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R&D – strategický pilier  
rozvoja firmy

V tomto roku (2014) spoloč-
nosť MATADOR otvorila 
v Bratislave nové biznis-
centrum s novou budovou 
administratívy, čo bude jej 
hlavným poslaním?

Areál, o ktorom hovoríte, bol už his-
toricky spojený s vývojom, pretože 
tu bol lokalizovaný vývoj bývalej 
BAZky. Uvedomujeme si, že dlho-
dobo nemôžeme byť úspešní bez 

systematického prístupu k vývoju  
a inováciám a práve preto sa snaží-
me týmto novým areálom vytvoriť 
podmienky pre rozvoj našich vývo-
jových aktivít. Našou snahou je, byť 
čo najbližšie k našim zákazníkom 
a  zároveň v čo najužšom kontakte  
s vysokými školami, ktoré sú do veľ-
kej miery lokalizované v Bratislave a 
jej okolí, pretože bez kvalifikovaného 
personálu nie je možné robiť vývoj 
na špičkovej úrovni. Okrem našich 
vlastných vývojových aktivít by sme 

sem radi pritiahli aj ostatné spoloč-
nosti, ktoré sa aktívne venujú vývoju 
v rôznych oblastiach, prevažne však 
automotive. Čiže, keď to zhrniem, na-
ším úsilím je vytvoriť v tomto areáli 
silné slovenské vývojové centrum.

Investície do výskumu a 
vývoja posilnila vaša spo-
ločnosť najmä kúpou českej 
spoločnosti AUFEER DE-
SIGN v roku 2007. Na čo 
konkrétne sa orientuje táto 
časť MATADOR-u?

Vstup do AUFEER DESIGN (AFD) 
nebolo ad hoc rozhodnutím, ale na-
pĺňaním dlhodobej stratégie skupiny, 
pretože sme boli a sme stabilný do-
dávateľ komponentov a technológií 
našim OEM zákazníkom, ale chýbala 
nám časť vývoja. Vstupom do AFD 
sme výrazne posilnili našu pozíciu ako 
Tier-1 dodávateľa. Spoločnosť AFD 
sa venuje hlavne vývoju karosárskych 
dielov, elektrických častí automobi-
lu, plastov, designu, vývoju svetiel, 
lisovacích nástrojov a tiež cubingu.  
Okrem automotive sa nám celkom 
dobre darí rozvíjať sa aj vo vývoji 
vlakov a našou najbližšou ambíci-
ou je presadiť sa v oblasti energetiky  
a leteckého priemyslu. S výsledkami 
našej práce v oblasti železničného pri-
emyslu sa budete môcť stretávať den-
ne v Bratislave, pretože AFD dizajno-
val nové električky, z ktorých nedávno 
jedna bola uvedená do prevádzky.

Aké sú vaše vízie a ciele pre 
najbližšie 2-3 roky v oblasti 
výskumu a vývoja na Sloven-
sku?

Naše ambície v oblasti vývoja sa 
nespájajú len so Slovenskom, ale so 
všetkými krajinami, kde je dopyt po 
našich kompetenciách. Na Slovensku 

Aj v tomto druhom čísle nášho nového časopisu prinášame 
zaujímavý rozhovor s predstaviteľom priemyselnej firmy,  
ktorá disponuje výskumom a vývojom. Výskum a vývoj sú 
pre firmu Matador Group strategickými piliermi. Hovorí  
o tom generálny riaditeľ spoločnosti MATADOR Group  
Martin Kele, ktorého sme požiadali o rozhovor.
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sa chceme venovať hlavne aplikova-
nému vývoju v oblasti priemyselnej 
automatizácie, aplikácie nových dru-
hov materiálov a tiež aplikáciám no-
vých technológií spájania kovových 
aj nekovových materiálov. Nie je  
žiadnym tajomstvom, že už dlhšiu 
dobu sa snažíme o vstup na iné eu-
rópske trhy a tiež Rusko. Pevne ve-
ríme, že sa nám podarí dotiahnuť do 
úspešného konca jednu z našich akvi-
zičných príležitostí v už spomínaných 
teritóriách, a tak posilníme našu pozí-
ciu v rámci európskeho priestoru. Za 
jednu z našich priorít tiež považujeme 
to, že chceme zohrať podstatnú rolu 
pri sieťovaní vývojových aktivít na 
Slovensku, pretože v tomto vidíme na 
jednej strane veľké medzery a na stra-
ne druhej ohromné príležitosti, nielen 
pre MATADOR, ale celý slovenský 
priemysel.

Ako veľmi je náročné zriadiť 
výskum a vývoj v podniku? 
Aké sú vaše osobné skúse-
nosti?

Po roku 1989 sa výrazne oslabila po-
zícia vývoja na Slovensku a zostalo 
tu len pár firiem, ktoré boli schopné 
ponúkať niečo viac ako len prácu za 
mzdu. MATADOR však aj v tomto 
období, ešte v čase „gumariny“, patril 
medzi spoločnosti, ktoré vývojovým 
aktivitám venovali veľkú pozornosť, 
a preto systém riadenia vývoja má  
u nás svoje miesto a štandardy. Osob-

ne považujem za dôležité vytvorenie 
správneho prostredia, ktoré podpo-
ruje vývojový potenciál, a samozrej-
me prispôsobiť tomu aj organizáciu 
spoločnosti. Nemenej dôležitá je prá-
ca s ľuďmi, ich správne motivovanie  
a rozvoj. Našej skupine sa veľmi 
osvedčila intenzívna práca s vysokými 
školami, čoho dôkazom je, že v našich 
vývojových tímoch pracuje množstvo 
mladých, ambicióznych ľudí.

