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ÚVOD  

Regionálny inovačný systém na severovýchode Slovenska je rozsahom najmenší. Ide o územie 

ležiace prevažne na hospodárskej periférii krajiny, napriek tomu, že jeho centrom je tretie 

najľudnatejšie mesto na Slovensku. Infraštruktúra sa tu viaže prevažne na inštitúcie vybudované 

v minulosti, vo verejnom sektore aj v hospodárstve. Tie si v priebehu uplynulých desaťročí 

prešli unikátnym vývojom a hlbokou premenou. Stopy ich cesty v súčasnej štruktúre výskumu 

a vývoja pozorujeme zreteľne. 

 Medzi aktivitami v akademickom sektore vyniká výskum v oblasti solárnej fyziky a 

bioetiky na Prešovskej univerzite. Prebieha tam vývoj hybridných matematických modelov 

prenosu tepla a hmoty v poréznych médiách. Výsledky majú uplatnenie v oblasti 

monitorovania a bezpečnostných systémov v jadrovej energetike a experimentov v jadrovej 

fyzike. Inštitút etiky a bioetiky rieši etické a morálne otázky v biotechnológiách, medicíne a 

ošetrovateľstve. Snaží sa o pokrok v oblasti profesijnej etiky biomedicínskych a zdravotníckych 

profesií. 

 Astronomický ústav SAV v Poprade sa podieľa na príprave nových zariadení 

na Kanárskych ostrovoch, ktoré môžu onedlho zmeniť súčasné chápanie javov súvisiacich 

s magnetickou aktivitou Slnka. Výsledkom by mali byť lepšie podmienky v oblasti zberu a 

spracovania údajov vo vysokom rozlíšení a širšia miera ich využitia. Slovenský tím je súčasťou 

siete pracovísk, ktoré sa sústredia na pozorovanie aj teoretický výskum. 

  V inovatívnom súkromnom sektore regiónu sú črty klastra okolo vývoja polymérov. 

Vyvíjané sú napríklad z biomasy či určené na textílie priateľskejšie k životnému prostrediu. 

V Nexis Fibers sa snažia inovovať životný cyklus textílií, dodať im schopnosť biologickej 

odbúrateľnosti. To by malo postupne znížiť znečisťovanie prostredia mikroplastmi 

pochádzajúcimi z degradácie textilných materiálov. Materiály na konci životnosti budú 

schopné biologickej recyklácie. V Chemosvit Fibrochem vyvíjajú polyméry opäť na báze 

biomasy. Ich kompozit sa využíva vo výrobe prototypov, dielcov v batožine, v automobilovom 

priemysle, v domácich spotrebičoch. Má potenciál v škále aplikácií, napríklad v stavebníctve, 

interiérovom dizajne, vo výrobe športového náradia. V Terichem Tervakoski vyvíjajú iné 

polymérne kompozity so zameraním na vhodnosť do súčiastok inteligentných elektrických sietí. 

Termoplastický materiál umožní efektívnejšiu výrobu káblov, zvýši prenosovú kapacitu a zlepší 

parametre využitia elektrickej energie aj spotreby materiálov. 

 V regióne identifikujeme aj zoskupenie podnikov, ktoré investujú do pokroku 

v precíznom riadení priemyslu novej generácie. Spinea vyvíja a vyrába portfólio presných 

aktuátorov v modulárnom prevedení a priamej spolupráci so svojimi zákazníkmi. Skúma 

súčasné možnosti zvyšovania efektivity v prevádzkovaní výrobných technológií, ktoré sa opiera 

o dáta a ich spracovanie. Podobne aj v Elcom pracujú na vývoji podobných precíznych 

postupov v oblasti produkcie elektroniky pre obchod, mobilných zariadení do extrémnych 
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podmienok, riadiacich systémov v jadrovej energetike, automobilovom priemysle či 

zdravotníctve. Pokroky v priemysle reagujú na technologický vývoj v kybernetike. Dizajnujú a 

testujú sa nové adaptabilné výrobné a logistické systémy, podporuje sa automatizácia, nové 

formy interakcií medzi človekom a strojom. Konceptom učiacej sa továrne títo výrobcovia 

zhodne reagujú na výzvu individualizovaného a dynamického dopytu. Blízky trend nachádzame 

aj v iných hospodárskych odvetviach. 

 Technológie pre inteligentnú železničnú logistiku vyvíjajú v Tatravagónke. Digitalizácia 

a automatizácia nákladnej železničnej dopravy je proces, ktorý zvýši udržateľnosť nákladnej 

dopravy. Ich činnosti sa zameriavajú na nové zariadenia pre lepšiu realizáciu údržby vlakov a 

lepšie využitie kapacít pomocou softvérom plánovanej dopravy. Skúmajú sa možnosti 

flexibilného pohonu vlakov s cieľom znížiť dopravné náklady. Vhodné rozmiestnenie 

dodatočných lokomotív medzi nákladné vozne by napríklad mohlo v budúcnosti vlakom 

umožniť pohyb ťažkých nákladov bez rizika vykoľajenia. Zavedenie nových trendov 

do prevádzky výrazne zvýši konkurencieschopnosť železnice, ktorá je už dnes 

najekologickejším druhom nákladnej dopravy. 

 V regióne identifikujeme popri priemysle a doprave aj aktérov, ktorí pracujú 

na inováciách v doménach inteligentného mesta. Cviker vyvíja a prevádzkuje komunikačnú 

platformu, ktorá do stavebníctva a obchodu s nehnuteľnosťami vnáša prvok radikálnej 

transparentnosti, efektívnejšie procesy a potenciál značných úspor. Umožňuje zdieľanie 

komplexných digitálnych modelov naprojektovaných stavieb a infraštruktúry. Používatelia si 

cez ich aplikáciu dokážu modely zobrazovať, napríklad v reálnej veľkosti. Môžu si prezerať 

varianty modelov, rôzne fasády, zobraziť stavbu z rôznych smerov, za meniacich sa svetelných 

podmienok počas dňa. Rozhodovanie o stavbe môže byť vďaka službe kvalitnejšie a rýchlejšie 

ako dnes. Seak sa venuje urgentnému problému budovania mestských sietí nabíjacích staníc 

pre elektromobily. Vyvíja vlastné dostupné nabíjacie stanice, ktoré umožnia rozvoj tejto novej 

infraštruktúry za prijateľných podmienok. Technológia dokáže využiť všadeprítomný grid 

verejného osvetlenia, integruje nabíjacie stanice do stožiarov lámp. Obyvatelia si onedlho 

budú môcť nabíjať vozidlá všade, kde obvykle parkujú. 

