlo k výraznému nárastu 

hodnotenia v kategórii veľmi dôležité. Došlo k nárastu až o cca. 50%. Spoluprácu s verejnými 

VaV organizáciami v oblasti robotiky tak považuje z perspektívneho hľadiska za veľmi dôležitú 

až 54,5% respondentov. To poukazuje na rastúci potenciál spolupráce v rámci tejto 

technologickej domény.  
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Graf 80  Zhodnotenie dôležitosti pokročilej robotiky (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Dôležitosť pokročilej robotiky z hľadiska súčasných potrieb podnikov je veľmi vysoká, pričom 

až 75% respondentov hodnotilo dôležitosť v kategóriách 1 a 2. Až 50% podnikov považuje 

priemyselnú robotiku za veľmi dôležitú. V horizonte 5 rokov sa predpokladá nárast 

významnosti priemyselnej robotiky z hľadiska potrieb podnikov. Až 69% respondentov 

považuje túto technologickú doménu za veľmi dôležitú a 84,6% podnikov ju hodnotilo 

v kategórii 1+2. Uvedené zistenia poukazujú na očakávaný nárast jednak významu 

technologickej oblasti, ale aj potreby spolupráce s verejnými VaV organizáciami.  

Priemyselný internej a IoT 

Spoluprácu s verejnými VaV organizáciami považuje za podstatnú (1+2) len 36% 

podnikov/respondentov. Významnosť takejto spolupráce v horizonte 5 rokov považuje až 75% 

podnikov za podstatnú (1+2). Celkovo 33% respondentov ju po piatich rokoch hodnotilo ako 

veľmi dôležitú. Budúca spolupráca bola hodnotená ako nezaujímavá (4+5) pre 8% 

respondentov. Z hľadiska aktuálnych potrieb priemyselných podnikov sa jedná o významnú 

prioritu (1+2) podľa 46% respondentov. Celkovo 31,7% respondentov uvádzalo, že sa jedná 

o veľmi dôležitú oblasť z hľadiska ich rozvoja.  
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Graf 81  Zhodnotenie dôležitosti priemyselného internetu a IoT (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

V horizonte 5 rokov došlo k nárastu až o 20 p.b. v rámci hodnotenia ako veľmi významný. 

Celkovo až 84% respondentov považuje priemyselný internet za významný (1+2). V rámci tejto 

technologickej domény je zaznamenaný nárast jednak z hľadiska potrieb podnikov, ale aj ich 

spolupráce s verejnými VaV organizáciami.  

Simulácia 

V tejto technologickej doméne považuje 25% respondentov aktuálnu spoluprácu s VaV 

organizáciami za veľmi dôležitú. Takáto spolupráca bola považovaná za významnú (1+2) 

v prípade až 58% respondentov. V horizonte 5 rokov je očakávaný nárast dôležitosti, pričom 

až 36% respondentov ju považuje za veľmi dôležitú a 72% za významnú (1+2). Z pohľadu 

potrieb podnikov boli zaznamenané podobné trendy. V súčasnosti považuje simulácie za 

veľmi dôležité 23% podnikov. V horizonte 5 rokov to je 35,7% respondentov.  

V kumulatívnom pohľade (1+2) považuje túto technologickú doménu za významnú 70% 

respondentov. Z hľadiska potrieb priemyslu nebolo pridelené negatívne hodnotenie 

významnosti (5) z hľadiska súčasných ani očakávaných potrieb podnikov.  
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Graf 82  Zhodnotenie dôležitosti simulácie (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Rozšírená realita 

Aktuálna spolupráca s verejnými VaV organizáciami je podnikmi hodnotená ako veľmi dôležitá 

len 10% respondentov. Celkovo len 20% respondentov považuje aktuálnu spoluprácu za 

významnú (1+2). V horizonte 5 rokov je predpokladaný nárast významnosti spolupráce. 

Celkovo 30% respondentov hodnotí budúcu spoluprácu ako veľmi dôležitú čo predstavuje 

nárast o 20 p.b. a v porovnaní so súčasným stavom sa jedná o nárast o 200%.  

Graf 83  Zhodnotenie dôležitosti rozšírenej reality (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 
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Technologická doména rozšírená realita je považovaná z hľadiska aktuálnych potrieb za veľmi 

dôležitú v prípade 9% respondentov. V prípade 45% respondentov bola v súčasnosti 

hodnotená ako významná (1+2). V horizonte piatich rokov sa predpokladá nárast dôležitosti 

rozšírenej reality, pričom až 27% respondentov ju považuje za veľmi dôležitú. Celkovo 73% 

respondentov ju hodnotilo v horizonte 5 rokov ako podstatnú pre rozvoj (1+2). 

Aditívna výroba 

Respondenti ktorí sa zapojili do prieskumu nepovažujú aktuálnu spoluprácu v oblasti aditívna 

výroba s verejnými VaV organizáciami za dôležitú. Až 33% respondentov uviedlo, že súčasná 

spolupráca v tejto technologickej doméne je absolútne nepodstatná. Celková spolupráca je 

v prípade 55% respondentov nepodstatná (4+5). Zistenie je v zhode s hodnotením aktuálnych 

potrieb podnikov, pričom žiadny respondent neoznačil aditívnu výrobu ako veľmi dôležitú (1), 

Hodnotenie ako dôležité (2) pridelilo len 20% respondentov.  

Graf 84  Zhodnotenie dôležitosti aditívnej výroby (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Na druhej strane však podniky predpokladajú významný nárast spolupráce s verejnými VaV 

organizáciami v tejto oblasti. Až 44,4% respondentov hodnotilo spoluprácu v horizonte 5 rokov 

ako dôležitú (2). V oblasti spolupráce podnikov a verejných VaV organizácií je možné 

predpokladať veľký nárast spolupráce. Zistenie taktiež koreluje s očakávanými potrebami 

podnikov. Až 70% respondentov považuje aditívnu výrobu za významnú (1+2) v horizonte 5 

rokov. To poukazuje na rastúci potenciál uplatnenia technológií aditívnej výroby aj v prípade 

podnikov, ktoré v tejto oblasti v súčasnosti nerealizujú aktivity.  

Big data 

Iba 10 % respondentov  považuje súčasnú spoluprácu v doméne big data s verejnými VaV 

organizáciami za veľmi dôležitú. Celkovo 30% respondentov ju považuje za významnú (1+2). 

V horizonte 5 rokov sa hodnotenie dôležitosti spolupráce podnikov s verejnými VaV 
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organizáciami zvýšilo. Celkovo 30% respondentov (+200%) považuje takúto spoluprácu za 

veľmi dôležitú a až 60% za významnú (1+2). 

Graf 85 Zhodnotenie dôležitosti Big data (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Z hľadiska aktuálnych potrieb podnikov sa jedná o prioritu, ktorú považuje za dôležitú len 18% 

respondentov. Hodnotenie v kategórií veľmi dôležitý narástlo na 33% v prípade hodnotenia 

významnosti potrieb podnikov o 5 rokov. Po 5 rokoch je táto technologická oblasť považovaná 

za významnú (1+2) až 75% podnikov.  

Cloud 

Hodnotenie v technologickej doméne Cloud ukázalo, že za dôležitú (2) z hľadiska spolupráce 

s verejnými VaV organizáciami považuje túto oblasť 40% respondentov. Hodnotenie takejto 

spolupráce ako veľmi významné (1) neoznačil žiadny respondent. Na druhej strane v horizonte 

5 rokov sa predpokladá nárast spolupráce podniky-verejné VaV organizácie , ktorý očakáva 

50% respondentov (1+2). Až 20% podnikov túto budúcu spoluprácu považuje za veľmi 

dôležitú.  

V súčasnej dobe považuje pôsobenie v tejto doméne za veľmi dôležité 18% podnikov a 45% 

za významné (1+2). Meniace sa potreby podnikov dokumentuje aj to, že až 75% respondentov 

považuje túto širokú a rozvíjajúcu sa oblasť za významnú (1+2) o 5 rokov (25% za veľmi 

významnú). 
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Graf 86  Zhodnotenie dôležitosti Cloud (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Kybernetická bezpečnosť 

Aktuálna spolupráca v oblasti kybernetickej bezpečnosti je veľmi dôležitá v prípade 27% 

respondentov zapojených do prieskumu. V horizonte 5 rokov hodnotilo dôležitosť takejto 

spolupráce za veľmi dôležitú až 45% respondentov čo poukazuje na nárast spolupráce 

podniky – verejné VaV organizácie.  

Graf 87 Zhodnotenie dôležitosti kybernetickej bezpečnosti (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Podniky považujú doménu kybernetickej bezpečnosti za veľmi dôležitú a to až v prípade 58% 

respondentov. Do budúcnosti sa predpokladá významný nárast tejto oblasti, pričom až 66% 
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respondentov ju považuje za veľmi dôležitú. Celkovo 91% respondentov považuje 

kybernetickú bezpečnosť za významnú (1+2).  

Umelá inteligencia 

Podniky považujú súčasnú spoluprácu s verejnými VaV organizáciami v oblasti umelá 

inteligencia za veľmi dôležitú v 18% prípadov. Celkovo 54,5% respondentov označilo takúto 

spoluprácu za významnú (1+2). Celkové vnímanie významnosti (1+2) sa v horizonte 5 rokov 

nezmenilo, avšak došlo k výraznému presunu hodnotenia z kategórie významný na veľmi 

významný. Spoločnú spoluprácu s verejnými VaV organizáciami považuje za veľmi dôležitú 

36,4% respondentov z prostredia podnikov. 

Graf 88  Zhodnotenie dôležitosti umelej inteligencie (%) 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Uvedený rast hodnotenia dôležitosti spolupráce koreluje s nárastom významnosti 

technologickej domény  z hľadiska súčasných a budúcich potrieb podnikov. V súčasnosti 

umelú inteligenciu považuje za dôležitú z hľadiska vlastných rozvojových potrieb 15,4% 

podnikov. V horizonte 5 rokov to je až 42,8% respondentov. Celovo 78,6% respondentov 

považuje túto technologickú doménu za významnú (1+2) o 5 rokov z hľadiska vlastného 

rozvoja.  

4.6.3  Prínosy a bariéry spolupráce z pohľadu podnikov 

Prínosy spolupráce 

V rámci dotazníkového prieskumu boli mapované prínosy spolupráce podnikov s  verejnými 

VaV organizáciami. Prínosy boli hodnotené z pohľadu podnikov. V rámci mapovania boli 

respondentami hodnotené nasledovné prínosy:  

 Prístup k unikátnej infraštruktúre 

 Možnosť diskutovať problémy s odborníkmi 
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 Získanie najnovších vedeckých poznatkov 

 Možnosť vybrať si budúcich zamestnancov prostredníctvom spolupráce so študentami 

 Spolupráca na riešení veľmi komplikovaných tém 

 Získanie nových kontaktov 

 Zapojenie do medzinárodnej VaV spolupráce 

Mapovanie ukázalo rôznu významnosť jednotlivých prínosov vyplývajúcich zo spolupráce. Ako 

najvýznamnejšie tri prínosy hodnotené respondentami v najvyššej miere ako veľmi dôležité 

sú: 

 Možnosť diskutovať problémy s odborníkmi 

 Získanie nových kontaktov 

 Možnosť vybrať si budúcich zamestnancov prostredníctvom spolupráce so študentami 

V prípade výberu hodnotení ktoré získali najvyššie spoločné hodnotenie na škále 1+2 sa 

medzi najvýznamnejšie prínosy zaraďuje aj: 

 Získanie najnovších vedeckých poznatkov 

Skoro vo všetkých prípadoch boli využité aj negatívne hodnotenia (na šále 4 a 5) okrem dvoch 

študovaných prínosov a to: 

 Možnosť diskutovať problémy s odborníkmi 

 Spolupráca na riešení veľmi komplikovaných tém 

To znamená, že aj napriek tomu, že prínos Spolupráca na riešení veľmi komplikovaných tém 

nemal vysoké hodnotenie (1 + 2) nikto z respondentov tento prínos nepovažoval za 

nepodstatný. Preto ho možno považovať za jeden z hlavných prínosov spolupráce medzi 

podnikmi a verejnými VaV organizáciami.  
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Graf 89  Hodnotenie prínosov spolupráce 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Jednoznačne najnižšie hodnotenie získal: 

 Prístup k unikátnej infraštruktúre 

Tento parameter bol pozitívne (1+2) hodnotený len 29,4% respondentov.  

Uvedené zistenie poukazuje na skutočnosť, že primárnym prínosom verejných VaV 

organizácií nie sú infraštruktúrne kapacity, ale iné typy aktív pracovísk verejných VaV 

organizácií ako sú najmä znalosti, intelektuálne kapacity tímov, ale aj spolupráca so 

študentami. 

Bariéry spolupráce  

V rámci dotazníkového prieskumu boli mapované bariéry spolupráce medzi podnikmi 

a verejnými VaV organizáciami. V rámci prieskumu boli respondentami hodnotené nasledovné 

bariéry:  

 Nedostatok odborníkov na univerzitách/SAV 

 Nízka kvalita zmluvného výskumu - realizovaných výsledkov 

 Neochota riešiť projekty podľa nášho zadania 

 Nemožnosť využívať infraštruktúru vo VaV organizácii podľa našich potrieb 

 Požiadavka publikovať výsledky spoločných projektov 

 Nedostatočné zameranie VaV tímov na potreby praxe  

 Časový nesúlad medzi schopnosťami univerzít/SAV a našimi potrebami (potrebujeme 

výsledky skôr) 
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Aj v prípade mapovania bariér spolupráce sa ukázala veľká heterogenita vnímania bariér. 

Mapovanie ukázalo, že podniky považujú za tri najväčšie bariéry spolupráce, hodnotené ako 

veľmi dôležité, nasledovné faktory: 

 Časový nesúlad medzi schopnosťami univerzít/SAV a našimi potrebami (potrebujeme 

výsledky skôr) 

 Nedostatočné zameranie VaV tímov na potreby praxe  

 Požiadavka publikovať výsledky spoločných projektov 

Podľa toho, ktoré faktory získali najvyššie spoločné hodnotenie na škále 1+2, sa medzi 

najvýznamnejšie bariéry z pohľadu firiem zaraďujú aj: 

 Nízka kvalita zmluvného výskumu - realizovaných výsledkov 

 Nedostatok odborníkov na univerzitách/SAV 

Bolo zistené, že najmenej významný faktor z pohľadu firiem je: 

 Neochota riešiť projekty podľa nášho zadania 

Tento faktor bol považovaný za významný (1+2) len v prípade 25% respondentov.  

Zistenia, že infraštruktúra nemá v súčasnosti zásadný význam pre spoluprácu medzi podnikmi 

a verejnými VaV organizáciami sa potvrdili aj pri mapovaní bariér zabraňujúcich efektívnej 

spolupráci. Hodnotená bariéra „Nemožnosť využívať infraštruktúru vo VaV organizácii podľa 

našich potrieb“ bola respondentami taktiež hodnotená ako jedna z najmenej relevantných.  

Graf 90  Hodnotenie bariér spolupráce 

 
Poznámka: 1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 
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Okrem mapovaných efektov respondenti uvádzali v rámci dotazníkového prieskumu množstvo 

postrehov v oblasti bariér, ale aj možného nastavenia podporných mechanizmov, resp. 

cielenia podpory. Uvádzané názory predstavujú individuálne postrehy, pričom cieľom ich 

uvedenia je dokreslenie vnímania problematických oblastí zo strany podnikov. 

Postrehy a návrhy respondentov z prostredia podnikov: 

„Je potrebná väčšia aktivita a pripravenosť na spoluprácu na strane VaV organizácií. Niekoľko 

rokov naša spoločnosť oslovovala a oslovuje slovenské technické univerzity s ponukami na 

spoluprácu v konkrétnych projektoch v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja, takmer bez 

výsledku. Až na základe osobných kontaktov (zamestnali sme človeka, ktorý prišiel z 

akademického prostredia) sa podarilo rozbehnúť spoluprácu, aj to len s pracoviskami, na 

ktorých v minulosti pôsobil. Na porovnanie skúsenosť zo zahraničia, jedna z univerzít oslovila 

nás, lebo iniciovala výskum v oblasti, ktorou sme sa zaoberali.“ Uvedené konštatovanie 

poukazuje na potrebu posilňovania priamych väzieb medzi podnikmi a verejnými VaV 

organizáciami, ktoré sú kriticky dôležité pre rozvoj spoločnej spolupráce. Potvrdil ho aj iný 

respondent, ktorý uviedol: „Je potrebná ústretová komunikácia a pozitívny prístup na oboch 

stranách. Zlepšovanie schopnosti akceptovať limity VaV inštitúcií a priemyselných podnikov 

a zároveň obojstranná snaha o prekonávanie týchto limitov“. 

„Je podľa mňa potrebné aby verejné VaV organizácie sa viac zaujímali o činnosť firiem v ich 

okolí, podľa toho následne upravili svoju vedecko-výskumnú činnosť a študijné programy“. 

„Problémom je riešenie teoretických výskumu bez praktického uplatnenia, projekty bez 

business case (bez pridanej hodnoty pre prax)“. Tieto dva názory poukazujú na vnímanie 

realizácie časti VaV mimo potrieb praxe. 

„Firmy by mali mať dlhodobejšie vízie, VaV organizácie musia byť flexibilnejšie a participovať 

na výsledkoch finančne.“ 

„Problémom je obava VaV inštitúcií z „odverbovania“ šikovných absolventov/doktorandov a 

neochota vytvárať kolaboračné platformy, ale aj veľké očakávania finančných príspevkov a 

podpory zo strany praxe, avšak nízka ústretovosť, iniciatíva a prispôsobenie sa reálnym 

potrebám praxe vo VaV činnosti. Problémom je taktiež nedostatočná, resp. zlá komunikácia 

pri stanovení si strategických cieľov pre VaV spoločne s praxou a ich potrebami do budúcna.“ 

„Je potrebné aby boli univerzity proaktívne, budovali a udržiavali živé vzťahy s firmami, 

informovali o svojich výskumných plánoch a ponúkali spoluprácu.“ 

Podniky uvádzali potrebu efektívnejšej podpory v rôznych oblastiach: „Možno treba viac 

podporovať orientované projekty určené na priamu spoluprácu, vhodné aj pre menšie firmy a 

„startupy“, nie len veľké výzvy pre obrovské konzorcia. Mohlo by ísť o rýchle VaV projekty, 

niečo ako inovačné vouchre, ale s väčším rozpočtom na obdobie cca 2roky. Existujú 

všeobecné výzvy APVV, ale tu sa mi osobne zdá (na základe počtu projektov, ktoré prešli v 

spolupráci so súkromnou spoločnosťou), že takéto konzorcium je skôr brané ako nevýhoda 

ako výhoda.“ 
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„Je potrebné dať hlavne malým a stredným podnikom viac prijateľných príležitostí na 

financovanie týchto spoluprác (menej administratívneho zaťaženia a nezmyselných 

podmienok). Nakoľko ide častokrát o riešenie vysoko rizikových tém, ktoré vo výsledku 

nemusia priniesť očakávaný obchodný úspech, bolo by vhodné časť tohto finančného 

bremena prevziať a tým dať príležitosť verejným inštitúciám robiť výskum pre prax a nie len 

„do šuplíka“.  

„Je potrebná zvýšená podpora projektov medzi univerzitami a praxou – VaV organizáciami, 

univerzitami a výrobnými podnikmi, ako aj zvýšená informovanosť podnikov a VaV organizácii 

ohľadom výziev a možností spolupráce s univerzitami“. 

4.6.4 Infraštruktúrne kapacity 

Zisťovanie ukázalo, že až 83% podnikov považuje svoje aktuálne technologické vybavenie za 

dostatočné pre realizáciu kvalitného VaV. To môže byť ďalším dôvodom zistení týkajúcich sa 

vnímania infraštruktúr v prostredí verejných VaV organizácií. Podniky nemajú vlastné 

rozvojové bariéry z dôvodu absencie infraštruktúrnych kapacít.  

Všetci respondenti považujú súčasné technologické kapacity/vybavenie za porovnateľné 

s konkurenciou. To poukazuje na významnosť VaV infraštruktúry pre udržanie trhového 

postavenia a zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov.  

Na druhej strane však bol indikovaný možný budúci infraštruktúrny deficit v prostredí podnikov. 

Až 56% respondentov považuje súčasne technologické vybavenie svojej spoločnosti za 

nedostatočné pre realizáciu kvalitného VaV v horizonte 5 rokov. To poukazuje na rýchly 

technologický vývoj v tejto oblasti. Prípadný budúci infraštruktúrny deficit v prostredí podnikov 

môže viesť k zníženiu konkurencieschopnosti. Aktuálna kríza spôsobená COVID-19 môže 

obmedziť investičné a rozvojové aktivity podnikov čo môže mať budúce negatívne 

konsekvencie v podobe zníženia konkurencieschopnosti podnikov. To otvára priestor pre 

dobudovanie infraštruktúrnych kapacít v prostredí verejných VaV organizácií so zohľadnením 

budúcich potrieb firiem. V prípade vhodného cieleného získavania infraštruktúr podľa potrieb 

firiem je možné podporiť prehlbovanie spolupráce firiem s verejnými VaV organizáciami. 

Aj napriek zistenej nízkej významnosti infraštruktúr verejných VaV organizácií z hľadiska 

vnímaných rozvojových bariér, ale aj prínosov uviedlo 39% respondentov, že túto 

infraštruktúru využívajú na realizáciu rôznych rozvojových projektov. Táto spolupráca je 

základom pre jej zintenzívnenie v budúcnosti.  

Respondenti uviedli, že využívajú infraštruktúru na troch verejných VaV organizáciách a to: 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 Žilinská univerzita v Žiline 

 Technická univerzita v Košiciach 
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Respondenti okrem univerzít konštatovali spoluprácu zameranú na využívanie infraštruktúr aj 

v Národnom centre robotiky.35 

Graf 91  Hodnotenie technologického vybavenia pre realizáciu VaV  

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Vzhľadom na rýchly rozvoj technologických domén Industry 4.0 využíva až 39% respondentov 

infraštruktúru v zahraničí. Respondenti uviedli, že sa jedná o firemné zariadenie určené pre 

rozvoj celého koncernu. Jeden respondent uviedli, že sa jedná o globálnu korporátnu 

infraštruktúru. Takýto typ vysoko rozvinutých infraštruktúr si z finančných dôvodov môžu 

dovoliť len veľké multinacionálne firmy. Domáce podniky, ktoré sú často krát z kategórie 

malých a stredných podnikov sú preto znevýhodnené keďže nemajú prístup k takýmto 

unikátnym technologickým zariadeniam, ktoré vytvárajú základné predpoklady pre 

posilňovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom realizácie projektov s vysokou pridanou 

hodnotou.  

Zo strednodobého hľadiska tak môžu domáce malé a stredné podniky stratiť svoju trhovú 

pozíciu, príp. môže byť negatívne ovplyvnená ich schopnosť presadenia sa na spoločnom 

európskom, resp. globálnych trhoch. 

Uvedené vytvára predpoklady pre tvorbu unikátnych technologických infraštruktúr určených 

pre potreby (nie len) domácich podnikov (najmä z kategórie MSP).  

Jedným z možných prístupov je budovanie spoločných infraštruktúr, resp. pracovísk medzi 

verejnými VaV organizáciami a podnikmi. Celkovo 22% respondentov uviedlo, že už 

v súčasnosti prevádzkujú spoločnú VaV infraštruktúru/pracovisko s niektorou z verejných VaV 

                                                 
35 www.nacero.sk. Národné centrum robotiky je občianskym združením, ktoré je založené pod 
hlavičkou Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  
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organizácií. Jedná sa o spoločné špecializované laboratóriá, ktoré sa môžu využívať aj na 

vzdelávanie.  

Respondenti uviedli, že spoločná infraštruktúra je vybudovaná v spolupráci s tromi 
univerzitami: 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 Žilinská univerzita v Žiline 

 Technická univerzita v Košiciach 

Spoločná infraštruktúra/pracovisko je aj v rámci v Národného centra robotiky. 

O vybudovanie spoločnej VaV infraštruktúry/pracoviska s niektorou z verejných VaV 

organizácií prejavilo záujem 82% respondentov. Zvyšní respondenti sa k tejto oblasti 

nevyjadrili, t. j. neprejavili nezáujem o vybudovanie spoločného pracoviska.  

Záujem v doménach Industry 4.0 je napr. o vybudovanie: 

 10m anechoidnej testovacej komory za účelom merania vyžarovania SMPS. 

 vlastného kolaboratívneho robotického systému a testovanie vlastných algoritmov v 

simulácii a na hardvéri 

 pracovisko/ laboratórium pre vývoj a výskum v oblasti IoT a rozšírenej reality 

 spoločného pracoviska zameraného na vývoj robotických technológií a nástrojov 

agilnej výroby 

 pracovisko orientované na simulácie, umelú inteligenciu a IoT 

 spoločné laboratórium/pracovisko zamerané na automatizáciu výrobných procesov, 

robotiku a mechatroniku 

Okrem toho respondenti prejavili záujem o vybudovanie pracovísk komplementárnych 
k nosným technologickým oblastiam Industry 4.0. Jedná sa o: 

 pracovisko v oblasti zdravotníctva so zameraním na vývoj inteligentných systémov, 

umelej inteligencie, spracovanie obrazu, diagnostika obrazu, ultrazvukovú 

zobrazovaciu diagnostiku,  

 pracovisko zamerané na návrh a vývoj polovodičových prvkov a modulov pre výkonovú 

elektroniku, meniče a systémy premeny elektrickej energie. 

V oboch prípadoch sa jedná o oblasti priamo, alebo nepriamo prepojené s technologickými 

oblasťami Industry 4.0. 

Uvedený záujem indikuje presah konceptu Industry 4.0 do iných oblastí a vedných a 

technických disciplín. Hĺbkové rozhovory ukázalo, že pre efektívny VaV v niektorých 

technologických doménach spolupracujú tímy s pracoviskami z oblasti kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu. Jedná sa napr. o spoluprácu v oblasti priemyselného dizajnu. 

Spoluprácu s kultúrnym a kreatívnym priemyslom uviedlo 33% respondentov. Respondenti 

okrem toho uviedli spoluprácu s niektorými renomovanými pracoviskami realizujúcimi špičkový 

VaV zameraný na materiálový výskum.  
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O spoluprácu v iných vedeckých a technologických oblastiach má záujem viacero podnikov. 

Jeden, ktorý nemá vybudovanú spoluprácu v oblasti KKP uviedol, že v budúcnosti majú 

záujem o spoluprácu a to „ hlavne v oblasti dizajnu, nakoľko nielen samotná funkcionalita 

predáva, ale aj prevedenie, užívateľské rozhranie a pod.“ 

Zistenia potvrdzujú prepojenosť Industry 4.0 do iných oblastí. V prípade významného 

posilnenia tímov pôsobiacich v rôznych technologických doménach je možné očakávať spill-

over efekty a širšie generovanie rôznych priamych a nepriamych efektov.  

4.7. SWOT analýza 

SWOT analýza predstavuje nástroj analyzujúci interné a externé faktory ovplyvňujúce 

analyzovaný objekt. Identifikuje štyri faktory, a to silné a slabé stránky, ktoré má objekt štúdie, 

ako aj možné príležitosti a hrozby, ktorým je potrebné čeliť. Prvé dva faktory sú považované 

za interné, teda pod kontrolou sledovaného subjektu. Príležitosti a hrozby sú externé faktory, 

ktoré nemá sledovaný subjekt schopnosť priamo ovplyvniť, a je potrebné sa im prispôsobiť. 

Príležitosti a hrozby sú vnímané ako (dlhodobé) trendy, ktoré majú potenciál ovplyvniť 

jednotlivé tímy. V prípade príležitostí sa jedná o vonkajšie trendy, na ktoré nemajú tímy dosah, 

ale sú schopné ich zachytiť/využiť pre svoj rozvoj. V prípade hrozieb sa jedná o trendy, ktoré 

majú potenciál negatívne ovplyvňovať rozvoj jednotlivých tímov, avšak tímy ich nevedia 

(zásadným spôsobom) ovplyvniť. Do kategórií príležitosti a hrozby sú zaradené najmä 

rámcové faktory, ale aj oblasti, ktoré sú nastavené na úrovni univerzity, príp. fakulty, na ktoré 

nemajú jednotlivé tímy priamy dosah (nie sú v priamej kompetencii jednotlivých manažérov).  

SWOT analýza nižšie je analýzou verejných VaV organizácií pôsobiacich v oblasti Industry 4.0 

pripravenej na základe individuálnych SWOT analýz jednotlivých pracovísk/tímov 

a realizovaných osobných hĺbkových rozhovorov s lídrami jednotlivých tímov/pracovísk 

a spolupracujúcimi podnikmi.  

Všetky identifikované faktory boli v rámci jednotlivých zložiek kumulatívnej SWOT členené 

rovnako do štyroch častí a to: rámcové podmienky, ľudské zdroje, technológie a spolupráca. 

SWOT bola optimalizovaná zapojením tímov verejných VaV organizácií a podnikov.  

Pripravená SWOT analýza je zameraná na tímy verejných VaV organizácií pôsobiace v oblasti 

Industry 4.0 a ich schopnosť realizácie kvalitného VaV a spoluprácu s podnikmi. 

4.7.1 Silné stránky 

Rámcové podmienky 

 Dlhá história pôsobenia tímov v rámci technologických domén 

 Pôsobenie v perspektívnej oblasti s dobrým prepojením teórie a praxe 

 Etablované a atraktívne študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia nastavené podľa 

potrieb praxe 

 Realizácia výskumu a vývoja v jednotlivých technologických oblastiach 
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Tímy pôsobiace v jednotlivých doménach Industry 4.0 nadväzujú na dlhú dobu existencie 

jednotlivých pracovísk a pôsobenie v rôznych oblastiach ako sú automatizácia, alebo 

mechatronika.36 Z hľadiska potrieb ekonomiky sa jednoznačne jedná o perspektívne oblasti, 

kde je zabezpečené dobré prepojenie základného výskumu a aplikovaného vývoja a reálnych 

potrieb praxe (priemyselných podnikov). Všetky pracoviská poskytujú vysokoškolské 

vzdelávanie na všetkých stupňoch štúdia, pričom majú dlhodobo etablované rôzne študijné 

odbory, ktoré sa priebežne prispôsobujú potrebám praxe. Všetky pracoviská realizujú VaV 

v rôznych technologických doménach aj v spolupráci s podnikmi. 

Ľudské zdroje 

 Vysoká odborná úroveň tímov s projektovými skúsenosťami 

 Aktuálne dostatočný počet vedeckých pracovníkov  

 Dostupní študenti a ich zapájanie do riešenia VaV projektov 

V rámci jednotlivých pracovísk pôsobí veľké množstvo etablovaných (prof., doc.), ale aj 

začínajúcich (PhD.) odborníkov. Mnohí z nich majú skúsenosti s realizáciou rôznych typov 

(komplexných) projektov, najmä však výskumno-vývojového charakteru, ale aj inovačných 

projektov, ktoré boli realizované v spolupráci s priemyslom. Schopnosť tímov ponúkať 

expertízu je široká. Celkovo v rámci identifikovanej sieti spoluprác pôsobí veľké množstvo 

odborníkov, čo je jedným zo základných predpokladov pre rozvoj oblasti. Aktuálne dostupný 

ľudský potenciál je pripravený na rozvoj kľúčových technologických oblastí a podporu 

špecializácie. Pre dosahovanie výsledkov porovnateľných s najkvalitnejšími tímami je 

potrebný ich ďalší rozvoj a posilňovanie. Vďaka atraktívnym študijným odborom majú 

pracoviská prístup k priebežnému toku ľudských zdrojov. Študenti sú zapájaní do realizácie 

rôznych typov VaV projektov.  

Technológie 

 Technická vybavenosť umožňujúca spolupracovať s firmami a realizovať aj kvalitný 

základný VaV 

Pracoviská disponujú technologickým vybavením, ktoré umožňuje realizovať niektoré typy 

projektov v spolupráci s podnikmi, ale aj realizovať základný VaV. Technologické vybavenie je 

koncentrované v rámci niektorých VaV tímov (disproporcia medzi jednotlivými pracoviskami)  

v závislosti od ich špecializácie. Napríklad Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky 

a výrobnej techniky SF TUKE disponuje niekoľkými unikátnymi technologickými pracoviskami 

s duálnym využitím na výuku a realizáciu VaV. V rámci jednotlivých tímov sú dostupné aj 

niektoré špičkové technológie, ktorými disponujú niektoré tímy. Technologická úroveň 

zodpovedá aktuálnym minimálnym požiadavkám pre realizáciu VaV. 

                                                 
36 Napríklad Ústav informatiky SAV je priamym nástupcom Ústavu technickej kybernetiky, ktorý vznikol 
v roku 1956. Iným príkladom je Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU, ktorý nadväzuje na Katedru 
automatizácie a regulácie, ktorá vznikla v roku 1959, alebo Katedra kybernetiky a umelej inteligencie 
FEI TUKE, ktorá nadväzuje na Katedru základov automatizácie a regulácie, ktorá vznikla v roku 1964. 
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Spolupráca 

 Dlhodobá spolupráca s firmami na riešení tém/projektov podľa ich potrieb (skúsenosti 

z praxe) 

 Medzinárodné etablovanie niektorých tímov v medzinárodnom meradle  

 Vysoký dopyt po absolventoch na trhu práce a ich celosvetovej uplatniteľnosti  

 Rozvíjajúca sa spolupráca s inými vednými odbormi. 

