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Opatrenia stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 

Opatrenie 1.1. 
Rozvoj inovačných kapacít prostredníctvom spolupráce podnikov  
a výskumných inš túcií 

Opatrenie 1.2. Technologický upgrade pre štrukturálne zmeny v priemysle 

Opatrenie 1.3. 
Podpora budovania výskumných a inovačných kapacít v slovenských 
podnikoch 

Opatrenie 1.4. Zavedenie nepriamych mo vačných nástrojov 

Opatrenie 2.2. 
Rozvoj excelentného výskumu so zabezpečením potrebnej infraštruktúry pre 
výskum a vývoj 

Opatrenie 2.3. 
Prepájanie univerzít, akadémie vied, výskumných inš túcií a partnerov  
z oblas  priemyslu 

Opatrenie 2.4. 
Systema cká podpora a s mulácia medzinárodnej spolupráce vo vede  
a technike 

Opatrenie 3.1. 
S mulovanie KIBS, poznatkovo orientovaných služieb a krea vneho 
priemyslu 

Opatrenie 3.2. 
Podpora výskumu a inovácií v environmentálnych oblas ach vrátane 
adaptácie na zmenu klímy 

Opatrenie 3.5. Podpora dynamického podnikateľského prostredia priaznivého pre inovácie 

Opatrenie 3.6. Ochrana a využívanie duševného vlastníctva 

Podporné opatrenia pre OP Ľudské zdroje 

Opatrenie 4.1. Zlepšenie kvality stredoškolského vzdelávania 

Opatrenie 4.2. Zlepšenie kvality vysokoškolského vzdelávania 

Opatrenie 4.3. Zlepšenie zapojenia podnikov do vzdelávania 

Opatrenie 4.4. Zlepšenie kvality celoživotného vzdelávania 

Opatrenie 4.5. 
Zvýšenie dôrazu na vzdelávanie v odboroch rozhodujúcich pre prioritné 
oblas  RIS3 

Opatrenie 4.6. Podpora mobility vysokokvalifikovaných pracovníkov 
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je určenie technologických priorít na úrovni 
konkrétnych produktových línií. Pre maximalizáciu 

zapojená čo najširšia odborná komunita.

Cieľom bola teda bližšia špecifikácia domén na 
úroveň prepojenia funkčných väzieb 

a následným určením priorít s potenciálom 

pre rozpracovanie každej domény boli zložené 
zo zástupcov podnikateľskej sféry, 
vedecko-výskumnej základne, akademického 
sektora a štátnej, resp. verejnej správy. 

Pracovné skupiny sa riadili jednotnou metodikou 
vytvorenou ÚPPVII SR na zber dát, ako aj 
vyhodnocovanie dát, ktorá bola vypracovaná 

domén, resp. funkčných väzieb. Proces EDP bol   
zabezpečovaný aj prostredníctvom dotazníkového 
prieskumu. 

Dňa 27. 6. 2017 bola predstaviteľom zväzov a 
akademickej obce zaslaná prvotná informácia 

domén inteligentnej špecializácie RIS3 pre čerpanie 
finančných prostriedkov z operačného programu 
Výskum a inovácie. V súlade s Implementačným 
plánom RIS3 Ministerstvo hospodárstva SR zriadilo 

 Doménu č. 1 Dopravné prostriedky pre 
 21. storočie;
 Doménu č. 2 Priemysel pre 21. storočie.

ZPVVO, SOPK, Technickej univerzity v Košiciach, 
-

skej univerzity v Žiline, APZ, MŠVVaŠ SR, SIEA, ZAP 

 výber expertov z prostredia VaV 
  organizácií podľa ich odborných kvalít z  
 hľadiska realizácie projektov v spolupráci  
 s priemyselnými partnermi;
 výber expertov z prostredia podnikov;

pristúpilo k ďalším krokom v realizácii EDP pre 
obe domény, ktorých gestorom je MH SR.
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Členovia doménovej platformy  
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04 Realizácia EDP pre určenie produktových línií  