 V Prešove aj v menších centrách regiónu nachádzame vo väzbe s miestnymi 

priemyselnými podnikmi dynamiku v priamom kontakte s takými témami, ktorej sa venujú 

špičkové špecializované pracoviská vo svete. Reagujú na aktuálne praktické výzvy aj na pokrok 

v základnom výskume širokej škály odborov. Metodicky sme sa v tejto štúdii rozhodli 

pre zjednodušenie primárnou identifikáciou výskumných tímov, ktoré sú s kolegami v zahraničí 

zosieťovaní prostredníctvom aktuálnych Európskych programov verejného financovania. 

Zo skorších etáp nášho projektu totiž vyplýva, že práve tieto pracoviská dokážu tvorivú energiu 

transformovať do podoby nových poznatkov a inovácií najspoľahlivejšie, a preto by sme ich 

nemali zo štúdie vynechať. 
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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V PREŠOVSKOM KRAJI 
 

Univerzity a vysoké školy 

Prešovská univerzita (Prešov) 

Na Fakulte manažmentu (Prešovská univerzita v Prešove, 2021) prebieha výskum v spolupráci 

s ruským JINR, Dubna. Projekt "Modelovanie procesov riadenia bezpečnosti technosféry" sa 

v tíme s vedením Márie Popovičovej sústredí na vývoj hybridných matematických modelov 

prenosu tepla a hmoty v poréznych médiách, s prihliadnutím na prechodné a kritické procesy. 

Skúmajú sa fázové prechody a procesy koexistencie v týchto médiách. Vyvíjané algoritmy a 

programy majú cieľ simulovať prenosy tepla a hmoty v paralelných a hybridných výpočtových 

systémoch. Projekt porovnáva riešenia makro-modelov a mikro-modelov. Ich výsledky nájdu 

svoje uplatnenie v oblasti monitorovania a bezpečnostných systémov jadrovej energetiky a 

experimentov v jadrovej fyzike. 

 Na Filozofickej fakulte je medzinárodne integrované pracovisko Inštitút etiky a bioetiky 

s úzkym kontaktom na UNESCO (Gluchman, 2021). Globálna organizácia sa usiluje postupne 

budovať na univerzitách a výskumných centrách think-tanky, ktorých cieľom je posilniť 

prepojenie medzi vedou, výskumom a občianskou spoločnosťou. Súčasťou týchto 

strategických zámerov je sieť centier excelentnosti a inovácií. Pracovisko "UNESCO Chair in 

Bioethics" bolo zriadené v Prešove v roku 2010. Inštitút patrí medzi niekoľko exkluzívnych 

pracovísk vo svete zaoberajúcich sa výskumnými a vzdelávacími aktivitami v čoraz 

významnejšom segmente bioetiky a je jediným pracoviskom svojho druhu v strednej Európe. 

Jeho cieľom je rozvíjať platformu pre zdieľanie znalostí v oblasti bioetiky. 

 Nové problémy, ktoré sa týkajú etických a morálnych otázok v medicíne, 

biotechnológiách, biomedicínskom výskume a ošetrovateľstve získavajú pozornosť špeciálne 

v súčasnom období extrémneho zaťaženia globálnou epidémiou a snahou o jej vyriešenie. 

Platforma pre spoluprácu medzi akademikmi v oblasti humanitných odborov, vedcov, lekárov, 

ošetrovateľov a zdravotníckeho manažmentu môže priniesť pokrok v oblasti profesijnej etiky 

biomedicínskych a zdravotníckych profesií. 
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SAV, výskumné inštitúcie a vedecké parky 

Astronomický ústav SAV (Poprad) 

Astronomický ústav SAV sa aktuálne venuje projektom "Pre-Est" a "Solarnet" spolu 

s desiatkami medzinárodných partnerov. Prvý z nich je prípravnou fázou pre Európsky solárny 

ďalekohľad, ktorý sa má stať revolučnou výskumnou infraštruktúrou pre hľadanie odpovedí 

na kľúčové otázky modernej fyziky slnka (EU Publications Office, 2021). Ďalekohľad sa vybuduje 

na Kanárskych ostrovoch. Solárnym fyzikom poskytne pokročilé nástroje, ktoré môžu 

v budúcnosti zmeniť súčasné chápanie javov súvisiacich so slnečnou magnetickou aktivitou. 

Cieľom prípravnej fázy je poskytnúť medzinárodnému konzorciu a agentúram podrobný plán 

uskutočnenia zámeru. 

 Skúmajú sa možné právne rámce a súvisiace systémy riadenia, ktoré môžu agentúry 

použiť na zriadenie, výstavbu a prevádzku infraštruktúry. Táto ostane v dočasnom 

organizačnom rámci až do začiatku ďalších fáz projektu. Porovnávané sú dve konkrétne lokality 

v observatóriách na Kanárskych ostrovoch. Do prípravy sú zapojené európske agentúry a 

tvorcovia súvisiacich politík – v záujme dlhodobého záväzku, aby bola zaručená výstavba aj 

prevádzka ďalekohľadu. Priemyselní dodávatelia by napríklad mali dosiahnuť požadovanú 

úroveň kvality technických komponentov. Očakáva sa, že projekt posilní informačné a 

strategické väzby v komunite budúcich používateľov ďalekohľadu. 

 Projekt "Solarnet" na predchádzajúci priamo nadväzuje. Cieľom je integrácia 

európskej infraštruktúry v oblasti fyziky slnka s vysokým rozlíšením. Presadzuje nadnárodný 

prístup k používateľom, integruje malé výskumné komunity a podporuje spoluprácu. 

Výsledkom by mali byť lepšie zdieľané odborné znalosti v oblasti zberu a spracovania údajov 

vo vysokom rozlíšení a širšia miera ich používania. V kombinácii vesmírnych a pozemných 

údajov je potenciál v jednotnom prístupe k existujúcim databázam. Podporovať by sa mali 

synergie medzi pracoviskami, ktoré sa sústredia na pozorovanie a teoretický výskum, 

vzdelávanie mladých odborníkov aj zdieľanie výsledkov výskumov smerom k širšej verejnosti. 