Jednotlivé pracoviská majú v rôznej miere rozvinuté spolupráce s podnikmi, s ktorými riešia 

VaV projekty. Projekty sú riešené podľa potrieb podnikov, čím dochádza k transferu znalostí 

z prostredia verejných VaV organizácií do ekonomiky. Niektoré tímy majú rozvinutú aj 

medzinárodnú spoluprácu s rôznymi typmi organizácií, primárne verejnými VaV 

organizáciami, pričom sa zapájajú do medzinárodných projektov (napr. H2020) 

a celoeurópskych platforiem. Niekoľko tímov spolupracuje s inými vednými 

oblasťami/disciplínami s cieľom maximalizovať efekty navrhovaných riešení. Napríklad Ústav 

informatiky SAV spolupracuje s niekoľkými výskumnými pracoviskami z oblasti jazykovedy, 

psychológie a sociológie pri vývoji špeciálnych softvérov. Taktiež sa v prípade niektorých 

tímov rozvíja spolupráca s klastrovými organizáciami. 

4.7.2 Slabé stránky 

Rámcové podmienky 

 Priestory niektorých pracovísk vyžadujú obnovu a rozšírenie 

 Nedostatočná publikačná výkonnosť v porovnaní s technologickými lídrami  

 Pomalé zmeny v nastavení študijných programov 

Viaceré pracoviská zápasia s problémami spojenými s nutnosťou obnovy a rozšírenia 

vlastných priestorov. Tento problém súvisí s infraštruktúrnym dlhom, ktorý vznikol za niekoľko 

desaťročí, kedy sa nevenovala dostatočná pozornosť údržbe budov. V niektorých prípadoch 

je rozvoj naviazaný na rozšírenie vlastných priestorov, najmä v kľúčových uzloch VaV klastra. 

Všetky tímy sú hodnotené hlavne na základe publikačnej výkonnosti, pričom publikačná 

výkonnosť niektorých tímov je v porovnaní s renomovanými univerzitami v niektorých 

prípadoch nedostatočná. Jedným z dôvodov je aj neochota priemyselných partnerov 

publikovať výsledky získané v rámci spoločných projektov z dôvodu ochrany IPR. Za problém 

sa považuje aj nedostatočná dynamika aktualizácie študijných programov z dôvodu 

komplikovaných procesov spojených s akreditáciou študijných odborov.  

Ľudské zdroje 

 Heterogénna výkonnosť tímov a pracovníkov (malý počet pracovníkov svetovej 

úrovne) 

 Preťaženosť tímov administratívnymi povinnosťami 

 Nesystémové zlepšovanie zručností 

 Nedostatočná technologická špecializácia jednotlivých tímov  

 Nedostatok technických pracovníkov  
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 Narastajúci priemerný vek výskumníkov a znižovanie ich počtu  

V rámci identifikovanej siete spoluprác síce pôsobí dostatočné množstvo VaV pracovníkov, 

avšak ich výkonnosť je rôzna v rámci jednotlivých tímov, ale aj pri porovnaní tímov navzájom. 

Jedným z dôvodov je vysoká pracovná zaťaženosť pracovníkov, pričom hlavná ťarcha 

povinností je na lídroch jednotlivých tímov (najmä na pozíciách prof., doc.), ktorí sú zaťažení 

aj množstvom administratívnych povinností. V prípade VaV pracovníkov sa jedná 

o požiadavky realizácie množstva povinností, ako je najmä príprava VaV zámerov, získavanie 

projektov, samotná realizácia projektov, akvizícia partnerov/podnikov, písanie správ 

(výskumné, monitorovacie, etc.), finančný manažment projektov, realizácia verejných 

obstarávaní, realizácia výuky, komunikácia so študentami, vedenie záverečných prác, písanie 

odborných článkov, atď. To znamená, že na jednotlivých pracovníkov sú kladené vysoké 

požiadavky, pričom nie každý jedinec je schopný poskytovať požadovaný výkon vo všetkých 

oblastiach. Veľké nároky nie sú podporované primeraným vzdelávaním zameraným na rozvoj 

zručností (najmä soft skills, manažérske zručnosti), z dôvodu neexistencie zdrojov na tieto 

aktivity, ako aj časovej vyťaženosti pracovníkov. Existujú pracovníci, ktorí sú vynikajúci učitelia 

a iní schopnejší v realizácii VaV. Vzhľadom na veľké množstvo požiadaviek sa častokrát 

realizujú rôzne projekty s nižšou kvalitou zamerané na rôzne technologické oblasti, čo 

nepodporuje špecializáciu VaV tímov. V rámci prakticky všetkých pracovísk je deklarovaný 

akútny nedostatok pomocných technických pracovníkov, ktorí sú dôležití pre zvládanie 

komplexných konštrukčných projektov. Ich výkon musí byť nahradzovaný buď dodávkou 

prostredníctvom (často drahých) externých subdodávateľov, alebo technickú prípravu realizujú 

vysoko kvalifikovaní VaV pracovníci, ktorých čas je týmto spôsobom využitý neefektívne. 

V rámci pracovísk sa ukazuje zvyčajne aj problém s nedostatkom vhodných kandidátov na 

vyššie pedagogické tituly (prof., doc.) z dôvodu odlivu pracovníkov (brain drain). V množstve 

pracovísk je oslabená stredná generácia VaV pracovníkov, čo vplýva na schopnosť 

garantovania odborov a budúci rozvoj pracovísk.  

Technológie 

 Nedostatok špičkového technologického vybavenia na svetovej úrovni 

Mnohé pracoviská disponujú technológiami, ktoré zohľadňujú minimálne súčasné požiadavky, 

avšak trpia nedostatkom špičkového technologického vybavenia potrebného jednak na 

realizáciu kvalitného základného a aplikovaného výskumu, ale aj na efektívnejšiu spoluprácu 

s domácimi, ale aj zahraničnými podnikmi.  

Spolupráca 

 Nízke zapojenie v rámci významných európskych projektov  

 Nezáujem niektorých tímov o zapojenie sa do medzinárodnej VaV spolupráce 

 Nedostatočná spolupráca medzi jednotlivými tímami v rámci fakulty 

 Nízka aktivita v oblasti priamej komercionalizácie  

 Časový nesúlad medzi potrebami podnikov a schopnosťou realizácie projektov 
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Celková úspešnosť pri získavaní externých zdrojov financovaných z medzinárodných VaV 

schém je nízka, čo je čiastočne dôsledkom nedostatočného zapájania sa do medzinárodnej 

spolupráce a vyhľadávanie rôznych partnerstiev. Taktiež, ako ukázala sieťová analýza, je 

nižšia spolupráca tímov pôsobiacich na rovnakej fakulte. Tímy spolupracujú s priemyselnými 

partnermi, čo predstavuje hlavnú formu komercializácie znalostí. Na druhej strane priama 

forma komercionalizácie prostredníctvom zakladania spin-off a start-up firiem je nedostatočná. 

Jedným z dôvodov je nedostatočný deal flow vhodný pre financovanie prostredníctvom 

inštitucionalizovaných investorov, ale aj nízka priemerná miera podnikateľského ducha. 

Projektový cyklus podnikov je výrazne kratší v porovnaní so schopnosťou niektorých tímov 

realizovať projekty (z dôvodu vysokej zaťaženosti). V prípade SAV sú možnosti 

komercializácie obmedzené aj z dôvodu neuskutočnenej transformácie.  

4.7.3 Príležitosti 

Rámcové podmienky 

 Efektívne využitie zdrojov EŠIF v súčasnom a novom programovom období 

 Zachytenie dynamického rastu zavádzania technológií Industry 4.0 

 Aktualizácia národnej RIS3 SK so zohľadnením konceptu Industry 4.0 

 Zachytenie nových vynárajúcich sa technologických smerov a riešenie potrieb 

priemyslu a spoločnosti 

 Zabezpečenie presahov za rámec Industry 4.0  

 Deklarovaná snaha o posilnenie transferu technológií a komercionalizácie 

Výzvou je využitie snáh o zefektívnenie využívania EŠIF v súčasnom, ale aj pripravovanom 

programovom období. V súčasnom období (stav k marcu 2020) nie sú zdroje čerpané 

v dostatočnej výške a je nevyhnutné ich vhodné cielené umiestnenie. Rozvoj konceptu 

Industry 4.0 predstavuje priestor s množstvom aktérov s vysokou absorpčnou kapacitou. 

Dynamizácia globálnych trendov zefektívnenia priemyselnej výroby vytvára predpoklady pre 

zapojenie aj slovenských VaV pracovísk a podnikov. Z hľadiska nastavenia národných 

podporných mechanizmov je základným prístupom aktualizácia RIS3 SK. Kľúčovým prvkom 

konceptu RIS3 SK je EDP, ktorého cieľom je identifikácia vhodných priorít s prepojením na 

rozvoj infraštruktúrnych kapacít. Pripravovaná aktualizácia vytvára priestor pre lepšie 

definovanie prioritných tém konceptu Industry 4.0. V rámci aktualizácie tejto stratégie je možné 

identifikovať a zachytiť nové perspektívne vynárajúce sa technologické oblasti a prispieť 

k riešeniu potrieb priemyslu a spoločnosti. S tým súvisí aj potreba zabezpečenia čo najväčších 

spill over efektov do iných oblastí a sektorov. Dlhodobo sa deklaruje nevyhnutnosť posilnenia 

komercializácie výsledkov VaV realizovaného na verejných VaV organizáciách. Je potrebné 

posilňovať podporné činnosti, ale aj priamu komercializáciu prostredníctvom zakladania spin 

off a start up firiem a využívania dostupných služieb v oblasti duševného vlastníctva. 

Ľudské zdroje 

 Systematické zapájanie podnikov do tvorby študijných programov 

 Tvorba atraktívneho prostredia pre študentov a pedagógov 

 Lákanie študentov zo Slovenska aj zo zahraničia 
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Deklarovanou prioritou Vlády SR je zapájanie podnikov do tvorby študijných programov 

a podpora duálneho vzdelávania. Pre zabezpečenie kvalitných študentov, ktorí zodpovedajú 

svojim znalostným profilom špecifickým požiadavkám praxe je potrebné vytvárať systémové 

podmienky pre tvorbu študijných programov v spolupráci s podnikmi aj na úrovni všetkých 

stupňov vysokoškolského vzdelávania. Nastavenie študijných programov by sa malo 

priebežne hodnotiť a optimalizovať. Dlhodobo sa na národnej úrovni diskutuje o potrebe 

zatraktívnenia podmienok na univerzitách, špecificky v oblasti kvality a rozšírenia ubytovacích 

kapacít. Jedným z výrazných problémov Slovenska je brain drain študentov a mladých 

vedeckých pracovníkov. Problém odlivu študentov a vedcov sa týka aj iných krajín, pričom 

príležitosťou je, aby sa Slovensko stalo  jednou zo zvažovaných možností pre štúdium 

a pôsobenie po skončení PhD štúdia. Výzvou je tvorba podmienok pre lákanie vysoko 

kvalitných post docov, ale aj renomovaných odborníkov na pôsobenie na Slovensku. Súčasný 

systém podporujúci návrat odborníkov na Slovensko je potrebné optimalizovať.  

Technológie 

 Rozvoj perspektívnych technologických domén a dobudovanie komplementárnych 

infraštruktúrnych kapacít 

 Vybudovanie unikátnych technologických kapacít pre potreby rozvoja konceptu 

Industry 4.0 

 Budovanie spoločných laboratórií s podnikmi. 

V spojitosti s nastupujúcou štvrtou priemyselnou revolúciou a masívnou aplikáciou 

sledovaných technologických domén je výzvou tvorba komplexného podporného systému 

zohľadňujúceho špecifické potreby jednotlivých oblastí. Podpora by mala zabezpečiť 

dobudovanie infraštruktúrnych kapacít tak, aby sa VaV klaster stal konkurencieschopným 

v porovnaní s vyspelými krajinami. Alternatívou je vybudovanie regionálnych technologických 

centier (VaV parkov) špecializovaných v niektorých technologických doménach. 

Technologické vybavenie by malo umožniť riešiť problémy priemyslu a malo by byť unikátne 

v európskom priestore, čo by prispelo k zatraktívneniu VaV klastra z hľadiska spolupráce 

s vyspelými krajinami. Vzhľadom na rýchly rozvoj technológií je potrebné zabezpečiť 

priebežnú technologickú obnovu, ktorá umožní dlhodobú stabilizáciu výkonov jednotlivých 

tímov a konkurencieschopnosť celého VaV klastra.  

Spolupráca 

 Vybudovanie silnej unikátnej VaV siete a vytvorenie spoločnej celoeurópskej značky  

 Zvyšovanie povedomia o koncepte Industry 4.0  

 Podpora sieťovania so zapojením nadkritickej masy tímov s cieľom generovať 

množstvo výsledkov 

 Podpora rozvoja domácich podnikov a zachytenie potenciálu spoločného európskeho 

trhu 

 Lepšia spolupráca s vybudovanými vedeckými parkami a výskumnými centrami 

 Zapojenie do budovania celoeurópskej siete DIH 

 Prepájanie s významnými medzinárodnými VaV organizáciami 
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Z hľadiska spolupráce je výzvou vybudovanie silného VaV klastra nadregionálneho významu. 

Cieľom by malo byť vytvorenie celoeurópskej značky vo vybraných technologických doménach 

Industry 4.0. Pre podporu rozvoja klastra je vhodné podporiť zvyšovanie povedomia 

o koncepte Industry 4.0 v rámci rôznych cieľových skupín, špecificky najmä v prostredí MSP 

a študentov. Pre maximalizáciu efektov je nevyhnutné podporovať sieťovú spoluprácu rôznych 

aktérov aj mimo bazálnu sieť spoluprác. Cieľom by malo byť zapájať do siete ďalšie typy 

organizácií a vybudovať infraštruktúrne kapacity, ktoré budú prístupné všetkým organizáciám 

zapojeným do siete (zdieľaná infraštruktúra). Pre maximalizáciu efektov je potrebné 

podporovať transfer znalostí zo zahraničia prostredníctvom podpory spolupráce so 

zahraničnými partnermi pôsobiacimi nielen v oblasti Industry 4.0. Možnosťou je výrazné 

posilnenie regionálnych technologických hubov prostredníctvom výstavby nových moderných 

kapacít výrazne rozširujúce spôsobilosti, ale aj atraktivitu v domácom, ale aj medzinárodnom 

meradle. Technologicky a personálne vybavená neformálna sieť/klastre verejných VaV 

organizácií má vysoký potenciál prispieť k rozvoju rôznych typov podnikov vďaka posilnenej 

schopnosti realizovať inovatívne projekty. Výzvou je previazanie jednotlivých pracovísk 

s vybudovanými výskumnými parkami a vedeckými centrami a zapojenie do budovania 

európskej siete DIH, ale aj spájanie s významnými svetovými VaV organizáciami.  

4.7.4 Hrozby 

Rámcové podmienky 

 Pretrvávanie nesystémového prístupu štátu v oblasti riadeniu VVI bez jasne 

definovaných priorít 

 Problematické fungovanie národných grantových agentúr 

 Nevhodný systém financovania a prerozdeľovania zdrojov 

 Komplikovaný a zdĺhavý systém verejného obstarávania 

 Vysoká administratívna záťaž vedeckých/pedagogických pracovníkov 

 Nespravodlivý systém rozdeľovania príjmov generovaných tímami na jednotlivých 

univerzitách 

 Nevhodne nastavené hodnotiace a akreditačné kritériá 

 Zmena vnímania trendov v spojitosti s COVID-19 

Závažný problém, ktorý dlhodobo ovplyvňuje celý systém VVI, je nesystémový prístup štátu 

v riadení výskumu, vývoja a inovácií. Problémy sú viditeľné o.i. v oblastiach ako je nezáujem 

a nekoordinácia najmä MH SR a MŠVVaŠ SR, pričom nie sú definované zrejmé priority 

dostatočne podporujúce zameranie na perspektívne oblasti, spoluprácu a špecializáciu, ale aj 

celkovo nevhodný systém financovania a prerozdeľovania zdrojov na rôznych úrovniach. 

Motivácia k spolupráci je limitovaná nevhodne nastavenými mechanizmami prerozdeľovania 

zdrojov získanými zo spolupráce s podnikmi. Okrem toho sú realizované legislatívne zmeny 

častokrát nevhodné a nezodpovedajú potrebám reálneho života. Významným problémom je 

suboptimálna činnosť podporných agentúr, ktorých výkonnosť je podľa respondentov 

katastrofálna. Žiadatelia zápasia s problémami ako sú napr. nepravidelné vyhlasovanie výziev, 

absencia tematických výziev, len deklaratívna podpora medzinárodne úspešných projektov. 

Špecifickým problémom je možnosť výpadku štandardných základných služieb nevyhnutných 

pre realizáciu VaV, ako je napr. prístup k VaV databázam. Najvýraznejšie problémy sú 
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v čerpaní zdrojov OP VaI, kde došlo k fatálnym zlyhaniam, ktoré výrazne ovplyvňujú 

schopnosť realizácie VaV všetkých typov verejných VaV organizácií. Vážnymi problémami sú 

napr. zlý systém hodnotenia projektov, neodbornosť pri hodnotení projektov, zle nastavené 

hodnotiace kritériá, pričom sa dbá na formálne a ekonomické náležitosti, nie na obsahovú 

stránku a dosiahnuté výsledky. Nekonajú sa žiadne medziročné obhajoby veľkých projektov 

čo podľa respondentov spôsobuje výber suboptimálnych projektov. Najmä v prípade EŠIF sú 

deklarovanou výzvou otázky spojené so zjednodušením verejného obstarávania a zásadného 

zníženia administratívnych bariér vo všetkých fázach projektového cyklu. Vzhľadom na vysokú 

dynamiku trhov relevantných pre rozvoj Industry 4.0 (najmä IKT) je dĺžka trvania verejného 

obstarávania výrazne obmedzujúcim faktorom realizácie VaV a celkového rozvoja pracovísk, 

ale aj podnikov. Nastavený akreditačný a hodnotiaci systém nezohľadňuje podľa manažérov 

VaV tímov špecifiká jednotlivých technologických domén. Vzhľadom na prípravu nových 

hodnotiacich kritérií je potrebné zohľadniť tieto špecifiká (najmä scientometrické ukazovatele 

a IPR). Aktuálna kríza spojená s epidémiou COVID-19 môže ohroziť vnímanie dôležitosti 

Industry 4.0 a presmerovanie plánovaných zdrojov do iných oblastí.  

Ľudské zdroje 

 Nízka kvalita študentov stredných škôl  

 Odliv kvalitných študentov do zahraničia (brain drain) a nízky záujem zahraničných 

študentov o štúdium na Slovensku 

 Nevhodné financovanie doktorandských a postdoktorandských miest  

 Nemotivačný systém odmeňovania zamestnancov v rámci jednotlivých VaV pracovísk 

 Nemožnosť finančného motivovania študentov na riešenie realizovaných projektov 

Systémovou hrozbou vplývajúcou na celý systém vysokoškolského vzdelávania je kvalita 

absolventov stredoškolského štúdia (nadväzujúceho na základné školy), ktorá sa znižuje. 

Nedostatočne pripravení študenti stredných škôl znižujú schopnosť univerzít poskytovať 

vzdelávanie s vysokou pridanou hodnotou. Systém vzdelávania zápasí aj s odlivom kvalitných 

študentov na univerzity v zahraničí, ale aj nezáujmom o štúdium zahraničných študentov na 

našich univerzitách, ako aj legislatívnymi obmedzeniami v tejto oblasti. Špecifickým 

problémom je nevhodný systém financovania doktorandského štúdia a prakticky neexistencia 

systému umožňujúcemu získavanie kvalitných postdoktorandov pre riešenie VaV projektov. 

To vedie k odchodu mladých VaV pracovníkov so skúsenosťami do firiem/priemyslu alebo 

zahraničia. Program podporujúci návrat výskumníkov pôsobiacich v zahraničí nepreukazuje 

dostatočnú efektívnosť. Problém je aj nemožnosť získavania kvalitných zahraničných 

výskumníkov. Dlhodobým demotivačným faktorom je nedostatočné ohodnocovanie 

pracovníkov pôsobiacich na všetkých typoch pracovných pozícií, ale aj nemožnosť finančného 

motivovania študentov pre prácu v laboratóriách, čo vedie k ich uprednostňovaniu práce vo 

firmách.  

Technológie 

 Neexistencia systémového prístupu zabezpečenia udržateľnosti konkurencieschopného 

technologického vybavenia a udržateľnosti získaných technológií 
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Moderné technologické vybavenie je bazálnym predpokladom pre dlhodobú udržateľnosť VaV 

výkonnosti, ale aj schopnosti spolupráce s podnikmi. Technologická obmena v oblasti Industry 

4.0 je veľmi krátka, čo spôsobuje zastaranie technológií do cca. 5 rokov. Dlhodobo však 

neexistuje systém podpory technologickej obnovy v rámci jednotlivých tímov, resp. 

technologických domén a to ani bazálnej infraštruktúry.  

Spolupráca 

 Pretrvávanie nedostatočného záujmu firiem o spoluprácu  

 Neexistencia systémového prístupu v zvyšovaní podnikateľských zručností na verejných 

VaV organizáciách 

 Prehlbovanie problémov so zapájaním do transeurópskej spolupráce 

Dlhodobým problémom Slovenska je nedostatočný záujem firiem o realizáciu VaV, ale aj 

skutočnosť, že zahraničné podniky realizujú VaV (najmä) v domovských krajinách. 

Respondenti taktiež konštatujú celkovú dlhodobú neochotu priemyslu spolupracovať 

s verejnými VaV organizáciami aj z dôvodu zlyhávania grantovej podpory zabezpečujúcej 

finančnú stimuláciu spolupráce. Potenciál na spoluprácu s podnikmi je významne vyšší, ako 

je tomu v súčasnosti. Z hľadiska univerzít je vážnym problémom limitujúcim schopnosť 

identifikácie vhodných projektov/smerovania VaV a možnosti vlastnej komercializácie 

prostredníctvom zakladania firiem neexistencia systémového zvyšovania podnikateľských 

zručností študentov, ale aj VaV pracovníkov. Taktiež sa ukazuje dlhodobé prehlbovanie 

problémov so zapájaním do VaV spolupráce v rámci EÚ z dôvodov, ako sú vysoká 

konkurencia na európskom VaV trhu, ale aj náročnosť nadväzovania spolupráce  

4.8. Zhodnotenie významnosti zložiek SWOT 

Respondenti z prostredia verejných VaV organizácií a podnikov hodnotili jednotlivé zložky 

SWOT. Hodnotil sa potenciál faktorov ovplyvňovať rozvoj (pozitívne v prípade silných stránok 

a príležitostí alebo negatívne v prípade slabých stránok a hrozieb) Industry 4.0 na Slovensku 

v prostredí verejných VaV organizácií a ich schopnosť spolupracovať s podnikmi. Hodnotenie 

potenciálu všetkých faktorov uskutočňovali respondenti na škále: 0 - zanedbateľný/žiadny, 1 - 

veľmi malý, 2 – malý, 3 – stredný, 4 - veľmi veľký, 5 – extrémne veľký. 

4.8.1 Silné stránky 

Medzi najvýznamnejšie zložky silných stránok, ktoré v rámci hodnotenia potenciálu schopnosti 

ovplyvniť rozvoj boli respondentami kumulatívne hodnotené v kategórii veľmi veľký až 

extrémne veľký, patria:  

 Vysoký dopyt po absolventoch na trhu práce a ich celosvetovej uplatniteľnosti  

 Technická vybavenosť umožňujúca spolupracovať s firmami a realizovať aj kvalitný 
základný VaV 

 Pôsobenie v perspektívnej oblasti s dobrým prepojením teórie a praxe 

Všetky ostatné zložky silných stránok sú v kategórii stredný až veľký potenciál.  
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Graf 92  Potenciál silných stránok 

 
Poznámka: 3 – stredný, 4 - veľmi veľký, 5 – extrémne veľký. 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

V kumulatívnom pohľade sa zdá, že z hľadiska silných stránok na ďalší rozvoj budú mať 

najzásadnejší dopad faktory spadajúce pod oblasť technológií. Paradoxne z hľadiska silných 

stránok má relatívne najnižší potenciál oblasť ľudských zdrojov.  

  

3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4

Dlhá história pôsobenia tímov v rámci technologických
domén

Pôsobenie v perspektívnej oblasti s dobrým prepojením
teórie a praxe

Etablované a atraktívne študijné programy vo všetkých
stupňoch štúdia nastavené podľa potrieb praxe

Realizácia výskumu a vývoja v jednotlivých
technologických oblastiach

Vysoká odborná úroveň tímov s projektovými
skúsenosťami

Aktuálne dostatočný počet vedeckých pracovníkov

Dostupní študenti a ich zapájanie do riešenia VaV
projektov

Technická vybavenosť umožňujúca spolupracovať s
firmami a realizovať aj kvalitný základný VaV

Dlhodobá spolupráca s firmami na riešení tém/projektov
podľa ich potrieb (skúsenosti z praxe)

Medzinárodné etablovanie niektorých tímov v
medzinárodnom meradle

Vysoký dopyt po absolventoch na trhu práce a ich
celosvetovej uplatniteľnosti

Rozvíjajúca sa spolupráca s inými vednými odbormi
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Graf 93  Potenciál rámcov silných stránok 

 
Poznámka: 3 – stredný, 4 - veľmi veľký, 5 – extrémne veľký. 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

4.8.2 Slabé stránky 

Respondenti v oblasti slabých stránok určili ako najzásadnejšie problémové oblasti (označili 

veľký až extrémne veľký potenciál): 

 Preťaženosť tímov administratívnymi povinnosťami 

Všetky ostatné zložky silných stránok sú v kategórii stredný až veľký potenciál.  

Relatívne najnižší potenciál ovplyvniť rozvoj má: 

 Nedostatočná spolupráca medzi jednotlivými tímami v rámci fakulty 

  

3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1

Rámcové podmienky

Ľudské zdroje

Technológie

Spolupráca
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Graf 94 Potenciál slabých stránok 

 
Poznámka: 3 – stredný, 4 - veľmi veľký, 5 – extrémne veľký. 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

V kumulatívnom pohľade sa zdá, že z hľadiska slabých stránok má najvyšší potenciál 

ovplyvniť rozvoj oblasť technológií. Z hľadiska slabých stránok má relatívne najnižší potenciál 

oblasť rámcových podmienok.  

  

3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4

Priestory niektorých pracovísk vyžadujú obnovu a
rozšírenie

Nedostatočná publikačná výkonnosť v porovnaní s
technologickými lídrami

Pomalé zmeny v nastavení študijných programov

Heterogénna výkonnosť tímov a pracovníkov (malý počet
pracovníkov svetovej úrovne)

Preťaženosť tímov administratívnymi povinnosťami

Nesystémové zlepšovanie zručností

Nedostatočná technologická špecializácia jednotlivých
tímov

Nedostatok technických pracovníkov

Narastajúci priemerný vek výskumníkov a znižovanie ich
počtu

Nedostatok špičkového technologického vybavenia na
svetovej úrovni

Nízke zapojenie v rámci významných európskych
projektov

Nezáujem niektorých tímov o zapojenie sa do
medzinárodnej VaV spolupráce

Nedostatočná spolupráca medzi jednotlivými tímami v
rámci fakulty

Nízka aktivita v oblasti priamej komercionalizácie

Časový nesúlad medzi potrebami podnikov a
schopnosťou realizácie projektov
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Graf 95 Potenciál rámcov slabých stránok 

 
Poznámka: 3 – stredný, 4 - veľmi veľký, 5 – extrémne veľký. 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

4.8.3 Príležitosti 

Respondenti považujú za najvýznamnejšie príležitosti pre rozvoj verejných VaV organizácií 

a ich schopnosti spolupracovať s podnikmi nasledovné zložky: 

 Efektívne využitie zdrojov EŠIF v súčasnom a novom programovom období 

 Lepšia spolupráca s vybudovanými vedeckými parkami a výskumnými centrami 

 Podpora rozvoja domácich podnikov a zachytenie potenciálu spoločného európskeho 
trhu 

 budovanie spoločných laboratórií s podnikmi. 

 Vybudovanie unikátnych technologických kapacít pre potreby rozvoja konceptu 
Industry 4.0 

 Tvorba atraktívneho prostredia pre študentov a pedagógov 

 Zachytenie nových vynárajúcich sa technologických smerov a riešenie potrieb 
priemyslu a spoločnosti 

Všetky tieto faktory boli kumulatívne hodnotené v kategórii veľmi veľký až extrémne veľký 

potenciál. 

Medzi relatívne najmenej významné faktory možno zaradiť: 

 Podpora sieťovania so zapojením nadkritickej masy tímov s cieľom generovať 
množstvo výsledkov 

 Systematické zapájanie podnikov do tvorby študijných programov 
  

3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4

Rámcové podmienky

Ľudské zdroje

Technológie

Spolupráca
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Graf 96 Potenciál príležitostí 

 
Poznámka: 3 – stredný, 4 - veľmi veľký, 5 – extrémne veľký. 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Medzi najvýznamnejšie príležitosti patria oblasti technológií a rámcových podmienok. Na 

druhej strane relatívne najnižší potenciál má oblasť ľudských zdrojov.  

  

3,0 3,5 4,0 4,5

Efektívne využitie zdrojov EŠIF v súčasnom a novom
programovom období

Zachytenie dynamického rastu zavádzania technológií Industry
4.0

Aktualizácia národnej RIS3 SK so zohľadnením konceptu
Industry 4.0

Zachytenie nových vynárajúcich sa technologických smerov a
riešenie potrieb priemyslu a spoločnosti

Zabezpečenie presahov za rámec Industry 4.0

Deklarovaná snaha o posilnenie transferu technológií a
komercializácie

Systematické zapájanie podnikov do tvorby študijných
programov

Tvorba atraktívneho prostredia pre študentov a pedagógov

Lákanie študentov zo Slovenska aj v zahraničí

Rozvoj perspektívnych technologických domén a dobudovanie
komplementárnych infraštruktúrnych kapacít

Vybudovanie unikátnych technologických kapacít pre potreby
rozvoja konceptu Industry 4.0

budovanie spoločných laboratórií s podnikmi.

Vybudovanie silnej unikátnej VaV siete a vytvorenie spoločnej
celoeurópskej značky

Zvyšovanie povedomia o koncepte Industry 4.0

Podpora sieťovania so zapojením nadkritickej masy tímov s
cieľom generovať množstvo výsledkov

Podpora rozvoja domácich podnikov a zachytenie potenciálu
spoločného európskeho trhu

Lepšia spolupráca s vybudovanými vedeckými parkami a
výskumnými centrami

Zapojenie do budovania celoeurópskej siete DIH

Prepájanie s významnými medzinárodnými VaV organizáciami
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Graf 97  Potenciál rámcov príležitostí 

 
Poznámka: 3 – stredný, 4 - veľmi veľký, 5 – extrémne veľký. 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

4.8.4 Hrozby 

Medzi najvýznamnejšie hrozby s najvyšším potenciálom ovplyvniť rozvoj, hodnotené 

v kategórii veľmi veľký až extrémne veľký možno zaradiť:  

 Pretrvávanie nesystémového prístupu štátu v oblasti riadeniu VVI bez jasne 

definovaných priorít 

 Problematické fungovanie národných grantových agentúr 

 Nevhodný systém financovania a prerozdeľovania zdrojov 

 Komplikovaný a zdĺhavý systém verejného obstarávania 

 Vysoká administratívna záťaž vedeckých/pedagogických pracovníkov 

 Nízka kvalita študentov stredných škôl  

 Odliv kvalitných študentov do zahraničia (brain drain) a nízky záujem zahraničných 

študentov o štúdium na Slovensku 

 Nevhodné financovanie doktorandských a postdoktorandských miest  

 Nemotivačný systém odmeňovania zamestnancov v rámci jednotlivých VaV pracovísk 

Ako relatívne najmenšia hrozba je vnímaná aktuálna kríza spojená s COVID-19. 
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Graf 98  Potenciál hrozieb 

 
Poznámka: 2 – malý, 3 – stredný, 4 - veľmi veľký, 5 – extrémne veľký. 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Z hľadiska hrozieb majú porovnateľný potenciál ovplyvniť rozvoj oblasti technológií, ľudských 

zdrojov a rámcových podmienok. Relatívne najmenej významné hrozby vidia respondenti 

v problémových oblastiach týkajúcich sa oblasti spolupráce.  
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Graf 99 Potenciál rámcov hrozieb 

 
Poznámka: 3 – stredný, 4 - veľmi veľký, 5 – extrémne veľký. 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 
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Koncept Industry 4.0 predstavuje nový rozmer implementácie komplexných technologických 

riešení a ich horizontálne vertikálnej integrácie v podnikoch a ich sieťach. Vzhľadom na 

zásadný vplyv zavádzania moderných technológií v podnikoch na produktivitu a 

konkurencieschopnosť je takáto technologická transformácia podnikov, ale aj celých odvetví 

podporovaná množstvom krajín, vrátane Slovenska.  