 

Dotazníkový
prieskum

Určenie
produktových

línií

Syntéza 
poznatkov

a analýz

Stanovenie
rozvojových

trendov
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I. Nové konštrukčné materiály, 

pre potreby automobilového 
priemyslu, výroby železničných 
vozidiel a priemyslu výroby ostat-
ných dopravných prostriedkov 
vrátane ich funkčných služieb 

IV.  Kvalita, testovanie, metrológia 
a s nimi súvisiace procesy pre 
potreby automobilového priemys-
lu, výroby železničných vozidiel a 
priemyslu výroby ostatných 
dopravných prostriedkov vrátane 
ich funkčných väzieb  

II. Progresívne (nekonštrukčné) 
materiály, prvky, štruktúry a 
nanotechnológie pre potreby 
automobilového priemyslu, výroby 
železničných vozidiel   a priemyslu 
výroby ostatných dopravných 
prostriedkov vrátane ich funkčných 
väzieb 

V. IKT produkty pre potreby auto-
mobilového priemyslu a priemyslu 
výroby železničných vozidiel, 
výroby ostatných dopravných 
prostriedkov vrátane ich funkčných 
väzieb   

III. Základné organické a 
polymérne materiály a produkty 
pre potreby automobilového 
priemyslu, výroby železničných 
vozidiel   a priemyslu výroby ostat-
ných dopravných prostriedkov 
vrátane ich funkčných väzieb 

v dopravných prostriedkoch
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26% 
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 Úplne 
súhlasím Súhlasím 

Súhlasím v 
obmedz. 
rozsahu 

Skôr 
nesúhlasím Nesúhlasím 

Sme lepšie ako naša 
konkurencia pripravení na 
stabilný a predvídateľný 
rozvoj trhu 

5 (11,1 %) 19 (42,2 %) 17 (37,8 %) 4 (8,9 %) 0 

Sme lepšie ako naša 
konkurencia pripravení 
primerane reagovať na 
neočakávané zmeny na trhu 

7 (15,6 %) 13 (28,9 %) 20 (44,4 %) 5 (11,1 %) 0 

 

Megatrend Veľmi silný 
dopad 

Mierny 
dopad 

Za aľ 
nevnímame 

dopad 
Demografický vývoj (znižovanie populácie, odliv 
mozgov do zahraničia, nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily v EÚ) 

49 (51 %) 36 (37,5 %) 11 (11,5 %) 

Digitalizácia (nedostatok kvalifikovanej pracovnej 
sily na zvládnu e digitálnych technológií) 

28 (29,1 %) 44 (45,8 %) 24 (25 %) 

Robo zácia a automa zácia (pokles dopytu po 
pracovnej sile) 

20 (20,83 %) 27 (28,1 %) 49 (51 %) 

Globálne otepľovanie (prístup k vode, energe cké 
aspekty) 

11 (11,46 %) 19 (19,8 %) 66 (68,75 %) 
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V rámci prieskumu mali respondenti možnosť vyjadriť sa aj k tomu, aký silný dopad na ich podnikanie majú štyri 

pracovnej sily na zvládnutie digitálnych technológií), robotizácia a automatizácia (pokles dopytu po pracovnej 
sile) a globálne otepľovanie (prístup k vode, energetické aspekty).
Z výsledkov prieskumu vyplýva zaujímavé hodnotenie vplyvu klimatickej zmeny, ktorú podniky podľa svojho 
vyjadrenia zatiaľ nepociťujú (ako uviedlo 68 % respondentov z celkovo 96, ktorí na otázku odpovedali). Rovnako 
tak nevnímajú vplyv robotizácie a automatizácie (51 % respondentov). Iba mierny dopad bude mať podľa 45 % 

respondentov), čo v prípade domény 1 a 2 je situácia, na ktorú podnikatelia poukazujú už určitú dobu.