 Inovatívne prístrojové vybavenie novej generácie sa bude zameriavať na korekciu 

atmosférických turbulencií. Mali by byť položené základy pre kombinované využitie 

synoptických zariadení a zariadení s vysokým rozlíšením na zemi aj vo vesmíre. Projekt zahŕňa 

európske výskumné inštitúcie, infraštruktúru aj prevádzkovateľov databáz. Spolu s účasťou 

súkromných spoločností a mimoeurópskych výskumných inštitúcií by sa malo dosiahnuť 

maximálne využitie budúceho Európskeho solárneho ďalekohľadu. Projekt v sebe spája 

interdisciplinárnu oblasť udržateľného rozvoja s astronomickým štúdiom vo fyzike slnka a 

meteorologickým štúdiom atmosférických turbulencií. 
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Inovatívny súkromný sektor 

Nexis Fibers (Humenné) 

V spoločnosti Nexis Fibers sa budú počas nasledujúcich rokov podieľať na riešeniach 

v projekte "Glaukos". V skupine partnerov s belgickým vedením sa zaoberajú komplexným 

cirkulárnym riešením pre textilný priemysel – produkciu udržateľných odevov a rybárskeho 

výstroja (EU Publications Office, 2021). Cieľom technologického projektu je vývoj inovatívnych 

a udržateľných textilných vlákien a poťahov. 

 Výskumníci sa v ňom snažia inovovať životný cyklus textílií, dodať im schopnosť 

biologickej odbúrateľnosti a recyklovateľnosti. Vsádzajú na dvojicu konceptov, z ktorých 

kľúčový je kontrolovaná biologická odbúrateľnosť polymérov. Cieľom je postupne znižovať 

znečisťovanie prírodného prostredia mikroplastmi pochádzajúcich z degradácie textilných 

materiálov. Materiály na konci životnosti potrebujú nadobudnúť novú schopnosť – úplnej 

biologickej recyklácie. Projekt sa okrem toho snaží o skrátenie náročného výrobného reťazca. 

Optimálne by sa výroba polymérov mala vystavať iba na báze niekoľkých organických surovín. 

Uhlíková a plastová stopa odevov a rybárskeho výstroja by sa tým dala do budúcnosti radikálne 

znížiť. 

 V projekte prebieha vývoj nových typov textilných vlákien a poťahov. Mali by dosiahnuť 

vynikajúce environmentálne parametre aj bez kompromisu v otázke technických vlastností. 

Environmentálne ťažisko projektu nachádzame v otázke hľadania riešenia mikroskopického 

plastového znečistenia svetových oceánov, ktoré pochádzajú aj z odpadu z odevov a 

rybárskeho výstroja. Súčasťou projektu je zriadenie laboratórií priamo u výrobcov materiálov 

používaných v šití odevov a na rybársky výstroj. Popri tom sa projekt venuje aj marketingu a 

šíreniu znalostí do povedomia spotrebiteľov. V tomto sektore nepostačuje len zodpovednosť 

výrobcov. V záujme lepšieho posudzovania plastovej stopy z textílií sa vyvíjajú nové 

integrované metódy hodnotenia biologickej odbúrateľnosti a ekologickej toxicity 

mikroplastov v mori. Projekt v sebe vecne kombinuje chemický výskum polymérov, 

environmentálne štúdie o znečistení, vedy o poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve a 

technologickú oblasť materiálového inžinierstva v oblasti textilu. 

 

Chemosvit Fibrochem (Svit) 

Spoločnosť Chemosvit Fibrochem sa podieľala na výskumnom riešení vo veľkej skupine 

partnerov s belgickým vedením v projekte "Bio4Self". Ich predmetom boli samovystužené 

kompozitné materiály na biologickej báze vysoko výkonných nanovlákien PLA (EU Publications 

Office, 2021). Vývoj s zameriaval na polymérové kompozity z biomasy. Na ich výrobu sú 

potrebné dva druhy kyseliny polymliečnej – s nízkou teplotou tavenia pre vytvorenie matrice a 

vysokú pevnosť a s vysokou teplotou tavenia pre vytvorenie výstužných vlákien. Pre dosiahnutie 

vysokej pevnosti výstužných vlákien sa materiál spájal s tekutým kryštalickým polymérom 
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vhodným na výrobu nanovlákien. Zámerom bolo zvýšiť tepelnú odolnosť a zlepšiť životnosť 

materiálu. 

 Projekt využil nedávno dosiahnutý pokrok v technológii PLA nanovlákien. Materiál bol 

pozmenený, aby nadobudol nové autonómne funkcie, ako napríklad samo-čistiace vlastnosti 

pomocou foto-katalytických vlákien, samo-liečivé vlastnosti cestou využitia mikro-kapsúl a 

samo-snímanie pomocou vlákien detekujúcich objavujúce sa deformácie. Kompozitná látka sa 

využila na výrobu prototypov – dielov napríklad v batožine, v automobilovom priemysle alebo 

v domácich spotrebičoch. Mali by ilustrovať omnoho širšiu škálu možných priemyselných 

aplikácií, ako napríklad pri výrobe nábytku, v stavebníctve alebo v namáhanom športovom 

náradí. 

 Podstatným prvkom vývoja bolo, že umožní používať kompozitné materiály na báze 

biomasy, čím prispeje k využívaniu obnoviteľných surovín. Schopnosť vyrábať, spracovávať a 

predávať nové materiály a medzi-produkty sa stáva už dnes podstatnou konkurenčnou 

výhodou. Odhady predpovedajú trh s hodnotou stoviek miliónov Eur už v horizonte niekoľkých 

rokov. Projekt vytvoril predpoklady pre prvý úplne biologicky založený kufor, ktorý má partner 

projektu Samsonite v úmysle komercializovať a inovovať ním svoju už dnes najpredávanejšiu 

špičkovú sériu produktov. Doteraz bola založená na vystuženom polypropyléne. Projekt spojil 

výrobné podniky, menšie inovatívne spoločnosti zamerané na technologický vývoj, aktérov 

výskumu a vývoja a podpornú sféru inovácií špecializovaných partnerov. Výskum v priemyselnej 

biotechnológii sa v tomto projekte sústredil najmä na využitie kyseliny polymliečnej. 