V rámci SR bolo schválených niekoľko vzájomne komplementárnych strategických materiálov, 

ktorých vzájomná kompatibilita z hľadiska definovaných technologických priorít nie je 

dostatočná. Analyzované materiály na strategickej úrovni určujú (taxatívne) rôzne typy 

technologických priorít, ktoré nie sú identické, čo vnáša istú mieru neistoty do rozhodovacích 

procesov a efektívneho smerovania verejných zdrojov. Na úrovni vyhlasovania jednotlivých 

výziev je potrebné zabezpečiť prepojenie na kľúčové strategické materiály SR a priority 

definované EDP.  

V rámci týchto dokumentov boli identifikované nasledovné technologické domény, ktoré je 

potrebné rozvíjať a sú v zhode s konceptom Industry 4.0: pokročilá robotika, priemyselný 

internet a IoT, simulácie, rozšírená realita, aditívna výroba, big data, cloud, kybernetická 

bezpečnosť a umelá inteligencia.  

Verejné VaV organizácie pôsobia v rámci všetkých technologických domén. V rámci 

jednotlivých technologických domén bola identifikovaná rôzna miera spolupráce s rôznymi 

typmi organizácií, ktorá determinovala komplexnosť vnútorných väzieb medzi verejnými VaV 

organizáciami pôsobiacimi v jednotlivých technologických doménach. 

Najviac spoluprác verejných VaV organizácií s podnikmi bolo identifikovaných v oblasti 

pokročilej robotiky, simulácie a v technologickej doméne priemyselný internet a IoT. Zo 

zahraničnými VaV organizáciami bolo identifikovaných najviac spoluprác v   oblasti pokročilej 

robotiky, simulácii a umelej inteligencie. V týchto doménach existujú rozvinuté vnútorné väzby 

medzi jednotlivými pracoviskami verejných VaV organizácií a je rozvinutá aj intenzívna 

spolupráca s podnikmi. Taktiež bola potvrdená spolupráca niektorých podnikov považovaných 

za inovačných lídrov s viacerými aktérmi siete z prostredia verejných VaV organizácií. 

Najmenej rozvinuté spolupráce medzi rôznymi typmi organizácií sú v doménach kybernetická 

5. Hlavné zistenia 
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bezpečnosť, rozšírená realita a cloud. V týchto prípadoch je taktiež spolupráca medzi 

verejnými VaV organizáciami veľmi nízka. 

Niektoré pracoviská verejných VaV organizácií sú zapojené do sietí spoluprác v určitých 

technologických doménach avšak v iných realizujú VaV, pričom však nemajú väzby v rámci 

týchto komplementárnych domén. Orientácia tímov na jednotlivé technologické oblasti závisí 

od ich profilácie, pričom manažéri týchto VaV tímov zdôrazňovali previazanosť jednotlivých 

domén a silnú vnútornú logiku technologickej špecializácie.  

Domény s najvyšším počtom aktérov a vysokou mierou spoluprác možno považovať za nosné 

z hľadiska súčasných aktivít pracovísk verejných VaV organizácií. Ďalší rozvoj je možné 

podporiť jednak posilnením väzieb v rámci nosných domén, ale aj s komplementárnymi 

minoritnými technologickými oblasťami.  

Z geografického hľadiska je možné určiť tri hlavné centrá kde sa realizuje výskum a vývoj pre 

jednotlivé technologické oblasti Industry 4.0, a to Bratislava plus Trnava, Košice a Žilina. 

Zástupcovia verejných VaV organizácií pôsobiaci v technologických doménach Industry 4.0 

deklarujú postupný nárast VaV aktivít realizovaných v rámci jednotlivých technologických 

domén, ale aj zvyšovanie potrieb priemyslu v aplikácii rôznych technologických riešení.  

Z kumulatívneho porovnania vnímania dôležitosti technologických domén z hľadiska 

aktuálneho zamerania VaV aktivít verejných VaV organizácií a očakávaných potrieb priemyslu 

v horizonte 5 rokov je viditeľný potenciál pre ďalšie fokusovanie na potreby praxe. Z analýz je 

zrejmé, že pracoviská verejných VaV organizácií pôsobiacich v témach konceptu Industry 4.0 

si tento potenciál uvedomujú. 

Najnižší rozdiel vo vnímaní súčasnej dôležitosti realizácie VaV pracoviskami verejných VaV 

organizácií a očakávaných potrieb priemyslu je v oblastiach big data a simulácie. V ostatných 

doménach je zrejmý rastový potenciál, ktorý si uvedomujú aj respondenti.  

Zistenia poukazujú na postupnú konvergenciu zamerania tímov verejných VaV organizácií 

pôsobiacich v oblasti Industry 4.0 na potreby priemyselnej praxe. Tento trend je dobrým 

východiskom pre ďalší rozvoj a nastavenie systematickej podpory, ktorá by podporila žiadúce 

tendencie v orientácii verejných VaV pracovísk.  

Jedným z faktorov determinujúcim schopnosť tímov verejných VaV organizácií spolupracovať 

s podnikmi, ale aj realizovať kvalitný VaV je vhodná a kvalitná infraštruktúra. Bolo zistené, že 

až viac ako 95% tímov verejných VaV organizácií nepovažuje súčasné technologické 

vybavenie za dostatočné pre realizáciu kvalitného VaV porovnateľného s rozvinutými krajinami 

v horizonte 5 rokov. Aktuálne technologické kapacity verejných VaV organizácií sú taktiež 

nedostatočné z pohľadu potrieb podnikov (v horizonte 5 rokov).  
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Graf 100 Hodnotenie dôležitosti technologických domén  

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskum 

Celkové investičné potreby v oblasti dobudovania infraštruktúrnych kapacít v rámci všetkých 

domén boli respondentami z prostredia verejných VaV pracovísk odhadnuté na 43 441 000 

EUR. Jedná sa investície vyžadované v rámci I a II. stupňa spolupráce. Najviac investícií je 

požadovaných v rámci nasledujúcich štyroch domén: 

 Simulácie 

 Umelá inteligencia 

 Pokročilá robotika 

 Aditívna výroba 

Tieto štyri technologické oblasti si vyžadujú až 69,66% všetkých investícií. 

Tieto investičné potreby kvantifikovalo 85% respondentov a jedná sa o detailné potreby I. a II. 

stupňa siete spoluprác.  
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Celkové potreby boli odhadnuté pre celú sieť zahŕňajúcu aj III. stupeň spolupracujúcich 

pracovísk verejných VaV organizácií započítaním priemerných nákladov jednotlivých 

pracovísk v oblastiach ich zapojenia v rámci sieti. 

Tabuľka 18 Potreby pracovísk I. a II. stupňa spolupráce v oblasti technológií 

Technologická doména Investičné náklady (EUR) 

Celkové investície Priemerná investícia 

Pokročilá robotika 6 945 000 534 231 

Priemyselný internet a IoT 4 350 000 362 500 

Simulácia  8 990 000 528 824 

Rozšírená realita 2 796 000 310 667 

Aditívna výroba 6 035 000 670 556 

Big data 3 200 000 457 143 

Cloud  2 010 000 335 000 

Kybernetická bezpečnosť  825 000 165 000 

Umelá inteligencia 8 290 000 753 636 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Celkové odhadované investičné náklady určené na odstránenie technologického dlhu 

nevyhnutné na optimálny rozvoj systémového prostredia v prostredí verejných VaV organizácii 

pôsobiacich v technologických doménach Industry 4.0 sú vo výške 51 167 604  EUR 37.  

Tabuľka 19  Celkové investičné potreby na zmazanie technologického zaostávania 

Technologická doména Investičné náklady (EUR) 

Pokročilá robotika 8 547 692 

Priemyselný internet a IoT 4 712 500 

Simulácia  10 576 471 

Rozšírená realita 3 417 333 

                                                 
37 Odhadované investičné náklady nezohľadňujú realizáciu projektu ACCORD. Pri predpoklade 
existencie ďalších pracovísk verejných VaV organizácií pôsobiacich v témach Industry 4.0, ktoré sa 
nachádzajú mimo siete spoluprác by sa uvedená hodnota navýšila.  
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Aditívna výroba 6 705 556 

Big data 3 657 143 

Cloud  2 010 000 

Kybernetická bezpečnosť  990 000 

Umelá inteligencia 10 550 909 

Spolu 51 167 604 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu. 

Investičné náklady v štyroch investične najintenzívnejších doménach dosahujú až 71,3 % 

z celkových investičných nákladov.  

Podniky v súčasnosti vnímajú potreby realizácie rozvojových projektov (najmä v oblasti 

pokročilej robotiky a kybernetickej bezpečnosti. Najmenej respondentov uviedlo potreby 

v oblasti aditívnej výroby. V horizonte 5 rokov dôjde podľa respondentov k nárastu potreby 

realizácie VaV vo všetkých technologických doménach. Najnižší nárast je evidentný v oblasti 

pokročilej robotiky (9,6 p.b.), keďže vnímanie potrieb rastie z vysokého základu (v súčasnosti 

75%). Priemyselná robotika je považovaná za jednu z dvoch priorít spolu s kybernetickou 

bezpečnosťou, ktorá ju v dôležitosti predbehla.  

V horizonte 5 rokov dôjde, podľa respondentov, k rastu dôležitosti realizácie aktivít vo všetkých 

technologických doménach. Najvyšší nárast je indikovaný v doméne aditívnej výroby (50 p.b.) 

čo poukazuje na nárast uplatniteľnosti týchto technológií v praxi. Uvedené zistenia predstavujú 

trendy v rámci jednotlivých domén a nie absolútne hodnoty záujmu podnikov, resp. priemyslu. 

Tento limit je spôsobený veľkosťou a štruktúrou vzorky.  

 Podniky považujú spoluprácu s verejnými VaV organizáciami za prínosnú, pričom za 

najvýznamnejšie prínosy považujú: Možnosť diskutovať problémy s odborníkmi 

 Získanie nových kontaktov 

 Možnosť vybrať si budúcich zamestnancov prostredníctvom spolupráce so študentami 

Na druhej strane najvýznamnejšie bariéry spolupráce z pohľadu podnikov sú: 

 Časový nesúlad medzi schopnosťami univerzít/SAV a našimi potrebami (potrebujeme 

výsledky skôr) 

 Nedostatočné zameranie VaV tímov na potreby praxe  

 Požiadavka publikovať výsledky spoločných projektov 

Podniky taktiež identifikovali možnú bariéru budúcej spolupráce v oblasti infraštruktúry. 

Súčasné infraštruktúrne kapacity považuje v horizonte 5 rokov za dostatočné pre realizáciu 

VaV len 44% respondentov. Tento možný infraštruktúrny deficit môže byť stimulovaný 

nastupujúcou ekonomickou krízou spojenou s pandémiou COVID-19.  
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Graf 101  Potreby firiem v technologických doménach 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Posilnenie konkurencieschopnosti podnikov je možné dosiahnuť v prípade spolupráce 

podnikov a verejných VaV organizácií. Len 39% respondentov z prostredia podnikov uviedlo, 

že využíva infraštruktúru verejných VaV organizácií a to na: 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave (vrátane NACERO) 

 Žilinská univerzita v Žiline 

 Technická univerzita v Košiciach 

Len 22% respondentov uviedlo, že prevádzkujú spoločné pracovisko s niektorou z verejných 

VaV organizácií. Na druhej strane až 82% respondentov uviedlo, že majú záujem o založenie, 

alebo rozvoj tohto typu infraštruktúry v budúcnosti. To poukazuje na veľký potenciál v tejto 

oblasti. 

Detailné zmapovanie prostredia ukázalo na kľúčové rozvojové faktory. Z porovnania 

schopnosti jednotlivých zložiek SWOT ovplyvniť rozvoj možno indikovať, že rozvoj verejných 

VaV organizácií a ich schopnosť  realizovať kvalitný VaV a spolupracovať s podnikmi je 

determinovaná najmä faktormi týkajúcimi sa technológií a následné rámcovými podmienkami 

a ľudskými zdrojmi, ktoré vytvárajú podmienky pre ich činnosť. To znamená, že kritickým 

rozvojovým faktorom z hľadiska zložiek SWOT je oblasť rozvoja infraštruktúrnych kapacít.  
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Tabuľka 20 Poradie významnosti oblastí SWOT 

 
1 2 3 4 

Silné stránky Technológie Spolupráca Rámcové 

podmienky 

Ľudské zdroje 

Slabé stránky Technológie Ľudské zdroje Spolupráca Rámcové 

podmienky 

Príležitosti Technológie Rámcové 

podmienky 

Spolupráca Ľudské zdroje 

Hrozby Ľudské zdroje technológie Rámcové 

podmienky 

Spolupráca 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Na druhej strane, žiadna z oblastí nebola v kumulatívnom hodnotení označená ako oblasť 

s malým alebo nevýznamným potenciálom ovplyvniť rozvoj a spoluprácu a preto je vhodné 

venovať pozornosť  všetkým oblastiam. 
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Aktuálny stav činnosti pracovísk verejných VaV organizácií pôsobiacich v rámci tém Industry. 

4.0 možno považovať za suboptimálny. Tento stav determinuje schopnosť budúceho rozvoja 

jednotlivých technologických domén Industry 4.0, ale aj limituje možnosti spolupráce verejných 

VaV organizácií a podnikov a to aj napriek vysokému potenciálu všetkých technologických 

domén konceptu Industry 4.0.  

Rozvoj sieti VaV pracovísk verejných VaV organizácií a ich schopnosť spolupracovať 

s podnikmi môže nadobudnúť rôzne podoby v závislosti od nastavenia externej podpory. 

Podpora z verejných zdrojov preto kľúčovým faktorom determinujúcich ďalší rozvoj 

a dosahovanie rôznych priamych a nepriamych efektov na širšie definovanú spoločnosť (nie 

len na VaV organizácie).  

Nastavenie podpory môže nadobudnúť tri základné podoby/možnosti: 

 zachovanie súčasného stavu, 

 nesystémová podpora s limitovanou výškou alokovaných zdrojov, 

 implementácia komplexnej podpory nastavená podľa potrieb aktérov Industry 4.0. 

V rámci týchto rôznych prístupov je predpokladaná rôzna miera aktivity štátu, najmä MŠVVaŠ 

SR, ktoré je gestorom rozvoja verejných VaV organizácií. Pre tieto tri možné prístupy 

v nastavení aktivít štátu, primárne MŠVVaŠ SR, sú navrhnuté scenáre. Jednotlivé scenáre sú 

nastavené z pohľadu rozvoja siete verejných VaV organizácií a ich možnej spolupráce 

s podnikmi. Scenáre modelujú možné dopady v závislosti od nastavenia podpory. Ich cieľom 

je vizualizovať možnú budúcnosť v závislosti od rozhodnutí a nastavenia rozvojového 

systému.  

Zachovanie súčasného stavu opisuje Scenár č. 1, kde sa predpokladá neexistencia 

všeobecnej systémovej podpory VaV a rozvoja verejných VaV organizácií. Scenár 

predpokladá nedostatočné financovanie zo strany APVV, VEGA, KEGA a VA. 

Nesystémová podpora s limitovanou výškou alokovaných zdrojov je priblížená v rámci 

Scenára č. 2. Tento scenár predpokladá obmedzenú podporu s limitovanou výškou celkových 

6. Závery 
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prostriedkov určených na rozvoj verejných VaV organizácií (pracovísk) pôsobiacich v oblasti 

Industry 4.0 a ich spolupráce s podnikmi. Scenár opisuje stav v prípade poskytovania podpory 

zo zdrojov EŠIF. 

Scenár č. 3 predpokladá spustenie komplexnej synchronizovanej podpory podľa potrieb 

aktérov Industry 4.0. V rámci scenára sa predpokladá implementácia širokej škály rôznych 

podporných mechanizmov s dostatočnou alokáciou zdrojov.  

Tabuľka 21 Možný stav v rámci Scenára č. 1 

Cieľové 
skupiny 

Predpokladaný stav 

VaV tímy VaV tímy realizujú VaV v podmienkach prehlbujúceho sa technologického 

zaostávania. Technologická obnova je realizovaná len prostredníctvom spolupráce 

s podnikmi a získavania zákaziek. Atraktivita VaV ako kariérnej voľby postupne 

klesá čo ovplyvňuje štruktúru a kvalitu ľudských zdrojov v rámci jednotlivých tímov. 

Tímy sa orientujú vo významnej miere na realizáciu základného výskumu, ktorý je 

financovaný nedostatočne (výška grantov zostáva nezmenená-nízka). Kvalita VaV 

výstupov bude zachovaná. Technologický transfer je výrazne limitovaný.  

Vzdelávanie Záujem o štúdium v rámci odborov/VaV pracovísk je veľký vzhľadom na rozbeh 

štvrtej priemyselnej revolúcie. Pripravenosť študentov pre prax bude podnikmi 

hodnotená ako suboptimálna. Verejné VaV organizácie majú problém získavať 

PhD študentov. 

Podniky Podniky spolupracujú s verejnými VaV organizáciami, pričom neexistujúce 

podporné grantové mechanizmy túto spoluprácu výrazne limitujú. Projekty sú 

v značnej miere obmedzené na získavanie budúcich zamestnancov. 

Priemysel  Dopad aktivít realizovaných verejnými VaV organizáciami, ako aj ich spolupráce 

s priemyslom je limitovaný.  

Spolupráca Spolupráca verejných VaV organizácií s podnikmi je limitovaná a zachováva si 

súčasnú úroveň. Získavanie nových klientov je problematické z dôvodu 

neexistencie grantových stimulačných mechanizmov podporujúcich realizáciu 

spoločných VaV projektov. Medzinárodná spolupráca je limitovaná na niekoľko 

v súčasnosti medzinárodne etablovaných organizácií. Sieť spolupráce má 

formálny charakter a nejedná sa o VaV klaster.  

Spoločnosť Minimálne efekty pre spoločnosť najmä v oblasti rozširovania poznania (základný 

výskum). Spoločnosť neeviduje úlohu verejných VaV organizácií v ekonomickom 

rozvoji krajiny. Mediálny obraz majú vybudované najmä niektoré kapitálovo silné 

podniky.  

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Tabuľka 22 Možné dopady v rámci Scenára č. 2 

Cieľové 
skupiny 

Predpokladaný stav 

VaV tímy Došlo k zlepšeniu technologického vybavenia tímov čo pozitívne ovplyvnilo ich 

schopnosť kooperácie s podnikmi a kvalitu VaV výstupov. Zvyšovanie 

technologického vybavenia však malo len jednorazový charakter. Taktiež nedošlo 

k zmene systému financovania VaV pracovníkov. Kariéra v oblasti VaV nie je 

prvou voľbou PhD študentov z dôvodu väčšieho uplatnenia v súkromnom sektore. 
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Priama komercializácia je stále nízka avšak došlo k zvýšeniu aktivity v oblasti 

aplikovaného výskumu v témach s posilnenou technologickou infraštruktúrou.  

Vzdelávanie Záujem o štúdium v rámci odborov/VaV pracovísk je veľký vzhľadom na rozbeh 

štvrtej priemyselnej revolúcie. Pripravenosť študentov pre prax sa zvýšila vďaka 

vyššej miere spolupráce s podnikmi. Záujem o PhD štúdium sa zvýšil vďaka 

zlepšenému technologickému vybaveniu a zatraktívnenia prostredia.  

Podniky Podniky intenzívnejšie spolupracujú s verejnými VaV organizáciami na realizácii 

rôznych typov rozvojových projektov. Projekty prispievajú k zvyšovaniu 

konkurencieschopnosti podnikov. Grantová podpora je nepravidelná, pričom 

celkové dostupné zdroje nie sú dostatočné.  

Priemysel  Dopad aktivít realizovaných verejnými VaV organizáciami na priemysel sa zvýšil, 

avšak stále zostáva nedostatočný. Celkový potenciál verejných VaV organizácii 

nie je dostatočne využívaný.  

Spolupráca Vďaka poskytovaniu grantov na spoluprácu verejných VaV organizácií s podnikmi 

došlo k posilneniu/prehĺbeniu existujúcich spoluprác. Podpora pomohla stimulovať 

len limitované množstvo nových partnerstiev. V oblasti medzinárodnej spolupráce 

sa v mierne vyššej miere presadili etablované organizácie. V rámci sieti verejných 

VaV organizácií dochádza k zdieľaniu niektorých špecifických technológií. 

Transformácia na klaster je však nedostatočná.   

Spoločnosť Priame a nepriame dopady na spoločnosť sú relatívne nízke a lokalizované. Jedná 

sa najmä o posilnenie konkurencieschopnosti niektorých firiem, ako aj zvyšovanie 

znalostnej úrovne firiem vďaka absolventom rôznych odborov.  

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Tabuľka 23  Možné dopady v rámci Scenára č. 3 

Cieľové 
skupiny 

Predpokladaný stav 

VaV tímy Technologické vybavenie tímov bolo primerane zlepšené, pričom sú vytvorené 

mechanizmy na jeho údržbu a pravidelnú obnovu. Došlo k zmene systému 

odmeňovania zamestnancov čo zvýšilo záujem o kariérnu voľbu ako výskumníka. 

Kvalita tímov sa zvýšila a stabilizovala. Postupne dochádza k zvyšovaniu miery 

priamej komercializácie výsledkov VaV projektov.   

Vzdelávanie Záujem o štúdium v rámci odborov/VaV pracovísk je veľký vzhľadom na rozbeh 

štvrtej priemyselnej revolúcie. Záujem sa zvyšuje vďaka celkovému zvýšeniu 

kvality pracovísk/tímov, ako aj zvyšovaniu povedomia Industry 4.0. 

Intenzívnejšia spolupráca s podnikmi vďaka existencii rôznych podporných 

mechanizmov zvyšuje záujem študentov o štúdium týchto odborov.  

Podniky Grantová podpora umožňuje realizovať rôzne typy VVI projektov. Technologicky 

vybavené pracoviská verejných VaV pracoviská sú schopné poskytovať vysokú 

pridanú hodnotu aj v rámci dlhodobých spoluprác a definovaných dlhodobých 

prioritných tém/oblastí. Výber projektov umožňuje podporovať kvalitné projekty 

konkurencieschopné v medzinárodnom meradle. O spoluprácu s VaV 

organizáciami má záujem vzrastajúce množstvo firiem, najmä z kategórie malých 

a stredných. Do spolupráce sa postupne zapájajú aj MNC.   

Priemysel  Dopad aktivít realizovaných so zapojením verejných VaV organizácií sa postupne 

zvyšuje a prejavujú sa spill over efekty. Postupne sa inovačné riešenia prejavujú 

aj mimo priemysel. Postupne dochádza k zvyšovaniu využívania potenciálu 

verejných VaV organizácií.  
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Spolupráca Záujem o spoluprácu s verejnými VaV organizáciami sa postupne zvyšuje čo vedie 

k realizácií spoločných strategických konzorciálnych projektov zameraných na 

riešenie budúcich potrieb budúcich zákazníkov. Tento prístup je možné uplatňovať 

len vďaka prognózovaniu trendov a kontinuálnej realizácii EDP. Strategickou 

voľbou je podpora realizácie veľkých dlhodobých konzorciálnych projektov, ktoré 

sú postavené na báze sieťovej spolupráce, ktorá podporuje rozvoj VaV klastra. 

Rozvíjajúci klaster je atraktívny pre podniky, ale aj zahraničných partnerov čo 

prispieva aj k zvyšovaniu medzinárodnej spolupráce.  

Spoločnosť Efekty aktivít verejných VaV organizácií realizovaných aj v spolupráci s podnikmi 

sa prejavujú prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov, 

zvyšovania zamestnanosti v high tech sektore podnikov spolupracujúcich na vývoji 

nových inovatívnych riešení, ale aj v rámci vzrastu exportu high tech tovarov 

a služieb. VaV klaster prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne. 

  

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Scenáre opisujú alternatívne možnosti vývoja budúcnosti v závislosti od súčasných, príp. 

budúcich rozhodnutí.  

Detailnejšie spracovanie scenárov aj na úrovni technologických domén, resp. s využitím 

prístupov EDP je možné s využití, metód strategického rozhodovania a prognózovania ako sú 

napr. Technology Foresight.  

Z hľadiska rozvoja Slovenska v prepojení na koncept Industry 4.0 je najvýhodnejší Scenár č. 

3 v rámci ktorého je identifikovaných veľké množstvo priamych efektov. Tento scenár však 

predpokladá zásadne iný prístup v oblasti podpory verejných VaV organizácií v porovnaní so 

súčasnosťou. Pre naplnenie rámcového scenára č. 3 je preto potrebné vytvoriť systémové 

predpoklady a implementovať množstvo rôznych opatrení financovaných zo zdrojov štátneho 

rozpočtu, ale aj EŠIF. 

Syntézou všetkých zistení boli sformulované hlavné zistenia (závery) v štyroch oblastiach a to 

technológie, rámcové podmienky, spolupráca a ľudské zdroje. 

 

I. Technológie 

 

Z výsledkom zhodnotenia dôležitosti jednotlivých zložiek SWOT analýzy pracoviskami 

verejných VaV organizácií vyplynulo, že v rámci rozvojového faktora Technológie boli ako 

veľmi alebo extrémne dôležité označené nasledovné:  

 

ZIS-I.1: Technická vybavenosť umožňujúca spolupracovať s firmami a realizovať aj kvalitný 

základný VaV bola označená ako veľmi/extrémne dôležitá silná stránka.  

ZIS-I.2: Budovanie spoločných laboratórií s podnikmi bolo označené ako veľmi/extrémne 

dôležitá príležitosť pre rozvoj 

ZIS-I.3: Vybudovanie unikátnych technologických kapacít pre potreby rozvoja konceptu 

Industry 4.0 bolo označené ako veľmi/extrémne dôležitá príležitosť pre rozvoj 
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Hlavné zistenie č. 1: kritickým rozvojovým faktorom ovplyvňujúcim rozvoj konceptu Industry 

4.0 sú infraštruktúrne kapacity, vrátane spoločných kapacít. Súčasné technologické vybavenie 

v prostredí verejných VaV organizácií je však nedostatočné. Celkové odhadované investičné 

náklady určené na odstránenie technologického dlhu nevyhnutné na optimálny rozvoj 

systémového prostredia v prostredí verejných VaV organizácii pôsobiacich v technologických 

doménach Industry 4.0 sú vo výške 51 200 000 EUR. 

 

II. Rámcové podmienky 
 
Z výsledkom zhodnotenia dôležitosti jednotlivých zložiek SWOT analýzy pracoviskami 

verejných VaV organizácií vyplynulo, že v rámci rozvojového faktora Rámcové podmienky boli 

ako veľmi alebo extrémne dôležité označené nasledovné:  

 

ZIS-II.1: Pôsobenie v perspektívnej oblasti s dobrým prepojením teórie a praxe bolo označené 

ako veľmi/extrémne dôležitá silná stránka.  

ZIS-II.2: Efektívne využitie zdrojov EŠIF v súčasnom a novom programovom období bolo 

označené ako veľmi/extrémne dôležitá príležitosť pre rozvoj 

ZIS-II.3: Zachytenie nových vynárajúcich sa technologických smerov a riešenie potrieb 

priemyslu a spoločnosti bolo označené ako veľmi/extrémne dôležitá príležitosť pre rozvoj 

ZIS-II.4: Pretrvávanie nesystémového prístupu štátu v oblasti riadeniu VVI bez jasne 

definovaných priorít bolo označené ako veľmi/extrémne významná hrozba 

ZIS-II.5: Problematické fungovanie národných grantových agentúr bolo označené ako 

veľmi/extrémne významná hrozba 

ZIS-II.6: Nevhodný systém financovania a prerozdeľovania zdrojov bolo označené ako 

veľmi/extrémne významná hrozba 

ZIS-II.7: Komplikovaný a zdĺhavý systém verejného obstarávania bolo označené ako 

veľmi/extrémne významná hrozba 

ZIS-II.8: Vysoká administratívna záťaž vedeckých/pedagogických pracovníkov bolo označené 

ako veľmi/extrémne významná hrozba 

 

Hlavné zistenie č. 2: Pre efektívny rozvoj konceptu Industry 4.0 v podmienkach verejných 

VaV organizácií, ale aj podnikov je nevyhnutné zachytiť nové vynárajúce sa trendy, ale aj 

zabezpečiť zlepšenie rámcových podmienok a to najmä so zameraním na zabezpečenie 

efektívnejšieho a pravidelného financovania rozvojových projektov (vrátane EŠIF), zvýšenie 

efektívnosti činnosti grantových podporných agentúr, ale aj zníženie celkovej administratívnej 

záťaže (vrátane verejného obstarávania).  

 
III. Ľudské zdroje 
 
Z výsledkom zhodnotenia dôležitosti jednotlivých zložiek SWOT analýzy pracoviskami 

verejných VaV organizácií vyplynulo, že v rámci rozvojového faktora Ľudské zdroje boli ako 

veľmi alebo extrémne dôležité označené nasledovné:  
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ZIS-III.1: Preťaženosť tímov administratívnymi povinnosťami bola označená ako 

veľmi/extrémne dôležitá slabá stránka.  

ZIS-III.2: Tvorba atraktívneho prostredia pre študentov a pedagógov bolo označené ako 

veľmi/extrémne dôležitá príležitosť pre rozvoj. 

ZIS-III-3: Nízka kvalita študentov stredných škôl bolo označené ako veľmi/extrémne významná 

hrozba 

ZIS-III.4: Odliv kvalitných študentov do zahraničia (brain drain) a nízky záujem zahraničných 

študentov o štúdium na Slovensku bolo označené ako veľmi/extrémne významná hrozba 

ZIS-III.5: Nevhodné financovanie doktorandských a postdoktorandských miest bolo označené 

ako veľmi/extrémne významná hrozba 

ZIS-III.6: Nemotivačný systém odmeňovania zamestnancov v rámci jednotlivých VaV 

pracovísk bolo označené ako veľmi/extrémne významná hrozba 

Hlavné zistenie č. 3: Rozvoj konceptu Industry 4.0 nielen v prostredí verejných VaV organizácií 

závisí od kvality a dostupnosti ľudských zdrojov. Súčasný systém odmeňovania zamestnancov 

je nemotivačný a neumožňuje vhodne financovať rôzne aspekty činnosti VaV tímov v prostredí 

verejných VaV organizácií (študenti, post doktorandi). Taktiež dochádza k odlivu kvalitných 

študentov do zahraničia, pri súčasnom nízkom záujme zahraničných študentov a odborníkov 

o štúdium na Slovensku.  

 

IV. Spolupráca  

Z výsledkom zhodnotenia dôležitosti jednotlivých zložiek SWOT analýzy pracoviskami 

verejných VaV organizácií vyplynulo, že v rámci rozvojového faktora Spolupráca boli ako veľmi 

alebo extrémne dôležité označené nasledovné:  

ZIS-IV.1: Vysoký dopyt po absolventoch na trhu práce a ich celosvetovej uplatniteľnosti bola 

označená ako veľmi/extrémne dôležitá silná stránka 

ZIS-IV.2: Lepšia spolupráca s vybudovanými vedeckými parkami a výskumnými centrami bolo 

označené ako veľmi/extrémne dôležitá príležitosť pre rozvoj 

ZIS-IV.3: Podpora rozvoja domácich podnikov a zachytenie potenciálu spoločného 

európskeho trhu bolo označené ako veľmi/extrémne dôležitá príležitosť pre rozvoj 

 

Hlavné zistenie č. 4: Verejné VaV organizácie spolupracujú s podnikmi, ale aj navzájom, 

pričom intenzívnejšia je spolupráca s tímami pôsobiacimi v iných organizáciách. Je potrebné 

podporiť rozvoj spolupráce kooperačných väzieb. Najintenzívnejšia spolupráca v rámci domén 

Industry 4.0 bola zistený v rámci technologických domén pokročilá robotika, simulácia, 

priemyselný internet a IoT, umelá inteligencia. Ide zároveň o nosné domény s hľadiska 

súčasných aktivít verejných VaV organizácií.  
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Pre podporu rozvoja jednotlivých tímov verejných VaV organizácií pôsobiacich v oblasti 

Industry 4.0 je potrebné implementovať množstvo rôznych typov opatrení. Opatrenia 

navrhované respondentami je možné podľa charakteru rozdeliť do nasledovných kategórií: 

 Opatrenia procesného charakteru 

 Opatrenia v oblasti infraštruktúry 

 Opatrenia podpory motivácie 

 Opatrenia v oblasti vzdelávania 

 Opatrenia v oblasti grantovej podpory 

 Opatrenia v oblasti budovania značky a propagácie 

 Opatrenia podpory komercializácie 

Jedná sa o rámcovú kategorizáciu, ktorej cieľom je rozdeliť opatrenia do skupín, pričom 

opatrenia zaradené do niektorej z kategórií môžu mať presah do iných kategórií.  

