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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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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, IV. Kvalita, testovanie, metrológia, 
procesy, energia 

II. Progresívne (nekonštrukčné) 
materiály, prvky, štruktúry a 
nanotechnológie a biotechnológie 

vrátane  ich funkčných väzieb 

V. IKT produkty pre potreby 

funkčných väzieb 

III. Základné organické, anorga- 

materiály a produkty pre potreby 

funkčných väzieb 

VI. Priemyselná biotechnológia
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Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo spolu 121 subjektov, ktoré 
odpovedali minimálne na polovicu otázok. Úvodné otázky zisťovania 

podniku (v súlade s definíciou MSP), regionálneho pôsobenia a 
vlastníckej štruktúry. Zo všetkých respondentov polovica (50 %) 
zastupovala veľké podniky, stredné podniky tvorili 24 % a malé 
podniky 26 %.

Prevažná väčšina (64 %) zapojených subjektov predstavovala podniky 
so 100 % domácim kapitálom, na druhej strane 100 % zahraničný 
kapitál udávalo 23 % respondentov. Podnik s väčšinovým podielom 
slovenského kapitálu označilo v prieskume 6 % respondentov. 
Zvyšných 7 % respondentov zastupovalo podniky s väčšinovým 
podielom zahraničného kapitálu.

zastúpením respondentov predstavoval Žilinský kraj (25 % 
respondentov) a následne Trenčiansky kraj (18 % respondentov). 
Rovnaké 6 % zastúpenie respondentov bolo v prieskume vykázané za 
Košický kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Nitriansky kraj. 
Trnavský kraj mal 2 % zastúpenie respondentov v realizovanom 
prieskume.

     potrebné podporiť vedu, výskum (VaV) a inovácie. 
Programovanie bolo ukončené 17. 8. 2017 a následne boli zo strany MH SR oslovené relevantné 
podnikateľské subjekty s cieľom podporiť získanie spätnej väzby. Zber dát bol ukončený 31. 8. 2017.
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z celkovo 93 odpovedajúcich respondentov označilo možnosť, že trh, na ktorom pôsobia, sa mierne zmení. 
Viditeľnú zmenu trhu očakáva 31 % odpovedajúcich a výraznú zmenu trhu 24 % respondentov. Iba 13 % 
odpovedajúcich označilo možnosť, že na trhu budú prevládať stabilné podmienky a nedôjde k zmenám.

Ďalší súbor otázok bol zameraný na zistenie štádia vývoja trhov, na ktorých oslovené podniky pôsobia, ako 
aj trendov, ktoré na vývoj trhu vplývajú, a pripravenosť podnikov na budúce zmeny. Najviac - 40 % 
zo všetkých odpovedajúcich respondentov - sa vyjadrilo, že ich podnik pôsobí na zrelom (saturovanom) 
trhu, 30 % respondentov uviedlo, že ich podnik vykonáva činnosť na rozvinutom trhu, ktorého rast sa 
spomalil. Zvyšných 30 % odpovedajúcich respondentov pôsobí na progresívnych trhoch, pričom z toho 

respondentov uviedlo možnosť, že ich trh sa práve vyvíja.
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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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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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Odvetvie  
 

Trend       
Celkom  C20  C22  C24  C25  C27  C28  D35  

I. Nové konštrukčné 
materiály  ....  37  8 1 3 9 6 9 1 
II. Progresívne 
(nekonštrukčné) materiály  
....  16  2 2 2 2 3 0 5 
III. Základné organické, 
anorganické, polymérne a 
farmaceutické materiály ....  12  1 0 0 1 1 0 9 
IV. Kvalita, testovanie, 
metrológia ...  12  0 2 1 2 4 1 2 
V. IKT produkty pre potreby 
priemyslu a  energetiky ...  26  2 5 4 3 4 7 1 
VI. Biotechnológia  4 0 1 0 1 0 0 2 
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05   Postup pre stanovenie oprávnenos  projektu

1 Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky  
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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
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 POSTUP STANOVENIA OPRÁVNENOSTI PROJEKTU V PRÍPADE

PROJEKTOV PODPORUJÚCICH PRIORITNE VÝSKUM A VÝVOJ
S PREVIAZANÍM NA PRAX

áno
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06  Zoznam produktových línií pre doménu