 

Terichem Tervakoski (Svit) 

Spoločnosť Terichem Tervakoski realizuje v skupine partnerov s fínskym vedením projekt 

"Gridable". Venuje sa vývoju plastového nanokompozitného izolačného materiálu. Mal by 

v budúcnosti umožňovať spoľahlivejšiu integráciu technológií obnoviteľných zdrojov a 

uskladnenia energie v sieti striedavého prúdu (EU Publications Office, 2021). 

 Vývoj nových termoplastických polymérnych kompozitov je dôležitý v záujme zvýšiť 

výkon základných komponentov infraštruktúry inteligentných elektrických sietí. V laboratórnych 

podmienkach bolo zistené, že nanokompozit z polypropylénu a oxidu kremičitého prináša 

značné zlepšenie, najmä pokiaľ ide o pevnosť v tzv. dielektrickom rozpade. 

 Ak sa tento nový materiál použije ako izolátor v kábli vysokonapäťového 

jednosmerného prúdu (HVDC) a v kondenzátoroch jednosmerného prúdu, prinesie 

kompozitná látka oproti súčasnej technológii významné zlepšenie zariadenia. Veľkosť 

kondenzátorov sa môže zmenšiť a náklady na nich znížiť. Termoplastický kompozitný materiál 

umožní efektívnejšiu výrobu káblov. Okrem toho, zlepšené dielektrické vlastnosti zvýšia 

prenosovú kapacitu a výsledkom bude efektívnejšie využitie elektrickej energie aj materiálov. 

 V projekte je praktickým zámerom previesť materiál z laboratórneho do pred-

výrobného štádia. Pre tento účel sa vyvinuli príslušné prípadové demonštrácie a prototypy. 

Technický pokrok s novým dielektrickým materiálom by mal zvýšiť spoľahlivosti napájania, 
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zvládnuť volatilitu siete vzhľadom na rôzne zdroje energie v budúcnosti. Účinnosť prenosovej 

siete sa tak môže zvýšiť. Nové káble HVDC umožnia efektívny prenos elektrickej energie 

na veľké vzdialenosti, napríklad z elektrární na šetrnej nízko-uhlíkovej technologickej báze. Tým 

projekt tiež zlepšuje využitie distribuovaných a nestabilných obnoviteľných zdrojov energie 

oproti súčasnému stavu. Projekt vychádza najmä z oblasti chemických vied o polyméroch. 

Integruje ich do oblasti nanokompozitov v materiálovom inžinierstve a do oblasti obnoviteľnej 

energie. 

Spinea (Prešov) 

Spoločnosť Spinea na trhu ponúka výrobky z portfólia aktuátorov s vysokou presnosťou 

pre rôznorodé aplikácie v automobilovom priemysle, obrábacom priemysle a robotike. Ich 

produkt a služba vychádzajú priamo zo zákazníckych požiadaviek na vývoj alebo zmenu, 

zdokonalenie vlastností a spôsobu využitia zariadení. Výrobca ich pritom potrebuje vedieť 

dosiahnuť v krátkom čase a za akceptovateľnú cenu. Paulišin (2021) zo spoločnosti Spinea 

Technologies uvádza, že predpokladom úspechu podnikania a prežitia na trhu sú neustále 

inovácie. Trendy ukazujú na kombináciu konkurenčných faktorov, akými sú vysoká kvalita 

produktov, výrobného procesu, spoľahlivosť dodávok, schopnosť rýchlo inovovať. Podľa neho 

sa zákazníci v ich oblasti rozhodujú pre komplexné riešenia, aby mali služby zabezpečené 

pod jednou strechou a s možnosťou úprav. 

 Spinea investuje do zvyšovania kvality, výrobných kapacít, do inovácií existujúcich 

produktov aj vývoja úplne nových produktov. Sústredí sa na výskum, vývoj a výrobu veľmi 

presných aktuátorov vo variáciách a v modulárnom prevedení v priamej spolupráci 

so zákazníkom. Jednotlivé typy aktuátorov sa vyrábajú vo viacerých veľkostných radách. 

Zákazníci si pri výbere vhodného typu môžu zvoliť charakteristické vlastnosti aktuátora, 

napríklad prevodový pomer, napäťovú verziu, termistor, typ elektrického pripojenia, verziu 

s brzdou alebo bez brzdy a iné požadované modifikácie produktu. Aktuátory spĺňajú náročné 

požiadavky zákazníkov z rôznych oblastí priemyslu. 

 Spoločnosť Spinea sa podieľa na projekte "Prediktívny systém podpory rozhodovania 

o kognitívnej údržbe". Projekt s koordináciou u švédskeho partnera sa venuje súčasným 

dátovo-intenzívnym možnostiam zvýšenia efektívnosti prevádzkovania výrobných technológií 

(EU Publications Office, 2021). Lacnejšie a výkonnejšie senzory, spolu s analýzou veľkých dát 

ponúkajú príležitosť sledovať výkonnosť a technický stav strojov. Výrobcovia v praxi v súčasnosti 

vynakladajú len zlomok celkových nákladov na údržbu v modeli tzv. prediktívnej údržby, 

v porovnaní s údržbou, ktorá reaguje neskoro, až pri výskyte porúch. Nesnaží sa im preventívne 

predchádzať. 

 V rámci projektu sa testuje prediktívny systém podpory rozhodovania o kognitívnej 

údržbe. Inovatívny mechanizmus dokáže identifikovať a lokalizovať poškodenie, posúdiť jeho 

závažnosť, predpovedať vývoj a posúdiť zostávajúcu životnosť súčiastky či modulu. Vo výsledku 

by tento mechanizmus mohol zlepšiť využitie zariadení, znížiť pravdepodobnosť falošných 

poplachov, poskytnúť presnejšiu detekciu nevyhnutne objavujúcich sa porúch. Preventívne 
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údržbárske činnosti by sa mohli vykonať v optimálnom čase, čím by sa v konečnom dôsledku 

mohla zvýšiť efektívnosť prevádzkovania strojov. 

