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Zriadenie

Platformy
inteligentného 

priemyslu za účasti 
zástupcov štátnej 

správy, akademickej 
obce, podnikateľskej a 

priemyselnej sféry

Vypracovanie 

Akčného plánu 
inteligentného 

priemyslu v spolupráci 
so zástupcami 

podnikateľskej a 
priemyselnej sféry a 
akademickej obce



SWOT ANALÝZA

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

PRÍLEŽITOSTI  OHROZENIA

• Vedecko – výskumná základňa 
schopná podporiť vytváranie 
vhodných postupov a 
zavádzanie štandardov pre 
implementáciu inteligentného 
priemyslu

• Absencia komplexnej štátnej 
poltiky výskumu a inovácií a 
jej implementácia

• Neefektívny vzdelávací 
systém a systém 
celoživotného vzdelania

• Účasť SR na jednotnom 
digitálnom trhu EÚ a v 
európskych dodávateľsko –
odberateľských reťazcoch

• Vznik a rozvoj CDI

• Pretrvávanie nízkej inovačnej 
aktivity a záujmu MSP o 
využívanie organizácií VaV a ich 
výsledkov

• Odchod slovenských kvalitných 
pracovníkov do zahraničia



OBLASTI AKČNÉHO PLÁNU INTELIGENTNÉHO PRIEMYSLU SR

1. Výskum a inovácie 
2. Základné princípy IT bezpečnosti 

implementácie inteligentného 
priemyslu 

3. Trh práce a vzdelávanie 
4. Referenčná architektúra, 

štandardizácia a tvorba technických 
noriem, rámcové európske a národné 
právne podmienky 

5. Informovanie a propagácia



VÝSKUM A INOVÁCIE

1. Vytvárať sektorovo orientované 
konzorcia 

2. Nastaviť podmienky pre 
výskumné organizácie

3. Zmeniť pomer aplikovaného a 
základného výskumu

4. Pripraviť návrh štátneho 
programu vedy a výskumu 
zameraného na podporu 
inteligentného priemyslu a 
digitalizácie spoločnosti



ZÁKLADNÉ PRINCÍPY IT BEZPEČNOSTI INTELIGENTNÉHO PRIEMYSLU

1. Vytvoriť Koncepciu 
kybernetickej 
bezpečnosti pre 
inteligentný priemysel

2. Spracovať Akčný plán 
kybernetickej 
bezpečnosti pre 
inteligentný priemysel



TRH PRÁCE A VZDELÁVANIE

1. Systémová zmena vzdelávacieho 
systému

2. Aktualizovať Program informatizácie 
rezortu školstva

3. Zvýšiť matematickú, technickú a 
digitálnu gramotnosť na ZŠ a SŠ

4. Zaviesť finančné motivácie pre 
súkromný sektor

5. Vytvoriť funkčný systém celoživotného 
vzdelávania



REFERENČNÁ ARCHITEKTÚRA, ŠTANDARDIZÁCIA A TVORBA TECHNICKÝCH NORIEM

1. Spracovať výkladový slovník pojmov

2. Prevzatie medzinárodných štandardov v najširšej možnej miere

3. Tvorba a rozvoj národných štandardov



INFORMOVANIE A PROPAGÁCIA

1. Informovať verejnosť o Akčnom 
pláne inteligentného priemyslu SR 
a jeho priebežnom plnení

2. Zmapovať názory, postoje a 
úroveň informovanosti o 
inteligentnom priemysle

3. Vytvoriť základnú informačnú 
platformu 



OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE - VÝZVY

Cieľ:

implementovať riešenia a technológie 
v podnikoch v súlade so zásadami 

inteligentného priemyslu 

- orientovaná priamo na podporu 
inteligentných inovácií 

v priemysle

- február 2018 s alokáciou 30 mil. EUR

- pripravuje sa s alokáciou 50 mil. EUR



PODPORA INOVÁCIÍ

Podpora inovácií zo štátneho rozpočtu

Inovačné 
vouchre

Priemyselné 
klastre

Medzinárodná 
spolupráca 

v oblasti VaV

(v súčasnosti s Izraelom)

Smart City

Podpora 
startupov

Inovačný fond



Ďakujem
miriam.letasiova@mhsr.sk