Čím by ste mohli byť inšpi-
ráciou a príkladom pre iné 
podniky v automobilovom 
priemysle uvažujúce o zria-
dení R&D centra na Sloven-
sku?

Hovoriť o tom, v čom by sme mohli 
byť inšpiráciou pre ostatných, je veľ-
mi ťažké, pretože ciest k úspechu je 
určite viac. Vývoj je o investíciách do 
budúcnosti a to si myslím, že sloven-
ským firmám niekedy chýba dostatok 
trpezlivosti počkať si na efekty, hlav-
ne tie finančné. Na druhej strane je 
však vývoj o dlhodobosti a stabilite, 
čo je cieľom každého podnikateľa.

Ako sa vám darí spolupraco-
vať so slovenskými univerzita-
mi? Aké sú vaše očakávania?

Slovenské univerzity a VŠ som v mo-
jom rozhovore spomínal už viackrát, 
čiže naša spolupráca je veľmi dobrá 

a každý rok sa ju snažíme zdoko-
naľovať a hlavne zatraktívňovať pre 
študentov. V čom však vidíme rezer-
vy, je užšie prepájanie VŠ s praxou,  
a práve preto sme tento rok spustili už 
druhý ročník študentského inkubáto-
ra, ktorý bude lokalizovaný priamo  
v našich spoločnostiach. Týmto spô-
sobom si budú môcť študenti priamo 
v praxi overiť aplikovateľnosť ich 
technických riešení.

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

Slovensko za posledné roky doká-
zalo, že vie vyrábať autá v najvyššej 
kvalite. Na to, aby sme na Sloven-
sko dotiahli aj väčšiu mieru vývoja, 
je potrebné presvedčiť automobil-
ky, že sme na to pripravení jednak 
z hľadiska infraštruktúry, ľudského 
potenciálu, ale tiež aj z hľadiska le-
gislatívnej atraktívnosti. Myslím si, 
že k naplneniu všetkých týchto pred-
pokladov môže pomôcť zasieťovanie 
vývojových aktivít a zadefinovanie 
spoločnej stratégie, a samozrejme jej 
postupné napĺňanie. Som presved-
čený o tom, že na Slovensku máme 
potenciál na to, aby sme boli spoľah-
livým partnerom pre automobilky aj 
v oblasti vývoja.  

Rozhovor pripravil: Vladimír Švač
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Prieskum KPMG o výskume, vývoji
a inováciách v automobilovom prie-
mysle na Slovensku 2014 ukázal, že 
78 % podnikov, ktoré sa zúčastnili 
na prieskume, plánuje v najbližších 
rokoch investovať do výskumu a vý-
voja. Tento pozitívny výsledok rúca 
tézu, že slovenský automobilový 
priemysel je a zostane iba na úrovni 
výrobno-montážnych dielní. Po roz-
hodnutí vybudovať v podniku R&D 
centrum (research and development), 
resp. významne rozšíriť existujúce, 
prichádza kľúčová otázka, ako postu-
povať. Rozmanitosť výrobkov, tech-
nológií, ekonomických a ľudských 
zdrojov a podporných systémov pre 
inovácie obmedzuje použitie nejaké-
ho univerzálneho modelu. Vyžaduje 
si to individuálny projekt. V automo-
bilovom priemysle je však dostatok  
praktických poznatkov z budovania  
a prevádzky R&D centier. Súbor zís-
kaných best practies eliminuje nereál-
ne očakávania, nadbytočnosti a riziká 
v projekte.

Vybrané odporúčania pre 
koncipovanie projektu R&D 
centra

Zákazníkom R&D centra je výroba
Východiskom pre každý projekt je 
stanovenie cieľov. Zákaznícky prístup 
v automobilovom priemysle premiet-
nutý na R&D centrum hovorí, že jeho 
zákazníkom je výroba podniku a musí 
pre ňu produkovať inovačné riešenia 
v požadovanom množstve, kvalite a 
čase (just in time princíp). R&D je 
podriadené budúcej stratégii podniku 
a príspevok k imidžu podniku je len 
okrajovým cieľom.

Inovačné talenty v tíme
Prax inovácií zdôrazňuje súťaž o ta-
lenty. Výskum a vývoj sú viac závislé 
na ľudských zdrojoch ako iné zložky

hodnototvorného reťazca. Znakom 
R&D centra v dodávateľskom pod-
niku je multiprofesijnosť. Optimálny 
tím vzniká kombináciou vyčlene-
nia pracovníkov podniku, napríklad  
z konštrukčnej a technologickej prí-
pravy výroby doplneného o špecialis-
tov s praxou výskumníkov. Získanie 
inovačných talentov sa môže riešiť 
umiestnením R&D centra mimo pod-
niku, napríklad v priestoroch univer-
zity alebo technologického parku. 
Málo skúseností je zatiaľ s koncep-
ciou realizovať R&D ako samostatnú 
spoločnosť formou start-upu alebo 
spin-offu.