 Vyvíjaná a testovaná platforma obsahuje štyri časti. Prvou z nich je modul na zber 

údajov, ktorý využíva externé senzory s senzory zabudované do komponentov stroja. Druhý 

modul – umelá inteligencia kombinuje fyzické modely, štatistické modely a algoritmy 

strojového učenia schopné sledovať individuálny technický stav v kontexte širokej škály 

dynamických prevádzkových podmienok. Tretia časť, integračný modul spája platformu 

so systémami plánovania a údržby výroby prostredníctvom virtuálneho cloudu. Modul na konci 

procesu je rozhraním čitateľným pre človeka. Integruje dashboard a rozhranie rozšírenej reality 

pre uľahčenie vykonávania údržby strojov. 

 Projektové konzorcium zahŕňa výrobné pracoviská koncových používateľov, 

dodávateľov strojov, komponentov, inovatívne malé a stredné podniky aj výskumné inštitúcie. 

Platforma sa postupne overuje v spektre priemyselných scenárov, ako sú: nízky objem výroby, 

vysoký objem výroby a nepretržitá výroba. Cieľom je demonštrovať priamy vplyv platformy 

na udržateľnosť, dostupnosť, bezpečnosť práce a napokon finančné náklady, ktoré budú 

zdokumentované v detailných obchodných modeloch využiteľných v priemyselnom sektore 

v širšej miere. 

 Z ekonomických vied sa tento projekt venuje procesom výroby. Reaguje na oblasti 

databáz a umelej inteligencie a veľkých dát. Tie integruje so štatistikou a pravdepodobnosťou 

z aplikovanej matematiky. V elektronickom inžinierstve do projektu vstupuje oblasť senzorov. 

 

Elcom (Prešov) 

Spoločnosť Elcom pôsobí na trhu už desaťročia. Vyvinula sa z distribútorskej firmy produktov 

značky Sharp na poskytovateľa vlastných pokladničných riešení (Elcom, 2021). V súčasnosti má 

na medzinárodnom trhu strategicky silnú pozíciu. Pracuje na vývoji a výrobe registračných 

pokladníc aj mobilných zariadení do extrémnych podmienok. Vyrába riadiace systémy 

v jadrových elektrárňach, elektroniku pre automobilový priemysel a pre zdravotníctvo. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti svojich produktov realizuje prostredníctvom priemyselného 

výskumu. Investovaním do inovácii v sektore dosahuje vyššiu efektívnosť výroby a 

technologickú úroveň. Trh očakáva schopnosť rýchlo inovovať produkty pri nízkych nákladoch, 

zabezpečovať vysokú výkonnosť, atraktívny a funkčný dizajn produktov, ktorý sa odvíja od 

dopytu zákazníkov. 

 Elcom sa v skupine partnerov s talianskym vedením zúčastňuje na projekte "Priemysel 

4.0 pre malé a stredné podniky". Zo Slovenska je v projekte aj Technická univerzita v Košiciach 

a jedným z partnerov je MIT (EU Publications Office, 2021). Konkrétne sa v jeho rámci riešia 

otázky inteligentnej výroby a logistiky pre malé a stredné podniky v kontexte schopnosti 

prispôsobenia individuálnym odlišnostiam dopytu. Koncept priemyslu 4.0 odkazuje na štvrtú 

priemyselnú revolúciu a technologický vývoj, ktorý popri zabudovaných tradičných systémoch 

presadzuje príklon ku kybernetickým systémom. Ciele projektu možno zhrnúť aj ako vývoj 
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adaptabilných modulárnych výrobných a logistických systémov. Tieto by mali integrovať 

udržateľné pokročilé výrobné technológie, vrátane podpory automatizácie a interakcií medzi 

človekom a strojom. 

 V priemysle štvrtej generácie sa očakáva implementácia nových informačných a 

komunikačných technológií, webových nástrojov za účelom podpory nástupu inteligentných, 

autonómnych a učiacich sa tovární. Výrobcovia totiž už dnes čelia nemalej výzve 

individualizovaného a dynamického dopytu. Ten vyžaduje neustále prispôsobovať portfólio 

produktov. Výzvou do budúcnosti odvetvia je prenos odborných znalostí a technológií priamo 

do siete flexibilných malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky sú dôležitou 

súčasťou zdravého hospodárstva. Majú nezastupiteľnú pozíciu v rozvojových programoch 

na posilnenie konkurencieschopnosti podnikov. Potenciál priemyslu 4.0 je značný, ale vážnym 

limitom sa zdá zatiaľ byť nedostatok konkrétnych modelových aplikácií v malých a stredných 

podnikoch. 

 Aktéri projektu sa zameriavajú na prekonanie deficitu vytvorením medzinárodnej 

interdisciplinárnej výskumnej siete. Postupne sa venujú identifikácii potrieb v inteligentnej 

výrobe, tvorbe adaptabilných koncepcií a návrhových riešení pre výrobné a logistické systémy 

a napokon vývoju vhodných organizačných a obchodných modelov vybudovaných okolo nich. 

Tento projekt kombinuje perspektívu ekonomických vied v špecializácii na produktivitu, 

obchodné modely v oblasti podnikania a manažmentu, oblasť automatizácie v sociologickej 

doméne priemyselných vzťahov s presahom do politologického štúdia spoločenských 

transformácií. 

 

2J Antennas (Bardejov) 

Spoločnosť 2J Antennas je podľa vlastnej prezentácie na webe (2J Antennas, 2021) globálnym 

dodávateľom antén, ktorého cieľom je dodávať inovatívne technológie. Okrem ponuky 

klasických antén obsahuje ich katalóg aj sériu vysoko kvalitných alternatív, ktoré sú založené 

na najmodernejších technológiách. Ich ponuka vyhovuje rýchlo sa rozvíjajúcemu 

bezdrôtovému odvetviu. Okrem toho sa zameriavajú na segment meracej techniky, navigácie, 

senzorov internetu vecí, námornej dopravy, telematiky, automatizácie a iným segmentom. 

Svoje riešenia výrobca prispôsobuje vývoju a nevyhnutne napĺňa požiadavky rôznorodých 

praktických aplikácií. 

