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PRíhovoR
Milí čitatelia,

sme veľmi radi, že popri informá- 
ciách, ktoré dostávate na našej webo-
vej stránke, sa budeme v budúcnos-
ti formou nového elektronického 
časopisu priamo venovať jednému  
z najdôležitejších cieľov, ktorý si 
ZAP vytýčil – výskumu a vývoju. 
Dnes snáď už isto nikto nepochy-
buje o dôležitosti automobilového 
priemyslu pre Slovenskú republiku. 
Výroba takmer 1 milióna vozidiel, či 
43 % HDP z priemyselnej výroby sú 
čísla, ktoré sú na jednej strane fasci-
nujúco príjemné, no na druhej strane 
nesmierne zaväzujúce. 

ZAP popri transformácii vzdeláva-
nia považuje za jeden z najdôleži-
tejších cieľov obnovenie výskumu  
a vývoja ako základu pre inovácie  
v automobilovom priemysle (AP). 
Je pravdou, že za posledných 20 ro-
kov sme toto slovné spojenie takmer 
nevyslovovali, no situácia v rozvoji 
AP na Slovensku nás opätovne ve-
die k tomu, aby sme výskum a vý-
voj postavili na jedno z popredných 
miest v rebríčku hodnôt. 

Prečo je tomu tak? Pretože Slovensko 
sa stalo automobilovou veľmocou  
v súvislosti s príchodom našich troch 
automobiliek, spolu s ktorými prišli aj 
ich subdodávatelia. Ďalší rozvoj AP 
na Slovensku je závislý predovšetkým 
od rozvoja našich subdodávateľov.  
K svojej úspešnosti potrebujú subdo-
dávatelia predovšetkým výskum a vý-
voj, a ak nie iné, tak aspoň technický 
rozvoj. Sme radi, že Vláda SR prijala 
stratégiu RIS3 ako  základ k rozvo-
ju výskumu a vývoja na Slovensku. 
Je však potrebné, aby sme nezostali 
iba pri tomto dokumente, ale aby sme 
ďalej rozvíjali predovšetkým jeho na-
pĺňanie v oblasti moderných 
materiálov, nových techno-
lógií,  dôležitosti inovácií 
výrobných a logistických 
procesov, no a, samozrejme, 
nesmieme zabudnúť ani na 
ľudí, pretože takisto výskum 
v oblasti ľudí je pre nás ne-
smierne dôležitý. 

Kedysi sme si mysleli, že si 
vystačíme s nákupom mate-
riálov a technológií. Dnes 
však tomu tak nie je. Prišli 

na to mnohí subdodávatelia, ktorí na 
Slovensku pôsobia, a tak tu máme  
i svetlé príklady ako Continental 
vo Zvolene, Matador Automotive,  
Služba Nitra, HBPO v Lozorne,  
či CEIT v Žiline.

Sme radi, že vznikli prvé výskumné 
centrá, ale je dôležité ísť ďalej a dob-
rým krokom k popularizácii výskumu 
a vývoja na Slovensku môže byť aj 
náš e-časopis Automotive Innovation  
Slovakia.

Jaroslav Holeček  
prezident Zväzu automobilového 

priemyslu SR

fo
to

: J
ar

os
la

v 
H

ol
eč

ek
fo

to
: 1

23
R

F



3Automotive Innovation Slovakia · 1/2014

Čo vyrába závod Continental 
vo Zvolene a čím sa zaoberá 
vaše výskumné a vývojové 
(R&D) centrum?

Continental Automotive Systems Slo-
vakia s.r.o. Zvolen vyrába konvenčné 
brzdové strmene pre široké spektrum 
prvovýrobcov automobilov do celého 
sveta. Hlavnou úlohou nášho R&D 
centra je vyvíjať brzdové strmene,  
a to hydraulické brzdy a elektrické 
parkovacie brzdy a ich systémy pre 
rôzne platformy, hlavne pre európ-
skych výrobcov áut. Tieto sa násled-

ne vyrábajú vo výrobných závodoch 
Continentalu, pričom zvolenský zá-
vod je tým najväčším svetovým pro-
ducentom. Ďalšou úlohou je oblasť 
základného vývoja vrátane dizajnu, 
simulácií a testovania; technického 
benchmarku a iné.  

Aká je história vzniku R&D 
centra vo Zvolene? 