Produktové línie pre doménu Priemysel pre 21. storočie 

Doména Priemysel pre 21. storočie 

Hlavné 
relevantné SK 
NACE odvetvie 

Funkčné väzby 

C20 Výroba 
chemikálií a 
chemických 
výrobkov 

C10, C11 Výroba potravín, Výroba nápojov 
C13, C14, C15 Výroba tex lu, Výroba odevov, Výroba kože a kožených výrobkov +    
súvisiace produkty 
C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba 
predmetov zo slamy a prúteného materiálu 
C17 Výroba papiera a papierových výrobkov 
C19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 
C21 Výroba základných farmaceu ckých výrobkov a farmaceu ckých prípravkov 
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 
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. 
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 
C31, C32 Výroba nábytku, Iná výroba 

C22 Výroba 
výrobkov z gumy a 
plastu 

C10, C11, C12 Výroba potravín, Výroba nápojov, Výroba tabakových výrobkov 
C13, C14, C15 Výroba tex lu, Výroba odevov, Výroba kože a kožených výrobkov + 
súvisiace produkty 
C17 Výroba papiera a papierových výrobkov 
C19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 
C20 Výroba chemikálií a chemických produktov 
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 
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. 
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 
C31, C32 Výroba nábytku, Iná výroba 
J62, J63 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, Informačné služby 

C24 Výroba a 
spracovanie kovov 

C20 Výroba chemikálií a chemických produktov 
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 
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. 
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 
C30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 
C31, C32 Výroba nábytku, Iná výroba  
J62, J63 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, Informačné služby 

 



 24  Produktové línie pre doménu Priemysel pre 21. storočie 

C25 Výroba 
kovových 
konštrukcií, okrem 
strojov a zariadení 

C10, C11, C12 Výroba potravín, Výroba nápojov, Výroba tabakových výrobkov 
C13, C14, C15 Výroba tex lu, Výroba odevov, Výroba kože a kožených výrobkov + 
súvisiace produkty 
C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba 
predmetov zo slamy a prúteného materiálu 
C17 Výroba papiera a papierových výrobkov 
C19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 
C20 Výroba chemikálií a chemických produktov 
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 
C24 Výroba a spracovanie kovov 
C26 Výroba počítačových, elektronických a op ckých výrobkov 
C27 Výroba elektrických zariadení 
C28 Výroba strojov a zariadení i. n. 
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 
C30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 
C31, C32 Výroba nábytku, Iná výroba  

C27 Výroba 
elektrických 
zariadení 

C17 Výroba papiera a papierových výrobkov 
C20 Výroba chemikálií a chemických produktov 
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 
C24 Výroba a spracovanie kovov 
C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 
C26 Výroba počítačových, elektronických a op ckých výrobkov 
C28 Výroba strojov a zariadení i. n. 
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 
J61 Telekomunikácie 
J62, J63 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, Informačné služby 
M74, M75 Ostatné odborné, vedecké a technické činnos , Veterinárne činnos  

C28 Výroba strojov 
a zariadení i.n. 

C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba 
predmetov zo slamy a prúteného materiálu 
C17 Výroba papiera a papierových výrobkov 
C19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 
C20 Výroba chemikálií a chemických produktov 
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 
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 
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 
J62, J63 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, Informačné služby 

D35 Dodávka 
elektriny, plynu, 
pary a studeného 
vzduchu 

C20 Výroba chemikálií a chemických produktov 
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 
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. 
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 
C31, C32 Výroba nábytku, Iná výroba 
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I. Nové konštrukčné 
materiály, 
konštrukčné čas  a 
technológie pre 
potreby priemyslu a 
energe ky 
 

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. 
Konštrukčné čas  a výrobky (napríklad výrobky priemyselného charakteru a výrobky vznikajúce spájaním viacodvetvových riešení ako 
strojárstvo a elektrotechnika prípadne aj so vér a pod.). 
Zariadenia a systémy manipulácie s materiálom a dielcami vo výrobe (napríklad systémy pre zlepšenie bezpečnos , automa zácie skladov 
a logis ky, 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 využi e v rýchlom reaktore IV. generácie. 

II. Progresívne 
(nekonštrukčné) 
materiály, prvky, 
štruktúry a 
nanotechnológie a 
biotechnológie pre 
potreby priemyslu a 
energe ky, vrátane  
ich funkčných väzieb 

Nové progresívne 
materiály, prvky a 
štruktúry 

Materiály na vytváranie funkčných povrchov. 
Nanoštruktúrne materiály, vrátane nízko rozmerných štruktúr a nanoobjektov. 
Progresívne materiály v oblas  biotechnológií. 
Materiály, štruktúry, senzory a prvky. 
Nové žiaruvzdorné a kompozitné materiály. 
Inova vne technológie prípravy materiálov, metódy analýzy, diagnos ky ich vlastnos , vrátane nanotechnológií a nanometrológie. 
Nové typy plastov, vrátane biodegradovateľných, pre priemysel, vrátane kompozitných materiálov na ich báze. 
Nové polovodičové, supravodivé, magne cké a nanomagne cké materiály.  