7.1.Opatrenia procesného charakteru 

Cieľom navrhovaných opatrení procesného charakteru je optimalizovať v súčasnosti 

neefektívne procesy, príp. nastaviť nové procesy (po eliminácii nevhodných procesov 

a mechanizmov). V tejto oblasti sú navrhnuté nasledovné opatrenia:  

 Identifikácia perspektívnych tém (pre potreby RIS3 SK) 

 Zmena akreditačných mechanizmov 

 Sprístupnenie VaV infraštruktúry  

 Úprava interných smerníc pracovísk 

 Procesný audit a optimalizácia procesov 

 Zefektívnenie podpory internacionalizácie 

 Zabezpečenie financovania technických pracovníkov 

 

 

 

7. Odporúčania 
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Identifikácia perspektívnych tém (pre potreby RIS3 SK) 

Cieľom opatrenia je identifikovať perspektívne technologické oblasti a trhové segmenty, ktoré 

je následne potrebné prioritne podporovať. Identifikácia by bola realizovaná prostredníctvom 

EDP procesu a prispela by k napĺňaniu jednej zo základných podmienok Politického cieľa 1 

určeného pre nové programové obdobie. Opatrenie by prispelo k získaniu a lepšiemu 

nasmerovaniu zdrojov EŠIF pre nové programové obdobie. Je potrebné zabezpečiť nepretržitú 

realizáciu EDP v aktuálnych doménach RIS3 SK, príp. modifikovať nastavenie Slovak 

Technology Leadership Platform. Je nevyhnutné zabezpečiť EDP ako kontinuálny proces 

s presahom do iných oblastí ako je Industry 4.0 s aplikáciou Technology Foresight. Proces 

identifikácie tém musí byť nastavený tak, aby zabezpečil maximálnu mieru objektívnosti vďaka 

zapojeniu všetkých aktérov VaV siete/klastra.  

Zmena akreditačných mechanizmov 

Cieľom opatrenia je optimalizovať akreditačné mechanizmy tak, aby sa vo väčšej miere 

akceptovala spolupráca verejných VaV organizácií s podnikmi na riešení reálnych projektov 

uplatňovaných v praxi. Jedná sa o rôzne projekty, kde nie je vždy možné publikovať získané 

výsledky v odborných a vedeckých časopisoch. Súčasný systém preferuje najmä publikačnú 

výkonnosť, čo v prípade niektorých (technických) odborov relevantných k Industry 4.0 nie je 

najvhodnejší prístup. Môže sa jednať aj o výsledky, ktoré z rôznych príčin nebude možné 

patentovať, príp. využiť iné možnosti ochrany duševného vlastníctva. Je navrhované 

prehodnotiť nastavenie akreditačných kritérií so zohľadnením špecifík tímov spolupracujúcich 

s priemyslom (odporúčanie má presah nad rámec Industry 4.0). Akreditačný mechanizmus by 

mal hodnotiť garantov na základe výkonnosti a potenciálu, pričom by mal byť zavedený vekový 

strop pre garantov programov, čo by umožnilo kariérny rast mladým odborníkom. Vekový strop 

pre garantov je navrhovaný do max. 65 rokov, pričom starší odborníci pri splnení podmienky 

nepretržitých odborných a vedeckých aktivít by mohli byť v pozícii spolugestorov. Aktivita 

gestorov a spolugestorov by sa mala posudzovať k mediánu aktivít v rámci jednotlivých 

odborov. Publikačnú výkonnosť je vhodné naviazať na výstupy v medzinárodných databázach 

(WOS, Scopus). Zmena prístupu smerom ku kvalite VaV výstupov je nevyhnutná. Je však 

potrebné zohľadniť počty časopisov v Q1 pre jednotlivé oblasti, tak aby bol dostatočný priestor 

pre publikovanie aj úzko špecializovaných tímov. 

Akreditačný mechanizmus by mal vo väčšej miere zohľadniť aj vlastnú pedagogickú činnosť 

pracovísk, napr. aj prostredníctvom hosťovania odborníkov z svetovo uznávaných VaV 

organizácií. 

Je navrhované prehodnotiť aktuálne nastavenie vyžadujúce garantov ako individuálnych 

odborníkov na zdieľaný prístup v ktorom by bola garancia zabezpečovaná kolektívne. To 

znamená, že ústav/katedra by mali mať danú možnosť preukazovať svoje schopnosti v danom 

odbore pre garantovanie daného programu. V rámci opatrení bude taktiež potrebné vytvoriť 

podmienky pre efektívnejšiu akreditáciu študijných odborov, resp. výrazne rýchlejšiu 

(priebežnú) možnosť úprav zamerania štúdia podľa potrieb praxe a so zohľadnením svetových 

trendov. Je potrebné optimalizovať procesy aj na úrovni jednotlivých VaV pracovísk, čo si 

vyžaduje komparatívny audit nastavenia na jednotlivých verejných VaV organizáciách. Na 
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základe porovnania rôznych prístupov implementovaných v SR je možné identifikovať príklady 

dobrej praxe. Akreditácia univerzít by sa mala čo najviac približovať akreditačným 

mechanizmom na zahraničných top univerzitách s cieľom zvýšiť kvalitu vysokoškolského 

vzdelávania. 

Sprístupnenie VaV infraštruktúry  

V programovom období rokov 2007 - 2013 bolo podporované budovanie infraštruktúry 

verejných VaV organizácií. Bolo o.i. vybudovaných niekoľko desiatok centier excelentnosti a 

14 vedeckých parkov a výskumných centier. Niektoré z nich, resp. ich organizačné zložky 

priamo realizujú aktivity relevantné pre oblasť Industry 4.0. V podmienkach podpory bolo 

určené, že získanú infraštruktúru nie je možné využívať na komerčné účely počas realizácie 

projektov a vo fáze udržateľnosti. Po skončení fázy udržateľnosti projektov je potrebné 

umožniť zdieľanie infraštruktúry pre realizáciu spolupráce s podnikmi. Infraštruktúra by mala 

byť prístupná nielen jej vlastným výskumníkom, ale aj odborníkom z firiem. Taktiež je vhodné 

sprístupniť infraštruktúru pracovníkom z iných verejných VaV organizácií. Je potrebné vytvoriť 

rámcové podmienky pre zdieľanie infraštruktúry a realizovať pasportizáciu infraštruktúry 

spojenú so zverejnením dostupných infraštruktúr. Je vhodné posúdiť možnosti sprístupnenia 

infraštruktúry v režime nepriamej štátnej pomoci.  

Úprava interných smerníc pracovísk 

 

Pravidlá fungovania verejných VaV organizácií určujú podmienky činnosti jednotlivých 

pracovísk/tímov v rôznych oblastiach. Interné smernice by mali vytvoriť predpoklady pre 

zefektívnenie činnosti aktívnych tímov a podporiť ich motiváciu k realizácii rôznych projektov, 

vrátane spolupráce s podnikmi prostredníctvom nastavenia férového a transparentného 

systému rozdeľovania príjmov získaných z externých zdrojov. Je potrebné realizovať audit 

a nezávislé hodnotenie interných smerníc všetkých technických univerzít so zameraním najmä 

na nastavenie systému hodnotenia pracovníkov, administratívnej/projektovej podpory, 

podpory komercionalizácie a interných procesov spojených s akreditáciou, alebo požiadaviek 

na presun nepriamych nákladov projektov financovaných z verejných zdrojov na centrálnu 

úroveň. Cieľom opatrenia je identifikovať príklady dobrej praxe a vytvoriť podmienky pre 

optimalizáciu a štandardizáciu procesov na všetkých verejných VaV pracoviskách.  

Procesný audit a optimalizácia procesov 

Schopnosť verejných VaV organizácií realizovať VaV je v značnej miere závislá od externej 

podpory z verejných zdrojov. Kritickými faktormi determinujúcimi celkovú výkonnosť v oblasti 

VVI je efektívnosť podporných agentúr prideľujúcich grantové zdroje (vrátane EŠIF) a systém 

verejného obstarávania. V oboch prípadoch sú zrejmé deformácie nadkritickej veľkosti, čo 

spôsobuje prakticky znefunkčnenie rozvoja verejných VaV organizácií a dobiehania partnerov 

z rozvinutých krajín. Systém taktiež znižuje záujem podnikov o spoluprácu s verejnými VaV 

organizáciami. Je potrebné realizovať audit činnosti a nastavenia procesov v rámci 

podporných organizácií s cieľom eliminovať entropické uzly brzdiace procesy. Taktiež je 

nevyhnutné prehodnotiť systém hodnotenia projektov so zameraním na kvalitu a výstupy. 

V oblasti verejného obstarávania je potrebné prehodnotiť nastavenie Zákona č. 343/2015 Z. 
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z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti VaV tak, 

aby požiadavky nepresahovali rámec požadovaný Európskou komisiou. V oblasti EŠIF je 

vhodné realizovať komparatívnu analýzu procesov, s cieľom identifikovať najvhodnejšie 

prístupy zrýchľujúce procesy (napr. Inovačné vouchre s dostatočne vysokou nominálnou 

hodnotou). Cieľom opatrenia je zabezpečiť pravidelné a predvídateľné vyhlasovanie výziev, 

ktoré budú zohľadňovať reálne potreby tímov verejných VaV organizácií a podnikov. 

Pravidelné a predvídateľné vyhlasovanie výziev umožní plánovanie vlastného rozvoja. 

Z hľadiska systematického rozvoja je nevyhnutné zabezpečiť bezvýpadkové poskytovanie 

horizontálnych služieb napr. spojených s finančnými príspevkami do medzinárodných 

organizácií, zabezpečenie prístupu k znalostným databázam, alebo centrálne IT služby.  

Zefektívnenie podpory internacionalizácie 

Výskum, vývoj a inovácie predstavujú aktivity, ktorých dynamika a efektívnosť závisí od 

schopností a kapacity jednotlivých tímov, ako aj od finančnej podpory zo strany štátu. 

Jednotlivé tímy vzájomne spolupracujú, a to aj v medzinárodnom meradle. Medzinárodná VaV 

kooperácia podporuje transfer znalostí na domáce pracoviská a predstavuje jeden z kľúčových 

prvkov inovačných systémov a ich napojenie na medzinárodné znalostné siete . Cieľom 

opatrenia je podporovať internacionalizáciu VaV tímov prostredníctvom podpory výmeny 

pracovníkov na rôznych pozíciách (výmenné programy). Je vhodné zabezpečiť systémovú 

spoluprácu tímov s najlepšími svetovými VaV organizáciami, napr. podľa vzoru MIT Portugal 

Program.38 Okrem toho by mala byť podporovaná aktívna účasť tímov na významných 

medzinárodných konferenciách, veľtrhoch a výstavách s cieľom zviditeľniť sa a stimulovať 

spoluprácu so zahraničnými spoločnosťami. Je potrebné hľadať inovatívne prístupy podpory 

prepájania domácich VaV pracovísk s renomovanými pracoviskami, ako napr. umožnením 

atraktívneho Sabbatical špičkových svetových odborníkov na Slovensku.  

Je taktiež vhodné zvážiť vybudovanie systematického technologických zberu informácií zo 

zahraničných trhov a propagácie domácich VaV pracovísk, ale aj podnikov v zahraničí 

prostredníctvo stálych zastúpení SR a SARIO. 

Zabezpečenie financovania technických pracovníkov 

Niektoré pracoviská verejných VaV organizácií majú vlastných technických pracovníkov, ktorí 

sú potrební pre niektoré operácie spojené s realizáciou VaV, napr. v súvislosti s prevádzkou 

laboratórií, administráciou EŠIF a medzinárodných projektov. Ich financovanie je kryté najmä 

z inštitucionálnych príspevkov na činnosť. Platové ohodnotenie technických pracovníkov je 

nízke a preto tieto pozície nie sú dlhodobo udržateľné. Je potrebné systémovo riešiť problém 

s udržateľnosťou technických pracovníkov prostredníctvom navýšenia dotačných zdrojov 

cielene na túto cieľovú skupinu. Pre maximalizáciu cielenia opatrenia je nevyhnutné 

vypracovať analýzu potrieb na úrovni tímov, ale aj na centrálnej úrovni.  

                                                 
38 V prípade podpory tímov pôsobiacich v oblasti Industry 4.0 je v rámci MIT Portugal Program 

relevantná Výskumná oblasť 3: Digital Transfoormation in Manufacturing.  
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Tabuľka 24  Opatrenia procesného charakteru 

Opatrenie Realizácia 
Nadväznosť opatrenia 
na zistenie39 

Identifikácia perspektívnych tém (pre potreby 
RIS3 SK) 

Národná úroveň ZIS-I.3, ZIS-II.2, ZIS-II.4 

Zmena akreditačného mechanizmu Národná úroveň ZIS-II.4  

Sprístupniť VaV infraštruktúru  Národná úroveň ZIS-I.1, ZIS-I.2, ZIS-I.3, 
ZIS-II.1, ZIS-IV.2  

Úprava interných smerníc pracovísk Národná úroveň, VaV 
organizácie 

ZIS-III.1, ZIS-IV.2 

Procesný audit a optimalizácia procesov Národná úroveň ZIS-II.4, ZIS-II.8, ZIS-
III.1 

Zefektívnenie podpory internacionalizácie Národná úroveň ZIS-I.3, ZIS-IV.1 

Zabezpečenie financovania technických 

pracovníkov 

Národná úroveň ZIS-II.1 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

7.2. Opatrenia v oblasti infraštruktúry 

Cieľom navrhovaných opatrení je znížiť investičný technologický dlh v prostredí verejných VaV 
organizácií a zabezpečiť efektívnejšiu činnosť technologických celkov. V tejto oblasti sú 
navrhované nasledovné opatrenia:  

 Rekonštrukcia a rozšírenie priestorov 

 Pravidelná a systematická obnova technologickej infraštruktúry  

 Tvorba zdieľaných infraštruktúr lokalizovaných v uzlových bodoch (vznik DIH) 

 Zriaďovanie centrálnych prototypových dielní 

Rekonštrukcia a rozšírenie priestorov 

Priestory niektorých pracovísk nezodpovedajú štandardom vyžadovaným od VaV pracovísk 

21. storočia pôsobiacich v high-tech oblastiach. Je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre 

nápravu stavu a umožniť rekonštrukciu a modernizáciu priestorov verejných VaV pracovísk 

tak, aby boli atraktívnym priestorom pre prácu a štúdium. V prípadoch uzlových bodov siete 

spoluprác a najkvalitnejších VaV pracovísk s medzinárodnými väzbami a intenzívnou 

spoluprácou s priemyslom, je potrebné umožniť rozšírenie súčasných priestorov tak, aby bol 

                                                 
39 Zistenia sú uvádzané v časti Závery 
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podporený ďalší rast a rozvoj celého VaV prostredia v SR, t. j. je vhodné vybudovať 

reprezentatívne priestory atraktívne z medzinárodného hľadiska. Opatrenie by umožnilo 

podporovať aj vznik spoločných VaV a vzdelávacích pracovísk verejných VaV organizácií 

a priemyslu.  

Pravidelná a systematická obnova technologickej infraštruktúry  

Realizácia kvalitného, medzinárodne prezentovateľného VaV je podmienená vlastníctvom 

kvalitnej technologickej infraštruktúry. Pracoviská v súčasnosti vlastnia rôzne typy zariadení, 

pričom niektoré zodpovedajú požiadavkám na realizáciu VaV porovnateľného 

s medzinárodným prostredím. Pre udržanie konkurencieschopnosti pracovísk verejných VaV 

organizácií je nevyhnutné zabezpečiť technologickú obnovu, s cieľom eliminácie súčasného 

prehlbujúceho sa infraštruktúrneho dlhu. Táto investícia odhadovaná vo výške niekoľko 

desiatok mil. Eur umožní zintenzívnenie VaV aktivít a zvýši atraktivitu pre domácu, ale aj 

zahraničnú spoluprácu. Vzhľadom na rýchly rozvoj technologických oblastí konceptu Industry 

4.0, ale aj rozvoj samotného konceptu a možné rozširovanie o nové oblasti je nevyhnutné 

zabezpečiť pravidelné dopĺňanie a obnovu technologických kapacít (vrátane údržby) 

domácich verejných VaV organizácií pôsobiacich v doménach konceptu Industry 4.0. Aktuálne 

trendy vo vývoji technológií ukazujú na potrebu investícií vo výške do 10% ročne z celkových 

počiatočných nákladov pre udržiavanie a upgrade zakúpených technológií. Okrem toho je 

potrebné podporiť obnovu technológií každých 3-5 rokov z dôvodu morálnej zastaranosti. 

Špecifickú pozornosť je nevyhnutné venovať budovaniu spoločnej infraštruktúry v uzlových 

bodoch siete, v ktorých by mali byť rozšírené priestorové možnosti. Opatrenie by umožnilo 

podporovať vznik spoločných VaV a vzdelávacích pracovísk verejných VaV organizácií 

a priemyslu, ale aj prepojenie na ESFRI. 

Tvorba zdieľaných infraštruktúr lokalizovaných v uzlových bodoch (vznik DIH) 

Jednotlivé tímy verejných VaV organizácií dlhodobo budujú samostatne vlastné technologické 

VaV kapacity. Schopnosť jednotlivých tímov vytvoriť unikátne pracovisko je tak limitovaná. 

Cieľom opatrenia je komplexné posilnenie kapacity (ľudské, technologické, priestorové) 

uzlových bodov siete spoluprác a najkvalitnejších VaV pracovísk s medzinárodnými väzbami 

a intenzívnou spoluprácou s priemyslom, prostredníctvom vybudovania DIH a ich zapojenia 

do európskej siete DIH. Unikátne infraštruktúrne kapacity by boli dostupné všetkým 

pracoviskám verejných VaV organizácií. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať 

optimalizácii činnosti DIH v špecifických podmienkach (vrátane legislatívnych) Slovenska a ich 

prepojení do európskej siete DIH. DIH by mali plniť viacero koordinačných úloh vrátane 

podpory internacionalizácie. Jedným z možných prístupov je ex ante hodnotenie činnosti 

v rámci rôznych režimov.  

Zriaďovanie centrálnych prototypových dielní 

Pracoviská verejných VaV organizácií často krát pripravujú rôzne typy unikátnych 

technologicky vyspelých prototypov, na prípravu ktorých je potrebné špecifické technologické 

vybavenie. Pre tento účel existovali na univerzitách špecializované centrálne dielne, pričom 

mnohé však postupne zanikli, resp. sú v technologicky zastaranom stave. Tento stav limituje 
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schopnosť verejných VaV organizácií ponúkať unikátne inovatívne prototypové riešenia (nie 

len v rámci tém Industry 4.0). Je nevyhnutné podporiť obnovu a rozvoj takýchto centrálnych 

(zdieľaných) priestorov s dostatočným technologickým vybavením v rámci verejných VaV 

organizácií. Ako príklad riešenia existuje funkčné centrálne Prototypové a inovačné centrum 

TUKE.  

Tabuľka 25  Opatrenia v oblasti infraštruktúry 

Opatrenie Realizácia Nadväznosť opatrenia 
na zistenie 

Rekonštrukcia a rozšírenie priestorov Národná úroveň ZIS-II.1 

Pravidelná a systematická obnova 
technologickej infraštruktúry  

Národná úroveň ZIS-I.3, ZIS-II.1, ZIS-II.3 

Tvorba zdieľaných infraštruktúr 
lokalizovaných v uzlových bodoch (vznik 
DIH) 

Národná úroveň ZIS-I.1, ZIS-I.2, ZIS-II.1, 
ZIS-II.3, ZIS-IV.2 

Zriaďovanie centrálnych prototypových 
dielní 

Národná úroveň ZIS-I.1, ZIS-II.3, ZIS-
IV.2 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

 

7.3. Opatrenia podpory motivácie 

Cieľom navrhovaných opatrení je zvýšiť motiváciu pôsobenia na verejných VaV pracoviskách. 

Opatrenia sú zamerané jednak na VaV a pedagogických pracovníkov, ale aj študentov. V tejto 

oblasti sú navrhnuté nasledovné opatrenia:  

 Hodnotenie podľa výkonu 

 Ocenenia a súťaže v Industry 4.0 

 Stabilizácia mladých pracovníkov 

 Štipendiá pre študentov 

 Podpora kvalitných publikácií  

Hodnotenie podľa výkonu 

Systém odmeňovania zamestnancov verejných VaV organizácii je respondentami 

kritizovaný dôvodu nedostatočného zvýhodnenia výkonových parametrov. Ako problém sa 

v niektorých prípadoch ukazuje aj centralizácia systému odmeňovania líniových 

zamestnancov z úrovne strategických riadiacich pracovníkov (dekan), pričom rozdeľovanie 

úloh, realizácia projektov a operatívne aktivity sú riadené z nižších operatívnych úrovní 

riadenia (vedúci katedier/ústavov/oddelení). Po zrealizovaní auditov je potrebné presunúť 

možnosti motivačného ohodnocovania zamestnancov na priamych nadriadených. Je vhodné 

zvážiť definovanie národných odborových štandardov kvality, ktoré sú v súčasnosti rôzne 
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v rámci jednotlivých VaV organizácií. Tieto štandardy by sa následne implementovali v rámci 

jednotlivých verejných VaV organizácií.  

Ocenenia a súťaže v Industry 4.0 

Cieľom opatrenia je oceňovať vedeckých pracovníkov, študentov rôznych ročníkov, ale aj 

podniky za realizáciu kvalitných projektov zameraných na Industry 4.0 a za spoločnú 

spoluprácu v oblasti VaV a vzdelávania. Opatrenie prispeje k porovnávaniu výsledkov 

jednotlivých tímov a tým k vytváraniu konkurenčného prostredia, ale aj k nadväzovaniu 

spolupráce a zvyšovaniu povedomia verejnosti. Z praktického hľadiska sa bude jednať o sériu 

vzájomne komplementárnych aktivít realizovaných na rôznych úrovniach. Ako príklad môžu 

slúžiť Inovatívny čin roka organizovaný MH SR, alebo študentská súťaž šplhania robotov na 

komín organizovaná v Košiciach.  

Stabilizácia mladých pracovníkov 

Slovensko zápasí s dlhodobým výrazným odlivom kvalitných pracovných síl. Jedná sa najmä 

o mladých perspektívnych pracovníkov z prostredia verejných VaV organizácií, ale aj 

podnikov. Cieľom opatrenia je vytvoriť systémové predpoklady pre sociálnu stabilizáciu mladej 

generácie výskumníkov, prostredníctvom finančných mechanizmov podporujúcich regionálne 

ukotvenie (napr. zvýšenie platových taríf, výstavba nájomných bytov verejnými VaV 

organizáciami, daňový odpočet na podporu zamestnancov v prípade podnikov, hypotekárne 

zvýhodnenia). 

Štipendiá pre študentov 

Jedným z hlavných motivátorov spolupráce firiem s verejnými VaV organizáciami je možnosť 

spolupracovať so študentami, ako potenciálnymi novými zamestnancami. Závažným 

problémom Slovenska (vrátane odborov Industry 4.0) je odliv študentov do zahraničia, pričom 

sa jedná v značnej miere o najkvalitnejších študentov. Je potrebné vytvoriť systémové 

predpoklady (nad rámec Industry 4.0)40 udržania študentov stredných škôl na Slovensku, ale 

aj výberu štúdia na odboroch relevantných k Industry 4.0. Je vhodné zvážiť tvorbu systému 

odborových štipendií (národného štipendijného programu v oblasti Industry 4.0) aj v možnom 

spojení s cirkuláciou študentov medzi jednotlivými univerzitami, čo by podporilo zvyšovanie 

kvality výuky medzi jednotlivými vysokými školami. Štipendijný program by mal byť dostupný 

aj pre (najmä najlepších) študentov stredných škôl a mal by byť vysoko motivačný (kombinoval 

by rôzne podpory ako internát zadarmo, pobyt v zahraničí, etc.). Taktiež je možné vytvoriť 

štipendijný mechanizmus s finančnou participáciou súkromného sektora, príp. zaviesť daňovú 

motiváciu pre firemné štipendijné programy. Opatrenie by umožnilo podporovať vznik 

spoločných VaV a vzdelávacích pracovísk verejných VaV organizácií a priemyslu. 

Podpora kvalitných publikácií 

                                                 
40 Jedná sa najmä o celkové zvýšenie kvality vysokých škôl. Vzhľadom na obmedzené zdroje je 
potrebné identifikovať vysoké školy s potenciálom dosiahnutia nadregionálnej kvality porovnateľnej min. 
v rámci EÚ. Následne je nevyhnutné zabezpečiť dostatok rozvojových zdrojov, ktoré by boli prideľované 
na základe schváleného biznis modelu a napĺňania implementačného plánu/krokov (dosahovaniu KPI). 
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Hodnotenie verejných VaV organizácií (a jednotlivých tímov), ako aj ich medzinárodná 

reputácia závisí od kvality vedeckej činnosti, ktorá je primárne posudzovaná podľa vedeckých 

výstupov a účasti na konferenciách. Ako indikátory kvality sú články v najlepších vedeckých 

časopisoch (Q1) a pozvané prednášky na medzinárodných fórach. V súčasnosti sú 

preferované kvantitatívne charakteristiky, pred kvalitatívnymi. Je potrebné zabezpečiť 

mechanizmus podpory publikovania v najkvalitnejších medzinárodne renomovaných 

časopisoch, v ktorých je publikovanie spoplatnené. Na tento účel je vhodné vyčleniť extra 

zdroje v rámci poskytovanej grantovej pomoci, pričom táto zložka grantu poskytnutá nad 

rámec bežných zdrojov by mala byť viazaná len na tento účel. Inou možnosťou je viazané 

navýšenie inštitucionálnych zdrojov verejných VaV organizácií, ktoré by boli určené pre interné 

mechanizmy podpory kvalitných publikácií. Zdroje by sa mohli poskytovať spätne podľa 

výkonov a to aj s motivačnou zložkou pre autorov vysokokvalitných publikačných výstupov. 

Tabuľka 26  Opatrenia podpory motivácie 

Opatrenie Realizácia Nadväznosť opatrenia na 
zistenie 

Hodnotenie podľa výkonu Národná úroveň, VaV 
organizácie 

ZIS-III.2, ZIS-III.5, ZIS-III.6 

Ocenenia a súťaže v Industry 4.0 Národná úroveň ZIS-III.2, ZIS-III.5, ZIS-III.6, 
ZIS-IV.3 

Stabilizácia mladých pracovníkov Národná úroveň ZIS-II.1, ZIS-III.5, ZIS-III.6 

Štipendiá pre študentov Národná úroveň ZIS-II.1, ZIS-III.4, ZIS-III.5 

Podpora kvalitných publikácií  Národná úroveň, VaV 
organizácie 

ZIS-II.1, ZIS-IV.3 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

 

7.4. Opatrenia v oblasti grantovej podpory 

Cieľom navrhovaných opatrení v oblasti grantovej podpory je zefektívniť a rozšíriť celkové 

fungovanie rôznych podporných mechanizmov podľa vzoru rozvinutých krajín označovaných 

za inovačných lídrov. Jedná sa najmä o mechanizmy financované zo zdrojov EŠIF. V tejto 

oblasti sú navrhnuté nasledovné opatrenia:  

 Optimalizácia systému grantovej podpory  

 Umožnenie grantom financovanie projektových pracovníkov 

 Podpora zapájania do medzinárodných projektov 

 Zmena systému hodnotenia projektov so zameraním na kvalitu  

 Zefektívnenie nastavovania podmienok poskytovania podpory 
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Optimalizácia systému grantovej podpory  

 

Súčasný systém grantovej podpory VaV je z pohľadu respondentov nevhodný, a to 

z niekoľkých dôvodov. Medzi najzásadnejšie patria neprehľadný systém podporných agentúr, 

dlhodobý nedostatok zdrojov určených na financovanie VaV, nevhodné nastavenie podpory, 

neefektívne procesy a nepravidelné vyhlasovanie výziev.  

Aktuálny systém neumožňuje stratifikované financovanie rôznych typov projektov, t. j. 

špecifickú podporu rôznych cieľových skupín. Je preto potrebné nad rámec súčasných 

možností zabezpečiť financovanie veľkých VaV projektov tvorených konzorciami domácich 

verejných VaV organizácií s možným zapojením podnikov a zahraničných VaV organizácií. 

Konzorciá by mali byť lídrované najvýznamnejšími VaV organizáciami (resp. DIH). Cieľom by 

malo byť riešenie identifikovaných kľúčových výziev priemyslu a spoločnosti. Hlavným prvkom 

projektov by mala byť podpora spoločnej spolupráce, pričom táto by nemala mať len 

deklaratívny charakter. Financovanie projektov by malo podporovať jednak aplikovaný výskum 

a vývoj, ale aj základný výskum, ktorý je významný pre tvorbu nových znalostí uplatniteľných 

v budúcnosti, ale aj budovanie medzinárodného odborného kreditu klastra/siete slovenských 

verejných VaV organizácií. Okrem toho je potrebné umožniť podporu VaV projektov mladých 

VaV pracovníkov a post docov (napr. do 35 rokov). Okrem toho je nevyhnutné navýšiť zdroje 

všetkých agentúr tak, aby boli schopné podporovať väčšie množstvo projektových zámerov 

s primeranými rozpočtami41. 

 

Umožnenie grantom financovanie projektových pracovníkov 

 

Zásadným problémom niektorých grantových mechanizmov je nemožnosť priameho 

financovania miezd VaV pracovníkov. Grantové schémy by mali v rámci kategórií výdavkov vo 

väčšej miere umožniť financovanie aj týchto typov špecifických výdavkov, čo by prispelo 

k stabilizácii ľudských zdrojov v prostredí verejných VaV organizácií. Nový systém by mal 

umožniť financovanie aj študentov, technických pracovníkov, doktorandov, post docov, ale aj 

renomovaných zahraničných odborníkov, ktorí sa podieľajú na riešení výskumných úloh. 

Podpora by mala umožniť zapájanie pracovníkov aj prostredníctvom alternatívnych foriem 

akým je napr. teleworking. 

 

Podpora zapájania do medzinárodných projektov 

Medzinárodná spolupráca je jednou zo základných esencií potrebných pre zvyšovanie kvality 

domácich verejných VaV organizácií. Zapájanie domácich VaV organizácií, ale aj podnikov do 

medzinárodných schém je veľmi nízke. Pre zvýšenie zapojenia je potrebné podporovať 

prípravu projektov verejných VaV organizácií, ako je tomu napr. v prípade SBA, ktorá 

podporuje zapájanie MSP do medzinárodných schém. Je potrebné zabezpečiť 

komplementárne financovanie úspešných projektov, napr. doplnkovou podporou rozvoja 

infraštruktúrnych kapacít. Je vhodné podporiť realizáciu projektov, ktoré neboli podporené 

v medzinárodných schémach, ale získali vysoké hodnotenia (napr. Seals of Excellence, príp. 

iný národný prístup), a to v prípade všetkých typov žiadateľov. Taktiež je vhodné výrazne 

                                                 
41 Plošné krátenie rozpočtov nie je optimálne. Podporené projekty by mali mať dostatok zdrojov na 
dosahovanie vytýčených cieľov.  
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intenzívnejšie podporovať bilaterálne schémy spolupráce s vybranými vysoko inovatívnymi 

krajinami, pričom je vhodné podporovať VaV aj spoluprácu medzi verejnými VaV 

organizáciami. Ako príklad môže slúžiť Program Inovácie pre Slovensko a Izrael. 

Zmena systému hodnotenia projektov so zameraním na kvalitu  

Kritickým faktorom zvyšovania kvality projektov VVI a projektových výstupov je hodnotiaci 

proces, ktorý je v podmienkach Slovenska nastavený suboptimálne. Z tohto dôvodu vykazuje 

systém podpory projektov deformácie a nie vždy sú podporované najlepšie projektové zámery. 

Je preto nevyhnutné zabezpečiť transparentné hodnotenie projektových zámerov, tak aby bola 

primárne posudzovaná kvalita zámerov. Je potrebné prehodnotiť súčasný systém a zvážiť 

využívanie alternatívnych spôsobov hodnotenia a výberu projektov, ako napr. v prípade 

nedostatku zdrojov žrebovať z kvalitných projektov, ktoré získali dostatok bodov v rámci 

hodnotenia, aplikovať zjednodušené posudzovanie viacerými hodnotiteľmi zamerané na ciele 

a aktivity projektu (napr. využitím prístupov využívaných v šachu), vo väčšej miere využívať 

kvalitných zahraničných hodnotiteľov. Možnosťou je kaskádové hodnotenie neanonymnými 

hodnotiteľmi, pričom riešiteľ má možnosť reagovať na výhrady oponenta. Reakcie žiadateľov 

na pripomienky oponentov spracuje spravodajca skupiny spolu s hodnotením ako podklad pre 

rozhodnutie o pridelené podpory. Hodnotenie by malo, v závislosti od typu projektov, zohľadniť 

aj využiteľnosť potenciálnych výsledkov v praxi. 

Zefektívnenie nastavovania podmienok poskytovania podpory 

Vyhlasované výzvy častokrát nezohľadňujú reálne možnosti, potreby a očakávania žiadateľov, 

čo priamo ovplyvňuje efektívnosť využívania poskytovaných zdrojov. Je nevyhnutné vo väčšej 

miere minimalizovať rôzne obmedzenia a rozširovať oprávnenosť aktivít podľa typov projektov. 