Na základe odpovedí, spolu 45 respondentov, sú podniky pôsobiace na Slovensku dobre pripravené na 
budúcnosť, avšak skôr na stabilný a predvídateľný vývoj trhu, ako na neočakávané zmeny. S tvrdením, že podnik 
je lepšie ako konkurencia pripravený na stabilný a predvídateľný rozvoj trhu úplne súhlasilo 11 %, súhlasilo 
42 % a súhlasilo v obmedzenom rozsahu 38 % odpovedajúcich respondentov. Na druhej strane s tvrdením, že 
podnik je lepšie ako konkurencia pripravený primerane reagovať na neočakávané zmeny na trhu úplne 
súhlasilo 16 %, súhlasilo 29 % a súhlasilo v obmedzenom rozsahu až 44 % respondentov.

Produktové línie pre doménu Priemysel pre 21. storočie 

Megatrend Veľmi silný 
dopad 

Mierny 
dopad 

Za aľ 
nevnímame 

dopad 
Demografický vývoj (znižovanie populácie, odliv 
mozgov do zahraničia, nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily v EÚ) 

49 (51 %) 36 (37,5 %) 11 (11,5 %) 

Digitalizácia (nedostatok kvalifikovanej pracovnej 
sily na zvládnu e digitálnych technológií) 

28 (29,1 %) 44 (45,8 %) 24 (25 %) 

Robo zácia a automa zácia (pokles dopytu po 
pracovnej sile) 

20 (20,83 %) 27 (28,1 %) 49 (51 %) 

Globálne otepľovanie (prístup k vode, energe cké 
aspekty) 

11 (11,46 %) 19 (19,8 %) 66 (68,75 %) 

 

 Úplne 
súhlasím Súhlasím 

Súhlasím v 
obmedz. 
rozsahu 

Skôr 
nesúhlasím nesúhlasím 

Sme lepšie ako naša 
konkurencia pripravení na 
stabilný a predvídateľný 
rozvoj trhu 

5 (11,1 %) 19 (42,2 %) 17 (37,8 %) 4 (8,9 %) 0 

Sme lepšie ako naša 
konkurencia pripravení 
primerane reagovať na 
neočakávané zmeny na trhu 

7 (15,6 %) 13 (28,9 %) 20 (44,4 %) 5 (11,1 %) 0 
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 Produktové línie pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie  

S mul Dôležité Menej 
dôležité Nedôležité 

Granty na podporu výskumu – nenávratné, zo 
štátneho rozpočtu poskytované firmám na 
financovanie úloh VaV 

74 (88,1 %) 10 (11,9 %) 4 (4,8 %) 

Granty na podporu výskumu – návratné (úver so 
zvýhodnenými podmienkami), zo štátneho 
rozpočtu poskytované firmám na financovanie 
úloh VaV 

24 (28,2 %) 38 (44,7 %) 23 (27,1 %) 

Nenávratné finančné príspevky zo zdrojov EÚ 
poskytované firmám na financovanie úloh VaV 

70 (79,5 %) 15 (17,6 %) 3 (3,5 %) 

Granty na podporu výskumu – nenávratné, zo 
štátneho rozpočtu poskytované VaV inš túciám 
na financovanie úloh VaV na základe spoločenskej 
objednávky 

53 (60,2 %) 27 (30,7 %) 8 (9,1 %) 

Granty na podporu výskumu – návratné (úver so 
zvýhodnenými podmienkami), zo štátneho 
rozpočtu poskytované VaV inš túciám na 
financovanie úloh VaV na základe spoločenskej 
objednávky 

18 (21,9%) 40 (48,8%) 24 (29,3%) 

Nenávratné finančné príspevky zo zdrojov EÚ 
poskytované VaV inš túciám na financovanie úloh 
VaV na základe spoločenskej objednávky 

52 (59,8%) 25 (28,7%) 10 (11,5%) 

Daňové a odvodové s muly 62 (72,2%) 19 (22%) 5 (5,8%) 
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05 Postup pre stanovenie oprávnenos  projektu 

Oprávnenosť projektu z hľadiska súladu s doménovou špecializáciou bude 
 

 