Centrála o vzniku R&D vo Zvole-
ne rozhodla už pri spustení výroby 
v roku 2006. Vtedajší tím pôsobil 
ako podpora projektov pre centrálny 

R&D.  Dnešné oddelenie o počte vyše 
140 inžinierov a technikov s množ-
stvom vlastných projektov je výsled-
kom tvrdej práce, odhodlania zvo-
lenského tímu a podpory lokálneho  
a centrálneho manažmentu, prijíma-
nia nových výziev a zvládania nových 
a komplexných úloh. 

Na akých pilieroch budujete 
vaše R&D centrum?

Naše oddelenie stavia na efektívnych 
a jasne popísaných procesoch, štíh-
lej štruktúre, neustálom zlepšovaní,  
a tiež na motivovaných a odborne 
zdatných ľuďoch. Pre vysokú kon-
kurencieschopnosť je dôležité mať 
oddelenie R&D priamo pri výrobnom 
závode vo Zvolene, pričom sú vý-
hody najzreteľnejšie vo vzájomných 
synergiách a lokalite.

R&D centrum 
priamo pri výrobnom 
závode
Automobilový priemysel na Slovensku bol počas niekoľkých 
rokov  charakteristický najmä svojimi výrobno-montážnymi 
kapacitami, či už išlo o výrobcov automobilov alebo ich 
dodávateľov. Situácia sa však pomaly mení, pričom existuje 
niekoľko príkladov toho, že Slovensko dokáže riešiť aj ná-
ročné úlohy a projekty výskumu a vývoja v automobilovom 
priemysle. Svedčí o tom inšpiratívny príklad zo zvolenského 
Continentalu, kde sme počas septembrového pracovného 
stretnutia komisie ZAP SR pre výskum a vývoj požiadali  
o rozhovor šéfa výskumno-vývojového (R&D) centra,  
pána Rudolfa IVANA. 
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Čo by ste odporučili iným 
dodávateľským podnikom, 
ktoré majú snahu vybudovať 
R&D centrum?

Štartovacia pozícia firmy môže byť 
veľmi odlišná. V každom prípa-
de musí byť celý tím presvedčený  
o úspechu a o tom, že každý krok má 
opodstatnenie a benefit pre celú or-
ganizáciu. Bez vízie a strategických 
cieľov rozpustených do jednotlivých 
rokov na splnenie spoločnej vízie by 
to nešlo.  Dôležitá je aj osobná an-
gažovanosť manažmentu, chytanie 
sa každej príležitosti a vôľa vziať na 
seba zodpovednosť.

Akým spôsobom spolupracu-
jete s univerzitami?

Spolupracujeme s väčšinou tech-
nických univerzít na Slovensku  
v rôznych oblastiach, pričom mu-
síme poukázať na stále veľký po-
tenciál pre zlepšenie spolupráce 
medzi akademickou obcou a zamest-
návateľmi. Úspešní sme napríklad 
v propagovaní a budovaní značky  
a imidžu u študentov vysokých 
škôl, možnostiach bakalárskych  
a diplomových prác a náboru kan-
didátov. Na druhej strane, v oblasti 
vzájomných technických projektov 
spolupráca zo strany škôl z rôznych 
dôvodov viazne.

Čo sa vyžaduje od R&D 
inžiniera? Aké sú nároky na 
budúcich inžinierov?

V každom prípade sa dnes R&D in-
žinier, akokoľvek technicky zdatný, 
nezaobíde bez minimálne jedného 
svetového jazyka, napr. angličtiny, 
a prípadne jazyka, ktorým hovorí 
materská firma, v našom prípade je 
to nemčina. My očakávame hlavne 
osobnostne vhodného kandidáta, za-
nietenosť a nadštandardné nasadenie. 
Z technických vedomostí očakáva-
me ukončené štúdium podľa pozície.
Napr. konštruktér musí mať ukonče-
ný druhý stupeň vysokoškolského 
vzdelania (Ing.), musí ovládať mode-

lovanie v štandardnom SW prostredí, 
samozrejme čítať a rozumieť výkreso-
vej dokumentácii, musí mať prehľad 
o materiáloch a technológiách a pod. 
Prax je samozrejme výhodou, ale pre 
nás nie je nevyhnutnou podmienkou. 
Pretože Continental je technologic-
kým lídrom vo svete automobilovej 
výroby, hľadáme a zamestnávame 
tých najlepších.

Ako sa vám darí pritiahnuť 
inžinierske talenty do Zvole-
na? Čo je ich motiváciou? 