III. Základné 
organické, 
anorganické, 
polymérne a 
farmaceu cké 
materiály a produkty 
pre potreby priemyslu 
a energe ky, vrátane 
ich funkčných väzieb 

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

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, energe cky efek vnejšie, lepšie využi e surovín, vedľajších 
produktov výroby, odpadov, progresívne palivá (vrátane biopalív), progresívne typy hnojív a pod.). 

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

Progresívne polymérne materiály, vrátane biodegradovateľných (napríklad progresívne biodegradovateľné polyméry pre uplatnenie v 
oblas ach synte ckých vlákien, polymérnych fólií,  plastov, obalov a pod.). 
Špeciálne tex lie a chemické vlákna a  technológie pre ich výrobu a spracovanie. 
Technické tex lie s využi m kombinácie tex lných kompozitov a nanočas c (kompozitné materiály s podielom vlákien a tex lu a pod.). 
Nové progresívne typy papiera a kože, vrátane technológie spracovania.  
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                                      26                                      26



                                      26 Produktové línie pre doménu Priemysel pre 21. storočie 

IV. Kvalita, testovanie, 
metrológia, procesy, 
energia 

 Skúšanie, meranie, testovanie, kalibrácia a verifikácia komplexu úžitkových vlastnos  materiálov a výrobkov vrátane testovania 
konštrukčných čas : integrity povrchov, mechanických vlastnos , podielu vnútorných napä , abrazívnej a koróznej odolnos , 
elektromagne ckých vplyvov atď., napríklad aj nové metrologické postupy a riešenia inova vnych metodík, testovanie sofis kovaných 
produktov, overenie skutočnej spolupráce a súčinnos  komponentov a pod.). 
Produkty metód na počítačové modelovanie, simuláciu a testovania materiálov. 
Op malizácia podnikových procesov. 
Zvyšovanie kvality a presnos  výroby (zvyšovanie technických parametrov komponentov, celkov a systémov a pod.). 
Náhrada nebezpečných chemických látok v súlade s legisla vou Registra on, Evalua on, Authorisa on and Restric on of Chemicals 
(REACH) – novými produktmi zelenej chémie. 
Riešenie fyzikálnych a technických problémov obnoviteľných zdrojov energie (OZE). 
Využi e alterna vnych zdrojov energie. 
Energe cká efek vnosť v priemysle a energe ke. 
Riešenie fyzikálnych a technických problémov a pracovného cyklu rýchleho reaktora IV. generácie. 
Zvyšovanie prenosových schopnos  a bezpečnos  elektrizačnej sústavy Slovenska pre potreby zvyšovania energe ckej efek vnos . 
Systémy bezpečného a ekologického uskladňovania energie. 

V. IKT produkty pre 
potreby priemyslu a 
energe ky, vrátane  
ich funkčných väzieb. 

Aplikácie IKT 
priemyselných 
výrobkov 

IKT produkty pre prevádzku a bezpečnosť technológií a výrobkov (napríklad riešenia IoT, riadiace komponenty a systémy, senzory, 
so vérové aplikácie, HMI a pod.). 
IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných dopravných systémov (inteligentné dopravné systémy a pod.). 

IKT v priemysle a 
energe ke 

Riadenie technologických a logis ckých procesov, energe ckých 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 op malizácia prevádzky energe ckej náročnos  a 
environmentálneho dopadu. 

Automa zácia, 
robo zácia 
a digitalizácia 

Komponenty, uzly a SMART akčné členy (SMART technológie, automa začné prvky, systémy a senzory). 
Komplexné robo zované systémy vrátane autonómnych. 
Inteligentné riadiace a výrobné systémy vrátane prepájania externých inteligentných systémov. 
Systémy pre riadenie automa zovaných pracovísk. 

VI. Biotechnológia Priemyselná 
biotechnológia 

Mikrobiálne metabolity využiteľné v chemickom, farmaceu ckom a potravinárskom priemysle. 
Progresívne materiály pre kozme cký a potravinársky priemysel (napríklad látky pripravované technológiami biotransformácie 
a fermentácie, a pod.). 
Nové materiály (biodegradabilné plasty, biokompa bilné implantáty, biologicky rozložiteľných surfaktantov). 
Zníženie energe ckej náročnos  výrobných technológií aplikáciou biotechnologických procesov. 
Nanobiotechnológie (biosenzory pre diagnos ku a kon nuálne sledovanie technologických procesov). 
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