1 Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky  

1
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POSTUP STANOVENIA OPRÁVNENOSTI PROJEKTU V PRÍPADE
PROJEKTOV ZAVÁDZAJÚCICH INOVÁCIE DO PRODUKČNÉHO

PROCESU SPOLOČNOSTI ZO SÚKROMNÉHO SEKTORA

Pôsobí vaša spoločnosť v rámci odvetvia
uvedeného v rámci hlavných SK NACE?

nie

nie



 

  
POSTUP STANOVENIA OPRÁVNENOSTI PROJEKTU V PRÍPADE
PROJEKTOV PODPORUJÚCICH PRIORITNE VÝSKUM A VÝVOJ

S PREVIAZANÍM NA PRAX

nie
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Doména Dopravné prostriedky pre 21. storočie 
 

 

 

 

 

 

 
Funkčné 
väzby 

 
C13, C14, C15 Výroba tex lu, Výroba 
odevov, Výroba kože a kožených 
výrobkov + súvisiace produkty 
 
C19 Výroba koksu a rafinovaných ropných 
produktov 
 
C20 Výroba chemikálií a chemických 
produktov 
 
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 
 
C24 Výroba a spracovanie kovov 
 
C25 Výroba kovových konštrukcií okrem 
strojov a zariadení 
 
C26 Výroba počítačových, elektronických 
a op ckých výrobkov 
 
C27 Výroba elektrických zariadení 
 
C28 Výroba strojov a zariadení i. n. 
 
J62, J63 Počítačové programovanie, 
poradenstvo a súvisiace služby, 
Informačné služby 

 
C24 Výroba a spracovanie kovov 
 
C25 Výroba kovových konštrukcií okrem 
strojov a zariadení 
 
C27 Výroba elektrických zariadení 
 
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov 
a prívesov 
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Hlavný trend Vedľajší trend Produktová línia 

I. Nové konštrukčné materiály, 
konštrukčné čas  a technológie pre 
potreby automobilového priemyslu, 
výroby železničných vozidiel a 
priemyslu výroby ostatných 
dopravných prostriedkov vrátane ich 
funkčných väzieb 

Progresívne materiály, 
konštrukčné čas , výrobky a 
technológie 

Kovové, nekovové, chemické, petrochemické a polymérne materiály a kompozity pre výrobu komponentov, 
strojov, prístrojov a zariadení (materiály so zlepšenými vlastnosťami zameranými napríklad na znižovanie 
hmotnos  výrobkov, hluku a vibrácií, zvyšovanie bezpečnos , prevádzkových vlastnos  a pod.). 
Progresívne technológie výroby a spracovania materiálov a výrobkov z nich, práškové technológie, vákuové 
metalurgické technológie, presné lia e, 3D tlač kompozitov, adi vna priemyselná výroba, pokročilé technológie 
tvorby povrchových vrs ev, automa zované a robo zované 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 
bezpečnos , automa zácie skladov a logis ky, 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.). 

II. Progresívne (nekonštrukčné) 
materiály, prvky, štruktúry a 
nanotechnológie pre potreby 
automobilového priemyslu, výroby 
železničných vozidiel   a priemyslu 
výroby ostatných dopravných 
prostriedkov vrátane ich funkčných 
väzieb 

Nové progresívne materiály, prvky 
a štruktúry 

Nové kovové, nekovové, chemické, petrochemické, polymérne, polovodičové, supravodivé, magne cké a 
nanomagne cké 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. 
Inova vne technológie prípravy materiálov, metódy analýzy, diagnos ky ich vlastnos , vrátane nanotechnológií 
a nanometrológie. 

III. Základné organické a polymérne 
materiály a produkty pre potreby 
automobilového priemyslu, výroby 
železničných vozidiel a priemyslu 
výroby ostatných dopravných 
prostriedkov vrátane ich funkčných 
väzieb 

Chemické, petrochemické, 
gumárenské a plas kárske 
materiály, produkty a technológie 

Nové progresívne materiály, produkty a technológie (napríklad aj využi e materiálov na prírodnej báze a pod.). 