Máme mladý a veľmi dynamický 
tím a atmosféru s tým súvisiacu. Ok-
rem toho, Continental je silná znač-
ka, ktorá predstavuje technologické 
líderstvo, stabilnú budúcnosť, mož-
nosti  sebarealizácie a rastu v rámci 
zahraničných pobočiek. Dôležité je 
spomenúť aj neustály rozvoj vnútro-
podnikovej kultúry cez naše štyri 
základné hodnoty: „sloboda konať“, 
„odhodlanie víťaziť“, „súdržnosť“  
a „dôvera“, ktorá je pridanou hodnotou 

pre našich súčasných aj budúcich za-
mestnancov. Každý náš zamestnanec 
má možnosť, a aj sa to od neho  oča-
káva, ovplyvňovať, zlepšovať prostre-
die a procesy, v ktorých pracuje, ale aj 
vidieť svoj produkt v každodennom 
reálnom živote.

Ako vnímate ďalší rozvoj 
výskumu a vývoja v automo-
bilovom priemysle na Slo-
vensku? 

Slovensko má veľký potenciál  
v oblasti výskumu a vývoja, pokiaľ 
bude neustále klásť dôraz na potrebu 
prípravy vysoko kvalifikovaných ľudí. 
To je to najdôležitejšie, čo spolu s ostat-
nými kritériami pozitívne vplýva na 
budúce rozhodnutia o budovaní R&D 
centier. Zvolenské oddelenie výskumu  
a vývoja je na najlepšej ceste k ďal-
šiemu rastu a príkladu toho, že takéto 
vízie sú reálne.

Interview pripravil: 
Vladimír Švač
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Túto výnimku sa snažíme uplatňo-
vať aj cez komisiu pre vedu a vý-

skum, ktorú mám tú česť momentálne 
viesť. Jej ambíciou je reálne prispieť 
k rozvoju automobilového priemyslu 
na Slovensku.  Štruktúra automobi-
lového priemyslu na Slovensku je 
už viac-menej daná. Jej stabilite by 
určite do budúcnosti prospelo, keby 
sa jeho náplň začala intenzívnejšie 
presúvať do oblasti výskumu a vývo-
ja (ďalej len VaV). Najmä s ohľadom 
na výrazne zvýšenú podporu R&D 
vo svete. Podľa prieskumu Forbes  
z januára tohto roka plánujú priemy-
selné spoločnosti investovať do R&D 
v rokoch 2014–2015 dvojnásobok 
toho, čo preinvestovali v predchádza-
júcich dvoch rokoch. Svet akceleruje 
a pre nás by bolo veľkým hazardom 
si to nevšímať a nechať bežať veci 
doterajším spôsobom.

Cieľom ZAP  v oblasti VaV je ini-
ciovať a podporovať rozvoj vý-
skumno-vývojovej základne pre 
automobilový priemysel. Momen-
tálne diskutujeme už len o merateľnej 
hodnote, ktorá by sa mala dosiahnuť 
za nejakých 7-8 rokov. Sme blízko 
ku konsenzu, a teda nám to dovoľuje, 
aby sme sa zamerali na nový program, 
ktorý je potrebné urýchlene iniciovať 
preto, aby sme pomohli automobi-
lovému priemyslu na Slovensku po-
sunúť sa dopredu aj v oblasti VaV. 

Definovali sme 5 základných oblastí 
rozvoja:

1. podpora a rozvoj infraštruktúry 
výskumu, vývoja a inovácií (ďalej 
len VVI),

2. vytváranie a aplikovanie legisla-
tívno-daňového prostredia podpo-
rujúceho VVI,

3. vytváranie finančných stimulov 
pre podporu rozvoja VVI, resp. 
pre príchod VVI na Slovensko,

4. vytváranie prostredia a podmie-
nok pre prípravu kvalifikovaných 
výskumno-vývojových pracovní-
kov,

5. zabezpečiť mediálnu podporu pre 
zdôraznenie potreby a významu 
aplikovaného výskumu a vývoja 
automobilového priemyslu na 
Slovensku.