Zapojenie R&D centra do inovačnej 
siete
Izolované R&D centrá majú opod-
statnenie iba pri príprave prelomo-
vých inovácií s ohľadom na ochranu 
duševného majetku. Pragmatický 
prístup preferuje prácu v sieti. Ex-
terní partneri poskytujú nielen úzko 
špecializované znalosti, ale aj využi-
tie unikátnych laboratórnych prístro-
jov a softvéru. Technické univerzity 
disponujú v tejto oblasti významným 
potenciálom, ktorý získali z grantov. 
Treba pripomenúť, že budovanie part-
nerských sietí je dlhodobý proces.

Grantová podpora znižuje investič-
nú náročnosť
Využitie grantovej podpory je cestou
na zníženie investičnej náročnosti 
budovania R&D centier. Zložité pod-
mienky  spôsobujú, že podniky málo 
využívajú túto možnosť. V novom 
programovacom období je deklarova-
ná podpora aplikovaného výskumu a 
zmeny v administratíve, ktoré umož-
nia lepšiu efektívnosť využívania 
týchto  prostriedkov.

Štíhly výskum a vývoj
Ak dodávateľský podnik uplatňuje 

princípy štíhlej výroby (leanproducti-
on), aj jeho R&D centrum musí byť 
štíhle. Už v koncepcii R&D centra 
sa riešia otázky eliminácie plytva-
nia, oneskorení, efektívnosti a po-
dobne vo všetkých aktivitách tvorby 
inovácií. Tak je to aj pri vyspelých  
technológiách výroby automobilov, 
ktorým zodpovedajú vyspelé techni-
ky a metódy realizácie výskumu a vý-
voja (simultánne a reverzné inžinier-
stvo, digitálne modelovanie, virtuálne 
testovanie, dizajn pre vyrobiteľnosť, 
spoľahlivosť, atď.).

Projektové riadenie
Aj budovanie malého R&D centra 
vyžaduje projektové riadenie – etapy,
časovanie, priradenie zdrojov, koordi-
nácia, systém hodnotenia. Projektové
riadenie a výborný projektový mana-
žér podporovaný vedením podniku sú 
predpokladmi úspešného vybudova-
nia R&D centra.

Autor: Prof. Ing. Milan Kováč, 
DrSc., Katedra automobilovej  

výroby, Strojnícka fakulta, Technic-
ká univerzita v Košiciach

Navrhovanie R&D kapacít  
v dodávateľských podnikoch 
automobilového priemyslu
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Ako vytvárať inovačné  
prostredie v podniku (2. časť)

Každý podnik je výnimočný  
a hlavne jedinečný  svojou vlast-

nou kultúrou, myslením a zanietením 
pre inovácie. R&D alebo inovačné 
centrá umožňujú lepšiu sústredenosť 
na hľadanie nových riešení, realizáciu 
inovačných projektov, realizáciu  vý-
skumu a vývoja, spracovanie analýz 
atď. Navrhovanie a zriaďovanie R&D 
alebo inovačných centier by malo byť 
integrálnou súčasťou podnikovej ino-
vačnej stratégie. Tá by pomohla nie-
len cielene sa orientovať na inovačné 
aktivity, ale aj lepšie identifikovať 

možnosti získavania 
externých finančných 
prostriedkov na výs-
kum a vývoj. Avšak 
mnohé firmy na Slo-
vensku zatiaľ túto stra-

tégiu spra-
c o v a n ú 
nemajú.  

Medzi osvedčené opatrenia na pod-
poru inovačného úsilia v podnikoch 
patria:

n	vytvorenie inovačnej stratégie; 
n	spracovanie konceptu R&D ale-

bo inovačného centra; 
n	nastavenie spolupráce s univer-

zitnými pracoviskami, ústavmi 
SAV a start-up komunitou v ob-
lastiach výskumu a vývoja;

n	získavanie inžinierskych talen-
tov;

n	zavedenie inovačných tréningov 
pre zamestnancov a

n	implementácia štíhlych princí-
pov (Lean) do oblasti výskumu, 
vývoja a inovácií.

Spoločnosť KPMG na Slovensku  
v spolupráci so Zväzom automobi-
lového priemyslu SR (ZAP SR) zre-
alizovali v lete 2014 prvý prieskum  
o výskume, vývoji a inováciách v auto-
mobilovom priemysle na Slovensku – 
Automotive Innovation Slovakia Sur-
vey 2014. Výsledky prieskumu ukázali, 
že zo 74 zúčastnených dodávateľských 

firiem má viac ako tretina 
(35 %) z nich na Sloven-
sku vlastné R&D centrum. 

Ďalšia viac ako 

pätina (21 %) respondentov plánuje 
do troch rokov takéto centrum zriadiť. 
Zvyšní respondenti R&D centrum na 
Slovensku zriadiť neplánujú; v týchto 
prípadoch sú výskum a vývoj zväčša  
situované v materskej spoločnosti  
v zahraničí. Táto skutočnosť je zároveň 
výzvou a príležitosťou pre hľadanie 
možností a spôsobov, ako materské spo-
ločnosti presvedčiť, aby investovali do 
R&D práve v podniku na Slovensku.  