 Vďaka internému výskumu a vývoju je možné maximalizovať efekt pre zákazníkov cestou 

rýchlych prototypov a procesu certifikácie. Ich vývojové tímy pracujú v súčasnosti na Slovensku 

a vo Veľkej Británii. Pre americký trh spoločnosť otvorila kanceláriu technickej podpory a 

predaja vo Phoenixe. Spoločnosť využíva portfólio moderných inžinierskych nástrojov, 

simulačného softvéru, 3D tlač. Moderné nástroje pomáhajú skrátiť fázu dizajnu, ktorá umožňuje 

technickému tímu pohotovo zareagovať a efektívne expandovať, aby uspokojili potreby 

odberateľov. 
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Tatravagónka (Poprad) 

Spoločnosť Tatravagónka vníma podľa vlastného profilu na webe, že pilierom úspechu na trhu 

je dnes interný výskum a vývoj. Svoj konštruktérsky tím považuje za lídra v európskom sektore 

nákladných vagónov a podvozkov. Vzhľadom na charakter tohto trhu, ich riešenia sa vždy 

pripravujú pre konkrétneho zákazníka na báze do istej miery štandardného portfólia výrobkov 

alebo celkom unikátne, podľa požiadaviek zákazníka. Súčasťou katalógu je vývoj špeciálnych 

typov vagónov, podvozkov a súvisiacich zariadení (Tatravagónka Poprad, 2021). Nákladné 

vagóny a podvozky odkúšané a certifikované pre železnice v Európe, v Rusku, Afrike, 

na Blízkom Východe a v USA. Spoločnosť tým do istej miery sama ovplyvňuje vývoj a trend 

v sektore nákladnej železničnej dopravy. Realizuje dynamické simulácie svojich technických 

riešení, zefektívňuje hlučnosť, hmotnosť, energetickú efektivitu vagónov a podvozkov. 

 Tatravagónka je aktuálne zapojená do európskych projektov "Freightrail". Ich 

predmetom je modernizácia európskej železničnej nákladnej dopravy a vývoj inovácií 

zameraný na prevádzku v spoločnom železničnom priestore (EU Publications Office, 2021). 

Projekty sa realizujú v sieti partnerov s nemeckým vedením a účasťou koncernu Bombardier. 

Očakáva sa, že plánované výskumné činnosti prispejú k efektívnejšej železničnej nákladnej 

doprave. Logistický reťazec by sa mal automatizovať prostredníctvom inteligentného 

vybavenia a železničných terminálov. Tie by mali umožňovať poskytovanie presných 

prevádzkových údajov operátorom a koncovým zákazníkom. Vývoj technológií dôležitých 

pre sektor nákladnej železničnej dopravy nadväzuje na výsledky dosiahnuté 

v predchádzajúcich projektoch výrobcov dopravných zariadení pre nákladnú železnicu. 

 Digitalizácia a automatizácia nákladnej železničnej dopravy v Európe je strategicky 

dôležitá. Len málo druhov dopravy je rovnako efektívnych a ekologických tak ako železnice, 

pokiaľ ide o prepravu tovarov na veľké vzdialenosti. Nové technológie majú zámer zvyšovať 

udržateľnosť nákladnej dopravy. Konkrétne sa činnosti zameriavajú na vývoj automatických 

spriahadiel na spájanie vagónov a vybavenie vlakov novými telematickými zariadeniami 

pre lepšiu realizáciu údržby. Nové metódy by sa mali využívať aj v oblasti plánovania 

cestovných poriadkov a optimalizovaných kapacít pomocou softvérom naplánovanej 

nákladnej dopravy. Skúmajú sa možnosti flexibilného pohonu vlakov s cieľom znížiť 

prevádzkové náklady. Umiestnenie dodatočných lokomotív medzi nákladné vozne by malo 

vlakom umožniť pohyb ťažkého nákladu aj bez rizika vykoľajenia. Zavedenie týchto trendov 

do prevádzky by malo výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť železnice v Európe. 

 Zlepšenie ekosystému nákladnej dopravy bude možné dosiahnuť zameraním sa 

na rôzne technologické výzvy. Automatické spriahadlá pripojené na internet by mali 

v budúcnosti premeniť celý proces zostavovania vlakov. Zmeniť by sa mal aj proces údržby, 

aby bol založený na prenose, spracovaní a vyhodnotení všetkých potrebných informácií. 

Lepším plánovaním cestovného poriadku by dopravní operátori mohli zvýšiť celkovú kapacitu 

a presnosť výkonov, pričom by mali mať možnosť sieť spravovať v reálnom čase. V logistickom 
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reťazci by sa malo integrovať prevádzkové plánovanie aj v námorných a ričnych prístavoch 

a v termináloch železničnej siete. Neefektívne miesta by sa tým mali minimalizovať. 

 Budúci dizajn nákladného vozňa je kľúčom k tomu, aby bolo možné dosiahnuť lepšiu 

spoľahlivosť nákladnej dopravy a zvýšiť vyťaženie vlakov. Počíta sa s budúcimi elektrickými 

nákladnými lokomotívami vo flexibilnom systéme nákladného pohonu a s podstatne nižšími 

prevádzkovými nákladmi, ako je možné dosahovať dnes. Nové nákladné vlaky s viacerými 

lokomotívami umožnia zostaviť nákladné vlaky do dĺžky jeden a pol kilometra. Nový systém 

riadenia dopravy by mal zvyšovať kapacitu, presnosť a optimalizovať energetické nároky 

železničného systému. 

 

Ekoservis Slovensko (Poprad) 

Spoločnosť Ekoservis sa podľa vlastného profilu (Ekoservis Slovensko, 2021) technologicky 

zaoberá čistením odpadových vôd. Vykonáva činnosti v oblasti dizajnu technologických 

zariadení, výroby, dodávky, montáže, technologického servisu a ich prevádzkovania. Pôsobí 

v regióne dlhodobo, rieši potreby stavebných investorov a požiadavky stálych aj nových 

zákazníkov na základe certifikácií a expertíz. Portfólio produktov pre čistenie odpadových vôd 

ponúka riešenia domových čistiarní, kontajnerových čistiarní, obecných a veľkých čistiarní, 

odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a rôzne šachtové systémy. 