Program už napĺňame konkrétnymi 
aktivitami. Jedným z výstupov nové-
ho programu komisie je toto elektro-
nické médium, ktoré práve čítate. 
Členovia komisie sú aktívni v rám-

ci prípravy a aplikácie Stratégie vý-
skumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu SR (ďalej len RIS3) do 
podmienok podporujúcich rozvoj au-
tomobilového priemyslu na Sloven-
sku. Je to náročný projekt, vyžadujúci 
si vysokú mieru pozornosti.
Na Slovensku je veľa prístrojov, labo-
ratórií, pracovísk i odborníkov. Chý-
bajú im však zviditeľnenie, intenzív-
nejšia komunikácia, spolupráca. Za 
jednu z najdôležitejších úloh komisie 
považujeme vytvoriť podmienky pre 
„networking“ podporujúci výskum  
a vývoj. 
Veľa slovenských subdodávateľov 
rieši na dennej báze úlohy spojené 
napríklad so spracovaním materiálov. 
V komisii sme si zobrali za úlohu zor-
ganizovať kvalitnú konferenciu za-
meranú na trendy v oblasti materiálov 
a ich spracovania v automobilovom 
priemysle. Mala by sa konať za účasti 
popredných európskych odborníkov 
v tejto oblasti.
Pripravujeme stretnutie vedúcich 
predstaviteľov technických univerzít 
so zástupcami VaV z praxe, zamerané 
na vytvorenie podmienok pre zlepše-
nie pripravenosti absolventov tech-
nických univerzít pre VaV.
Zatiaľ sme rozbehli len časť tohto 
ambiciózneho programu. Čaká nás 
ešte veľa úloh. Uvítame každého zá-
ujemcu, ktorý by sa chcel zapojiť do 
práce komisie VaV pri ZAPe. Nevá-
hajte a hláste sa, každá aktívna ruka  
a hlava je vítaná. 

Martin Morháč 
SOVA Digital

„Komisie sú len diskusné kluby, ktoré nikdy nič nevyprodu-
kujú, “ povedal mi dávnejšie jeden skúsený priateľ. Dlhé roky 
som sa presviedčal o pravdivosti týchto slov. Do chvíle, kým 
som sa nedozvedel, čo všetko sa rieši cez komisie vo Zväze 
automobilového priemyslu SR (ďalej len ZAP).

vytvárajme spolu  
budúcnosť automobilového  
priemyslu na Slovensku
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Jednou z najžiadanejších tém na ino-
vačných seminároch, ktoré uspora-

dúva spoločnosť KPMG na Slovensku, 
je motivácia zamestnancov pre inová-
cie. Mnohé firmy sa snažia hľadať čo 
najoptimálnejšie modely motivácie 
svojich pracovníkov, čím vzniká tlak 
na detailnejšie skúmanie tejto oblasti. 
Nie je ľahké nájsť ten správny model 
vzhľadom na rôznorodosť zamest-
nancov, ich záujmov a  úloh v pracov-
nom zaradení. Vyžaduje si to rešpekt 
voči ľuďom, dobré poznanie podniko-
vej kultúry, správania zamestnancov  
a možnosti pre ďalší rozvoj pracov-
níkov, najmä v podobe tréningov  
i v rámci celkového smerovania da-
ného podniku. Prepojením oddelenia 
ľudských zdrojov, lídrov pracovných 
tímov a inovačných projektov v pod-
niku sa vytvára nová strategická ini-
ciatíva budovania moderného podniku  
a jeho inovačnej kultúry.

Spoločnosť KPMG už tretí rok po 
sebe organizovala globálny inovač-
ný prieskum Technology Innovation 
Survey 2014. Išlo hlavne o prieskum 
v oblasti technologických inovácií,  
najmä v sektore IKT. Do prieskumu sa 
globálne zapojilo takmer 800 respon-
dentov z radov biznis lídrov podnikov, 
z toho 40 bolo zo Slovenska. Účast-
níci prieskumu mali okrem iného vy-
brať najefektívnejší motivačný faktor, 
ktorý sa využíva v podnikoch, aby 
boli zamestnanci inovatívni. Štvrtina 
slovenských respondentov (25 %) 
označila ako najefektívnejší faktor 
„interné uznanie“. Ďalšie v pora-
dí boli alokácia času (% plateného 
času pre inovácie a generovanie nápa-
dov) – 22,5 % respondentov, finančné 
ohodnotenie (bonusy, zvýšenie platu)  
– 20 %, externé uznanie (stať sa zná-
mym na verejnosti) – 20 % a kariérny 
postup, ktorý označilo 12,5 % opýta-
ných.