Podľa výsledkov prieskumu KPMG  
a ZAP SR nesú najčastejšie hlavnú 
zodpovednosť za rozvoj výskumu, 
vývoja a inovácií v podnikoch na 
Slovensku najvyšší manažéri, teda 
výkonný alebo generálny riaditeľ. Na-
sleduje pozícia „vedúci R&D centra“ 
a tretia v poradí bola odpoveď „iné“, 
čo prevažne znamenalo, že zodpoved-
nosť za výskum a vývoj nesie centrála 
v zahraničí. 
Dodávateľské podniky automobilo-
vého priemyslu na Slovensku majú 
potenciál vykonávať výskum a vývoj 
a prinášať nové inovatívne riešenia. 
Spoločnosť KPMG na Slovensku 
začala vlastnú iniciatívu s názvom 
Kooperačná inovačná platforma, 
ktorá je súčasťou KPMG inovačných 
seminárov. Táto platforma spája ľudí  
z firiem z rôznych sektorov, podpo-
ruje ich inovačné myslenia a úsilie  
a vytvára príležitosť pre networking, 
zdieľanie skúseností a praktických 
príkladov. Táto a podobné aktivity 
môžu byť podporným prvkom pri roz-
voji výskumu a vývoja a inovačných 
aktivít v podnikoch na Slovensku. 
Kompletné výsledky prieskumu ná-
jdete na stránke www.kpmg.sk.

Autor: Vladimír Švač,  
KPMG na Slovensku

Zakladanie výskumno-vývojových (ďalej ako R&D) alebo ino-
vačných centier sa stáva jedným z praktických nástrojov bu-
dovania inovačnej firmy. Schopnosť využívať rôzne techniky 
pre rozvoj inovačného a kreatívneho myslenia zamestnancov 
je náročná úloha. Potrebné je totiž zladiť mnohé faktory, kto-
ré vplývajú na budovanie inovačnej kultúry firmy. Náročnosť 
sa prejavuje aj v tom, že treba hľadať tie správne kombinácie 
nástrojov, ktoré budú v podniku fungovať. 

5

H
la

vn
á 

zo
dp

ov
ed

no
sť

 z
a 

ro
zv

oj
 v

ýs
ku

m
u,

 v
ýv

oj
a 

a 
in

ov
ác

ií 
v 

%



6 Automotive Innovation Slovakia · 2/2014

Podobne ako v predchádzajúcich rám-
cových programoch môžu priemy-

selné firmy získať podporu výskumu, 
vývoja a inovácií prostredníctvom spo-
ločných projektov. V rámci medziná-
rodných konzorcií sa môžu zúčastniť na 
riešení vopred vymedzených problémov, 
ktoré Európska komisia publikuje v rám-
ci otvorených výziev, zadefinovaných 
na dvojročné obdobie v pracovnom pro-
grame príslušných tematických oblastí. 
Vzhľadom na multidisciplinaritu automo-
bilového priemyslu je dôležité sledovať 
viaceré témy – informačné a komunikač-
né technológie, nové materiály, výrobné 
procesy, doprava či energetika.
Úplne novým typom podpory je v eu-
rópskych programoch tzv. Nástroj pre 
MSP (SME Instrument), ktorým EK 
nadviazala na úspech schémy SBIR, 
fungujúcej v USA a niektorých ďalších 
krajinách už od 80. rokov. V rámci nej 
môžu jednotlivé MSP, teda bez potre-
by vytvárania konzorcií, žiadať o pod-
poru nasadenia ich inovačných riešení 
(nový produkt, služba, technológia či 
proces). V prvej fáze môže firma zís-
kať paušál až 50-tisíc eur na technické 

a komerčné overenie realizovateľnosti 
novej myšlienky a prípravu detailného 
podnikateľského plánu. V ďalšej fáze 
môže požiadať o príspevok 0,5 až 2,5 
milióna eur na dokončenie vývoja, 
prípravu prototypov, testovanie, vali-
dácie, skúšky až po pilotné prevádzky 
tak, aby na konci tejto fázy bolo rieše-
nie pripravené na uvedenie na trh. Tre-
tia fáza, ktorá nie je financovaná pro-
stredníctvom grantu, umožňuje získať 
špeciálne úverové a investičné zdroje 
na podporu komercializácie nového 
riešenia na európskom alebo globál-
nom trhu. Nástroj pre MSP je relatívne 
otvorený z hľadiska šírky podporených 
tém, s ktorými prichádzajú samé firmy 
a počas trvania programu podporí nie-
koľko tisíc európskych firiem sumou 
približne 3 mld. eur.
Ďalšou formou inovačných projek-
tov v programe Horizont 2020 je tzv. 
Rýchla cesta k inováciám (Fast Track 
to Innovation), ktorá v rámci pilotnej 
schémy, ktorá bude spustená v roku 
2015, podporí inovačné aktivity blízko 
trhu bez obmedzenia témy. Návrhy sa 
očakávajú od konzorcií akademických 