V prípade VaV projektov je potrebné napr. zrušiť obmedzenia týkajúce sa miesta realizácie 

projektu a limitov na angažovanosť VaV organizácií, umožniť realizáciu tréningov/školení 

odborných pracovníkov, prehodnotiť oprávnenosť cestovných a ubytovacích nákladov. Taktiež 

je nevyhnutné prehodnotiť rôzne administratívne požiadavky, ako napr. v prípade detailnosti 

rozpočtov a technických špecifikáciách, atď. Problémom väčšiny VaV organizácií je cash flow 

spojený s financovaním projektov. Preto okrem zrýchlenia procesov je vhodné zavádzať 

alternatívne prístupy financovania, napr. prostredníctvom poskytovania preddavkov (aj pre 

medzinárodné projekty), alebo implementácie alternatívnych prístupov (napr. podpora 

faktoringu prostredníctvom SIH). 

Tabuľka 27  Opatrenia v oblasti grantovej podpory 

Opatrenie Realizácia Nadväznosť 
opatrenia na zistenie 

Optimalizácia systému grantovej podpory  Národná úroveň ZIS-II.1, ZIS-II.2, ZIS-
II.5, ZIS-II.7 

Umožnenie grantom financovanie projektových 
pracovníkov 

Národná úroveň ZIS-II.1 , ZIS-II.8, ZIS-
III.1 
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Podpora zapájania do medzinárodných projektov Národná úroveň ZIS-II.1,  

Zmena systému hodnotenia projektov so 
zameraním na kvalitu  

Národná úroveň ZIS-II.1, ZIS-II.2,  ZIS-
II.6, ZIS-II.5,  

Zefektívnenie nastavovania podmienok 

poskytovania podpory 

Národná úroveň ZIS-I.2, ZIS-II.1, ZIS-
II.2, ZIS-II.5, ZIS-II.7, 
ZIS-IV.3 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

 

7.5. Opatrenia v oblasti budovania značky a propagácie 

Cieľom navrhovaných opatrení je podporiť zvyšovanie povedomia o tímoch verejných VaV 

organizácií pôsobiacich v témach Industry 4.0 a podporiť vybudovanie integrovaného VaV 

klastra.  V tejto oblasti sú navrhnuté nasledovné opatrenia:  

 Propagácia konceptu Industry 4.0 a budovanie značky VaV klastra  

 Podpora prepájania aktérov 

 

Propagácia konceptu Industry 4.0 a budovanie značky VaV klastra  

 

Povedomie množstva (najmä) mikro, malých a stredných podnikov o nastupujúcej štvrtej 

priemyselnej revolúcii je nedostatočné. Je preto potrebné podporiť zvyšovanie povedomia 

rôznych cieľových skupín o transformácii priemyslu a spoločnosti na vyššiu technologickú 

úroveň spojenú s konceptom Industry 4.0. V rámci cielených nadlinkových a podlinkových 

aktivít sa bude taktiež propagovať potreba realizácie VaV a schopnosti domáceho VaV klastra 

zloženého zo siete verejných VaV organizácií (vrátane DIH). V rámci aktivity je potrebné 

vytvoriť strešnú informačnú platformu prezentujúcu rôzne projekty a technologické kapacity 

verejných VaV organizácií, ale aj podnikov. Platforma by mala vytvoriť priestor na 

vyhľadávanie potenciálnych partnerov, napr. prostredníctvom online burzy kde by podniky 

zadávali dopyt (nie len) v oblasti VaV. Propagácia domáceho VaV klastra bude  zameraná aj 

na lákanie študentov s cieľom minimalizovať brain drain. 

 

Podpora prepájania aktérov 

 

Cieľom opatrenia je vytvorenie systémových podmienok zvyšovania možností získavania 

partnerov pre realizáciu VaV. V rámci opatrenia sa bude realizovať množstvo „matchmaking“ 

aktivít ako sú napr. konferencie, workshopy, alebo študentské veľtrhy. Taktiež bude 

podporovaná účasť na takýchto typoch podujatí v zahraničí. Aktivita umožní získavanie 

partnerov aj zo zahraničia, pričom bude preferované zapojenie svetových technologických 

lídrov a najlepších technologických univerzít a VaV organizácií. Okrem toho bude vytvorený 

centrálny informačno-kontraktačný web portál. Taktiež by mali byť realizované cielené aktivity 

na udržiavanie kontaktov s absolventami pôsobiacimi v renomovaných domácich, ale aj 

zahraničných organizáciách. Je potrebné prehodnotiť možnosť podpory spolupráce 
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prostredníctvom alternatívnych prístupov, ako sú napr. univerzitné vouchre, príp. vouchre 

poskytované na regionálnej úrovni.  

 

Tabuľka 28  Opatrenia v oblasti budovania značky a propagácie 

Opatrenie Realizácia Nadväznosť 
opatrenia na zistenie 

Propagácia konceptu Industry 4.0 a budovanie 
značky VaV klastra 

Národná úroveň ZIS-IV.3 

Podpora prepájania aktérov 

 

Národná úroveň ZIS-I.1, ZIS-II.3, ZIS-
IV.3 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

7.6. Opatrenia podpory komercionalizácie 

Cieľom navrhovaných opatrení je podporiť vyššiu mieru uplatnenia vytvorených výsledkov VaV 
v praxi prostredníctvom rôznych mechanizmov. V tejto oblasti sú navrhnuté nasledovné 
opatrenia:  

 Tvorba komplexného mechanizmu podporujúceho rozvoj start up a spin off firiem 

 Podpora akademického rastu aj počas podnikania  

 Podpora ochrany duševného vlastníctva  

 Podpora zavádzania technológií v podnikoch 

 Zabezpečiť manažérske vzdelávanie vedeckých pracovníkov 

Tvorba komplexného mechanizmu podporujúceho rozvoj start up a spin off firiem 

Jednou zo žiadúcich ciest komercializácie výsledkov verejných VaV organizácií je vznik 

technologických start up a spin off firiem. V súčasnosti sa na Slovensku rozvíja podpora start 

up podnikov. Je však potrebné zabezpečiť vyššiu mieru integrácie verejných VaV organizácií 

do existujúcich mechanizmov s cieľom podpory aktivít VaV organizácií. Taktiež je potrebné 

cielene podporiť aktivity realizované na pôde verejných VaV organizácií ako sú napr. high tech 

inkubátory, alebo coworkingové priestory.  

Na druhej strane však neexistuje ucelený komplexný prístup v oblasti rozvoja univerzitných 

spin off firiem. Je preto potrebné realizovať zhodnotenie súčasných prístupov rozvoja spin off 

firiem a identifikovať príklady dobrej praxe na jednotlivých technických univerzitách 

podporujúcich komercializáciu týmto mechanizmom. Na základe zisteného zhodnotenia 

a posúdenia mechanizmov implementovaných v zahraničí je potrebné podporovať vznik 

a rozvoj univerzitných spin off firiem v rôznych oblastiach od mentoringu, podpory 

internacionalizácie, po podporu technologického vybavenia tohto typu špecifických podnikov.  

Podpora akademického rastu aj počas podnikania 

 

Verejné VaV organizácie by mali vytvoriť podmienky podporujúce komercializáciu výsledkov 

VaV aj prostredníctvom podpory hybridnej kariéry VaV pracovníkov. Je vhodné identifikovať 
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prístupy umožňujúce kariérny rast výskumníkov aj počas ich činnosti v rámci univerzitných 

spin off firiem, napr. prostredníctvom prehodnotenia kritérií odborného rastu. 

 

Podpora ochrany duševného vlastníctva  

 

Rastúca konkurencia v oblasti technologického rozvoja (nie len) v oblasti Industry 4.0 vyžaduje 

efektívnu ochranu práv duševného vlastníctva. Je potrebné zaviesť mechanizmy podporujúce 

záujem výskumníkov o ochranu IPR, napr. prostredníctvom priamej finančnej podpory pri 

podávaní patentových prihlášok. Mechanizmus by mal zabezpečiť výber vhodných projektov 

uplatniteľných v širšom meradle min. spoločného európskeho trhu. Je potrebné propagovať 

možnosti právnej ochrany výsledkov VaV ako aj ich publikovania. Taktiež je potrebné podporiť 

záujem o ochranu duševného vlastníctva prostredníctvom zohľadnenia IPR pri akademickom 

raste ale aj pri získavaní VaV projektov.  

Podpora zavádzania technológií v podnikoch 

Cieľom opatrenia je podporiť zavádzanie inovatívnych riešení, ktoré vznikli na pôde verejných 

VaV organizácií, v podnikoch. Opatrenie by malo vytvoriť vhodné prostredie pre výber týchto 

technológií podnikmi, pričom napr. v prípade technológií vzniknutých v rámci inovačných 

partnerstiev by mohlo mať zvýhodnenie napr. formu zrýchleného odpisovania, alebo 

zvýšeného odpočtu z daňového základu.  

Zabezpečiť manažérske vzdelávanie vedeckých pracovníkov 

Odborní pracovníci VaV organizácií disponujú hlbokými znalosťami v témach svojho 

vedeckého pôsobenia. Pre dosiahnutie lepšej synchronizácie s potrebami podnikov je 

potrebné zabezpečovať ich manažérske vzdelávanie, ktorého cieľom je poskytnúť nové typy 

zručností. Špeciálna pozornosť by sa mala venovať mladým perspektívnym vedeckým 

pracovníkom, ako aj tím lídrom jednotlivých pracovísk verejných VaV organizácií. Vzdelávanie 

by malo byť prakticky orientované so zapojením odborníkov z praxe, ako napr. fondov 

rizikového kapitálu. Podnikateľské vzdelávanie by okrem lepšej spolupráce s podnikmi 

prispelo k vyššej miere priamej komercializácie.  

Tabuľka 29  Opatrenia podpory komercionalizácie 

Opatrenie Realizácia Nadväznosť opatrenia na 
zistenie 

Podpora akademického rastu aj počas 
podnikania 

VaV organizácie ZIS-II.1 

Podpora ochrany duševného vlastníctva  Národná úroveň, 
VaV organizácia 

ZIS-II.1 

Podpora zavádzania technológií v 
podnikoch 

Národná úroveň ZIS-I.2, ZIS-II.3, ZIS-IV.3, ZIS-
IV.3 
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Tvorba komplexného mechanizmu 
podporujúceho rozvoj start up a spin off 
firiem 

Národná úroveň ZIS-I.1, ZIS-II.1, ZIS-IV.2, ZIS-
IV.3 

Zabezpečiť manažérske vzdelávanie 
vedeckých pracovníkov 

Národná úroveň ZIS-I.1, ZIS-II.1 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

 

7.7. Opatrenia v oblasti vzdelávania 

Cieľom navrhovaných opatrení je prispieť k zlepšeniu vybraných zložiek vzdelávacieho 
systému, ktoré majú priamy dopad na jednotlivé VaV tímy. V tejto oblasti sú navrhnuté 
nasledovné opatrenia:  

 Zabezpečiť podnikateľské vzdelávanie študentov 

 Zlepšiť kvalitu stredoškolského vzdelávania 

 Nastaviť študijné programy podľa potrieb praxe 

 Podporovať mobilitu expertov 

Zabezpečiť podnikateľské vzdelávanie študentov 

Je nevyhnutné vytvoriť predpoklady pre dlhodobé posilňovanie spolupráce medzi verejnými 

VaV organizáciami a podnikmi. Jedným z faktorom vplývajúcim na relatívne nízku mieru 

spolupráce sú kultúrne aspekty, ktoré je potrebné meniť. Je preto potrebné umožniť 

podnikateľské vzdelávanie na všetkých stupňoch vysokých škôl, špecificky vyšších ročníkov 

a u doktorandov. Vzhľadom na potenciál aplikovateľnosti v praxi je možné koncept testovať, 

resp. pilotne implementovať na študijných programoch Industry 4.0 Systém by mal podporovať 

jednak formálne, ale aj neformálne vzdelávanie. Je potrebné zvážiť širšie presadenie konceptu 

podnikateľskej univerzity najmä na technických univerzitách. Taktiež je potrebné podporovať 

rôzne inovatívne formy vzdelávania, ako napr. mentorské programy študentov so zapojením 

odborníkov z praxe, širšie využívanie e-learningových foriem vzdelávania (aj v iných 

oblastiach). 

Zlepšiť kvalitu stredoškolského vzdelávania 

Kvalita stredoškolského vzdelávania určuje možnosti nastavenia podmienok vysokoškolského 

vzdelávania. Klesajúca kvalita stredných škôl tak priamo obmedzuje možnosti zvyšovania 

kvalitatívnych podmienok štúdia na vysokých školách. Výsledkom je znižovanie kvality 

absolventov vysokoškolského štúdia. Pre zabezpečenie vysokej kvality absolventov odborov 

relevantných k Industry 4.0 je potrebné systémovým spôsobom zabezpečiť zvýšenie kvality 

stredoškolského štúdia. Je preto nevyhnutné prikročiť k zásadným zmenám v reforme 

stredoškolského štúdia. Vymedzenie opatrení v tejto oblasti je nad rámec tejto štúdie.  
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Nastaviť študijné programy podľa potrieb praxe 

Uplatniteľnosť absolventov vysokoškolského štúdia je podmienená nastavením výuky podľa 

potrieb praxe. Študijné programy všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania by mali v čo 

najvyššej miere zodpovedať podmienkam praxe, pri zachovaní kvality štúdia. To znamená, že 

vysokoškolské štúdium by nemalo pripravovať len na aktuálne potreby podnikov, ale malo by 

vytvoriť predpoklady pre adaptabilitu študentov na budúce očakávania/zmeny. Študijné 

programy by mali byť nastavované v spolupráci s odborníkmi z praxe, ktorí by mohli byť 

následne zapojení do výučby. Prednášky renomovaných odborníkov z praxe zvyšujú 

atraktívnosť študijných programov pre študentov. Výskumné pracoviská podnikateľského 

sektora by mohli byť súčasťou školiacich pracovísk v rámci doktorandského štúdia na 

vyskokých školách a podieľať sa tak na ich vzdelávaní, podľa vzoru pracovísk SAV. 

Podporovať mobilitu expertov 

Výmena pracovníkov medzi rôznymi VaV organizáciami vrátane podnikov urýchľuje 

získavanie znalostí potrebných pre ďalší rozvoj. Preto sa podporujú rôzne typy mobilít 

primárne medzi VaV pracoviskami a to aj v medzinárodnom meradle. Ako príklad môže slúžiť 

Fulbright Fellowship, ktoré patrí medzi najprestížnejšie svetové programy. Cieľom opatrenia 

je podporiť transfer znalostí medzi rôznymi typmi pracovísk, vrátane podnikov. Stážový 

program by bol stratifikovaný tak, aby podporoval všetky vekové kategórie odborníkov. 

Program by umožnil podporovať aj PhD študentov a alt. aj študentov vyšších ročníkov.  

Tabuľka 30 Opatrenia v oblasti vzdelávania 

Opatrenie Realizácia Nadväznosť opatrenia 
na zistenie 

Zabezpečiť podnikateľské vzdelávanie 
študentov 

Národná úroveň ZIS-IV.1 

Zlepšiť kvalitu stredoškolského 
vzdelávania 

Národná úroveň ZIS-III.3, ZIS-III.4 

Nastaviť študijné programy podľa potrieb 
praxe 

Národná úroveň ZIS-III.3, ZIS-III.4, ZIS-
III.5, ZIS-IV.3 

Podporovať mobilitu expertov Národná úroveň ZIS-II.1, ZIS-III.2, ZIS-
IV.3, ZIS-III.4 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Komplexný priemet všetkých zistení identifikovaných v rámci SWOT a všetkých navrhovaných 

opatrení je uvedený v Prílohe č. 9. Je zrejmé, že navrhované opatrenia sú previazené na rôzne 

zistenia čo poukazuje na komplexnosť riešení a potrebu implementácie komplexného 

rozvojového prístupu. To potvrdzuje potrebu implementácie Scenára č. 3 identifikovaného 

v Záveroch.  
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7.8. Podpora internacionalizácie  

Medzinárodná VaV spolupráca je jedným z hlavných faktorov stimulujúcich kvalitu výskumu 

a vývoja (nie len) v prostredí verejných VaV organizácií. Preto je tejto oblasti potrebné venovať 

zvýšenú pozornosť. 

V rámci realizovaného výskumu potrieb bolo identifikovaných aktérmi pôsobiacimi v oblasti 

Industry 4.0 niekoľko opatrení priamo podporujúcich internacionalizáciu. Ostatné opatrenia 

majú potenciál podporiť internacionalizáciu nepriamo, alebo v nižšej miere.  

Opatrenia procesného charakteru  

Identifikácia perspektívnych tém (pre potreby RIS3 SK) 
V prípade identifikácie perspektívnych oblastí je možné podporiť nadväzovanie partnerstiev v 

týchto témach.  

Zmena akreditačných mechanizmov 
V prípade úprav akreditačných mechanizmov je možné vo väčšej miere zohľadňovať 

medzinárodnú spoluprácu a úspešnosť v rámci medzinárodných podporných schém, príp. 

hosťovane zahraničných expertov. 

Sprístupnenie VaV infraštruktúry  

Vybudovaná infraštruktúra by mala byť prístupná aj zahraničným organizáciám. 

Úprava interných smerníc pracovísk 

Nastavenie interných smerníc, napr. v oblasti odmeňovania môže stimulovať zintenzívnenie 

medzinárodnej VaV spolupráce.  

Procesný audit a optimalizácia procesov 

Zlepšenie rôznych procesov môže prispieť k posilneniu spolupráce v rôznych rovinách. 

Napríklad zmena prístupu k verejnému obstarávaniu môže prispieť k lepšej kooperácii 

s partnerskými univerzitami, ktoré by boli schopné poskytovať high-tech služby. Významným 

aspektom je zabezpečenie bezproblémového prístupu k znalostným databázam, ktoré sú 

základom pre realizáciu VaV.  

Zefektívnenie podpory internacionalizácie 

Opatrenie je priamo zamerané na podporu internacionalizácie a navrhuje niekoľko 

inovatívnych prístupov ako sú napr. národná verzia MIT-Portugal Program, alebo podpora 

Sabbatical špičkových svetových odborníkov na Slovensku. Taktiež je navrhované využitie 

možností stálych zastúpení SR a SARIO. 

Zabezpečenie financovania technických pracovníkov 

Opatrenie môže podporiť realizáciu komplexnejších projektov so zahraničnými partnermi 

pričom technický pracovníci majú potenciál príspevku s vysokou odbornou a technickou 

hodnotu napr. v prípade tvorby prototypov.   

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

219 

Tabuľka 31  Podpora internacionalizácie prostredníctvom opatrení procesného charakteru 

Opatrenie Podpora internacionalizácie 

Identifikácia perspektívnych tém (pre potreby RIS3 SK) Nepriama 

Zmena akreditačného mechanizmu Nepriama 

Sprístupniť VaV infraštruktúru  Priama 

Úprava interných smerníc pracovísk Nepriama 

Procesný audit a optimalizácia procesov Nepriama 

Zefektívnenie podpory internacionalizácie Priama 

Zabezpečenie financovania technických pracovníkov Nepriama 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Opatrenia v oblasti infraštruktúry 

Rekonštrukcia a rozšírenie priestorov 

Rekonštrukcia a rozšírenie priestorov vytvorí dôstojné podmienky pre prácu domácich, ale aj 

zahraničných výskumných tímov (napr. hosťujúcich zahr. expertov), tak ako je tomu 

v rozvinutých krajinách a to nie len na medzinárodne uznávaných pracoviskách.  

Pravidelná a systematická obnova technologickej infraštruktúry  

Technologická obnova umožní realizáciu projektov a zintenzívnenie medzinárodnej 

spolupráce. Kvalitná technická infraštruktúra je jedným z hlavných atraktorov medzinárodnej 

VaV spolupráce a predstavuje základný predpoklad pre takúto spoluprácu.  

Tvorba zdieľaných infraštruktúr lokalizovaných v uzlových bodoch (vznik DIH) 

Vybudovanie unikátnych DIH a ich zapojenie do európskej siete DIH vytvorí predpoklady pre 

výrazné katalyzovanie medzinárodnej VVI spolupráce s rôznymi typmi inovatívnych pracovísk.  

Zriaďovanie centrálnych prototypových dielní 

Prototypové dielne vytvárajú predpoklady pre efektívnejšiu realizáciu VVI projektov aj 

v medzinárodnom meradle. Predstavujú významnú doplnkovú pridanú hodnotu k základnej 

VaV infraštruktúre. 

Tabuľka 32  Podpora internacionalizácie prostredníctvom opatrení v oblasti infraštruktúry 

Opatrenie Podpora internacionalizácie 

Rekonštrukcia a rozšírenie priestorov Nepriama 

Pravidelná a systematická obnova technologickej 
infraštruktúry  

Priama 
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Tvorba zdieľaných infraštruktúr lokalizovaných v uzlových 
bodoch (vznik DIH) 

Priama 

Zriaďovanie centrálnych prototypových dielní Nepriama 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Opatrenia podpory motivácie 

Hodnotenie podľa výkonu 

Opatrenie má významný potenciál podporiť internacionalizáciu tímov prostredníctvom 

zvýšenia motivácie pracovníkov pre takéto typy spoluprác a realizáciu projektov 

v medzinárodnom priestore.  

Ocenenia a súťaže v Industry 4.0 

Realizácia rôznych súťaží a udeľovanie ocenení môže byť nastavené tak, aby boli do aktivít 

zahrnuté aj rôzne aspekty medzinárodnej spolupráce. 

Stabilizácia mladých pracovníkov 

Opatrenie bude mať výrazný dopad na podporu medzinárodnej VaV spolupráce, 

prostredníctvom tvorby podmienok na zastabilizovanie (mladých) odborníkov, ktorí sa vrátia 

zo zahraničia. Vďaka nim sa môžu nadviazať nové typy spoluprác a rozbehnúť nové projekty.  

Štipendiá pre študentov 

Nové štipendijné programy môžu mať presah aj do medzinárodnej VaV spolupráce, napr. 

prostredníctvom lákania zahraničných PhD študentov na Slovensko, alebo zapojenie 

zahraničných firiem do podnikových štipendijných programov. 

Podpora kvalitných publikácií 

Kvalitné publikácie sú jedným z ukazovateľov kvality VaV na verejných VaV pracoviskách. 

Pracoviská s kvalitnejšími výsledkami sú atraktívnejšie aj pre spoluprácu so zahraničnými 

partnermi.  

Tabuľka 33  Podpora internacionalizácie prostredníctvom opatrení podpory motivácie 

Opatrenie Podpora internacionalizácie 

Hodnotenie podľa výkonu Nepriama 

Ocenenia a súťaže v Industry 4.0 Priama 

Stabilizácia mladých pracovníkov Priama 

Štipendiá pre študentov Priama 

Podpora kvalitných publikácií  Nepriama 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 
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Opatrenia v oblasti grantovej podpory 

Optimalizácia systému grantovej podpory  

V rámci opatrenia je navrhovaná možnosť podpory projektov aj s možným zapojením podnikov 

a zahraničných VaV organizácií. Tvorba stratifikovaného podporného systému by umožnila 

stimulovať internacionalizáciu na viacerých podporných stupňoch.  

 

Umožnenie grantom financovanie projektových pracovníkov 

Financovanie projektových pracovníkov by umožnilo financovanie aj post docov zo zahraničia. 

Tento prístup by umožnil zapojenie slovenských pracovísk verejných VaV organizácií do 

medzinárodného výskumného priestoru. Post doci predstavujú v zahraničí hlavný rozvojový 

faktor pri realizácii VaV projektov.  

 

Podpora zapájania do medzinárodných projektov 

Zapájanie domácich pracovísk verejných VaV organizácií do medzinárodných podporných 

schém je kľúčovým prvkom rozvoja medzinárodnej spolupráce. Navrhované mechanizmy by 

podporili alternatívne prístupy v tejto oblasti a posilnili by takúto spoluprácu.  

Zmena systému hodnotenia projektov so zameraním na kvalitu  

Zmena hodnotiacich prístupov v rámci domácich podporných mechanizmov by prispela 

k zvýšeniu kvality realizovaných VaV projektov čo by sa prejavilo vo zvýšení kvality získaných 

výsledkov a schopnosti ich publikovania v kvalitnejších medzinárodne akceptovaných 

časopisoch. Tým by sa zvýšila atraktivita riešiteľov aj v medzinárodnom meradle.  

Zefektívnenie nastavovania podmienok poskytovania podpory 

Nediskriminačne nastavené podmienky podpory by umožnili napr. realizáciu školení na pôde 

najlepších zahraničných VaV organizácií čo by mohlo stimulovať medzinárodnú VaV 

spoluprácu. 

Tabuľka 34  Podpora internacionalizácie prostredníctvom opatrení v oblasti grantovej podpory 

Opatrenie Podpora 
internacionalizácie 

Optimalizácia systému grantovej podpory  Priama 

Umožnenie grantom financovanie projektových pracovníkov Priama 

Podpora zapájania do medzinárodných projektov Priama 

Zmena systému hodnotenia projektov so zameraním na kvalitu  Nepriama 

Zefektívnenie nastavovania podmienok poskytovania podpory Nepriama 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 
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Opatrenia v oblasti budovania značky a propagácie 

Propagácia konceptu Industry 4.0 a budovanie značky VaV klastra  

Realizácia jednotlivých aktivít by sa mala postupne realizovať aj v zahraničí, pričom cieľom by 

bolo postupné budovanie silného VaV klastra s medzinárodným presahom.  

 

Podpora prepájania aktérov 

Rozvoj siete spolupracujúcich pracovísk závisí aj od schopnosti nadväzovať nové typy 

spoluprác. Navrhované opatrenie by malo podporovať práve nadväzovanie spoluprác so 

širokým spektrom aktérov, a to aj v zahraničí.   

 
Tabuľka 35 Podpora internacionalizácie prostredníctvom opatrení v oblasti budovania značky a propagácie 

Opatrenie Podpora 
internacionalizácie 

Propagácia konceptu Industry 4.0 a budovanie značky VaV klastra Priama 

Podpora prepájania aktérov Priama 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Opatrenia podpory komercializácie 

Tvorba komplexného mechanizmu podporujúceho rozvoj start up a spin off firiem 

Globálny charakter ekonomiky si vyžaduje preferenčnú podporu projektov s potenciálom ich 

aplikácie v medzinárodnom meradle. V prípade podpory inovatívnych firiem je možné 

zaangažovať do ich rozvoja aj zahraničných investorov ponúkajúcich Smart money, čo by 

zvýšilo dopad inovatívnych riešení. 

Podpora akademického rastu aj počas podnikania 

Toto opatrenie by nepriamo podporovalo internacionalizáciu prostredníctvom udržania väzieb 

VaV pracovníkov, ktorí komercionalizujú riešenia svojich projektov, pričom tieto riešenia sa 

môžu uplatňovať v medzinárodnom meradle.  

Podpora ochrany duševného vlastníctva  

Ochrana duševného vlastníctva je základom pre podporu komercionalizácie riešení. Podpora 

ochrany by mala mať charakter ochrany v zahraničí, napr. formou európskych patentov 

(EPO),alebo prostredníctvom triadických patentov. Tento prístup by podporil nadväzovanie 

spolupráce so zahraničnými investormi. 

Podpora zavádzania technológií v podnikoch 

Opatrenie je možné nastaviť na podporu zavádzania technológií zahraničných pobočiek firiem 

pôsobiacich na Slovensku, ale aj domácich podnikov v zahraničí. 

Zabezpečiť manažérske vzdelávanie vedeckých pracovníkov 

Manažérske vzdelávane odborníkov by malo byť poskytované renomovanými zahraničnými 

odborníkmi s dlhoročnými medzinárodnými skúsenosťami v jednotlivých oblastiach. Takéto 
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špecifické vzdelávanie by podporilo nadväzovanie rôznych spoluprác s biznis orientovanými 

cieľovými skupinami doma aj v zahraničí. 

Tabuľka 36 Podpora internacionalizácie prostredníctvom opatrení podpory komercializácie 

Opatrenie Podpora internacionalizácie 

Podpora akademického rastu aj počas podnikania Nepriame 

Podpora ochrany duševného vlastníctva  Nepriame 

Podpora zavádzania technológií v podnikoch Priame 

Tvorba komplexného mechanizmu podporujúceho rozvoj 
start up a spin off firiem 

Priame 

Zabezpečiť manažérske vzdelávanie vedeckých pracovníkov Nepriame 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

 

Opatrenia v oblasti vzdelávania 

Zabezpečiť podnikateľské vzdelávanie študentov 

Špecifické podnikateľské vzdelávanie študentov môže byť realizované so zapojením 

zahraničných odborníkov z rôznych typov organizácii. Vďaka tomu môže byť podporený vznik 

nových typov, aj medzinárodných spoluprác.  

Zlepšiť kvalitu stredoškolského vzdelávania 

Kvalitní študenti sú základným predpokladom rozvoja vysokých škôl, ale aj následnej 

realizácie VaV aktivít v priemysle a v prostredí VaV organizácií. Kvalita absolventov 

stredoškolského štúdia tak ovplyvňuje rozvoj verejných VaV organizácií a schopnosť ich 

internacionalizácie aj prostredníctvom pobytu vysokoškolských študentov v zahraničí. Kvalitní 

absolventi stredných škôl môžu generovať množstvo ďalších efektov. 

Nastaviť študijné programy podľa potrieb praxe 

Študijné programy je možné nastavovať aj so zapojením zahraničných firiem, resp. 

multinacionálnych spoločností pôsobiacich na Slovensku. V prípade zahraničných spoločností 

je možné očakávať požiadavky zodpovedajúce štandardom v domovských, resp. rozvinutých 

krajinách čo podporuje transfer znalostí a internacionalizáciu. 

Podporovať mobilitu expertov 

Pobyty expertov v zahraničí sú esenciou budúceho rozvoja z dôvodu príspevku týchto pobytov 

k nadväzovaniu partnerstiev a podpore spolupráce so zahraničnými partnermi.  
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Tabuľka 37 Podpora internacionalizácie prostredníctvom opatrení v oblasti vzdelávania 

Opatrenie Podpora 
internacionalizácie 

Zabezpečiť podnikateľské vzdelávanie študentov Nepriame 

Zlepšiť kvalitu stredoškolského vzdelávania Nepriame 

Nastaviť študijné programy podľa potrieb praxe Nepriame 

Podporovať mobilitu expertov Priame 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Navrhované opatrenia sú v značnej zhode s opatreniami v oblasti posilnenia medzinárodnej 

VaV spolupráce uvedené v rámci Záverečnej správy ZL č.7 (Príloha č. 8).  

7.9. Zhodnotenie významnosti navrhovaných opatrení 

Navrhované opatrenia boli hodnotené manažérmi organizačných zložiek verejných VaV 

organizácií pôsobiacich v oblasti Industry 4.0 ako aj ich partnerskými podnikmi. Hodnotila sa 

dôležitosť navrhovaných opatrení z hľadiska rozvoja verejných VaV organizácií a ich 

schopnosti spolupracovať s podnikmi. Opatrenia boli hodnotené na škále: 0 – nepodstatné 

opatrenie, 1 - veľmi malo dôležité opatrenie, 2 – málo dôležité opatrenie, 3 – stredne dôležité 

opatrenie, 4 - veľmi dôležité opatrenie, 5 – extrémne dôležité opatrenie. Zhodnotenie vychádza 

z informácií, ktoré boli zaslané 13timi respondentami. 

Pri hodnotení opatrení procesného charakteru respondenti určili, že najdôležitejšie opatrenia 
sú:42 

 Zefektívnenie podpory internacionalizácie 

 Zabezpečenie financovania technických pracovníkov 

Tretím najdôležitejším opatrením je potreba identifikácie perspektívnych tém pre potreby 

cielenej a efektívnej implementácie RIS3 SK.  

Za relatívne najmenej dôležité opatrenie možno považovať: 

 Úprava smerníc interných pracovísk. 

 

 

 

 

 

                                                 
42 V rámci všetkých typov opatrení sú relatívne nízke rozdiely v ich dôležitosti. 
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Graf 102  Hodnotenie opatrení procesného charakteru 

 
Poznámka: 2- málo dôležité,  3 – stredne dôležité, 4 - veľmi dôležité, 5 – extrémne dôležité 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

V rámci hodnotenia opatrení v oblasti infraštruktúry vyšlo ako najdôležitejšie opatrenie: 

 Pravidelná a systematická obnova technologickej infraštruktúry 

 Zriaďovanie centrálnych prototypových dielní 

 

Graf 103 Opatrenia v oblasti infraštruktúry 

 
Poznámka: 3 – stredne dôležité, 4 - veľmi dôležité, 5 – extrémne dôležité 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Respondenti určili pri hodnotení opatrení podpory motivácie ako najvýznamnejšie 

nasledovné opatrenia:  

 Stabilizácia mladých pracovníkov 

 Hodnotenie podľa výkonu 

2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5

Identifikácia perspektívnych tém (pre potreby RIS3)

Zmena akreditačných mechanizmov

Sprístupnenie VaV infraštruktúry

Úprava interných smerníc pracovísk

Procesný audit a optimalizácia procesov

Zefektívnenie podpory internacionalizácie

Zabezpečenie financovania technických pracovníkov

3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4

Rekonštrukcia a rozšírenie priestorov

Pravidelná a systematická obnova technologickej
infraštruktúry

Tvorba zdieľaných infraštruktúr lokalizovaných v uzlových
bodoch (vznik DIH)

Zriaďovanie centrálnych prototypových dielní
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Tieto opatrenia získali najvyššie hodnotenie v rámci všetkých skupín opatrení zo strany 

respondentov. 