 Vo výskumnej sfére sa zaoberala vývojom membránového modulárneho filtračného 

systému (EU Publications Office, 2021). Zámerom jej projektu bolo vyriešiť technologický 

systém čistenia odpadových vôd pomocou tzv. plošných membrán. Výsledky by mali byť 

využiteľné v komunálnych a priemyselných čistiarňach odpadových vôd tak, aby spĺňali náročné 

požiadavky kvality vody na kúpanie. Technológia prispieva priamo k ochrane vôd a vodných 

zdrojov, k opätovnému použitiu odpadových vôd a k zlepšeniu kvality vody vo vodných tokoch 

a nádržiach. Cieľom projektu bolo zaviesť do praxe proces membránovej filtrácie. Možnosti 

využitia membránovej filtrácie sú široké - od mikro-mierky jedného rodinného domu, až 

po úpravne vody s kapacitou odpadovej vody pre mestá s viac ako sto tisíc obyvateľmi. Tento 

zámer kombinoval prvky výskumu v oblasti hydrológie s environmentálnym inžinierstvom 

v oblasti procesov čistenia odpadových vôd, s automatizáciou a riadiacimi systémami 

v strojárstve a technológiách. 

 

Cviker (Poprad) 

Spoločnosť Cviker vyvíja a prevádzkuje digitálnu platformu Akular. Ponúka služby pre potreby 

stavebníctva a realitného trhu (Crowdberry, 2021). Zámer sa rozvíja najmä okolo funkcie 

vizualizácie trojrozmerných modelov v rozšírenej realite. Cez mobilné zariadenia dáva 

používateľom schopnosť znázorniť si modely budov a technickej infraštruktúry v skutočnej 

alebo zmenšenej veľkosti a v kontexte skutočného okolia ešte vo fáze zámeru, pred začiatkom 
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výstavby. Architekti, projektoví manažéri, developeri alebo verejnosť si môže zobraziť a 

porovnať viaceré alternatívy návrhu. Platforma je integrovaná s prostredím Autodesk BIM360. 

Cviker už má za sebou úspešné projekty v spolupráci s americkými developermi a absolvovala 

aj americký startup akcelerátor "Smart City Works" (Nemec, 2019). 

 V súčasnosti sa sústredí na rast vývojového tímu na Slovensku. Má širšiu víziu rozvíjať 

väčšiu komunikačnú platformu, ktorá prinesie do stavebníctva a realít viac transparentnosti, 

efektívnejšie procesy, úspory a napokon viac spokojnosti. Obvyklý spôsob zdieľania obsahu 

stavebných plánov a modelov je dnes roztrieštený, zdĺhavý a netransparentný. Pracovné verzie 

sa klientom komunikujú na osobných stretnutiach, nákladnými prezentačnými videami 

bez možnosti efektívnych opráv. V stavebnom procese majú svoje záujmy však aj iní aktéri – 

samosprávy, regulačné inštitúcie, sieť stavebných firiem a dodávateľov a napokon verejnosť 

v území, ktoré investícia navždy zmení. 

 Integrovaná platforma je nástroj najmä na zdieľanie komplexných modelov 

plánovaných stavieb a infraštruktúry. Používatelia si cez aplikáciu dokážu modely zobraziť 

v reálnej veľkosti a v kontexte reálnej polohy. Môžu si prezrieť viaceré varianty modelov, rôzne 

fasády, obklady, zobraziť modely z rôznych smerov, za rôznych svetelných podmienok počas 

dňa. Lokalizácia na konkrétnej parcele umožňuje vsadiť modely do kontextu reálneho okolia 

priamo na mieste, kde bude zámer skutočne raz stáť. Rozhodovanie klientov a miest môže byť 

vďaka ich službe kvalitnejšie a rýchlejšie. Virtuálna realita umožní zažiť a posúdiť prostredie, 

ktoré vznikne až v budúcnosti. 

 Úspešný projekt začal vznikať pred niekoľkými rokmi v popradskom coworkingu 

Fitcubator. Získal podporu "Slovak Smart City Cluster" a mesta Poprad. S vládnou podporou 

tím strávil v startup akcelerátore vo Washingtone. Odborníci využili nové skúsenosti a kontakty 

a vďaka nim zrealizovali viaceré pilotné projekty. Svoju platformu poskytli niektorým mestám 

na Slovensku bezplatne. Spoločnosť a jej projekt vlastnia atraktívny koncept s potenciálom byť 

dôležitým hráčom na globálnom trhu vo svojej oblasti (Poprad dnes 24, 2019; Slovak Spectator, 

2019).  

 

Seak (Prešov) 

Elektrotechnická spoločnosť Seak sa venuje okrem iných svojich projektov aj segmentu 

inteligentného mesta a urgentnému problému nabíjacích staníc pre elektromobily. Spoločnosť 

vníma podľa vlastnej prezentácie na webe (2021) ako príležitosť, že hustota verejných 

nabíjacích staníc v mestách nepostačuje očakávanému nárastu tejto technológie. Okrem iných 

aspektov problému, na sídliskách si obyvatelia ani nemôžu nainštalovať vlastné nabíjacie 

stanice. Chýbajú na verejných parkoviskách, na plochách pred nákupnými centrami, 

reštauráciami, školskými zariadeniami. Seak vyvinul svoje vlastné a dostupné nabíjacie stanice, 

ktoré by umožnili rozvoj tejto novej mestskej infraštruktúry za cenovo dostupných podmienok. 

Ich technológia dokáže využiť už všadeprítomnú sieť pouličného osvetlenia a integrovať 

verejné nabíjacie stanice do stožiarov lámp. Obyvatelia by si mohli nabíjať svoje vozidlá tam, 



Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch Slovenska 
 

 14 

kde obvykle parkujú – na mieste bývania, práce alebo kdekoľvek inde. Za cenu obvyklej DC 

nabíjacej stanice je podľa spoločnosti možné vybudovať sieť viac ako päťdesiatich AC staníc 

integrovaných do stĺpov pouličného osvetlenia v rezidenčnej zóne. 

 Nabíjacie stanice pre elektromobily namontované na stĺpoch pouličného osvetlenia 

komunikujú s informačným systémom od tejto spoločnosti. Počas dňa, keď je osvetlenie 

v uliciach v pohotovostnom režime môže byť celá kapacita siete k dispozícii pre vozidlá. V noci 

sa časť kapacity využije na svietenie a zvyšok opäť na nabíjanie vozidiel. Inteligentnou 

reguláciou intenzity  svetla v čase a na takých miestach, kde nie je potrebná po celú noc sa dá 

ešte viac navýšiť výkon, ktorý môže smerovať do elektromobilov. Spoločnosť na svojom riešení 

už spolupracuje s viacerými platobnými bránami operátorov v tomto trhovom segmente. 