i priemyselných organizácií, ktorým 
môže EK poskytnúť financovanie na 
skrátenie doby nasadenia inovácie na 
trh. Ročný rozpočet 100 mil. eur pod-
porí približne 50 projektov. 
S neprojektovou možnosťou podpory 
prichádza EK aj prostredníctvom fi-
nančných nástrojov, kde cez lokál-
nych multiplikátorov (banky a investo-
ri) umožní firmám získať zvýhodnené 
úvery alebo investície aj pre oblasť 
výskumu alebo inovácií, ktoré zväčša 
komerčne poskytované úvery nepod-
porujú. Na využitie týchto nástrojov 
sa predpokladajú špecifické zmluvy 
medzi Európskym investičným fon-
dom a multiplikátormi, podobne ako 
v súčasnosti rieši iniciatíva JEREMIE 
alebo program CIP.
Z programu Horizont 2020 v kombiná-
cii s národným spolufinancovaním čerpá 
aj program Eurostars, ktorý financuje 
výskum a vývoj realizovaný v partner-
stve minimálne dvoch európskych MSP. 
Program Eurostars umožňuje financovať 
projekty bez tematického obmedzenia, 
avšak vzhľadom na obmedzený národný 
rozpočet, je možné podporiť iba 2-3 slo-
venské firmy ročne.
Na Slovensku môžu firmy získať pria-
mu bezplatnú informačnú a konzultač-
nú podporu prostredníctvom siete Ná-
rodných kontaktných osôb pre každú 
tematickú prioritu programu Horizont 
2020. Táto podpora je realizovaná  
s finančnou podporou MŠVVaŠ SR  
v rámci Centra vedecko-technických 
informácií SR (h2020.cvtisr.sk). Po-
moc s hľadaním partnerov, rozvojom 
inovačného manažmentu či medzi-
národnej spolupráce môžu firmy tiež 
bezplatne získať od zastúpenia Enter-
prise Europe Network na Slovensku 
(www.een.sk).

Autor: Ivan Filus, Národný kontaktný 
bod programu Horizont 2020 pre 

Inovácie v MSP a Prístup  
k financiám, BIC Bratislava,  
Enterprise Europe Network

európske projekty  
na podporu výskumu a inovácií
Na obdobie rokov 2014 – 2020 pripravila Európska komisia 
(EK) už v poradí ôsmy rámcový program na podporu výsku-
mu a vývoja s názvom Horizont 2020. Významnými novými 
prvkami sú, okrem nového názvu, aj pričlenenie a podpora 

inovácií a nasadenia nových tech-
nológií v rámci jediného programu. 
Z celkového rozpočtu takmer 80 
miliárd euro je podstatná časť vyčle-
nená pre účasť priemyslu a špecificky 
malých a stredných podnikov (MSP). 
Keďže Slovenská republika stále viac 
prispieva ako získava z rámcových 
programov EÚ, je potrebná aj vyššia 
miera zapojenia slovenských organi-
zácií a najmä priemyselných hráčov – 
malých i veľkých firiem – do prípravy 
návrhov projektov.F
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Podľa najnovšieho prieskumu s ná-
zvom Automotive Innovation Slova-

kia Survey 2014, ktorý realizovala spo-
ločnosť KPMG Slovensko v spolupráci 
so Zväzom automobilového priemyslu 
SR v jednej z troch hlavných oblastí, 
v ktorej potrebujú dodávateľské firmy 
pomôcť, je oblasť získavania externých 
finančných prostriedkov pre výskum  
a vývoj. Príležitosťou pre získanie tých-
to prostriedkov bude nový Operačný 
program Výskum a inovácie (OP VaI).

OP VaI je programový dokument spo-
ločného úsilia dvoch ministerstiev, a to 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a Ministerstva hospodár-
stva SR pre poskytnutie podpory  
z Európskych štrukturálnych a in-
vestičných fondov v programovom 
období 2014 – 2020 v oblasti zamera-
nej na vytvorenie stabilného prostredia 
priaznivého pre inovácie pre všetky re-
levantné subjekty a podporu zvýšenia 
efektívnosti a výkonnosti systému vý-
skumu, vývoja a inovácií ako základ-
ného piliera pre zvyšovanie konku-
rencieschopnosti, trvalo udržateľného 
hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 
OP VaI vychádza z priorít stratégie 
Európa 2020, ako aj hlavných odpo-
rúčaní Small Business Act a Akčného 
plánu pre podnikanie 2020. OP VaI je 
implementačným nástrojom stratégie 
Poznatkami k prosperite – Stratégia 
výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky 
(známa tiež pod skratkou RIS3). 

Hlavné okruhy identifikovaných pot-
rieb pre zabezpečenie investičnej stra-
tégie OP VaI sú:

n	Financovanie výskumu, vývoja  
a inovácií

n	Infraštruktúra výskumu a ino-
vácií a spolupráca výskumných 
inštitúcií s podnikmi

n	Kapacity výskumu a inovácií
n	Účasť SR v Európskom výskum-

nom priestore
n	Malé a stredné podnikanie
n	Teritoriálne aspekty výskumu, 

vývoja a inovácií a MSP
n	Prierezové témy a spoločenské 

výzvy

OP VaI je zložený zo štyroch tematic-
kých prioritných osí, ktoré spadajú pod 
dva tematické ciele. Cieľ 1 Posilnenie 
výskumu, technologického rozvoja 
a inovácií a cieľ 3 Zvýšenie konku-
rencieschopnosti malých a stredných 
podnikov (MSP). Piata prioritná os je 
zameraná na technickú pomoc. Jed-
notlivé prioritné osi sú ďalej členené 
do investičných priorít:

Prioritná os 1: Program výskumu, 
vývoja a inovácií
1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej 
infraštruktúry a kapacít na rozvoj ex-
celentnosti v oblasti výskumu a inová-
cií a podpora kompetenčných centier, 
najmä takýchto centier európskeho 
záujmu.
1.2 Podpora investovania podnikov 
do výskumu a inovácie a vytvárania 
prepojení a synergií medzi podnikmi, 
centra VaV a vysokoškolským vzde-
lávacím prostredím, najmä podpory 
investovania do vývoja produktov  
a služieb, prenosu technológií, sociál-
nej inovácie, ekologických inovácií, 
aplikácií verejných služieb, stimulácie 
dopytu, vytvárania sietí, zoskupení  
a otvorenej inovácie prostredníctvom 
inteligentnej špecializácie za podpory 
technologického a aplikovaného vý-
skumu, pilotných projektov, opatrení 

externé financovanie  
výskumu a vývoja  
v podnikoch do roku 
2020
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Spoločný dialóg univerzít a automobilového priemyslu 
V piatok, 28. novembra 2014 sa v zasadač-
ke vedeckej rady Žilinskej univerzity historic-
ky po prvýkrát stretli dekani vybraných fakúlt 
slovenských univerzít a zástupcovia niektorých spoloč-
ností pôsobiacich v oblasti automobilového priemyslu.  
Za akademickú pôdu sa na stretnutí zúčastnili:
n	Technická univerzita v Košiciach, František Trebuňa, 

dekan Strojníckej fakulty
n	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Jozef 

Kasala, dekan Fakulty špeciálnej techniky, Zuzana 
Jamrichová – prodekanka Fakulty špeciálnej techniky 

n	Technická univerzita v Košiciach, Jozef Zajac, 
dekan Fakulty výrobných technológií so sídlom  
v Prešove

n	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ľubo-
mír Šooš, dekan Strojníckej fakulty

n	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Jozef 
Peterka, dekan Materiálovo technologickej fakulty 
so sídlom v Trnave, 

n	Technická univerzita Žilina, Milan Sága, dekan 
Strojníckej fakulty

Za priemysel sa na stretnutí zúčastnili Peter Korytko, 
U.S.Steel Košice; Martin Morháč, Sova Digital; Ivan Ja-
kubec, Johnson Controls International; Alžbeta Podobo-
vá, Matador Group; Andrej Štefánik, CEIT; Mário Szent-
peteri, ContinentalAutomotiveSystems Slovakia. 

Stretnutie bolo zvolané za účelom otvorenia dialógu  
medzi slovenskými univerzitami a priemyslom s cieľom 
nájsť riešenia v oblasti vzdelávania, ktoré prinesú zvý-
šenie počtu a úrovne kvalifikácie absolventov.Účastní-
ci stretnutia sa zhodli na tom, že absolventom v prvom 
rade chýbajú osobnostné zručnosti, akými sú prezentácia  
a motivácia, ďalej sú to odborné vlastnosti – ako logické 
a procesné myslenie. Problémom i naďalej zostávajú ja-
zykové zručnosti a chýbajúca prax. 

Komplexnosť témy neumožnila uzavrieť stretnutie 
jednoznačnými závermi. Účastníci stretnutie hodnotili 
veľmi pozitívne a dohovorili sa na pokračujúcich stret-
nutiach.

skorého overovania výrobkov, rozší-
rených výrobných kapacít, prvej vý-
roby, najmä v základných podporných 
technológiách, a šírenia technológií na 
všeobecný účel. 

Prioritná os 2: Podpora výskumu, 
vývoja a inovácií v Bratislavskom 
kraji
2.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej 
infraštruktúry a kapacít na rozvoj ex-
celentnosti v oblasti výskumu a inová-
cií a podpora kompetenčných centier, 
najmä takýchto centier európskeho 
záujmu.
2.2 Podpora investovania podnikov 
do výskumu a inovácie a vytvárania 

prepojení a synergií medzi podnikmi, 
centra VaV a vysokoškolským vzde-
lávacím prostredím, najmä podpory 
investovania do vývoja produktov  
a služieb, prenosu technológií, sociál-
nej inovácie, ekologických inovácií, 
aplikácií verejných služieb, stimulácie 
dopytu, vytvárania sietí, zoskupení  
a otvorenej inovácie prostredníctvom 
inteligentnej špecializácie za podpory 
technologického a aplikovaného vý-
skumu, pilotných projektov, opatrení 
skorého overovania výrobkov, rozší-
rených výrobných kapacít, prvej vý-
roby, najmä v základných podporných 
technológiách, a šírenia technológií na 
všeobecný účel.

Prioritná os 3: Posilnenie konkuren-
cieschopnosti a rastu MSP
3.1 Podpora podnikania, najmä pro-
stredníctvom uľahčenia využíva-
nia nových nápadov v hospodárstve  
a podpory zakladania nových firiem,  
a to aj prostredníctvom podnika-
teľských inkubátorov
3.2 Vývoj a uplatňovanie nových 
obchodných modelov MSP, najmä  
v rámci internacionalizácie 
3.3 Podpora vytvárania a rozširovania 
vyspelých kapacít pre vývoj produk-
tov a služieb 

Prioritná os 4: Rozvoj konkurencie- 
schopných MSP v Bratislavskom 
kraji
4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na 
regionálnych, celoštátnych a medziná-
rodných trhoch a zapojenia sa do pro-
cesov inovácií

Prioritná os 5: Technická pomoc 
(Podpora efektívnej implementácie 
operačného programu; zabezpeče-
nie publicity, informovania a pod-
pory posilnenia administratívnych 
kapacít prijímateľov v procese im-
plementácie.)