 Za relatívne najmenej dôležité opatrenie je považované opatrenie: 

 Ocenenia a súťaže v Industry 4.0 

Graf 104  Opatrenia podpory motivácie 

 
Poznámka: 3 – stredne dôležité, 4 - veľmi dôležité, 5 – extrémne dôležité 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Všetky opatrenia v oblasti grantovej podpory získali vysoké hodnotenia v kategórii veľmi 

dôležité opatrenie až extrémne dôležité opatrenie. To poukazuje na vysokú dôležitosť všetkých 

opatrení v tejto kategórii. Rozdiel medzi jednotlivými hodnoteniami je veľmi nízky. Ako 

relatívne významnejšie sú opatrenia zamerané na: 

 Podpora zapájania do medzinárodných projektov 

 Zmena systému hodnotenia projektov so zameraním na kvalitu 

 Optimalizácia systému grantovej podpory 

Skutočnosť, že opatreniu Podpora zapájania do medzinárodných projektov respondenti 

pridelili extrémnu dôležitosť poukazuje na postupnú orientáciu respondentov a najmä 

verejných VaV organizácií na medzinárodné podporné schémy, ako aj na nedôveru voči 

domácim grantovým mechanizmom.  
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Graf 105 Opatrenia v oblasti grantovej podpory 

 
Poznámka: 3 – stredne dôležité, 4 - veľmi dôležité, 5 – extrémne dôležité 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

V oblasti budovania značky a propagácie respondenti jednoznačne považujú za 
najvýznamnejšie opatrenie: 

 Podpora prepájania aktérov 

Graf 106  Opatrenia v oblasti budovania značky a propagácie 

 
Poznámka: 3 – stredne dôležité, 4 - veľmi dôležité, 5 – extrémne dôležité 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

V oblasti podpory komercionalizácie určili respondenti ako najdôležitejšie opatrenia: 

 Tvorba komplexného mechanizmu podporujúceho rozvoj start up a spin off firiem 

 Podpora zavádzania technológií v podnikoch 

Za relatívne najmenej dôležité opatrenie bolo označené: 

 Zabezpečiť manažérske vzdelávanie vedeckých pracovníkov 
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Propagácia konceptu Industry 4.0 a budovanie značky…

Podpora prepájania aktérov
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Graf 107  Opatrenia podpory komercionalizácie 

 
Poznámka: 3 – stredne dôležité, 4 - veľmi dôležité, 5 – extrémne dôležité 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

V kategórii opatrení v oblasti rozvoja vzdelávania považujú respondenti za relatívne 
najdôležitejšie nasledovné opatrenia: 

 Nastaviť študijné programy podľa potrieb praxe 

 Zlepšiť kvalitu stredoškolského vzdelávania 

Relatívne najmenej významné opatrenie je: 

 Zabezpečiť podnikateľské vzdelávanie študentov 

Graf 108 Opatrenia v oblasti vzdelávania 

 
Poznámka: 3 – stredne dôležité, 4 - veľmi dôležité, 5 – extrémne dôležité 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 

Z kumulatívneho hľadiska možno skonštatovať, že  za najvýznamnejšie respondenti považujú: 

 Opatrenia v oblasti grantovej podpory.  

 Opatrenia podpory motivácie 

 Opatrenia v oblasti vzdelávania 

 

3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2

Tvorba komplexného mechanizmu podporujúceho…

Podpora akademického rastu aj počas podnikania

Podpora ochrany duševného vlastníctva

Podpora zavádzania technológií v podnikoch

Zabezpečiť manažérske vzdelávanie vedeckých…

3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4

Zabezpečiť podnikateľské vzdelávanie študentov

Zlepšiť kvalitu stredoškolského vzdelávania

Nastaviť študijné programy podľa potrieb praxe

Podporovať mobilitu expertov
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Práve týmto typom opatrení je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a zabezpečiť čo 

najrýchlejšiu a najefektívnejšiu implementáciu s cieľom uvoľnenia zdrojov blokovaných 

v rámci OP VaI.  

Ostatné typy opatrení nadväzujú na tieto opatrenia z hľadiska vnímania problémov a potrieb 

z pohľadu respondentov.  

Graf 109  Porovnanie jednotlivých typov opatrení 

 
Poznámka: 3 – stredne dôležité, 4 - veľmi dôležité, 5 – extrémne dôležité 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe realizovaného prieskumu 
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Zákon č. 133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov 
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Príloha č.1: Časový harmonogram 

ID Názov aktivity Termín odovzdania Dátum schválenia objednávateľom 

1 Úvodná správa  24.09.2019  

2 Zapracovanie pripomienok od zadávateľa do úvodnej správy Do 5 dní od doručenia   

3 Priebežné mesačné správy  do 10. prac. dňa nasledujúceho mesiaca  

4 Priebežný výstup - Míľnik I 13.3.2020  

5 Zapracovanie pripomienok zadávateľa k priebežnému výstupu - 
Míľnik I 

31.3.2020 17.4.2020 

6 Priebežný výstup - Míľnik II 15.5.2020   

7 Zapracovanie pripomienok zadávateľa k priebežnému výstupu - 
Míľnik II 

29.5.2020 12.6.2020 

8 Záverečný výstup  26.6.2020  
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Príloha č.2: Menný zoznam hodnotiteľov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Meno, priezvisko Pozícia 

1 Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD. Kvalifikovaný expert 

2 Ing. Ľubica Kotorová Slušná, 
PhD. 

Konzultant 

3 RNDr. PhDr. Jana Orlická Kvalifikovaný expert 

4 Ing. Jozef Herčko, PhD. Konzultant 

5 Doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, 
PhD. 

Konzultant 

6 Mgr. Miroslav Holubec Kvalifikovaný expert 

7 Ing. Jan Zajíček Kvalifikovaný expert 

8 Ing. Jana Tomašíková Kvalifikovaný expert 
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Príloha č.3: Dotazník pre mapovanie potenciálu rozvoja Industry 4.0 

 

Mapovanie potenciálu rozvoja Industry 4.0 

Verzia pre verejné VaV organizácie 

.  

Prosím uveďte vaše kontaktné údaje: 

Meno a priezvisko (tituly): Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

Pracovisko:  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

Pozícia:  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

Kontaktné údaje: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

Tím: 

Prosím uveďte počty jednotlivých členov Vášho tímu: 

 Prof.: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Doc.: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Odborní asistenti (PhD.): Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Doktorandi: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 
 

Zameranie: 

Uveďte technologické oblasti Industry 4.0 v ktorých pôsobí váš tím a realizuje aktivity s prepojením na 
potreby priemyslu (vyberte z uvedených možností): 

☐   Pokročilá robotika 

☐   Priemyselný internet a IoT 

☐   Simulácia  

☐   Rozšírená realita 

☐   Aditívna výroba 

☐   Big data 

☐   Cloud  

☐   Kybernetická bezpečnosť  

☐   Umelá inteligencia 

Prosím veďte nasledujúce informácie: 

 Zhodnoťte dôležitosť technologických oblastí na škále 1-5 

(1= veľmi dôležité, 5= absolútne nepodstatné) 
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 pre váš tím 
z hľadiska 
aktuálneho VaV 
zamerania 

pre váš tím 
z hľadiska VaV 
zamerania 
v horizonte 5 
rokov 

z hľadiska 
aktuálnych 
potrieb priemyslu 

z hľadiska potrieb 
priemyslu o 5 
rokov 

Pokročilá robotika Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Priemyselný 
internet a IoT 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Simulácia  Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Rozšírená realita Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Aditívna výroba Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Big data Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Cloud  Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kybernetická 
bezpečnosť  

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Umelá 
inteligencia 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

Kliknite alebo 
ťuknite sem a 
zadajte text. 

 

VaV spolupráca s verejnými VaV organizáciami: 

Spolupracujete s domácimi verejnými VaV organizáciami (univerzity, SAV):  

 Áno   ☐ 

 Nie   ☐ 
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Uveďte počet domácich verejných VaV organizácii s ktorými spolupracujete a plánujete túto spoluprácu 
dlhodobo rozvíjať a posilňovať a ktorých považujete za strategických nadpriemerne kvalitných 
partnerov (nejedná sa o ad hoc / nárazovú spoluprácu). 

Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

Prosím odpovedzte na uvedené otázky pre každé spolupracujúce pracovisko: 

1. Uveďte technologické oblasti v ktorých spolupracujete a vedúceho tímu/lídra a kontaktné údaje 
v štruktúre (meno, organizácia, kontaktné údaje): 

☐   Pokročilá robotika  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Priemyselný internet a IoT  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Simulácia  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Rozšírená realita  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Aditívna výroba  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Big data  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Cloud  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Kybernetická bezpečnosť  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Umelá inteligencia  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

Spolupracujete so zahraničnými verejnými VaV organizáciami (univerzity, SAV):  

 Áno   ☐ 

 Nie   ☐ 

 

Uveďte počet zahraničných verejných VaV organizácii s ktorými spolupracujete a plánujete túto 
spoluprácu dlhodobo rozvíjať a posilňovať a ktorých považujete za strategických nadpriemerne 
kvalitných partnerov (nejedná sa o ad hoc / nárazovú spoluprácu). 

Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

Prosím odpovedzte na uvedené otázky pre každé spolupracujúce pracovisko: 

1. Uveďte technologické oblasti v ktorých spolupracujete a vedúceho tímu/lídra a kontaktné 
údaje v štruktúre (meno, organizácia, kontaktné údaje): 

☐   Pokročilá robotika  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Priemyselný internet a IoT  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Simulácia  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Rozšírená realita  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Aditívna výroba  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Big data  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Cloud  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 
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☒   Kybernetická bezpečnosť  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Umelá inteligencia  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

Spolupráca s podnikmi: 

Spolupracujete s podnikmi:  

 Áno   ☐ 

 Nie   ☐ 
Uveďte počet domácich podnikov s ktorými spolupracujete a plánujete túto spoluprácu dlhodobo 
rozvíjať a posilňovať a ktorých považujete za strategických nadpriemerne kvalitných partnerov 
(nejedná sa o ad hoc / nárazovú spoluprácu). 

Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

Prosím odpovedzte na uvedené otázky pre každé spolupracujúce pracovisko: 

1. Uveďte technologické oblasti v ktorých spolupracujete a vedúceho tímu/lídra a kontaktné údaje 
v štruktúre (meno, organizácia, kontaktné údaje): 

☐   Pokročilá robotika  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.  

☐   Priemyselný internet a IoT  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Simulácia  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Rozšírená realita  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Aditívna výroba  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Big data  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Cloud  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Kybernetická bezpečnosť  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

☐   Umelá inteligencia  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

Netradičné spolupráce: 

Prosím uveďte či spolupracujete s odborníkmi pôsobiacimi v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví, 
ako sú napr. vizuálne umenie, hudba, literatúra, audiovízia, nové médiá, dizajn, architektúra, remeslá, 
scénické umenie. 

 Áno   ☐ 

 Nie   ☐ 

Prosím uveďte či spolupracujete s odborníkmi z iných oblastí (napr. psychológia). 

 Áno   ☐ 

 Nie   ☐ 
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Infraštruktúra: 

Je vaše technologické vybavenie dostatočné pre realizáciu kvalitného VaV v súčasnosti? 

 Áno   ☐ 

 Nie   ☐ 

Je vaše technologické vybavenie dostatočné pre realizáciu kvalitného VaV v horizonte 5 rokov? 

 Áno   ☐ 

 Nie   ☐ 

Je vaše technologické vybavenie porovnateľné s rozvinutými krajinami? 

 Áno   ☐ 

 Nie   ☐ 

Je vaše technologické vybavenie dostatočné pre realizáciu VaV pre potreby podnikov? 

 Áno   ☐ 

 Nie   ☐ 

Je vaše technologické vybavenie dostatočné pre realizáciu VaV pre potreby podnikov v horizonte 5 
rokov? 

 Áno   ☐ 

 Nie   ☐ 

Využívate infraštruktúru v iných verejných VaV organizáciách na Slovensku? 

 Áno   ☐ 

 Nie   ☐ 

Ak áno, uveďte v ktorých (organizácia, typ infraštruktúry):  

Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

Využívate infraštruktúru v iných VaV organizáciách v zahraničí? 

 Áno   ☐ 

 Nie   ☐ 

Uveďte potrebu zakúpenia infraštruktúry pre potreby realizácie VaV aj pre potreby podnikov 
v jednotlivých technologických oblastiach a uveďte potrebné náklady (uveďte odhadované náklady v 
EUR) 

 Pokročilá robotika   Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Priemyselný internet a IoT Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Simulácia   Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Rozšírená realita  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Aditívna výroba  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Big data    Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Cloud    Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Kybernetická bezpečnosť Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Umelá inteligencia  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 
 

Doplnkové informácie 
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Prosím uveďte iné domáce tímy verejných VaV organizácií s ktorými nespolupracujete (neboli 
uvedené vyššie) a ktoré považujete za kvalitné z hľadiska realizovaných VaV aktivít. Uveďte 
identifikačné a kontaktné údaje pre jednotlivé tímy) 

 Pokročilá robotika   Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Priemyselný internet a IoT Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Simulácia   Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Rozšírená realita  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Aditívna výroba  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Big data    Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Cloud    Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Kybernetická bezpečnosť Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 

 Umelá inteligencia  Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. 
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Príloha č.4: Produktové línie RIS3 SK 

Produktové línie pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie43: 

 Kovové, nekovové, chemické, petrochemické a polymérne materiály a kompozity pre 

výrobu komponentov, strojov, prístrojov a zariadení (materiály so zlepšenými 

vlastnosťami zameranými napríklad na znižovanie hmotnosť výrobkov, hluku a vibrácií, 

zvyšovanie bezpečnosť , prevádzkových vlastnosť a pod.). 

 Progresívne technológie výroby a spracovania materiálov a výrobkov z nich, práškové 

technológie, vákuové metalurgické technológie, presné liatie, 3D tlač kompozitov, 

aditívna priemyselná výroba, pokročilé technológie tvorby povrchových vrstiev, 

automatizované a robotizované výrobné technológie. 

 Progresívne technológie opracovávania, tvárnenia, spájania, zvárania a delenia 

materiálov. 

 Zariadenia a systémy manipulácie s materiálom a dielcami vo výrobe (napríklad 

systémy pre zlepšenie bezpečnosti, automatizácie skladov a logistiky, a pod.). 

 Konštrukčné čas a výrobky (napríklad nové výrobky a konštrukčné riešenia čas 

automobilov a železničných vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov a pod.). 

 Konštrukčné prvky pre dopravné systémy (napríklad trakčné systémy, superkapacitory, 

výkonové elektronické meniče a pod.). 

 Nové kovové, nekovové, chemické, petrochemické, polymérne, polovodičové, 

supravodivé, magnetické a nanomagnetické materiály pre potreby automobilového 

priemyslu, výroby železničných vozidiel a priemyslu výroby ostatných dopravných 

prostriedkov, vrátane ich funkčných väzieb. 

 Materiály, štruktúry, senzory a prvky. 

 Materiály na vytváranie funkčných povrchov. 

 Nanoštruktúrne materiály vrátane nízko rozmerných štruktúr a nanoobjektov. 

 Inovatívne technológie prípravy materiálov, metódy analýzy, diagnostiky ich vlastnosti, 

vrátane nanotechnológií a nanometrológie. 

 Nové progresívne materiály, produkty a technológie (napríklad aj využitie materiálov 

na prírodnej báze a pod.). 

 Progresívne palivá vrátane biopalív. 

 Špeciálne textílie a chemické vlákna, technológie pre ich výrobu spracovanie. 

 Technické textílie s využitím kombinácie textilných kompozitov a nanočastíc. 

 Progresívne obalové polymérne materiály vrátane biodegradovateľných (napríklad 

progresívne biodegradovateľné polyméry pre uplatnenie v oblastiach syntetických 

vlákien, polymérnych fólií, plastov, obalov a pod.). 

 Skúšanie, meranie, testovanie, kalibrácia a verifikácia komplexu úžitkových vlastností 

materiálov a výrobkov vzhľadom na ich použitie v moderných technológiách, 

dopravných prostriedkoch a systémoch vrátane testovania konštrukčných a 

interiérových čas automobilov a železničných koľajových vozidiel (napríklad 

overovanie, hodnotenie, certifikácia, technické skúšky, zvyšovanie technických 

parametrov, metódy pre meranie a monitorovanie, akreditované laboratóriá, technické 

                                                 
43 Zdroj: https://www.opvai.sk/media/99315/produktove-linie-pre-domenu-dopravne-prostriedky-pre-
21-storocie_web.pdf 

https://www.opvai.sk/media/99315/produktove-linie-pre-domenu-dopravne-prostriedky-pre-21-storocie_web.pdf
https://www.opvai.sk/media/99315/produktove-linie-pre-domenu-dopravne-prostriedky-pre-21-storocie_web.pdf
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skúšky a analýzy, nové metrologické postupy a riešenia inovatívnych metodík, 

testovanie sofistikovaných produktov, overenie skutočnej spolupráce a súčinnosti 

komponentov a pod.). 

 Optimalizácia podnikových procesov (napríklad výrobných, logistických procesov, 

auditovanie procesov a pod.). 

 Zvyšovanie kvality a presnosti výroby (napríklad kvalita montáže, auditovanie procesov 

a pod.). 

 Metódy a produkty na počítačové modelovanie, simuláciu a testovania materiálov. 

 IKT produkty pre prevádzku a bezpečnosť dopravných prostriedkov (napríklad rádiové 

systémy, senzory pre monitorovanie dopravných prostriedkov a dopravnej 

infraštruktúry, bezpečná dátová komunikácia a pod.). 

 IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných dopravných systémov (napríklad 

softvérové aplikácie zvyšujúce komfort a komunikáciu užívateľa automobilu, navigačné 

systémy a pod.).  

 Optimalizácia energetickej náročnosti a environmentálneho dopadu. 

 Programové vybavenia pre inteligentné výrobné systémy, komplexné riadiace 

systémy, manažment služieb a procesov. 

 Inteligentné riadiace a výrobné systémy, vrátane prepájania externých inteligentných 

systémov a intralogistických/ manipulačných systémov a ich prvkov (prostriedkov) 

(napríklad aj digitalizácia riadenia, digitalizácia výrobných procesov a logistiky a pod.). 

 Simulácia, modelovanie priemyselných, dopravných a iných systémov. 

 Riadenie technologických a logistických procesov. 

 Technologická podpora dizajnu. 

 Výskum a vývoj komponentov a uzlov pre automatizáciu, robotizáciu a digitalizácia 

procesov. 

 Systémy pre riadenie automatizovaných pracovísk (systémy pre priemyselné 

autonómne riadenie, dopravné a logistické systémy a pod. (napríklad so zameraním 

na Industry 4.0, Continouos Improvement, diagnostika pre existujúce procesy až po 

analýzy dôvodov zlej účinnosti , nehôd, alebo disfunkčnosti zariadení a pod.). 

 Výskum a vývoj komplexných robotizovaných systémov. 

 Výskum a vývoj komunikujúcich a autonómnych dopravných systémov. 

 Fyzikálne a technické problémy alternatívnych pohonov. 

 Systémy pre výrobu, distribúciu, zásobovanie, akumuláciu, rekuperáciu energie. 

 Systémy pre inteligentné riadenie nabíjacieho cyklu. 

Produktové línie pre doménu Priemysel pre 21. storočie44: 

 Kovové, nekovové, chemické, petrochemické a polymérne materiály a kompozity pre 

výrobu komponentov, strojov, prístrojov a zariadení (materiály so zlepšenými 

vlastnosťami zameranými napríklad na znižovanie hmotnosti výrobkov, hluku a 

vibrácií, zvyšovanie bezpečnosti, prevádzkových vlastností a pod.). 

                                                 
44 Zdroj: https://www.opvai.sk/media/99316/produktove-linie-pre-domenu-priemysel-pre-21-

storocie_web.pdf 

https://www.opvai.sk/media/99316/produktove-linie-pre-domenu-priemysel-pre-21-storocie_web.pdf
https://www.opvai.sk/media/99316/produktove-linie-pre-domenu-priemysel-pre-21-storocie_web.pdf
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 Progresívne technológie výroby a spracovania materiálov a výrobkov z nich, práškové 

technológie, vákuové metalurgické technológie, presné liatie, 3D tlač kompozitov, 

aditívna priemyselná výroba, pokročilé technológie tvorby povrchových vrstiev, 

automatizované a robotizované výrobné technológie. 

 Progresívne technológie opracovávania, tvárnenia, spájania, zvárania a delenia 

materiálov. 

 Konštrukčné čas a výrobky (napríklad výrobky priemyselného charakteru a výrobky 

vznikajúce spájaním viacodvetvových riešení ako strojárstvo a elektrotechnika 

prípadne aj softvér a pod.). 

 Zariadenia a systémy manipulácie s materiálom a dielcami vo výrobe (napríklad 

systémy pre zlepšenie bezpečnosti, automatizácie skladov a logistiky, a pod.). 

 Prvky pre akumuláciu a rekuperáciu energie v priemysle, (napríklad výkonové 

elektronické meniče, technológie distribúcie energie, nástroje pre inteligentné riadenie 

spotreby, výroby a distribúcie energie a pod.). 

 Špecifické materiály pre využitie v rýchlom reaktore IV. generácie. 

 Materiály na vytváranie funkčných povrchov. 

 Nanoštruktúrne materiály, vrátane nízko rozmerných štruktúr a nanoobjektov. 

 Progresívne materiály v oblasti biotechnológií. 

 Materiály, štruktúry, senzory a prvky. 

 Nové žiaruvzdorné a kompozitné materiály. 

 Inovatívne technológie prípravy materiálov, metódy analýzy, diagnostiky ich vlastnosti, 

vrátane nanotechnológií a nanometrológie. 

 Nové typy plastov, vrátane biodegradovateľných, pre priemysel, vrátane kompozitných 

materiálov na ich báze. 

 Nové polovodičové, supravodivé, magnetické a nanomagnetické materiály. 

 Nové progresívne materiály, produkty a technológie organickej a anorganickej chémie, 

zelenej chémie, v rámci všetkých funkčných väzieb (napríklad nové technológie, 

materiály šetrné k životnému prostrediu, energeticky efektívnejšie, lepšie využitie 

surovín, vedľajších produktov výroby, odpadov, progresívne palivá (vrátane biopalív), 

progresívne typy hnojív a pod.). 

 Progresívne polymérne materiály, vrátane biodegradovateľných (napríklad 

progresívne biodegradovateľné polyméry pre uplatnenie v oblastiach syntetických 

vlákien, polymérnych fólií, plastov, obalov a pod.). 

 Špeciálne textílie a chemické vlákna a technológie pre ich výrobu a spracovanie. 

 Technické textílie s využitím kombinácie textilných kompozitov a nanočastíc 

(kompozitné materiály s podielom vlákien a textilu a pod.). 

 Nové progresívne typy papiera a kože, vrátane technológie spracovania. 

 Skúšanie, meranie, testovanie, kalibrácia a verifikácia komplexu úžitkových vlastností 

materiálov a výrobkov vrátane testovania konštrukčných častí: integrity povrchov, 

mechanických vlastností, podielu vnútorných napätia, abrazívnej a koróznej odolnosti, 

elektromagnetických vplyvov atď., napríklad aj nové metrologické postupy a riešenia 

inovatívnych metodík, testovanie sofistikovaných produktov, overenie skutočnej 

spolupráce a súčinnosti komponentov a pod.). 

 Produkty metód na počítačové modelovanie, simuláciu a testovania materiálov. 

 Optimalizácia podnikových procesov. 
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 Zvyšovanie kvality a presnosti výroby (zvyšovanie technických parametrov 

komponentov, celkov a systémov a pod.). 

 Náhrada nebezpečných chemických látok v súlade s legislatívou Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) – novými produktmi 

zelenej chémie. 

 Riešenie fyzikálnych a technických problémov obnoviteľných zdrojov energie (OZE). 

 Využitie alternatívnych zdrojov energie. 

 Energetická efektívnosť v priemysle a energetike. 

 Riešenie fyzikálnych a technických problémov a pracovného cyklu rýchleho reaktora 

IV. generácie. 

 Zvyšovanie prenosových schopností a bezpečnosti elektrizačnej sústavy Slovenska 

pre potreby zvyšovania energetickej efektívnosti. 

 Systémy bezpečného a ekologického uskladňovania energie. 

 IKT produkty pre prevádzku a bezpečnosť technológií a výrobkov (napríklad riešenia 

IoT, riadiace komponenty a systémy, senzory, softvérové aplikácie, HMI a pod.). 

 IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných dopravných systémov 

(inteligentné dopravné systémy a pod.). 

 Riadenie technologických a logistických procesov, energetických distribučných a 

prenosových sústav vrátane SMART GRID, ich prvkov a čas . 

 Technologická podpora dizajnu. 

 Vývoj programového vybavenia pre inteligentné výrobné systémy, komplexné riadiace 

systémy, manažment služieb a procesov. 

 Simulácia, modelovanie priemyselných, dopravných a iných systémov a optimalizácia 

prevádzky energetickej náročnosti a environmentálneho dopadu. 

 Komponenty, uzly a SMART akčné členy (SMART technológie, automatizačné prvky, 

systémy a senzory). 

 Komplexné robotizované systémy vrátane autonómnych. 

 Inteligentné riadiace a výrobné systémy vrátane prepájania externých inteligentných 

systémov. 

 Systémy pre riadenie automatizovaných pracovísk. 

 Mikrobiálne metabolity využiteľné v chemickom, farmaceutickom a potravinárskom 

priemysle. 

 Progresívne materiály pre kozmetický a potravinársky priemysel (napríklad látky 

pripravované technológiami biotransformácie a fermentácie, a pod.). 

 Nové materiály (biodegradabilné plasty, biokompatibilné implantáty, biologicky 

rozložiteľných surfaktantov). 

 Zníženie energetickej náročnosti výrobných technológií aplikáciou biotechnologických 

procesov. 

 Nanobiotechnológie (biosenzory pre diagnostiku a kontinuálne sledovanie 

technologických procesov). 
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Produktové línie pre doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel45: 

 Cloudové riešenia so zameraním na multikriteriálne metódy optimalizácie výroby;  

 Analýza big data pre potreby zvýšenia efektivity výroby, optimalizáciu procesov a 

analytické a prediktívne nástroje;  

 Cloud to Edge computing – využívanie servisne orientovaného modelu cloudovej 

architektúry a topológie, ktorá posúva spracovanie a ukladanie informácií bližšie k ich 

zdrojom; 

 Kybernetická bezpečnosť a bezpečný prenos údajov v priemyselnom prostredí;  

 Perspektívne kolaboratívne systémy na technologickej, procesnej i komunikačnej 

úrovni, systémy strojovej komunikácie nezávislých systémov;  

 Nové pokročilé interakčné systémy (Interakcia HMI, MMI, HRI);  

 Systémy pre bezpečnosť zdieľaného priestoru medzi ľuďmi a robotickými systémami; 

 Inteligentné riadenie výrobných celkov založené na simulačných technológiách a 

virtuálnych výrobných systémoch– digitálne dvojča výroby;  

 Optimalizácia externej a internej logistiky výroby s využitím nástrojov digitálnej 

transformácie; 

  Automatizované systémy kontroly kvality, metrológie a diagnostiky a ich integrácia v 

digitálnom podniku;  

 Umelá inteligencia a aplikácia prostriedkov umelej inteligencie s využitím protokolov a 

rozhraní bezdrôtovej komunikácie a ich integrácia v rámci digitálneho podniku; 

 Inovatívne a intuitívne formy riadenia robotických štruktúr s využitím spätných 

vizuálnych, haptických a zvukových väzieb;  

 Inteligentné technológie pre zvyšovanie energetickej efektívnosti prevádzky podniku; 

 Inovatívne metódy riadenia 3D tlače s cieľom zabezpečiť vysokú kapacitu a stabilitu 

tlače;  

 IOT riešenia pre priemysel(IIOTs) s využitím existujúcej telekomunikačnej 

infraštruktúry;  

 Tvorba transformovateľného a škálovateľného konceptu mobilných manipulačných 

robotických systémov pre riešenie vnútornej logistiky priemyselnej výroby;  

 Bezkontaktná inventarizácia a monitoring skladových systémov pomocou inovatívnych 

prostriedkov (napr. drony) s prepojením na plánovanie výroby;  

 Inteligentné metódy rozpoznávania objektov vrátane 3D skenovacích technológií pre 

inšpekciu a riadenie výrobných procesov;  

 Riešenie aplikačne špecifických manipulačných úloh vyššej úrovne s pridanou 

hodnotou; 

 Prepojenie informačných a znalostných systémov a procesov v priemyselnom podniku 

(prepojenie technologických systémov s ERP a manažérskymi systémami);  

 Automatizácia a robotizácia kľúčových technológií;  

 Inteligentné metódy rozpoznávania objektov – počítačové videnie pre priemyselné 

aplikácie a logistiku;  

 Využitie semiautonómnych a autonómnych bezpilotných prostriedkov pre inšpekciu 

diaľkových infraštruktúr, priestorov a priestorových objektov;  

                                                 
45 Zdroj: https://www.opvai.sk/media/99313/digit_creativ_domena_final_22032018_pp.pdf 

https://www.opvai.sk/media/99313/digit_creativ_domena_final_22032018_pp.pdf
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 Optimalizácia rozvodovej siete, SmartGrid, microgridové siete, protokoly a rozhrania 

bezdrôtovej komunikácie a ich integrácia v rámci digitálneho podniku; 

 Bezpečnostné riadiace systémy;  

 Moderné metódy kryptografie, kryptografické algoritmy, kryptografické protokoly, 

vrátane kvantovej a postkvantovej kryptografie;  

 Bezpečnosť operačných systémov, databáz, internetových prehliadačov, sietí;  

 Metódy identifikácie, verifikácie a autentifikácie vrátane biometrických metód;  

 Perspektívne metódy identifikácie a riešenia bezpečnostných incidentov a obnovy 

systémov po nich. Vyhodnocovanie rizík a dôveryhodnosti v reálnom čase; 

 Monitorovanie územia a priestorov s využitím semiautonómnych a autonómnych 

bezpilotných prostriedkov a pokročilých vizualizačných systémov (vrátane napr. 3D 

skenovania, termovízie, multispektrálneho vnímania, a pod.) pre rekonfigurovateľné 

služby a aplikácie hospodárskej a spoločenskej praxe;  

 Nové typy vizualizácie dát interaktívne rozhrania pre prácu s dátami v systémoch 

virtuálnej reality, rozšírenej reality a rozhrania človek/stroj; 

 Strojové videnie a iné metódy rozpoznávania, detekcie a analýzy objektov, interaktívna 

edukácia - stereoskopia, mobilné aplikácie, webové aplikácie, konverzačné platformy;  

 Vývoj programového vybavenia a technológií pre inteligentné výrobné systémy, 

komponenty a uzly, ako aj mestá a komunity;  

 Simulácia, modelovanie priemyselných, dopravných a iných systémov a optimalizácia 

energetickej náročnosti;  

 Digitalizácia služieb zdieľanej ekonomiky, blockchain, virtuálne meny;  

 Aplikácie na báze umelej inteligencie;  

 Služby a riešenia v oblasti spracovania veľkých objemov dát, rýchle spracovanie dát 

(Big Data, High performance computing, cloud computing edge computing);  

 Uchovávanie a sprístupňovania informácií (Open Data, Linked data);  

 Technológie počítačového spracovania prirodzeného jazyka s orientáciou najmä na 

slovenský jazyk a podobné jazyky, sémantické analýzy a sémantické vyhľadávanie;  

 Interoperabilita vstupov a výstupov, predvídanie v rámci výroby, distribúcie, 

konzumácie a trhového správania subjektov (napríklad interaktívne rozhrania na prácu 

s dátami; 

 Senzory a spracovanie signálov;  

 Počítačové siete a zariadenia zvyšujúce prepojiteľnosť zariadení a tok informácií 

(napríklad riešenia pre zdokonaľovanie pevných a mobilných optických sietí a 

bezdrôtových a mobilných sietí budúcich generácií v rádiových pásmach);  

 Komunikačné infraštruktúry a sieťové architektúry nových generácií a ich softvérové 

riešenia pre poskytovanie virtualizovaných inteligentných sieťových služieb;  

 Internet vecí pre prepojenie inteligentných (smart) senzorov a systémov pre 

inteligentné aplikácie;  

 Mikrosenzorické systémy vo forme „wearable devices“ pre diaľkové alebo lokálne 

odčítanie meraných uzlov; 

 výskum, vývoj a inovácia materiálov a technológií, predovšetkým využívanie vlastností 

nových materiálov a nové postupy práce s týmito materiálmi,  

 vyhľadávanie a využitie progresívnych materiálov z oblasti základného i aplikovaného 

výskumu a modifikácia a rozvoj technológií pre ich spracovanie,  
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 inovácie a modifikácie tradičných postupov spracovania a aplikácie materiálov, 

inovatívne postupy spracovania a aplikácie tradičných materiálov, vrátanie výskumu, 

vývoja a aplikácie výsledkov do vývoja inovovaného produktu.  

 výskum, vývoj a inovácia progresívnych nástrojov, technológií – technológie pre oblasť 

vizualizácie a sprístupňovanie multimediálnych obsahov, digital imaging, VFX, SGI, 

virtuálna, zmiešaná, či rozšírená realita a ďalšie; 

 výskum, vývoj a inovácia progresívnych postupov, techník tvorby a produkcie - nový 

multimediálny/audiovizuálny obsah generovaný užívateľmi, tvorba nových/hybridných 

foriem multimediálneho/interaktívneho obsahu; 

 výskum, vývoj a inovácia progresívnych prístupov k archivácii 

multimediálneho/audiovizuálneho obsahu, k reštaurovaniu a archivácii pamäťového 

fondu a jeho inovatívnemu využitiu; 

 výskum, vývoj a inovácia progresívnych prezentačných technológií a postupov – nové/ 

interaktívne vyhľadávacie a prezentačné technologické a postupy a metódy hodnotenia 

 Podpora medzisektorových inovácií, výskum, vývoj a inovácie produktov s využitím KP 

pre potreby priemyslu (napr. vývoj inovatívnych dizajnérskych riešení v jednotlivých 

doménach RIS3 SK; inovácie služieb v jednotlivých doménach RIS3 SK – napr. 

inovácie v oblasti vzťahov so zákazníkmi); Podpora netechnologických inovácií s 

využitím spoločenskovedných a humanitných vedomostí, výskum dopadu technológií 

na spoločnosť a jedinca napr. v oblasti práva, sociálnych médií environmentu, audio-

vizuálnych komunikačných stratégií( informačných, orientačných, navigačných, atď.) 