Podobný  prieskum 
s názvom Auto-

motive Innova-
tion Slovakia 

Survey 2014 
sa realizo-

val v auguste a septembri tohto roku 
na základe spolupráce medzi KPMG 
Slovensko a ZAP SR. Tento prieskum 
ukázal, že medzi 3 kľúčové motivač-
né faktory pre inovácie patria peniaze 
(odmeňovanie za realizované ino-
vačné nápady) – dôležité pre 60,8 % 
respondentov, interné alebo externé 
uznanie práce zamestnancov – 43,2 % 
a nechať zamestnancov realizovať 
sa – 40,5 % opýtaných. Prieskum sa 
realizoval v automobilovom priemys-
le na vzorke 74 respondentov.
Ako je možné vidieť z týchto 
prieskumov, slovenských zamest-
nancov okrem peňazí motivujú aj 
iné faktory, a to v podobe vyčlene-
nia priestoru a času pre inovovanie 
a sebarealizáciu. Tento výsledok  
hovorí aj o tom, že Slováci majú 
inovačné nápady, avšak množstvo 
operatívnej práce a iné bariéry im 
inovovať zabraňujú. Dôležitú úlohu 
pri motivácii pre inovácie má oblasť 
uznania a poďakovania za inovačné 
úsilie zamestnancov, a tiež aktivity 
vedenia podnikov pri tvorbe pod-
mienok pre osobný inovačný roz-
voj zamestnancov. Kľúčovú rolu tu 
zohráva zmena myslenia smerom  
k inovačnému mysleniu.

Vladimír Švač
KPMG na Slovensku

Ako vzbuDiť záujem  
o inovácie vo firme

Inovácia je v súčasnosti jedným z najpoužívanejších slov v priemysel-
nom svete. Zdôrazňuje sa význam kreatívneho a inovačného mysle-
nia, kladú sa vyššie nároky na zamestnancov, neustále sa stretávame 
s požiadavkami na zlepšovanie procesov, znižovanie nákladov alebo 
hľadanie slabých miest vo výrobnom procese. Dôležitú úlohu v pro-
cese riadenia podniku majú manažéri ľudských zdrojov a lídri pracov-
ných tímov. Ich význam a dôležitosť rastie práve v súvislosti  
s inováciami.  Oni hľadajú spôsoby, ako pomôcť zamestnancom stať 
sa inovatívnejšími, ako prichádzať s väčším množstvom nápadov  
a ako budovať tímy v prostredí, ktoré sa formuje pre inovácie. 

Kľúčové motivačné faktory  
pre inovácie v automobilovom 
priemysle v SR

fo
to

: V
la

di
m

ír
 Š

va
č



7Automotive Innovation Slovakia · 1/2014

V   roku 2011 sme sa v rámci EÚ 
zaradili ku krajinám s najnižším 

podielom podnikového výskumu a 
vývoja na hrubom domácom produk-
te – len 0,2 % HDP (priemer EÚ 27: 
1,9 % HDP). V najväčšom sloven-
skom odvetví – výrobe motorových 
vozidiel – predstavoval vstup výsku-
mu a vývoja v priemere 20,3 mil. eur 
ročne, t. j. cca 0,2 % celkových vstu-
pov do tohto odvetvia. V absolútnom 
porovnaní to bolo cca 10-krát menej 
ako u hlavných konkurentov Sloven-
ska pri výrobe automobilov (Česka a 
Maďarska). 

Ako jedna z najvýznamnejších ciest 
na zmenu sa javí Stratégia výskumu 
a inovácií pre inteligentnú špecia-
lizáciu (RIS3). Je to európsky pro-
gram, zameraný na inteligentnú špe-
cializáciu každej krajiny, vymedzený 
na roky 2014-2020. V rámci Sloven-
skej republiky si RIS3 kladie za cieľ 
podnietiť štrukturálnu zmenu slo-
venskej ekonomiky smerom k rastu 
založenému na zvyšovaní inovačnej 
schopnosti a excelentnosti vo výs-
kume a inováciách.

Slovenská republika si  
v rámci RIS3 stanovila  
7 základných oblastí vedy  
a výskumu: 

1. Materiálový výskum a nanotech-
nológie (MVNT)

2. Informačné a komunikačné tech-
nológie (IKT)

3. Biomedicína a biotechnológie 
(BB)

4. Priemyselné technológie (PT)
5. Udržateľná energetika a energie 

(UEE)
6. Pôdohospodárstvo  a životné 

prostredie (PŽP)
7. Spoločenské problémy a výzvy 

(SPV)

Automobilový priemysel má v ňom 
vyhradené dôstojné miesto zodpove-
dajúce  jeho významu pre ekonomi-
ku SR. 
Stratégia RIS3 je materiál, ktorý je 
schválený vládou SR i Európskou 
komisiou. Akčný plán zameraný na 
napĺňanie stratégie RIS3 na roky  
2014 – 2016 je pripravený na schvá-

lenie vládou SR. Tento proces sa ne-
dávnymi zmenami vo vláde trochu 
pribrzdil. Očakávame jeho skorý 
reštart. Po tomto kroku bude na-
sledovať spracovanie programov  
(v zmysle vyššie menovaných  
priorít), ktoré budú základom pre vy-
pisovanie výziev. Odborníci zainte-
resovaní na príprave RIS3 odhadujú, 
že pre každú prioritu by sa mal počet 
vypísaných výziev pohybovať okolo 
čísla päť. Veríme, že sa prvých vý-
ziev dočkáme už niekedy začiatkom 
budúceho roka.