Celková alokácia OP VaI za zdroje EÚ 
predstavuje 2 266 776 537,00 EUR, 
z toho 79,22 % je alokovaných na te-
matický cieľ 1 Posilnenie výskumu, 
technologického rozvoja a inovácií  
a 17,69 % je alokovaných na tematic-
ký cieľ 3 Zvýšenie konkurencieschop-
nosti MSP.

Ďalšie informácie o OP VaI sú do-
stupné na webovej stránke MŠVVŠ. 
(https://www.minedu.sk/operacny-
program-vyskum-a-inovacie/ )
 

Autor: Vladimír Švač,  
KPMG na Slovensku
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Je to asi 25 rokov, čo bola zverejne-
ná prvá štúdia o výrobnom systéme 

Toyoty. Nastala revolúcia nazvaná 
lean management. Lean management, 
u nás známejší pod pomenovaním 
štíhla výroba, predstavuje  procesy 
a metódy umožňujúce eliminovanie 
plytvania, organizované vzdelávanie, 
zvyšovanie pridanej hodnoty. Dnes sú 
princípy ako just in time, štandardizá-
cia práce, systém ťahu, optimalizova-
ný tok a pod. pevne zviazané s výrob-
nými systémami väčšiny firiem.

Výroba stojí na predvýrobných fázach
Úspešnosť lean mangementu vo výro-
be je silne závislá na výrobku, to zna-
mená na tom ako je navrhnutý a ako 
sú navrhnuté procesy jeho výroby. Ak 
pustíme do štíhlej výroby „tučné“ vý-
robky, tak z nej budú vychádzať len 
„tučné“ výrobky. Pokiaľ v príprav-
ných fázach nenavrhneme výrobné 
procesy ako štíhle, naša výroba nikdy 
nebude štíhla. Ak je vývoj výrobku  
a výrobných procesov pomalý a nee-
fektívny, čas a úsilie vložené do lean 
výroby nemôžu nikdy dosiahnuť plný 
potenciál.   

2 tímy
Lean management presadzuje v predvý-
robných fázach dva základné princípy:
1. Najväčší vplyv na konštrukčné 

riešenie výrobku a optimalizáciu 
výroby je v počiatočných fázach 
vývoja. Postupne, ako sa blížime 
k zahájeniu výroby, sa náklady  
a kvalita ovplyvňujú ťažšie a ťažšie. 

2. Znalosti potrebné pre vývoj ná-
kladovo efektívnych, vysoko 
kvalitných výrobkov sú uložené  
v mnohých hlavách. Bez intenzív-
nej spolupráce medzi konštruktér-
mi, technológmi, špecialistami na 
výrobu/kvalitu nedosiahneme opti-
málny výrobok.

Systém práce, ktorý firmy používajú 
pri príprave nového výrobku, by mal 
byť previazaný na elimináciu ceny  

a vysokú kvalitu. Pri vývoji výrobku 
a návrhu výrobných procesov používa 
Toyota metodiku známu pod menom 
3P (Production Preparation Process). 
Predvýrobné fázy riešia dva paralel-
ne pracujúce tímy, jeden zameraný na 
výrobok a druhý na výrobné procesy. 
Tak, aby výsledkom bol komerčne 
úspešný výrobok.

Množstvo drobných opatrení
Je celý rad ďalších krokov, opatrení 
postupov spojených s lean manage-
mentom v prípravných fázach. Lean 
mangement vychádza z princípov zdra-
vého „sedliackeho“ rozumu. Najskôr 
je potrebné si veci dobre usporiadať 
a zorganizovať. Najskôr je potrebné 
si veci dobre usporiadať a zorganizo-
vať. Nezavaliť pracovníka množstvom 
úloh, ale postupne nech robí na dvoch, 
maximálne troch úlohách priebežne. 
Nezadávať veľké, rozsiahle úlohy, ale 
menšie a tie pravidelne kontrolovať. 
Využívať časté, ale krátke a efektívne 
mítingy. Atď. Lean management nie 
je určený len pre tých, ktorí produku-
jú veľké série výrobkov, rovnako je 
vhodný aj tam, kde sa vyrába kusovo 
alebo malosériovo. 

Buďte vytrvalí
Osvedčila sa postupná a dôsledná apli-
kácia metód lean managementu. Ob-
vykle je možné sledovať tri prístupy 
pri implementácii lean managementu 
v predvýrobných fázach. 

n	V prvej skupine je na začiatku 
veľké nadšenie pre lean manage-
ment. Vedenie firmy odsúhlasí jeho 
implementáciu, ale sa nezapojí. 
Zavedú sa viaceré postupy, uro-
bia sa školenia, začnú sa používať 
niektoré nové nástroje a metódy. 
Postupne ich však ľudia prestávajú 
používať a vrátia sa späť do stavu 
plytvania. 

n	V druhej skupine je silnejšie za-
pojený manažment firmy. Vďaka 
silnej podpore manažmentu sa 
zavedie lean management do vý-
voja výrobkov a návrhu výrob-
ných procesov a dosiahnu sa jas-
né výsledky blízke očakávaniu. 
Avšak po  tejto prvej vlne zlep-
šení stratí manažment pozornosť 
a ďalej sa dosahuje veľmi malý 
pokrok.

n	Tretia skupina sama spája idey 
lean managementu so svojou kul-
túrou, výrobkami a trhmi. Pridáva-
jú hodnotu integrovaním vlastných 
skúseností, poznatkov a najlepšie  
fungujúcich procesov a činností. 
Zostavia plán implementácie, ktorý 
rozložia až do niekoľkých rokov.