ďalších, výskum dopadu vplyvu nových technológií na inovácie v oblasti KP, sociálne 

inovácie. 

Produktové línie pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie46:  

 Technológie prípravy a úpravy pôdy, pre optimálne využitie genetického potenciálu 

rastlín  

 Systémy hospodárenia zachovávajúce biodiverzitu a cenné genetické zdroje v regióne  

 Šľachtenie rastlín efektívne využitie širokej škály pôvodného genetického materiálu, 

pre tvorbu nových výkonnejších odrôd s vysokým obsahom žiadaných cenných látok  

 Množiteľské systémy a technológie pre produkciu s vyššou pridanou hodnotou  

 Šľachtenie, monitoring a produkcia genetických materiálov hospodárskych zvierat s 

dôrazom na štandardnú vysokú produktivitu pre rôznu intenzitu chovov  

 Inovácie a optimalizácia pestovateľských postupov pre plodiny s vyššou pridanou 

hodnotou  

 Nové agrodrevinové systémy pre kombinovanú produkciu v meniacich sa klimatických 

podmienkach  

 Optimalizácia primárnej manipulácie so surovinami vrátane primárneho spracovania 

plodov  

 Progresívne technológie, prostriedky a postupy pre výživu rastlín vrátane využitia 

biokalov  

 Technológie chovu hospodárskych zvierat s dôrazom na vysokú kvalitu produktov, 

obsah cenných zložiek a produkciu s vyššou pridanou hodnotou  

                                                 
46 https://www.opvai.sk/media/98931/zdrave-potraviny_a_zivotne-prostredie.pdf 

https://www.opvai.sk/media/98931/zdrave-potraviny_a_zivotne-prostredie.pdf


 
 
 
 
 
 
 

249 

 

 Optimalizácia systémov výživy zvierat a prípravy krmív pre zvýšenie kvality produkcie  

 Využitie vedľajších produktov z potravinárstva, chemického, biotechnologického a 

energetického spracovania biomasy pre intenzifikáciu chovu hospodárskych zvierat 

 Progresívne kontrolné metódy a efektívne systémy riadenia pre elimináciu rizika 

kontaminácie  

 Postupy a technológie zvyšujúce kvalitu a výživovú hodnotu potravín  

 Governancia kvality potravín a inovácií pre spotrebiteľa  

 Progresívne výrobné technológie, inovatívne výrobné postupy, nové receptúry a 

procesy, napríklad minimalizujúce degradáciu cenných zložiek potravín  

 Nové nízkoodpadové technológie a produkty pre komplexné využitie surovín a 

materiálov pri výrobe potravín  

 Technológie pre potraviny na osobitné výživové účely určené pre spotrebiteľov s 

potravinovými alergiami a intoleranciou na niektoré zložky  

 Progresívne technológie a zariadenia zvyšujúce bezpečnosť a zachovanie štandardnej 

kvality tradičných a lokálnych a regionálnych výrobkov  

 Nové technológie a zariadenia pre spracovanie rastlinných a živočíšnych surovín  

 Progresívne fyzikálne, chemické a biotechnologické postupy získavania a 

transformácie cenných produktov, biopolymérov a bioplastov najmä z regionálnych 

zdrojov  

 Postupy zlepšovania energetických vlastností biomasy  

 Technológie spracovania poľnohospodárskych a potravinárskych odpadov, rastlinných 

zvyškov  

 Systémy skladovania a manipulácie palivovej biomasy  

 Zvyšovanie účinnosti premeny energie a redukcia emisií pri využití biomasy  

 Technológie a postupy pre kombinované využitie biomasy na produkciu prírodných 

látok a energie  

 Technológie predspracovania biomasy špeciálnych plodín s cieľom získavania 

cenných zložiek z biomasy pred jej energetickým využitím  

 Modely a optimalizácia ekologických, ekonomických a sociálnych dopadov 

biohospodárstva 

 Technológie pre zabezpečenie dostatočného množstva a kvality závlahovej vody  

 Progresívne technológie pre čistenie a dekontamináciu vody  

 Technológie ochrany vodných plôch, napríklad od invazívnych rastlín a drevín  

 Progresívne recyklačné technológie a systémy  

 Progresívne recyklačné technológie, napríklad pre podporu uzatvoreného 

hospodárenia regiónov  

 Systémy spracovania odpadov z potravinového reťazca  

 Progresívne hnojivá, pesticídy a famaká pre poľnohospodárstvo  

 Agrotechnické a chovateľské systémy minimalizujúce negatívne vplyvy na životné 

prostredie  

 Systémy ochrany poľnohospodárskej pôdy pred znehodnotením  

 Systémy a technológie pre predchádzanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny 

v poľnohospodárstve 

 Efektívnejšie systémy agrolesníckeho využívania poľnohospodárskej krajiny  
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 Diverzifikácia a zvyšovanie produkcie z jednotky plochy, produkcia komodít s cennými 

obsahovými látkami  

 Prírode blízke systémy produkcie cieľových sortimentov  

 Nové klony a nové druhy drevín, šľachtenie a optimalizácia množiteľských systémov  

 Systémy bezkontaktnej a diaľkovej evidencie, inventarizácie a monitoringu (napríklad: 

lidar, radar, integrované údaje DPZ)  

 Riadiace systémy pre manažment lesov zahrňujúce napríklad: nástroje na 

modelovanie, prognózovanie a optimalizáciu manažmentu lesov, vrátane 3D 

vizualizácii vo virtuálnej realite  

 Modely a schémy kompenzačných platieb za verejné agrolesnícke a ekosystémové 

služby  

 Progresívne fyzikálne, chemické a biotechnologické postupy získavania a 

transformácie cenných produktov, biopolymérov a bioplastov najmä z regionálnych 

zdrojov  

 Postupy zlepšovania energetických vlastností biomasy  

 Technológie spracovania biomasy  

 Systémy skladovania a manipulácie palivovej biomasy  

 Zvyšovanie účinnosti premeny energie a redukcia emisií pri využití biomasy  

 Technológie výroby biopalív z biomasy  

 Ťažbovo-výrobné postupy s vyššou mierou komplexného spracovania dreva  

 Technológie obnovy intenzívnych porastov drevín  

 Modely a optimalizácia ekologických, ekonomických a sociálnych dopadov 

biohospodárstva  

 Papierové a kombinované biodegradovateľné obaly s multifunkčnými vlastnosťami, 

SMART obaly  

 3D skenovacie technológie pri zvyšovaní výťažnosti a finalizácie spracovania dreva, 

robotizácia a automatizácia procesov spracovania dreva  

 Technológie rezania a spracovania dreva na báze lasera, inteligentné riadenie, 

plánovanie a modelling na báze vyspelých IT technológií 

 Systémové opatrenia na zlepšenie hydrických funkcií lesov  

 Kaskádové technológie a systémy v spracovaní dreva  

 Technológie a systémy zberu drevných odpadov a papiera pre následnú recykláciu a 

spracovanie  

 Recyklačné technológie a systémy v spracovaní dreva, výrobkov z dreva a papiera  

 Systémy ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy pred znehodnotením  

 Systémy a technológie pre predchádzanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny v 

poľnohospodárstve a lesníctve  

 Systémy mitigačných a adaptačných opatrení v lesoch na klimatickú zmenu  

 Biologicky a biotechnicky orientované systémy ochrany lesa  

 Elektronizácia systému identifikácie, evidencie a mapovania škodcov lesných drevín  
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Produktové línie pre doménu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie47: 

 Produkty používané na diagnostiku alebo monitoring stavu ochorenia pre laboratóriá, 

najmä molekulovú diagnostiku a patológiu vrátane nových laboratórnych prístrojov,  

 Produkty používané na diagnostiku alebo monitorovanie ochorenia s využitím 

zobrazovacích technológií, vrátane zobrazovacích a optických prístrojov,  

 Produkty pre identifikáciu nových biomarkerov ochorení,  

 Protilátky využívané v diagnostike,  

 Produkty na báze biotechnológií,  

 Produkty na báze nanotechnológií,  

 Edukačné materiály a štandardy (napr. metodologické postupy) v kontexte ochorení s 

najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); 

ochorení signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, 

neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu 

na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v 

zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov.  

 Produkty a služby personalizovanej diagnostiky vrátane testov využívaných v "omics" 

medicíne,  

 Produkty a služby personalizovanej liečby, vrátane personalizovaných implantátov, 

zdravotných pomôcok a zdravotníckej techniky,  

 Štandardy pre diagnostiku a liečbu v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity 

a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne 

ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, 

psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu 

vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona 

č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

 Produkty pre biobankovanie na báze systémovej infraštruktúry  

 Služby pre biobankovanie vrátane transportných a logistických služieb, v kontexte 

ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne 

ochorenia); ochorení signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, 

autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné 

ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o 

ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Lieky a liečivé prípravky pre humánne použitie, vrátane vakcín, protilátok využívaných 

v liečbe v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a 

kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života 

                                                 
47 https://www.opvai.sk/media/99314/súhrnná-správa-k-doméne-č-4-zdravie-obyvateľstva-a-
zdravotnícke-technológie_final_22_01_2018.pdf 
 

https://www.opvai.sk/media/99314/súhrnná-správa-k-doméne-č-4-zdravie-obyvateľstva-a-zdravotnícke-technológie_final_22_01_2018.pdf
https://www.opvai.sk/media/99314/súhrnná-správa-k-doméne-č-4-zdravie-obyvateľstva-a-zdravotnícke-technológie_final_22_01_2018.pdf
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(skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, 

metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; 

alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o 

zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  

 Aplikačné formy liekov a liečivých prípravkov v kontexte ochorení s najvyššou mierou 

morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení 

signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, 

neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu 

na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v 

zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov; 

 Výsledky predklinického a klinického testovania pre vývoj nových liečiv (New Chemical 

Entities (NCEs) / New Biological Entities (NBEs), vrátane vakcín, protilátok 

využívaných v liečbe v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality 

(onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne ovplyvňujúcich 

kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, 

respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie 

uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov;  

 Výsledky "omics" metód pre vývoj nových liečiv, vrátane vakcín, protilátok využívaných 

v liečbe v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a 

kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života 

(skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, 

metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; 

alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o 

zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  

 Kozmetické produkty používané v zdravotnej starostlivosti,  

 Výsledky predklinického a klinického testovania pre vývoj nových kozmetických 

produktov používaných v zdravotnej starostlivosti,  

 Výsledky "omics" metód pre vývoj nových kozmetických produktov používaných v 

zdravotnej starostlivosti,  

 Chemické produkty používané v zdravotnej starostlivosti,  

 Výsledky predklinického a klinického testovania pre vývoj nových chemických 

produktov používaných v zdravotnej starostlivosti,  

 Výsledky "omics" metód pre vývoj nových chemických produktov používaných v 

zdravotnej starostlivosti.  

 Produkty pre regeneračnú medicínu, vrátane nových línií kmeňových buniek a 

bunkovej terapie v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality 

(onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne ovplyvňujúcich 

kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, 
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respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie 

uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov;  

 Produkty pre reprodukčnú medicínu, vrátane nových produktov pre neinvazívne 

testovanie gravidity a domáce testovanie gravidity v kontexte ochorení s najvyššou 

mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení 

signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, 

neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu 

na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v 

zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov;  

 Produkty pre transplantácie, vrátane 3D biomateriálov v kontexte ochorení s najvyššou 

mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení 

signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, 

neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu 

na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v 

zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov;  

 Produkty pre fágovú terapiu v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a 

mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne 

ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, 

psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu 

vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona 

č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov;  

 Produkty izolované z prírodných látok (rastlín), vrátane nových potravinových 

produktov ovplyvňujúcich zdravotný stav v kontexte ochorení s najvyššou mierou 

morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení 

signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, 

neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu 

na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v 

zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov;  

 Biokompatibilné materiály, vrátane zlúčenín špeciálnych kovov a iných typov 

implantátov v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické 

a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života 

(skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, 

metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; 

alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o 
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zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;   

 Biomateriály pre špecifické ochorenia, vrátane nanomateriálov, veolitov, stentov v 

kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a 

kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života 

(skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, 

metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; 

alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o 

zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  Produkty požívané na / pri liečbe pacientov vrátane nových nástrojov, prístrojov, 

technológií a terapeutických zdravotníckych pomôcok,  

 Produkty používané na / pri diagnostike ochorení vrátane nových prístrojov a 

technológií pre laboratóriá,  

 Monitorovacie systémy ochorení a pacienta vrátane prístrojov a technológií pre domáci 

monitoring,  

 Senzorové a mikrosenzorové systémy,  

 Filtračné prístroje a zariadenia na filtrovanie vody a vzduchu,  

 Produkty "nositeľnej" elektroniky,  

 Produkty "ambient assistant living”,  

 Produkty a služby pre monitorovanie vplyvu rizikových faktorov, zložiek životného a 

pracovného prostredia na zdravie,  

 Inteligentné materiály vrátane textílií.  

 Produkty a služby pre automatizáciu zberu, spracovania, zdieľania, výmeny a 

archivácie dát vrátane veľkoobjemových dát,  

 Softvér a mobilné aplikácie pre interaktívnu komunikáciu vrátane nástrojov virtuálnej 

reality a stereoskopie,  

 Produkty a služby pre analýzu veľkoobjemových dát, obrazových dát vrátane 3D 

obrazu a data maining,  

 Monitorovacie systémy vrátane biomonitoringu,  

 Digitálne modely, vrátane modelovania biologických systémov a vzťahov v nich a 

predikčných modelov,  

 Informačné systémy pre zdravotníctvo vrátane návrhov na optimalizáciu vybraných 

procesov v zdravotníctve.  
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Príloha č.5: Ľudské zdroje v rámci verejných VaV organizácií 

 

(príloha tvorí samostatný dokument)
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Príloha č.6: Zapojenie organizácií do projektov Horizont 2020 v témach Industry 4.0 

 

Technologické domény Industry 4.0 a priradené kľúčové slová: 

 Industry 4.0 – industry 4.0 

 Pokročilá robotika - robot 

 Priemyselný internet a IoT – IoT, internet of things, industrial internet 

 Simulácia – simulation  

 Rozšírená realita – augmented reality 

 Aditívna výroba – additivite manufacturing, 3D printing 

 Big data – big data 

 Cloud - cloud 

 Kybernetická bezpečnosť – cyber, cyber security 

 Umelá inteligencia - artificial 
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Tabuľka 38 Vedecko-výskumné organizácie zapojené do Horizont 2020 v niektorej z technologických domén Industry 4.0 (Príloha č.6) 

Skratka 
projektu 

 

 

 

 

Názov organizácie Úloha v 
projekte 

Typ 
výzvy 

Status* Kľúčové slová 

LeMa4.0 Žilinská univerzita v Žiline Koordinátor CSA N Industry 4.0  

ROBOTNIKS Technická univerzita v Košiciach Partner RIA N Robot, Cloud  

DEDDI Centrum biológie rastlín a biodiverzity 
SAV 

Partner RIA N Robot Big data  

ANGELS Technická univerzita v Košiciach Partner RIA N Robot IoT Cloud  

ROBOANGE
L 

Slovenská zdravotnícka univerzita v 
Bratislave 

Partner RIA N Robot  

SAMSEDAN Technická univerzita v Košiciach Koordinátor CSA N IoT, Cyber  

SAMSIT 

Univerzita Pavla J. Šafárika v Košiciach (Partner) 

Ústav experimentálnej fyziky SAV (Partner) 

Technická univerzita v Košiciach (Koordinátor) 

CSA N IoT Cyber  

SOCRATE Technická univerzita v Košiciach Partner RIA N IoT Cloud  

CPSforIoT Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

Partner JTI-
ECSEL-

RIA 

N IoT Cyber  

SENSIS Žilinská univerzita v Žiline Partner MSCA-
RISE 

N IoT  
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SENSIT Žilinská univerzita v Žiline  (Partner), 

Medzinárodné laserové centrum (Partner) 

MSCA-
ITN-
ETN 

N IoT  

MicMine Technická univerzita v Košiciach Partner RIA N IoT  

SANSED Univerzita Pavla J. Šafárika v Košiciach (Partner), 
Technická univerzita v Košiciach (Koordinátor) 

CSA N IoT  

XPERT Ústav informatiky SAV Partner RIA N IoT  

CALQUTE Fyzikálny ústav SAV Koordinátor RIA N Simulácia  

CAS-AIR Akadémia ozbrojených síl generála M. R. 
Štefánika, Matematický Inštitút SAV 

Partner RIA N Simulácia  

CEM-FET Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

Koordinátor RIA N Simulácia  

CONFIRM Univerzita Komenského v Bratislave Partner MSCA-
ITN-EID 

N Simulácia  

LIMES Technická univerzita v Košiciach Partner IA N Simulácia  

LOW-C-LIFE Technická univerzita v Košiciach Partner RIA N Simulácia  

MACHETE Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

Partner RIA N Simulácia  

MAMOC Univerzita Komenského v Bratislave Koordinátor MSCA-
IF-EF 

N Simulácia  

NEAREST 
Astronomický inštitút SAV 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Partner 
MSCA-

ITN-
ETN 

N Simulácia  

NOISYS Žilinská univerzita v Žiline Partner JTI-
Shift2Ra

il-RIA 

N Simulácia  
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PROTEC2-
14-Lowry 

Astronomický inštitút SAV 

 

Partner RIA N Simulácia  

REFURBEE Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

Partner IA N Simulácia  

SHADE Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

Partner RIA N Simulácia  

SmarT 
ENERG 

Univerzita Mateja Bela v BB Partner IA N Simulácia  

TMoEV Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

Partner RIA N Simulácia  

U-DECIDE Ústav Informatiky SAV Partner RIA N Simulácia  

FLODO Univerzita Komenského v Bratislave Partner MSCA-
ITN-
ETN 

N Simulácia  

FOSTER 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v 

Nitre 
Partner 

MSCA-
ITN-
ETN 

N Simulácia  

ARMS Ústav Informatiky SAV Partner RIA N Augmented 
reality 

 

PEGGIE Technická univerzita v Košiciach Koordinátor IA N Augmented 
reality 

 

CEnergyC Technická univerzita v Košiciach Partner IA N Cyber  

CYBENER Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici Partner IA N Cyber  

SIMPATICO Ústav Informatiky SAV Partner IA N Cyber  

SMART 
AGEING 

Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

Partner RIA N Cyber  
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SO^2 Ekonomická univerzita v Bratislave Partner IA N Cyber  

WB-CDS.RC Ekonomická univerzita v Bratislave Partner CSA N Cyber  

ASViKnow Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

Partner RIA N Cloud  

CASSIOPEI
A 

Ústav Informatiky SAV Koordinátor RIA N Cloud  

NanoCloud Fyzikálny ústav SAV 

Ústav Informatiky SAV 

Partner RIA N Cloud  

SCALE-UP Ústav Informatiky SAV D Partner RIA N Cloud  

TechInCare Žilinská univerzita v Žiline ,   Ekonomická 
univerzita v Bratislave 

Partner RIA N Cloud  

CRIBIDAT Ústav merania SAV Partner 
MSCA-

ITN-
ETN 

N Big data  

DATA4GOV.
EU 

Univerzita Komenského v Bratislave Partner RIA N Big data  

INNODEMO
S 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Partner RIA N Big data  

OASIS Biomedicínske centrum SAV Partner MSCA-
ITN-
ETN 

N Big data  

AIC-PRINT Žilinská univerzita v Žiline Partner RIA N Artificial  

AscertAIn-
S3 

Žilinská univerzita v Žiline Partner JTI-
ECSEL-

IA 

N Artificial  

BioCaTwin 
Slovenská technická univerzita v 

Bratislave 
Koordinátor CSA N Artificial  
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MESYSELS Ústav geotechniky SAV Koordinátor 
MSCA-
IF-EF 

N Artificial  

TVISTOFF Biomedicínske výskumné centrum SAV Koordinátor MSCA-
IF-EF 

N Artificial  

EVOCLOUD Technická univerzita v Košiciach Partner RIA N Simulation Cloud  

MIFDA Technická univerzita v Košiciach Partner RIA N Artificial Cloud  

ST Univerzita Komenského v Bratislave Partner RIA N Artificial Big data  

AMICO Technická univerzita v Košiciach Partner RIA N Artificial Augmented 
reality 

 

AQCell Univerzita Komenského v Bratislave Partner RIA N Artificial Simulation  

R2EXTREME Žilinská univerzita v Žiline Partner RIA N Cloud   

ASeeST Žilinská univerzita v Žiline Partner IA N Cyber Artifical  

Health EU Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

Partner CSA N IoT Artificial Big data  

TIGERS Univerzita Komenského v Bratislave Koordinátor CSA N Robot Simulation Artificial  

CRISTE Ústav Informatiky SAV (Koordinátor),  Sociologický ústav 
SAV (Partner) 

IA N Artificial Big data  

MIDIH Technická univerzita v Košiciach Partner IA A Industry 4.0 IoT  

SME 4.0 Technická univerzita v Košiciach Partner MSCA-
RISE 

A Industry 4.0 Cyber  
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R3-PowerUP Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

Partner JTI-
ECSEL-

IA 

A Industry 4.0  

CHIST-ERA 
III 

SAV Partner 
ERA-
NET-

Cofund 

A Robot Big data  

DIH^2 Národné centrum robotiky, STU v 
Bratislave 

Partner IA A Robot  

COBRA Ústav informatiky, SAV Partner MSCA-
ITN-
ETN 

A Robot Artificial  

RIMA Technická univerzita v Košiciach Partner IA A Robot  

LIFEBOTS 
Exchange 

Technická univerzita v Košiciach Partner MSCA-
RISE 

A Robot  

IoSense Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

Partner JTI-
ECSEL-

IA 

A IoT  

SATIE Ústav Informatiky SAV Partner IA A Simulation Cyber  

FIN-TECH Ekonomická univerzita v Bratislave Partner CSA A Artificial Big data  

ARCH Univerzita Komenského v Bratislave Partner RIA A Simulácia  

MONSOON Technická univerzita v Košiciach Partner RIA A Simulácia  

TWOSENS Univerzita Komenského v Bratislave Koordinátor MSCA-
IF-EF 

A Simulácia  

NEWTON Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

Partner IA A Augmented 
reality 

 

HiPERFORM Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

Partner JTI-
ECSEL-

RIA 

A Cyber  
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DEEP-
HybridDataC

loud 

Ústav Informatiky SAV Partner RIA A Cloud 

 

 

EGI-Engage Ústav Informatiky SAV Partner RIA A Cloud  

EOSC-hub Ústav Informatiky SAV Partner RIA A Cloud  

Alliance4Lif
e 

Biomedicínske centrum SAV Partner CSA A Big data  

PROCESS Ústav Informatiky SAV Partner RIA A Big data  

M-ERA.NET 
2 

SAV Partner ERA-
NET-

Cofund 

A Additive 
manufacturing

g 

 

AI4EU Technická univerzita v Košiciach Partner RIA A Artificial  

ENLIVEN Centrum spoločenských 
a psychologických vied SAV 

Partner RIA A Artificial  

CHIST-ERA 
IV 

SAV Partner ERA-
NET-

Cofund 

A Artificial  

 

 

* N – neschválené, A - schválené 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí Horizont 2020) 
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Tabuľka 39 Iné organizácie zapojené do Horizont 2020 v niektorej z technologických domén Industry 4.0 (Príloha č. 6) 

Skratka 
projektu 

Názov organizácie 
Úloha v 
projekte 

Typ 
výzvy 

Status* Kľúčové slová 

ANGELS Zariadenie pre seniorov Juraja 
Schoppera, n.o. 

Partner RIA N Robot IoT Cloud  

AUCSAN ISEM- Inštitút pre medzinárodnú 
bezpečnosť a krízové riadenie, n.o. 

Partner RIA N Robot  

MOVES 
Letové prevádzkové služby SR, štátny 

podnik 
Partner 

JTI-
SESAR-

RIA 

N 
Simulation 

 

 

REFURBEE Mestská časť Bratislava Dúbravka Partner IA N Simulation  

FORESTING Národné lesnícke centrum Partner RIA N Simulation  

PEGGIE Východoslovenské múzeum v Košiciach Partner IA N Augmented 
reality 

 

CEnergyC Energeticky klaster Prešovského kraja Partner IA N Cyber  

CYPSES ISEM- Inštitút pre medzinárodnú 
bezpečnosť a krízové riadenie, n.o. 

Partner IA N Cyber  

HUMANITATI
S 

Ministerstvo vnútra, SR Partner RIA N Cyber  

INDICES Slovak Business Agency Partner IA N Cyber  

OCEANS Občianska sieť strednej a východnej 
Európy, združenie 

Partner CSA N Cyber  

WaterHealth ISEM- Inštitút pre medzinárodnú 
bezpečnosť a krízové riadenie, n.o. 

Partner IA N Cyber  
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TechInCare Obec Tristice Partner RIA N Cloud  

MITRA Ústav medicínskej etiky a bioetiky n.f Partner RIA N Cloud  

DATA4GOV.E
U 

Inštitút pre dobre spravovanú 
spoločnosť 

Partner RIA N Big data  

INNODEMOS Mesto Banská Bystrica Partner RIA N Big data  

R2EXTREME Sloveská správa ciest Partner RIA N Cloud  

PYROIED ISEM- Inštitút pre medzinárodnú 
bezpečnosť a krízové riadenie, n.o. 

Partner RIA N Augmented 
reality 

Big data  

CRISTE Hlavné mesto SR, Prezídium 
Policajného zboru SR (Partneri) 

Partner IA N Artificial Big data  

GN4-2 Združenie používateľov slovenskej 
akademickej dátovej siete-SANET 

Partner SGA-RIA A Big data Cloud  

TARGET ISEM- Inštitút pre medzinárodnú 
bezpečnosť a krízové riadenie, n.o. 

Partner RIA A Simulation Cyber  

TERRIFFIC ISEM- Inštitút pre medzinárodnú 
bezpečnosť a krízové riadenie, n.o. 

Partner RIA A Robot  

ARCH Mestský ústav ochrany pamiatok, 
Hlavné mesto SR Bratislava 

Partner RIA A Simulation  

InGRID-2 Stredoeurópsky inštitút pre výskum 
práce, neziskový výskumný inštitút 

Partner RIA A Simulation  

PJ06 - 
ToBeFREE 

Letové prevádzkové služby SR, štátny 
podnik 

Partner 
JTI-

SESAR-
RIA 

A Simulation  

SESAR2020 
PJ.10 

Letové prevádzkové služby SR, štátny 
podnik 

Partner JTI-
SESAR-

RIA 

A Simulation  
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EU-SEC Ministerstvo financií SR Partner IA A Cloud  

GN4-3 Združenie používateľov slovenskej 
akademickej dátovej siete-SANET 

Partner SGA-RIA A Cloud  

GN4-3N Združenie používateľov slovenskej 
akademickej dátovej siete-SANET 

Partner SGA-RIA A Cloud  

OpenAIRE-
Advance 

CVTI Partner RIA A Cloud  

* N – neschválené, A - schválené 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí Horizont 2020) 

  



 
 
 
 
 
 
 

267 

 

Tabuľka 40 Firmy zapojené do Horizont 2020 v niektorej z technologických domén Industry 4.0 (Príloha č. 6) 

Skratka projektu Názov firmy 
Úloha v 
projekte 

Typ 
výzvy 

Status* Kľúčové slová 

YouFirst Emotion ID s. r. o. Koordinátor SME-1 N Robot Augmented 
reality 

 

RE-IN4SME Ceit, a.s. Partner IA N Robot  

VERSATILE Simeris s.r.o. Partner IA N Robot  

CHEIRON ZŤS Výskumno-vývojový ústav 
Košice, a.s 

Partner RIA N Robot  

Photoneo3D Photoneo s. r. o. Koordinátor SME-2 N Robot  

ARMS MAT-obaly, s.r.o. Partner RIA N Augmented 
reality 

 

HARPIST Sygic, a.s. Partner RIA N Cyber  

INWASYS 
Atos IT Solutions and Services, s.r.o (Koordinátor), 

C.G.C., a.s. (Partner), Bavenir, s.r.o (Partner), 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (Partner) 

IA N Cyber  

ONECARD R-Das, s.r.o. Koordinátor SME-2 N Cyber  

SAGITTA S&T Slovakia s.r.o., GreenWay 
Technologies s.r.o., Bavenir, s.r.o 

Partner RIA N Cyber  

SIMPATICO Aliter Technologies Partner IA N Cyber  

VECTARY Vectary a.s. Koordinátor SME-1 N Additive 
manufacturing 
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ADDIMILL Prvá zváračská, a.s. Partner RIA N Additive 
manufacturing 

 

CPSforIoT R-Das, s.r.o., Powertec s.r.o Partner 
JTI-

ECSEL-
RIA 

N IoT Cyber  

HONEY Addsen s.r.o Partner RIA N IoT Cloud  

MAGIC Sygic a.s. Partner IA N IoT Cloud Big data  

RUN-IT Novitech a.s Partner RIA N IoT Big data  

SENSIS Schneider Electric Slovakia spol., s 
r.o. Scheidt & Bachmann Slovensko 

s.r.o, 

Partner MSCA-
RISE 

N IoT  

MicMine Tratec s.r.o. Partner RIA N IoT  

InterWear Slovak Telecom a.r. Partner IA N IoT  

UNISONO Atos IT Solutions and Services 
s.r.o, Bavenir s.r.o 

Partner RIA N IoT  

CEM-FET Tatramed Sofware s.r.o Partner RIA N Simulation  

DESTINY Broadbit Energy Technologies s.r.o Partner RIA N Simulation  

EnviBreak GA Drilling a.s. Partner MSCA-
ITN-ETN 

N Simulation  

i-LEQ Atos IT Solutions and Services s.r.o Partner RIA N Simulation  

SHADE OMS spol. s r.o., Nano Design s.r. Partner RIA N Simulation  
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TMoEV Voltia a.s Partner RIA N Simulation  

3D Genio Edico SK a.s. (Koordinátor),  
Capturing Reality s.r.o. (Partner) 

SME-2 N  Cloud  

ASViKnow Gratex International, a.s. Partner RIA N Cloud  

CASSIOPEIA Datalan, a.s. Partner RIA N Cloud  

DAI Tachyum s.r.o. Koordinátor SME-2 N Cloud  

HIPASS Ardaco, a.s. Partner RIA N Cloud  

TIP-POP Energy Consult s.r.o. Partner RIA N Cloud  

BRACE Kajo s.r.o Partner RIA N Big data  

eXMiner I-Europa s.r.o Partner IA N Big data  

PAGODA Sygic, a.s Partner RIA N Big data  

iViRL Allplan Slovensko s.r.o Partner IA N Simulation Cloud  

BIGSENTINEL Ardaco, a.s. Partner RIA N Artificial IoT Big data Cyber 

CRISTE Spirit informačné systémy, a.s. Partner IA N Artificial Big data  

BEBIG Západoslovenská Distribučná as, 
Bavenir s.r.o 

Partner IA N Artificial Cloud  

APOLLO Highchem s.r.o Koordinátor SME-2 N Big data Cloud  
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BIOME Highchem s.r.o Koordinátor SME-2 N Big data Clud  

BEST DHC Atos IT Solutions and Services, 
s.r.o 

Koordinátor RIA N Artificial  

YesElf Brainware s.r.o. Koordinátor SME-1 N Artificial  

SME 4.0 Elcom, s.r.o Prešov Partner MSCA-
RISE 

A Industry 4.0, Cyber  

R3-PowerUP Nano Design, s.r.o Partner JTI-
ECSEL-

IA 

A Industry 4.0  

C2NET Atos IT Solutions and Services s.r.o Koordinátor RIA A IoT Cloud  

Flex4Grid Sae-Automation, s.r.o Partner IA A IoT Cloud  

MONICA Atos IT Solutions and Services s.r.o Partner IA A IoT Cloud  

IoSense Powertec s.r.o Partner JTI-
ECSEL-

IA 

A IoT  

Fleximodo Gospace Tech s.r.o Koordinátor SME-1 A IoT  

VICINITY Itersoft a.s., Bavenir s.r.o Partner RIA A IoT  

MANUELA Biomedical Engineering, s.r.o Partner IA A Simulation Additive 
manufacturing 

 

PIC Kardiome s.r.o Partner MSCA-
ITN-ETN 

A Simulation  

PreFlexMS Solargis s.r.o Partner IA A Simulation  

SimuSafe Progres 123 s.r.o Partner RIA A Simulation  
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NEWTON Atos IT Solutions and Services s.r.o Partner IA A Augmented 
reality 

 

HiPERFORM Nano Design, s.r.o Partner JTI-
ECSEL-

RIA 

A Cyber  

CyberSec4Europe VAF s.r.o Partner RIA A Cyber  

AEOLIX Mondelez European Business 
services centre, s.r.o 

Partner RIA A Cloud  

BDoSM Highchem s.r.o Partner SME-1 A Cloud  

NeMo Broadbit energy technologies, s.r.o Partner RIA A Cloud  

NEXTRUST Mondelez European Business 
services centre, s.r.o 

Partner RIA A Cloud  

PAPHOS Edico SK a.s Koordinátor SME-1 A Cloud  

TWIGA Microstep-MIS spol. s.r.o Partner RIA A Cloud  

* N – neschválené, A – schválené 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov CVTI SR zaslaných MŠVVaŠ SR (Zoznam projektových žiadostí Horizont 2020) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

272 

 

Príloha č.7: Pracoviská verejných VaV organizácií zapojené do siete spoluprác 

Pracoviská I. stupňa 

Názov VaV organizácie Názov fakulty Názov pracoviska 

Slovenská akadémia vied  Ústav informatiky 

Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky a informatiky Ústav robotiky a kybernetiky 

Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra kybernetiky a umelej 
inteligencie 

 Strojnícka fakulta Prototypové a inovačné centrum 

Zdroj: autorský prieskum 

Pracoviská II. stupňa 

Názov univerzity Názov fakulty Názov pracoviska 

Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky a informatiky Ústav automobilovej mechatroniky 

  Ústav elektrotechniky  

 Fakulta informatiky a informačných 
technológií 

Ústav informatiky, informačných systémov a 
softvérového inžinierstva 

 

 Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie 

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky 
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 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v 
Trnave 

Ústav výrobných technológií 

 

  Ústav výskumu progresívnych technológií  

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a 
mechatroniky 

 Strojnícka fakulta Ústav automatizácie, merania a aplikovanej 
informatiky 

  Ústav výrobných systémov, environmentálnej 
techniky a manažmentu kvality 

Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a multimediálnych 
telekomunikácií 

  Katedra počítačov a informatiky 

 Strojnícka fakulta Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania 

  Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a 
výrobnej techniky 

  Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho 
inžinierstva 

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta elektrotechniky a informačných 
technológií 

Katedra mechatroniky a elektroniky 

  Katedra riadiacich a informačných systémov 
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 Fakulta riadenia a informatiky Katedra technickej kybernetiky 

 Strojnícka fakulta Katedra konštruovania a častí strojov 

Zdroj: autorský prieskum 

 

Pracoviská III. stupňa 

Názov univerzity Názov fakulty Názov pracoviska 

Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky a informatiky Ústav multimediálnych informačných a komunikačných 
technológií 

  Ústav informatiky a matematiky 

 Strojnícka fakulta Ústav dopravnej techniky 

  Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky 

 Stavebná fakulta Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie 

Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií so sídlom 
v Prešove 

Ústav riadenia výroby 

 Strojnícka fakulta Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva 

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta elektrotechniky a informačných 
technológií 

Katedra multimédií a informačno-komunikačných 
technológií 
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 Fakulta riadenia a informatiky Katedra softvérových technológií 

 Strojnícka fakulta Katedra obrábania a výrobnej techniky 

  Katedra automatizácie a výrobných systémov 

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Katedra aplikovanej informatiky 

Zdroj: autorský prieskum 
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Príloha č.8: Návrh opatrení orientovaných na podporu internacionalizácie 
identifikované v rámci analytických úloh ZL č.7 

 

Opatrenia na podporu internacionalizácie výskumnej a vývojovej spolupráce boli taktiež 

navrhnuté v rámci Záverečnej správy ZL č.7. Opatrenia vychádzali zo spracovanej SWOT 

analýzy VaV z pohľadu rozvoja medzinárodnej VaV spolupráce. 