Zväz automobilového priemyslu má 
svoje aktívne zastúpenie v komisiách 
pracujúcich na príprave RIS3, ako aj 
Akčného plánu a programov. Veľký 
kus práce tam doteraz odviedli prof. 
Milan Gregor a doc. Ján Lešinský. 
Smelo môžeme konštatovať, že  
v podpore rozvoja výskumu, vývo-
ja a inovácií v rámci SR RIS3 nemá 
obdobu. Toto konštatovanie stojí mi-
nimálne na 2 pilieroch. Na premys-
lenom a riadenom procese vedúcom 
k aplikačným výstupom. Nerobiť 
vedu pre vedu, nerobiť výskum pre 
výskum, ale všetko robiť pre reálne 
výsledky. Druhým pilierom je pri-
pravený obrovský objem finančných 
zdrojov, zameraných na podporu vý-
skumu, vývoja a inovácií.

RIS3 je skvelá myšlienka, veľmi dob-
re naformulovaná a prednastavená. 
Teraz je potrebné ju len dotiahnuť  
a naplno rozbehnúť. Verme, že sa to 
naozaj podarí. V zväze robíme všetko 
pre to, aby automobilový priemysel 
bol do napĺňania tejto stratégie za-
pojený primerane svojmu významu  
a potrebám jeho členov. 

Martin Morháč 
SOVA Digital

RiS3 – je Skvelá PRíležitoSť 
Slovenská republika patrí v rámci Európskej únie k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám. 
Hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily vzrástol zo 47 % priemeru EÚ 27  
v roku 1995 na 73 % v roku 2012. Naša konkurenčná výhoda je však primárne postavená na 
nízkych daniach a nízkej cene práce. Žiaľ, v medzinárodnom porovnaní patríme medzi kraji-
ny s najmenšou inovačnou výkonnosťou. Sme hlboko pod priemerom krajín EÚ. 
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Akcelerácia inovácií v súčasnosti 
je daná zmenami podmienok pod-

nikania, ako sú globalizácia a rast kon-
kurencie, ľahší prístup k znalostiam, 
vysoké technológie, zmeny požiada-
viek zákazníkov, dlhodobé znižovanie 
nákladov na transport, rast významu  
i výkonov vedy a technológie, rastúca 
úloha znalostne intenzívnych služieb, 
zvyšovanie environmentálnych fakto-
rov a ďalšie. Akceleruje najmä potre-
ba výrobkov s vyššou pridanou hod-
notou, ktoré budú založené na nových  
znalostiach z výskumu a vývoja. Je 
to jediná možnosť čeliť konkurencii 
masovej výroby z nízkonákladových 
krajín a technologickým zmenám. 
Rad renomovaných svetových analýz 
uvádza, že v súčasnosti dochádza  
k technologickému bodu zlomu, 
ktorý je v automobilovom priemys-
le najväčší za posledných 50 rokov.

V súčasnosti sú vymedzené stov-
ky inovačných trendov v oblasti 
spaľovacích motorov, alternatív-
nych pohonov, elektroniky, infor-
mačno-komunikačných technológií 
a iných. Ako nové príležitosti pre 
dodávateľov sa zdôrazňujú najmä 
komponenty pre hybridné a elek-
trické automobily, IKT komponen-
ty pre autonómnosť a bezpečnosť 
automobilov, aplikácie ľahkých 
materiálov a mechatronické prv-
ky. Schopnosť inovovať spolu so 
štíhlou výrobou a integráciou do 
globálnej dodávateľskej siete sú 
ultimatívnou podmienkou konku-

rencieschopnosti dodávateľov au-
tomobilových komponentov.