Kľúčom k úspešnému zavedeniu lean 
managementu v predvýrobných fázach 
je vytrvalosť, nie naliehavosť.

Martin Morháč,
SOVA Digital

Štíhle  
procesy  

a výrobok
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Dizajnér Štefan Klein a investor Juraj Va-
culík so svojím tímom predstavili svetu 
lietajúci automobil. Na vývoji prototypu 
pracoval Štefan Klein už od roku 1990. 
Aeromobil pod označením 3.0 je naj-
prepracovanejšou verziou tohto modelu. 
Aeromobil dokáže previezť dve osoby, 
maximálnu rýchlosť na pozemných ko-
munikáciách dosiahne 160 km/h a pri 
lietaní je to až 200 km/h. Prototyp toh-
to inovatívneho automobilu má dojazd 
875 km, pri lietaní je to 700 km. Hmot-
nosť aeromobilu je 450 kg a dĺžku má  
6 metrov. Spotreba pri jazde po cestách je  
8 litrov na 100 km, pri lietaní sa spotrebuje  
15 litrov/h. O tomto slovenskom unikát-
nom diele informovali aj svetové médiá 
ako napr.: CNN, Bloomberg, Forbes, 
CNBC, The Guardian, BBC, Reuters, The 
Wall Street Journal a ďalšie. Viac infor-
mácií nájdete na www.aeromobil.com. 

V dňoch 8. – 9. 12. 2014 sa zišla komisia pre vedu a výskum ZAP SR 
na svojom ďalšom zasadnutí v spoločnosti U.S. Steel v Košiciach. 
Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia ZAP-u, priemyselných firi-
em a univerzít. Komisia pod vedením pána Martina Morháča sa 
venovala hľadaniu spôsobov naplnenia hlavných opatrení ZAP-u 
pre dosiahnutie cieľa, ktorým je zvýšenie výdavkov do výskumu a 
vývoja voči tržbám v automobilovom priemysle na Slovensku na 
úroveň 1 % do roku 2020. Hlavné opatrenia pre tento cieľ sú: pod-
pora a rozvoj infraštruktúry; vytváranie a aplikovanie legislatív-
no-daňového prostredia podporujúceho výskum, vývoj a inovácie; 
vytváranie prostredia a podmienok pre prípravu kvalifikovaných 
výskumno-vývojových pracovníkov a rozvoj mediálnej podpo-
ry pre zdôvodnenie potreby a významu aplikovaného výskumu 
a vývoja automobilového priemyslu na Slovensku. Na stretnutí 
sa zúčastnili: Martin Morháč – ZAP SR, Ján Pribula – ZAP SR, 
Martin Kele – Matador Group, Tomáš Kaňok – ContinentalAuto-
motiveSystems Slovakia, Juraj Hromada – CEIT, Vladimír Švač 
– KPMG na Slovensku, Peter Trebuňa – TU v Košiciach, Ľuboš 
Magdolen – STU v Bratislave, Juraj Korytko – US Steel Košice, 
František Simančík – Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, 
Vladimír Pleša – INA Skalica, Viktor Marušák – ZAP SR.

Slovenský lietajúci  
automobil

komisia pre vedu a výskum ZAP SR
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Členovia komisie na prehliadke závodu
Zdroj: ZAP SR

Koncom novembra 2014 sa v historickej budove Sloven-
ského národného divadla v Bratislave uskutočnil ďalší 
ročník prestížnej súťaže StartupAwards.SK 2014. Táto 
výnimočná súťaž je akýmsi odovzdávaním biznis „Oska-
rov“ za najlepšie inovatívne startupy v danom roku. Do 
finále postúpilo 12 finalistov v štyroch kategóriách (So-
ciety, Art&Design, Science, Digital). V každej kategórii 
predstavili štyri startup firmy svoje inovatívne projekty,  
z ktorých porota vybrala z každej kategórie jedného 
víťaza. Oblasť startupov je známa svojimi inovatívnymi 

produktmi a technológiami. Centrom startupov je ame-
rický SiliconValley, o ktorý sa zaujímajú aj svetové auto-
mobilky. Z prieskumu Automotive Innovation Slovakia 
Survey 2014 vyplynulo, že 23 % dodávateľských podni-
kov etablovaných na Slovensku má zaujem o spoluprácu  
so slovenskými startupmi. Výzvou je nájsť vhodné oblas-
ti pre spoluprácu a vytvoriť určitý most spolupráce med-
zi etablovanými priemyselnými podnikmi na Slovensku  
a slovenskými startupmi. Bližšie o víťazoch startup súťa-
že nájdete na www.startupawards.sk. 

Startupy – potenciálni partneri pre automobilový priemysel?

Zaznamenali sme
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