 Systém dokáže integrovať s ich platobnými systémami. Originálne riešenie 

inteligentného osvetlenia s nabíjacou stanicou pre elektromobily získalo ocenenie "Urbis 

Smart City" v Brne v roku 2018. Ocenili jednoduché nasadenie nabíjacích staníc do existujúcej 

siete bez inštalácie dodatočných prvkov a automatickú reguláciu odberu elektrické energie. 

Aplikácia StreetLite ponúka kontrolu nad osvetlením priamo pre samosprávy. Softvérová 

služba má jednoduché ovládanie, ktoré riadi intenzitu osvetlenia a jeho harmonogram. Dá sa 

ním na diaľku skontrolovať funkčnosť lámp. Pre ovládanie aplikácie StreetLite je potrebný iba 

web. Aplikácia automaticky rozpozná a upozorní na poruchy svietidiel a uľahčí prácu s údržbou 

zobrazením súradníc jednotlivých lámp na mape. 

 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (Poprad) 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov sa venuje v projekte "Step" problémom okolo energetickej 

chudoby (EU Publications Office, 2021). Pre zabezpečenie adekvátnej životnej úrovne a zdravia 

ľudí je nevyhnutné energeticky zabezpečiť v zime primerané teplo, v lete ochladzovanie, 

svietenie a napájanie spotrebičov. Energetická chudoba nastáva, ak domácnosti trpia 

nedostatkom energetických služieb. Povedomie o energetickej chudobe v Európe 

v poslednom čase rastie a otázka sa čoraz viac začleňuje do plánovania súvisiacich činností 

medzinárodných verejných inštitúcií. Projekt vytvára priamy kontaktuje energeticky 

chudobných spotrebiteľov v krajinách s najvyšším výskytom uvedeného aspektu nerovnosti 

v životnej úrovni. Vytvára národné siete poradcov a poskytuje kvalifikovanú asistenciu 

energeticky chudobným domácnostiam. 

 Riešenie energetickej chudoby je ambiciózny a replikovateľný model, ktorý sa zakladá 

na osvedčených prístupoch k riešeniu energetickej chudoby. Vďaka syntéze skúseností 

spotrebiteľských organizácií v oblasti energetiky a spotreby a konsolidácii najlepších postupov 

z minulých projektov v oblasti energetickej chudoby má tento projekt ambíciu zmierniť 

energetickú chudobu v deviatich krajinách. K zmene spotrebiteľského správania by malo dôjsť 

prostredníctvom dôveryhodného a individualizovaného poradenstva poskytovaného priamo 

domácnostiam a uplatňovaním nízko-nákladových riešení energetickej účinnosti. Dobre 

fungujúce siete poradcov zo spotrebiteľských organizácií by sa mali dostať do priameho 



Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch Slovenska 
 

 15 

kontaktu so spotrebiteľmi už v štádiu rizika energetickej chudoby. Zlepšenie životných 

podmienok domácností, ktoré žijú v energetickej chudobe by malo nastať prostredníctvom 

zmeny správania a opatrení energetickej účinnosti bez nákladov alebo len s nízkymi nákladmi. 

 Aj prostredníctvom nízko-nákladových opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti, ako 

sú informačné kampane a tipy na úspory nákladov by má projekt potenciál znížiť účty 

za energie pre spotrebiteľov a priniesť úspory energeticky chudobným. Projekt má ambíciu 

prinášať dlhodobé vplyvy na udržateľnosť svojho zámeru. 

Fitcubator (Poprad) 

Fitcubator je nezisková organizácia, ktorá sa snaží o vytvorenie talentovanej komunity mladých 

ľudí s prepojením na odborníkov v oblasti IT (Fitcubator, 2021). Sústreďuje sa na netradičné 

myšlienky, ktoré majú nádej ekonomicky zhodnotiť dostupnú podporu. Pomáha rozvíjať okolitý 

región, organizuje podujatia, workshopy, diskusie na témy neustále rozvíjaných informačných 

technológií a ich súčasnému marketingu. Svoju misiu formulujú okolo podpory spájania 

komunity tvorivých ľudí v regióne prostredníctvom vzdelávania, poradenských služieb a 

podpory v priestoroch inkubátora. Mali by poskytovať pomoc v rozbiehanom podnikaní aj 

realizácií inovatívnych podnikateľských zámerov. Do regiónu sa snažia dostať viac aktérov v IT 

priemysle, motivovať mladých ľudí ostať v regióne žiť a pracovať na vlastných projektoch. 

Okrem toho sa snažia pomáhať školám vo vzdelávaní v oblasti IT kompetencií. 

 Mesto Poprad vyhlásilo na prevádzkovanie vlastného priestoru súťaž pre organizácie, 

ktoré majú skúsenosti s riadením startupov a prevádzkou coworkingu. Myšlienkou mesta bolo, 

aby na jednom mieste vzniklo niekoľko desiatok pracovných miest, ktoré dajú mladým ľuďom 

priestor na sebarealizáciu a možnosť pracovať nepriamo pre samosprávu – cestou vývoja 

aplikácií, spracovania dotazníkov z rôznych oblastí mestského života. V meste bol zistený zjavný 

trend, že tvorcovia úspešných komerčných projektov z mesta v krátko čase odišli do iných 

regiónov. Nemali priestor na rozvoj ani podporu a tomu mesto chce v budúcnosti zabrániť 

(Sýkora, 2018). 

 

Regionálne poradenské a informačné centrum, Prešov 

Regionálne poradenské a informačné centrum pôsobí v regióne Prešova dlhý čas, už 

od  začiatku 90. rokov. Je platformou, ktorej členmi sú v súčasnosti štyri firmy a mesto. Zaoberá 

sa podporou podnikania a poskytuje svoje služby v partnerstve so Slovak Business Agency, 

Slovenskou asociáciou podnikateľských a technologických inkubátorov, Národnou agentúrou 

pre rozvoj podnikania, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. V regióne 

spolupracuje s Prešovskou regionálnou samosptrávou a Technickou univerzitou v Košiciach. 
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