Budovať inovačný potenciál sa najmä 
v malých a stredných podnikoch čas-
to zjednodušene chápe ako nutnosť 
získať externé financovanie výskumu 
a vývoja. Početné existujúce systémy 
podpory financovania sú v mnohých 
prípadoch neprehľadné a adminis-
tratívne náročné. Prekonanie tejto 
bariéry si vyžaduje mať vlastných 
špecialistov na grantové schémy ale-
bo partnerov z poradenských firiem.
Vlastné finančné zdroje na inovácie 
(potrebné aj ako spolufinancovanie 
pri podporných fondoch) musí podnik 
generovať inováciami vo výrobe, ako 
sú: kontinuálne zlepšovanie, štíhla 
výrobná základňa a procesy, konsoli-
dácia operácií, racionálna kooperácia, 
vysoké využitie aktív – dosiahnu-
tie optimálnych objemov produkcie 
prostredníctvom nových výrobkov  
a trhov, ale aj diverzifikáciou mimo 
automobilového priemyslu.

Riešenie financovania inovácií resp. 
výskumu a vývoja (R&D)  bez syner-
gického prepojenia s inovačnou a zna-
lostnou infraštruktúrou nie je dostatočne 
účinné. Referenčnú stratégiu budovania 
inovačného potenciálu možno zjedno-
dušene vyjadriť v týchto bodoch: 

1. zriaďovanie podnikových R&D 
centier alebo menších oddelení 
podľa výrobkovej a technolo-
gickej špecializácie (inovačná 
kancelária, laboratóriá, skúšobne, 
prototypová dielňa),

2. osvojenie znalostnej bázy pre ino-
vácie  (techniky tvorby, riadenia  

a implementácie inovácií, transfer 
poznatkov, partnerstvá  a pod.),

3. budovanie inovátorských tímov 
(získanie inžinierskych talentov, 
vzdelávanie, motivácia pre inová-
cie, zdieľanie kapacít špičkových 
špecialistov s partnermi a pod.),

4. zvyšovanie flexibility výrobnej 
základne a inžinieringu pre rýchlu 
realizáciu inovácií.

Z princípu inovácií vyplývajú aj ich fi-
nančná a znalostná náročnosť a vysoká 
miera rizikovosti. Téza, že inovovať 
je riskantné, ale väčšie riziko je zaostať  
v inováciách, má v automobilovom  
priemysle všeobecnú platnosť. Zníženie 
rizika a potrebných zdrojov je dostupné 
prostredníctvom kooperácie a budovania 
partnerských sietí. Podobne, ako fungu-
jú dodávky komponentov v sieťach, 
môžu fungovať aj siete pre výskum  
a vývoj. Špecializácia a využívanie la-
boratórnych zariadení a prístrojov, rapid 
prototypingu a pod.  medzi  podnikmi, 
univerzitami a výskumnými organizá-
ciami, umožní prístup k inováciám aj 
malým a stredným dodávateľským pod-
nikom. Aktuálne je využite potenciálu 
novorealizovaných centier excelencie a 
pripravovaných projektov z fondov EÚ.

Je čas, aby slovenské dodávateľské 
podniky, začali s aktívnymi krokmi  
k zvyšovaniu inovačného potenciálu  
a jeho využívaniu v praxi. Tak, ako 
zvládli nové technológie a rast produkti-
vity, to môžu zvládnuť aj v inováciách.

Milan Kováč 
Katedra automobilovej výroby 

Strojnícka fakulta  
Technická univerzita v Košiciach

Automobilový priemysel je charakterizovaný ako odvetvie 
s vysokým stupňom zavádzania inovatívnosti výrobkov, 
technológií a organizácie práce s radikálne sa skracujúcimi 
inovačnými cyklami. Konkurenčná schopnosť dodávateľov 
automobilových komponentov v globálnych podmienkach  
je a bude stále viac závislá od ich inovačného potenciálu.

Ak chcete konkurovať,  
muSíte inovovAť

fo
to

: M
ila

n 
K

ov
áč



9Automotive Innovation Slovakia · 1/2014

Vytváranie inovačného prostredia 
sa stáva novým, veľmi význam-

ným fenoménom, ktorý sa postupne 
usídľuje aj  v slovenských podnikoch. 
Dôležitá je najmä  voľba foriem a ná-
strojov, pomocou ktorých vieme zvy-
šovať inovačný potenciál podniku. 