Progresívne palivá vrátane biopalív. 

Progresívne polymérne, vlákenné, 
tex lné a kožené materiály a 
produkty 

Špeciálne tex lie a chemické vlákna, technológie pre ich výrobu  spracovanie. 
Technické tex lie s využi m kombinácie tex lných kompozitov a  nanočas c. 
Progresívne obalové polymérne materiály vrátane biodegradovateľných (napríklad progresívne 
biodegradovateľné polyméry pre uplatnenie v oblas ach synte ckých vlákien, polymérnych fólií, plastov, obalov 
a pod.). 
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IV. Kvalita, testovanie, 
metrológia a s nimi súvisiace  
procesy pre potreby 
automobilového priemyslu, 
výroby železničných vozidiel a 
priemyslu výroby ostatných 
dopravných prostriedkov vrátane 
ich funkčných väzieb 

  

Skúšanie, meranie, testovanie, kalibrácia a verifikácia komplexu úžitkových vlastnos  materiálov a výrobkov 
vzhľadom na ich použi e v moderných technológiách, dopravných prostriedkoch a systémoch vrátane testovania 
konštrukčných a interiérových čas  automobilov a železničných koľajových vozidiel (napríklad overovanie, 
hodnotenie, cer fikácia, technické skúšky, zvyšovanie technických parametrov, metódy pre meranie a 
monitorovanie, akreditované laboratóriá, technické skúšky a analýzy, nové metrologické postupy a riešenia 
inova vnych metodík, testovanie sofis kovaných produktov, overenie skutočnej spolupráce a súčinnos  
komponentov a pod.). 

Op malizácia podnikových procesov (napríklad výrobných, logis ckých procesov, auditovanie procesov a pod.). 

Zvyšovanie kvality a presnos  výroby (napríklad kvalita montáže, auditovanie procesov a pod.). 
Metódy a produkty na počítačové modelovanie, simuláciu a testovania materiálov. 

V. IKT produkty pre potreby 
automobilového priemyslu a 
priemyslu, výroby železničných 
vozidiel výroby ostatných 
dopravných prostriedkov vrátane 
ich funkčných väzieb 

Aplikácie IKT v dopravných 
prostriedkoch 

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 sw aplikácie zvyšujúce 
komfort a komunikáciu užívateľa automobilu, navigačné systémy a pod.). 

IKT v priemysle 

Op malizácia energe ckej náročnos  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 
intralogis ckých/ manipulačných systémov a ich prvkov (prostriedkov) (napríklad aj digitalizácia riadenia, 
digitalizácia výrobných procesov a logis ky a pod.). 
Simulácia, modelovanie priemyselných, dopravných a iných systémov. 
Riadenie technologických a logis ckých procesov. 
Technologická podpora dizajnu. 

Automa zácia, robo zácia a 
digitalizácia vo výrobných a 
distribučných technológiách 
automobilového priemyslu a 
priemyslu železničných koľajových 
vozidiel 

Výskum a vývoj komponentov a uzlov pre automa záciu, robo záciu a digitalizácia procesov. 
Systémy pre riadenie automa zovaných pracovísk (systémy pre priemyselné autonómne riadenie, dopravné a 
logis cké systémy a pod. (napríklad so zameraním na Industry 4.0, Con nouos Improvement, diagnos ka pre 
existujúce procesy až po analýzy dôvodov zlej účinnos , nehôd, alebo disfunkčnos  zariadení a pod.). 
Výskum a vývoj komplexných robo zovaných systémov. 
Výskum a vývoj komunikujúcich a autonómnych dopravných systémov. 

VI. Alterna vne pohony v 
dopravných prostriedkoch 

  
Fyzikálne a technické problémy alterna vnych pohonov. 
Systémy pre výrobu, distribúciu, zásobovanie, akumuláciu, rekuperáciu energie. 
Systémy pre inteligentné riadenie nabíjacieho cyklu. 
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