V rámci Záverečnej správy ZL č.7 sa konštatuje, že „identifikované slabé stránky a ohrozenia 

spolu vytvárajú bariéry pre rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce, ktorým je nevyhnutné čeliť 

a eliminovať ich vhodnými opatreniami. Viaceré slabé stránky, resp. ohrozenia identifikované 

vo SWOT analýze sú navzájom úzko prepojené, resp. jedna je príčinou alebo dôsledkom 

druhej alebo ďalších slabých stránok/ohrození“. 

Záverečná správa ZL č.7 identifikuje tri typy oblastí v ktorých je potrebné realizovať opatrenia 

a to:  

 eliminácia bariér rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV na Slovensku 

 zvýšenie účasti inštitúcií SR v projektoch medzinárodnej spolupráce v kontexte 

programov financovaných z EÚ 

 zvýšenie účasti inštitúcií SR v projektoch medzinárodnej spolupráce v kontexte 

komparácie SR s vybranými krajinami EÚ 

Eliminácia bariér rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV na Slovensku 

Riešiteľský tím ZL č.7 identifikoval sedem hlavných bariér rozvoja medzinárodnej VaV 

spolupráce na Slovensku a pre každú bariéru boli navrhnuté „opatrenia na elimináciu 

identifikovaných bariér“. 

Bariéra č. 1: Absencia Štátnej politiky výskumu, vývoja a inovácií, čoho dôsledkom je okrem 

iného aj nekoncepčné zapájanie sa SR do medzinárodných výskumných infraštruktúr v pozícii 

člena 

Navrhované opatrenia:  

 trvať na vypracovaní Štátnej politiky výskumu, vývoja a inovácií minimálne na najbližších 

10 – 15 rokov v záujme ujasnenia priorít Slovenska v oblasti VVaI a s tým súvisiacich 

priorít medzinárodnej VaV spolupráce  

 trvať na prehodnotení členstva SR v jednotlivých medzinárodných infraštruktúrach 

výskumu a vývoja (reálne prínosy členstva v tom-ktorom medzinárodnom konzorciu 

z hľadiska prínosov pre slovenskú vedu a výskum) a vytvorenie priestoru pre prípadné 

nové členstvá, ktoré by znamenali pre rozvoj VVaI na Slovensku väčší prínos nielen 

z hľadiska objemu finančných prostriedkov pre VVaI, ale predovšetkým z hľadiska 

potrieb strategického (na)smerovania VVaI 

 po prehodnotení členstiev SR v zmysle vyššie uvedeného opatrenia trvať na plnení 

finančných záväzkov vyplývajúcich z členstva SR v relevantných medzinárodných 

infraštruktúrach výskumu a vývoja 
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Bariéra č. 2: Nízky podiel verejných zdrojov vynakladaných na VaV v SR oproti vyspelým 

európskym krajinám (podfinancovanie VaV) a pretrvávajúca „technologická“ medzera vo 

vybavení výskumných inštitúcií 

Navrhované opatrenia: 

 zrýchlenie administratívnych procesov týkajúcich sa vyhlásených výziev z OP II časť 

OPVaI, v rámci ktorých boli predložené žiadosti o NFP a v súčasnosti sú v procese 

administratívnej kontroly alebo odborného hodnotenia 

 zrýchlenie čerpania OP II časť VaI 

 zlepšenie procesu prípravy operačného programu na podporu VVaI pre budúce 

programové obdobie 2021 – 2027 – vyvarovanie sa chýb, ktoré sú obsahom zistení 

riešiteľa v rámci predošlej úlohy ZL č.2 a kvôli ktorým došlo k značnému oneskoreniu 

implementácie a čerpania OPVaI (v súčasnosti súčasť OP II) 

 prehodnotenie sumy vynakladaných národných zdrojov do podpory VVaI a možnosti 

navýšenia prostriedkov vynakladaných na VVaI prostredníctvom APVV a SIEA 

 prerozdelenie finančných zdrojov poskytovaných zo štátneho rozpočtu na projekty VEGA 

medzi bežnú prevádzku inštitúcií vykonávajúcich VaV a samotný základný výskum, a to 

v prospech navýšenia finančných zdrojov priamo na realizáciu základného výskumu 

Bariéra č. 3: Nízky podiel súkromných zdrojov vynakladaných na VaV  

Navrhované opatrenia: 

 overenie efektívnosti a účinnosti nastavenia tzv. super odpočtu ako podporného nástroja 

na rozvoj VVaI formou zrealizovania prieskumu medzi relevantnými podnikateľskými 

subjektami ohľadom ich informovanosti o tomto nástroji, dôvodov jeho 

využívania/nevyužívania, zrozumiteľnosti jeho nastavenia a pod.; v závislosti od 

výsledkov prieskumu v prípade potreby prehodnotenie nastavenia tohto nástroja 

 zvýšenie motivácie k investovaniu súkromných zdrojov do VaV zvýšením kredibility 

vedecko-výskumnej činnosti v spoločnosti napr. formou pravidelného zverejňovania 

dosiahnutých výsledkov VVaI činnosti súkromných spoločností na  webstránkach APVV, 

SIEA, NCP, CVTI SR, SLORD a tým zvýšenia spoločenského uznania tejto činnosti 

podpora vytvárania podmienok pre vznik inovatívnych start-upov, ako aj pre rozvoj už 

etablovaných inovačných firiem napr. formou rozšírenia služieb podporných inštitúcií, ako je 

sieť národných kontaktných bodov, kancelária SLORD o vyhľadávanie investorov/sponzorov 

pre inovatívne start-upy 

 

Bariéra č. 4: Nízky počet výskumníkov v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ (na 1 mil. 

obyvateľov) 

Navrhované opatrenia: 

 zvýšenie záujmu mladých ľudí o vedu a výskum a zníženie odlivu kvalitných študentov 

a VaV pracovníkov do zahraničia zvýšením kredibility vedecko-výskumnej činnosti 

v slovenskej spoločnosti napr. formou pravidelného zverejňovania konkrétnych výsledkov 
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VaV činnosti na webstránkach VaV inštitúcií, ale aj na webstránkach APVV, SIEA, NCP, 

CVTI SR, SLORD 

 ďalšie opatrenia sú uvedené v podkap. 8.4 v skupine opatrení na zatraktívnenie VaV 

činnosti pre mladých ľudí 

Bariéra č. 5: Nízka miera zapojenia SR do kľúčových programov a iniciatív EÚ (Horizont 2020, 

INTERREG EUROPE a ďalšie) 

Navrhované opatrenia:  

 zvýšenie informovanosti VVaI inštitúcií o službách národných kontaktných bodov a 

kancelárie SLORD a aktívnejšia účasť týchto inštitúcií na vyhľadávaní podporných 

medzinárodných nástrojov, vyhľadávaní partnerov pre slovenské vedecko-výskumné 

inštitúcie 

 zvýšenie informovanosti o skúsenostiach slovenských výskumníkov – hodnotiteľov 

projektov pri príprave projektov H2020 medzi VaV inštitúciami 

 zlepšenie služieb SLORD atď. 

 prehodnotenie možnosti zavedenia príspevku pre inštitúcie VaV za poskytnutie služieb 

konzultačnej spoločnosti pri príprave projektu do medzinárodného VaV programu 

 prehodnotenie možnosti zavedenia príspevku pre VaV inštitúciu za predloženie projektu 

do medzinárodného programu – iný príspevok za samotné predloženie projektu, iný za 

úspešný projekt, ktorých získal financovanie z medzinárodného programu; je nevyhnutné, 

aby  výška oboch príspevkov bola motivačná a zároveň bol motivačný aj rozdiel medzi 

nimi   

 v prípade prijatia predchádzajúceho opatrenia stanovenie motivačného %-neho podielu z 

výšky príspevkov pre VaV inštitúciu za predložený/schválený projekt z medzinárodného 

programu ako odmeny pre zamestnancov, ktorí sa podieľali na vypracovaní projektu  

 ďalšie opatrenia sú navrhnuté v podkap. 8.3 a 8.4   

Bariéra č. 6: Nízka miera pripravenosti SR na aktuálne výzvy týkajúce sa automatizácie, 

robotizácie, digitalizácie vzhľadom na štruktúru hospodárstva a nízku inovačnú výkonnosť  

Navrhované opatrenia:  

 podpora vzniku inovatívnych verejno-súkromných start-upov a spin-offov na pôde 

univerzitných vedeckých parkov/výskumných centier vytvorením mentoringového 

programu zahŕňajúceho mentoringovú podporu pre start-up/spin-off zo strany minimálne 

jedného akademika z príslušnej vednej oblasti a jedného odborníka z oblasti úspešného 

správania sa v konkurenčnom prostredí 

 realizovanie dotazníkového prieskumu medzi podnikateľskými subjektami, ktoré sú 

držiteľmi osvedčenia na vykonávanie výskumu a vývoja, ktorý sa bude týkať tzv. super 

odpočtu ako relatívne nového nástroja podpory VaV činnosti realizovanej podnikateľským 

sektorom ohľadom ich informovanosti o tomto nástroji, dôvodoch jeho 

využívania/nevyužívania, vhodnosti jeho nastavenia, príp. návrhoch na jeho úpravu 

a pod. 

Bariéra č. 7: Podstatne nižší počet vedecko-výskumných pracovníkov relevantných ku 

konceptu Industry 4.0 v ostatných krajoch SR v porovnaní s Bratislavským krajom  
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Navrhované opatrenia:  

 prehodnotenie študijných programov, najmä na 2. a 3. stupni  vysokoškolského štúdia na 

vysokých školách mimo Bratislavského kraja relevantných ku konceptu Industry 4.0 

(najmä Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline, ale aj ostatné 

relevantné vysoké školy uvedené v podkap. 7.3.3 (posledná časť podkapitoly týkajúca sa 

Industry 4.0) 

 zvýšenie atraktívnosti VVaI pre vysokoškolských študentov prostredníctvom opatrení 

navrhnutých v podkap. 8.4 v skupine opatrení zameraných na zatraktívnenie VaV činnosti 

pre mladých ľudí 

Zvýšenie účasti inštitúcií SR v projektoch medzinárodnej spolupráce v kontexte 

programov financovaných z EÚ 

V rámci Záverečnej správy ZL č.7 boli navrhnuté opatrenia na zvýšenie účasti inštitúcii SR 

v projektoch medzinárodnej spolupráce financovaných zo zdrojov EÚ. Opatrenia boli 

navrhované podľa hodnotiacich kritérií programov, pričom najčastejšími kritériami v oblasti 

VVaI sú i. excelentnosť výskumu, ii. dopad, iii. kvalita, iv. efektívnosť implementácie, v. 

originalita projektu, vi. inovatívnosť. 

Opatrenia na podporu excelentnosti:  

 podpora zameraná na zvyšovanie publikačnej činnosti slovenských vedcov za účelom 

zvyšovania ich potenciálneho hodnotenia zahraničnými VI/vedcami a zvyšovania ich 

viditeľnosti na trhu (PR) samostatne / individuálne alebo centralizovane, napr. 

prostredníctvom SLORD 

 podpora zameraná na zvyšovanie záujmu účasti slovenských vedcov na zahraničných 

stážach na prestížnych univerzitách – individuálne možnosti, asistencia a distribúcia 

informácií prostredníctvom SLORD, NCP 

 podpora zameraná na zvyšovanie záujmu o účasť v projektoch medzinárodnej 

spolupráce, napr. využívanie služieb SLORD pri identifikácii programov, vhodných 

výziev, partnerov 

 vytváranie priaznivého domáceho prostredia pre VI formou budovania výskumnej 

infraštruktúry, možnosť financovania prevádzky výskumnej infraštruktúry, v prípade, že 

ide o verejnú výskumnú infraštruktúru zabezpečiť jej prístupnosť a možnosť využitia 

pre vedcov a VVI alebo iné VI 

 dlhodobá systémová  forma podpory vedy a výskumu na Slovensku 

 

Opatrenia na zvýšenie dopadu: 

 zvýšenie motivácie slovenských vedcov predkladať projekty do programu Horizont 

2020 alebo iných programov medzinárodnej spolupráce (napr. finančná odmena za 

prípravu úspešného projektu) 

 podpora pri príprave projektov formou mentoringu / koučingu, poradenstva, napr. 

príspevok na úhradu nákladov prípravy projektu poradcom, úhrada nákladov za 

koučing/ mentoring, úhrada nákladov pre demonštráciu výsledkov, dopadov projektu  

 budovanie siete vyškolených konzultantov 
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 podpora SLORD v sprostredkúvaní informácií z riadiacich štruktúr EÚ, asistencia pri 

hľadaní zahraničných partnerov, asistencia pri organizovaní stretnutí s partnermi, 

poskytovanie zázemia (priestory, sekretárke služby, hosting) v Bruseli pri návštevách  

 školenia, ktoré sprístupnia znalosti a skúsenosti slovenských hodnotiteľov programu 

Horizont 2020 za účelom sprístupnenia čo najpresnejších informácií z hodnotiaceho 

procesu, diseminácia podporných dokumentov  - odporúčania, resp. analýzy 

z hodnotiacich procesov. V prípade, že v niektorých témach slovenský hodnotiteľ 

neexistuje, získanie skúseností z hodnotiaceho procesu od zahraničných hodnotiteľov 

je rovnako hodnotné (možná asistencia/organizácia SLORD)  

 koordinácia informácií z hodnotiacich procesov prostredníctvom akcií koordinovaných 

národným koordinátorom Horizontu 2020 

 

Opatrenia na zvýšenie efektívnosti implementácie: 

 príspevok na úhradu nákladov prípravy projektu profesionálnymi poradenskými 

firmami/ expertami (podmienkou by mala byť aj kvalifikácia v odbore projektový 

manažment) 

 príspevok na riadenie implementácie projektu profesionálnym / kvalifikovaným 

projektovým manažérom a vytvorenie projektovej kancelárie 

 zvýšenie úloh projektovej kancelárie v riadení implementácie VVaI projektov 

 zvýšenie motivácie priemyslu (priemyselných podnikov) k účasti v projektoch 

spolupráce s VI  

 

Opatrenia na podporu inovatívnosti: 

Navrhované opatrenia pre zvýšenie inovatívnosti sú zhodné s opatreniami navrhnutými 

v kategórii excelentného výskumu.  

Opatrenia na podporu originality: 

Navrhované opatrenia pre zvýšenie originality sú vo veľkej miere zhodné s opatreniami 

navrhnutými v kategórii excelentného výskumu. Okrem týchto opatrení navrhujeme aj 

nasledovné: 

 rozpočet na networkingové aktivity, 

 podpora vytvárania vedeckých sietí / klastrov, resp. iných neformálnych cezhraničných 

zoskupení. 

 

Opatrenia týkajúce sa obsahu: 

 komplementárne financovanie projektov schválených v rámci programu Horizont 

2020 (financovanie komplementárnej časti projektu - napríklad financovanie 

prevádzky infraštruktúry potrebnej pre riešenie výskumných úloh v projekte) 

 podpora projektov, ktoré boli hodnotené v rámci programu Horizont 2020 ako kvalitné, 

ale neboli financované z dôvodu nedostatku finančných zdrojov (tzv. shortlisted 

projekty) 
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 financovanie, resp. kofinancovanie účasti slovenských výskumných inštitúcií vo 

vybraných iniciatívach v rámci Európskeho výskumného priestoru (technologické 

platformy, účasť v znalostných spoločenstvách Európskeho inovačného a 

technologického; projekty všetkých typov výskumných inštitúcií v rámci 

nadnárodných programov spolupráce v oblasti výskumu a vývoja, ako je EUREKA, 

COST, EUROSTARS 2 a pod.; účasť v medzinárodnej spolupráci formou ERA-

NETOV; účasť v ďalších relevantných iniciatívach v rámci Európskeho výskumného 

priestoru - napr. ESFRI) a pod. 

 

Opatrenia týkajúce sa administratívy:  

 harmonizácia štruktúr oprávnených nákladov, zavedenie používania paušálnych 

výdavkov, čo by znamenalo výrazné zníženie byrokracie a administratívnej záťaže pri 

príprave a implementácii projektov z EŠIF 

 zavedenie podobných finančných pravidiel (vrátane funding rates) pre finančnú 

podporu súkromných subjektov v rámci výskumných projektov (pokiaľ to legislatíva 

umožní, bolo by vhodné zaviesť rovnaké podmienky pre podniky aj výskumné 

inštitúcie tak, ako to je v Horizonte 2020 - t. j. pre výskumné projekty, ktoré nie sú tzv. 

"close to market", zaviesť 100 %, resp. 95 % úhradu oprávnených nákladov pre 

všetkých účastníkov výskumných projektov) - v opačnom prípade bude komplikované 

pritiahnuť aktivity špičkového firemného výskumu do projektov financovaných z OP II 

a taktiež pre podniky nebude atraktívne komplementárne financovanie projektov z 

Horizontu 2020 a EŠIF 

 

Zvýšenie účasti inštitúcií SR v projektoch medzinárodnej spolupráce v kontexte 
komparácie SR s vybranými krajinami EÚ 

Tím ZL č.7 navrhol sériu opatrení, ktoré „vyplynuli z komparácie s vybranými krajinami ako 

kľúčové pre zvýšenie účasti inštitúcií SR v projektoch medzinárodnej spolupráce 

z inštitucionálneho hľadiska, teda pokiaľ ide o možnosti hlavných stakeholderov VaV na 

Slovensku ovplyvniť rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce“.  

Jedná sa o nasledovné opatrenia: 

 opatrenia na zvýšenie vzájomnej spolupráce medzi univerzitnými vedeckými 

parkami/výskumnými centrami, 

 opatrenia na zabezpečenie/zvýšenie aktívnej účasti územnej samosprávy v oblasti 

podpory VVaI v regióne, 

 opatrenia na zvýšenie kredibility VaV v spoločnosti,  

 opatrenia na zatraktívnenie oblasti VaV pre prílev mladého vedecko-výskumného 

personálu, 

 opatrenia na zvýšenie spolupráce akademického a podnikateľského sektora 

v oblasti VaV, 

 opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti vybudovanej verejnej výskumnej 

infraštruktúry. 

Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi UVP/VC: 
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 realizácia pravidelných stretnutí vedúcich predstaviteľov univerzitných vedeckých 

parkov a výskumných centier ako zástupcov kľúčových vedecko-výskumných 

infraštruktúr v SR na štvrťročnej báze, ktoré sa budú konať vždy v inom UVP/VC a ich 

obsahom bude výmena vzájomných skúseností a prezentácia dosiahnutých výsledkov 

v uplynulom štvrťroku v záujme vzájomnej motivácie, lepšieho vzájomného poznania  

sa z hľadiska existujúcich infraštruktúr, ľudského potenciálu, možností spolupráce na 

zamýšľaných projektoch a pod. s cieľom zvýšenia účasti a konkurencieschopnosti 

slovenských verejných VaV inštitúcií v projektoch medzinárodnej spolupráce. Aby boli 

tieto stretnutia efektívne a účelné, nie je vhodné, aby sa na nich stretávali naraz 

zástupcovia všetkých UVP/VC, a to vzhľadom na počet UPV (7) a VC (7). Pri realizácii 

opatrenia odporúčame z existujúcich UVP/VC vytvoriť tri skupiny po 4 – 5 členov (teda 

4 – 5 UVP/VC), ktoré sa budú stretávať na uvedenej štvrťročnej báze. Po 12, resp. 15 

mesiacoch, v prípade potreby aj skôr, sa môže zloženie týchto skupín zmeniť/vymeniť 

podľa nadobudnutých informácií, skúseností, smerovania jednotlivých UVP/VC a pod. 

 raz, resp. dvakrát ročne zrealizovať spoločné stretnutie kľúčových zástupcov všetkých 

UVP/VC so zástupcami vybraného UVP/VC zo susediacich krajín (Česká republika, 

Rakúsko), príp. inej vybranej krajiny EÚ s cieľom vzájomnej výmeny skúseností, 

nadviazania alebo posilnenia vzájomnej spolupráce.  

Opatrenia na zabezpečenie/zvýšenie aktívnej účasti územnej samosprávy v oblasti podpory 

VVaI v regióne: 

 zvýšenie záujmu regionálnych samospráv a miestnych samospráv na krajskej 

a okresnej úrovni o aktívnu účasť v podpore VVaI v regióne formou napr. polročne 

organizovaných spoločných stretnutí zástupcov UVP/VC a ostatných kľúčových 

stakeholderov VVaI v regióne z verejného aj súkromného sektora so zástupcami 

územných samospráv, na ktorých budú prezentované dosiahnuté výsledky vo VVaI 

prínosné pre ekonomický rozvoj regiónu/zvýšenie kvality života jeho obyvateľov a pod.; 

prvé stretnutie takéhoto charakteru odporúčame uskutočniť čo možno najskôr, a to 

v súvislosti s aktualizáciou stratégie RIS3 SK, ktorá už bola spustená 

 zapojenie a podpora aktívnej účasti regionálnych samospráv, ako aj miestnych 

samospráv na úrovni krajských a okresných miest do procesu aktualizácie RIS3 SK 

v záujme využitia ich potenciálu v oblasti poznania lokálnych a regionálnych potrieb a 

tiež aj ako dôležitých aktérov regionálneho rozvoja s potenciálom finančnej aj 

nefinančnej podpory rozvoja VaV v regióne počas implementácie stratégie 

v nasledovnom programovom období 

 zapojenie regionálnych samospráv, ako aj miestnych samospráv na úrovni krajských 

a okresných miest do existujúcich verejno-súkromných partnerstiev etablovaných pri 

univerzitných vedeckých parkoch/výskumných centrách a pod. jednak ako 

prevádzkovateľa dôležitej infraštruktúry v regióne nevyhnutnej pre potreby fungovania 

a rozvoja UVP/VC, ale aj ako konečného prijímateľa výsledkov medzinárodnej VaV 

spolupráce 

Opatrenie na zvýšenie kredibility VaV v spoločnosti: 



 
 
 
 
 
 
 

283 

 

 pravidelné zverejňovanie výsledkov výskumu a vývoja a ich propagácia verejnými 

inštitúciami, a to jednak akademickými inštitúciami na ich webových stránkach, ale aj 

inštitúciami, ako sú APVV, SIEA, ÚPV SR, CVTI SR, SLORD a atď.. Zverejňovanie 

výsledkov výskumu a vývoja, na ktoré si autori neuplatnia práva duševného vlastníctva 

alebo obmedzené zverejňovanie a propagovanie výsledkov VaV financovaného 

z verejných zdrojov spropaguje VaV činnosť, zvýši jej spoločenský význam 

a atraktívnosť pre zapojenie širšieho spektra stakeholderov, ako aj motiváciu vedecko-

výskumných pracovníkov k zapájaniu sa do projektov medzinárodnej VaV spolupráce; 

uvedené opatrenie bude možno vyžadovať legislatívnu úpravu v súvislosti s ochranou 

práv duševného vlastníctva. 

Opatrenia na zatraktívnenie oblasti VaV pre prílev mladého vedecko-výskumného personálu: 

 pravidelné zverejňovanie výsledkov výskumu a vývoja a ich propagácia verejnými 

inštitúciami, čo je bližšie popísané vo vyššie uvedenom opatrení 

 zvýšenie zapájania študentov vysokých škôl na všetkých stupňov vysokoškolského 

štúdia do vedecko-výskumnej činnosti realizovanej v rámci vysokých škôl, UPV/VC, 

vrátane zvýšenia ich prístupu k modernej výskumnej infraštruktúre vybudovanej 

z verejných zdrojov 

 vytvorenie mentoringového programu financovaného z verejných zdrojov, ktorý bude 

realizovaný vo vybraných verejných VaV inštitúciách (z hľadiska ich možností 

a potenciálu pre takýto typ programu, ako aj z hľadiska efektívnosti jeho realizácie), 

ktorý bude podporovať zakladanie inovatívnych, na vedomostiach založených a 

technologicky orientovaných spoločností (start-upov, spin-offov) priamo v prostredí 

danej inštitúcie v úzkej spolupráci akademickej a podnikateľskej sféry po vzore 

vedeckého parku SPG v rakúskom Grazi.  Pre podporu podnikania je  účinným 

nástrojom co-workingové prostredie, kde spoločné priestory, služby, aj náklady na 

prevádzku zdieľajú spoločne začínajúce firmy v jednom areáli.  Vzhľadom na charakter 

tohto opatrenia sa najvhodnejšími na jeho realizáciu javia univerzitné vedecké parky. 

Opatrenia na zvýšenie spolupráce akademického a podnikateľského sektora v oblasti 

VaV: 

 podpora vytvárania podmienok pre vznik inovatívnych verejno-súkromných start-upov, 

ako aj pre rozvoj už etablovaných verejno-súkromných inovačných firiem napr. formou 

vytvorenia mentoringového programu, ktorého súčasťou bude zabezpečenie 

mentoringu minimálne zo strany jedného akademika z príslušného vedného odboru 

a jedného odborníka z oblasti úspešného správania sa v konkurenčnom prostredí 

 budovanie spolupráce s podnikateľskými subjektami pôsobiacimi v oblasti VVaI, ktoré 

sú úspešnými prijímateľmi, ale aj (potenciálnymi) žiadateľmi o podporu projektov 

z programu Horizont 2020/Horizont Európa 

 opatrenia uvedené ako opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi UVP/VC 

 opatrenia uvedené ako opatrenia na zvýšenie aktívnej účasti samosprávy 

 opatrenia uvedené ako opatrenia na zvýšenie kredibility VaV v spoločnosti 
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 opatrenia uvedené ako opatrenia na zatraktívnenie oblasti VVaI pre prílev mladého 

vedecko-výskumného personálu 

Opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti vybudovanej verejnej výskumnej 

infraštruktúry: 

 zrýchlenie administratívnych procesov týkajúcich sa vyhlásených výziev z OP II časť 

VaI, v rámci ktorých boli predložené žiadosti o NFP a v súčasnosti sú v procese 

administratívnej kontroly alebo odborného hodnotenia 

 zrýchlenie čerpania OP II časť VaI 

 skvalitnenie prípravy operačného programu, z ktorého bude poskytovaná podpora 

z EŠIF na rozvoj VVaI v budúcom programovom období 2021 - 2027, ako aj jeho 

implementácie v záujme zabezpečenia udržateľnosti a zvýšenia atraktívnosti 

vybudovanej verejnej výskumnej infraštruktúry tak pre domáce, ako aj medzinárodné 

prostredie 

 v rámci strategického plánovania podpory VVaI a riešenia otázok finančného 

zabezpečenia rozvoja VVaI na národnej úrovni zdôrazňovať nevyhnutnosť výraznejšej 

podpory verejnej výskumnej infraštruktúry národného významu z národných zdrojov, 

napríklad prostredníctvom účelových dotácií na VVaI zo štátneho rozpočtu  

 aktívnejšia účasť inštitúcií, akými sú napríklad národné kontaktné body, kancelária 

SLORD na vyhľadávaní podporných medzinárodných nástrojov, vyhľadávaní partnerov 

pre slovenské vedecko-výskumné inštitúcie, vrátane cielenejšej a aktívnejšej 

spolupráce zo strany NCP, kancelárie SLORD s jednotlivými UVP/VC, ale aj ostatnými 

vedecko-výskumnými inštitúciami na Slovensku z oblasti verejného aj súkromného 

sektora 

 rozšírenie poskytovaných služieb podporných inštitúcií rozvoja VaV, ako je sieť 

národných kontaktných bodov alebo kancelária SLORD o služby vyhľadávania 

investorov do verejno-súkromných start-upov vznikajúcich na pôde UVP/VC, príp. 

sponzorov a pod. po príklade Rakúska. Predpokladom je, aby vznikajúce start-upy boli 

zaujímavé pre potenciálnych investorov a aby potenciálni investori videli v nich 

návratnosť svojich investícií v budúcnosti. 

 podpora vytvárania podmienok pre vznik inovatívnych start-upov, ako aj pre rozvoj už 

etablovaných inovačných firiem ako dôležitý prvok z hľadiska rozvoja a celkovej 

udržateľnosti vedeckého parku (prevádzkovej, finančnej, inovatívnej,...) napr. formou 

zapojenia úspešných podnikateľov z regiónu do rozvoja verejno-súkromných start-

upov a spin-offov ako odborných mentorov pre začínajúcich podnikateľov v oblasti 

rozvoja podnikateľských zručností a úspešného správania sa v medzinárodnom 

trhovom prostredí  

 opatrenia uvedené ako opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi UVP/VC 

 opatrenia uvedené ako opatrenia na zvýšenie aktívnej účasti samosprávy 

 opatrenia uvedené ako opatrenia na zvýšenie kredibility VaV v spoločnosti 

 opatrenia uvedené ako opatrenia na zatraktívnenie oblasti VVaI pre prílev mladého 

vedecko-výskumného personálu 
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Príloha č.9: Priemet zistení a navrhovaných opatrení 

 

(príloha tvorí samostatný dokument)
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