Medzi základné faktory vy-
tvárania inovačného prostre-
dia v podniku považujeme:

n Vytvorenie kreatívneho pries-
toru – miesta pre aktívny brain-
storming, generovanie, triedenie 
a hodnotenie nápadov, hľadanie 
inšpirácie a pod.

n Poznanie znalostných princípov 
– oboznámenie sa s najnovšími 
poznatkami a trendmi zo sveta, ale 
aj z iných priemyselných odvetví 
mimo automobilového, schopnosť 
adaptovať nové princípy a postupy 
na  svoje podmienky a pod.

n Skúsenosti – získavanie potreb-
ných poznatkov napr. z iných pod-
nikov, z riešenia problémov, vyu-
žívanie nových metód a techník 
tvorby novátorských myšlienok, 
prinášanie nových pohľadov na 
riešenie problémov. 

 Vzniká tu potreba sieťovania (ino-
vačný networking), zdieľania  
a spolupráce medzi podnikmi aj  
z iných priemyselných odvetví. 
Zaujímavá spolupráca sa môže vy-
tvoriť napr. medzi podnikmi, ktoré 
si nekonkurujú v danom odvetví. 
Iným príkladom môže byť vytvá-
ranie inovačnej siete s univerzit-
nými pracoviskami, ktoré dispo-
nujú značným množstvom znalostí  

a rôznych výskumov. Podobnú ak-
tivitu realizuje spoločnosť KPMG 
na Slovensku počas inovačných 
seminárov, kde vznikla tzv. Koo-
peračná inovačná platforma. Jej 
cieľom je umožniť účastníkom 
diskutovať a vymieňať si odborné 
názory a skúsenosti z praxe.

n Príbehy a príklady – inšpirácia 
a motivácia z úspešných príbe-
hov podnikateľov. Vzniká potreba 
účasti na rôznych konferenciách, 
seminároch, ale aj organizovanie 
vlastných inšpiratívnych poduja-
tí pre zamestnancov so záujmom  
o inovácie.

n Motivácia a inšpirácia – vytvá-
ranie príležitostí pre motiváciu 
zamestnancov inovovať. Tímoví 
lídri musia byť schopní inšpirovať 
svojich zamestnancov dosahovať 
výnimočné výsledky. Inšpirácia 
podnecuje nové myšlienky a tvor-
bu inovatívnych riešení.

n Zakladanie R&D centier – sta-
čí začať v malom. Malý okruh 
inžinierov sa bude podieľať na 
vývoji nových produktov alebo 
na výskume zlepšení výrobných 
procesov. Dobrým predpokla-
dom zriadenia výskumu a vývoja 
je čo najlepšie poznanie výrob-
ných alebo montážnych procesov 
v podniku. To umožňuje vytvárať 
rôzne skupiny riešení problémo-
vých úloh. Ak sa to osvedčí, je 
dobré postupne angažovať väčšie 
množstvo inžinierskych pracov-
níkov do hľadania inovatívnych 
riešení a vybudovať významnej-
šie R&D centrum.

Okrem spomenutých  fak-
torov existuje rôzne množ-
stvo metód a techník, ktoré 
podporujú budovanie ino-
vačného prostredia alebo 
inovačnej kultúry v pod-
niku. Dôležitou súčasťou 
celého procesu je zmeniť 
myslenie zamestnancov na 
inovačné. Príklady techník 
budovania inovačného pro-
stredia sú:

n vytvorenie inovačnej stratégie  
a metodológie v podniku,

n inovačné tréningy a vzdelávanie,
n inovačné podnikové súťaže,
n inovačné hry pre rozvoj kreatívne-

ho myslenia,
n inovačné vzdelávacie expedície do 

iných podnikov,
n inšpiračné podnikové dni,
n vytváranie spolupráce so start-up 

firmami,
n inovačné diskusie so zamestnanca-

mi a odborníkmi z danej oblasti,
n identifikácia plytvania a problémov,
n prototypovanie,
n inovačný podnikový fond alebo
n inovačný audit.

Budovanie inovačného prostredia  
v podniku nie je záležitosťou jedného 
alebo dvoch rokov. Vyžaduje si trpez-
livú a systematickú prácu, otvorených 
a odvážnych inžinierov pripravených 
postaviť sa pred veľké výzvy a neustále 
zlepšovanie osobných schopností pro-
stredníctvom vzdelávania a tréningov.

Vladimír Švač 
KPMG na Slovensku

Ako vytváRAť  
inovačné prostredie v podniku
Význam výskumu a vývoja v podnikoch v súčasnosti netreba zdôrazňovať. Schopnosť  
inovovať je dnes základným predpokladom napredovania firmy, a zároveň je to jedným  
z najúčinnejších nástrojov konkurencieschopnosti. 
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