
Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti 
ŠVEC a SPOL, s. r. o. 



Už takmer tridsať rokov pôsobí strojárska spoločnosť v oblasti
zákazkovej výroby komplexných zostáv z plechových dielcov,
ako aj z materiálov ako oceľ, nerez a hliník. Typickými
produktami spoločnosti sú skrine a komponenty pre
elektrotechnický a strojársky priemysel, rámové konštrukcie a
linky pre potravinársky priemysel či doplnkové stavebné
konštrukcie pre stavebný priemysel. Tlak konkurencie a snaha
spoločnosti preniknúť aj na iné trhy si vyžiadala zavedenie
inteligentných riešení do výrobného procesu prostredníctvom
moderného konceptu inteligentnej továrne. V rámci projektu si
prijímateľ obstaral novú technológiu – plnoautomatizovanú
deliaco-ohýbaciu linku na spracovanie plechu s centrálnym
skladovým systémom, ktorá pomohla inovovať proces výroby
komplexných zostáv z plechov a profilov. Novými riešeniami
spoločnosť nastavila automatizáciu, digitalizáciu a robotizáciu
výrobného procesu, CPS a Big Data, a vďaka zavedeniu
inovovanej technológie pokrýva dopyt nielen zo Slovenska, ale
aj z Rakúska, Nemecka, Holandska, Fínska, Švajčiarska a
Španielska.

• prijímateľ: ŠVEC a SPOL, s. r. o.
• miesto realizácie: Vráble, okres Nitra
• doba realizácie projektu: 06/2019 – 12/2019
• nenávratný finančný príspevok: 821 125,00 eur





Globálnym cieľom operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR
je podpora oblastí zameraných na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky
relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako
základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu
a zamestnanosti. Z prostriedkov Európskej únie bolo prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR doteraz
podporených viac ako 1 000 projektov z oblastí:

• inovácií a technologického transferu,

• podpory inovácií produktov alebo procesov v nových a začínajúcich mikro, malých a stredných
podnikoch,

• podpory inovácií produktov alebo procesov v existujúcichmikro,malých a stredných podnikoch,

• podpory inovácií produktov alebo procesov v mikro, malých a stredných podnikoch v najmenej
rozvinutých okresoch.

Ministerstvo hospodárstva SR
sprostredkovateľský orgán pre
OP Integrovaná infraštruktúra 

www.opvai.sk


