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Slovensko sa opäť rozhoduje 
Slovensko ide po ceste, zľava či sprava ohraničenej globálnym dianím, vydláždenej 

dobrým, alebo zlým obdobím, podľa toho, či sa svetovej ekonomike darí viac, alebo menej. 

Dôležitým míľnikom bol marec 2020 a všetko čo po ňom nasledovalo. Dovtedy bežný sled 

udalostí sa zmenil do nepredvídateľných krokov a rozhodnutí majúcich jediný primárny 

cieľ, zabrzdiť šírenie pandémie neznámeho vírusu. 

Marcová výmena slovenskej vládnej garnitúry bola ďalším okamihom, od ktorého sa 

začalo opäť viac hovoriť o smerovaní krajiny. Tak ako Európa rieši situáciu globálnej 

stagnácie, aj Slovensko je vystavené tlaku potreby zvyšovať svoju výkonnosť 

a konkurencieschopnosť, ak chce byť súčasťou elitnej skupiny krajín sveta. 

Krízy prinášajú príležitosti a toto pravidlo potvrdila aj pandémia, najmä v podobe 

európskeho plánu obnovy a odolnosti, zacieleného na reštart ekonomík krajín EÚ. 

Slovensko na vlne prílevu miliardových grantov okamžite spozornelo a téma reforiem sa 

stala rýchlo dominantnou, najmä ak ich súčasťou majú byť investičné projekty. Tie sa 

očakávajú primárne do odvetví s vysokou pridanou hodnotou, na stole je konkrétna 

priorita uplatniť zelené a digitálne inovácie. Výsledkom má byť dlhodobo udržateľná 

a prosperujúca ekonomika, zdravšia planéta a vyššia kvalita života. 

Slovensko stojí na ďalšom míľniku a rozhoduje sa, čo je najdôležitejšie zmeniť, čo mu 

prinesie ďalší rozmach a prosperitu. Moment, kde nemôže stáť dlho a musí sa rozhodnúť 

správne. Bod, z ktorého je nutné vidieť kam a ako smerovať ďalej, čo a aký život chce 

ponúknuť pre budúcnosť. 

 

 

Igor Šenkarčin, driving.digital  

https://drivingdigital.org/
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Manažérsky súhrn 
Slovensko potrebuje nový výkon.  

Správa o Slovensku 2020, ktorú každoročne zverejňuje Európska komisia uvádza, že 

Slovensko zaostáva v oblastiach, kľúčových pre budúci rast. Sú nimi najmä kvalita 

verejnej správy, vzdelávanie, veda, výskum, inovácie, vyrovnávanie regionálnych 

rozdielov, kvalita životného prostredia. Slovensko, tak ako zvyšok sveta, zároveň čelí 

klimatickým zmenám a digitálnej transformácii. Závery EK potvrdzujú aj každoročné 

analýzy konvergencie Slovenska vypracované NBS, najmä v podobe klesajúceho trendu 

v produktivite a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Plán obnovy a odolnosti 

Slovenska je na pozadí globálnej pandémie, príležitosť pre zotavenie a pokračujúci rast 

slovenského hospodárstva. 

Príležitosti na pozadí pandémie. 

Európska komisia s cieľom pomôcť napraviť hospodárske a sociálne škody spôsobené 

pandémiou koronavírusu, naštartovať európsku obnovu a chrániť a vytvárať pracovné 

miesta, navrhla v rámci nástroja Next Generation EU (NGEU) rozsiahly Plán obnovy pre 

Európu. Na to, aby členské štáty získali podporu z Mechanizmu na podporu obnovy a 

odolnosti musia vypracovať národné plány podpory obnovy a odolnosti, v ktorých 

stanovia svoje programy reforiem a investícií do roku 2026. Pre Slovensko to znamená 

možnosť čerpania 6,84 mld. €, podmienkou sú reformy a investičné projekty zamerané 

na zelenú a digitálnu transformáciu do udržateľnejšej a odolnejšej ekonomiky. 

Inteligentná mobilita je novým priestorom. 

Globálna doprava 21. storočia sa mení na novo vznikajúce odvetvie inteligentnej mobility. 

Doprava dnešnej doby, to sú nové, stále viac autonómnejšie a komunikujúce vozidlá, 

ekologické pohony, dopravná infraštruktúra a služby využívajúce digitálne technológie. 

Pre Slovensko to znamená nový priestor a nové možnosti s množstvom pozitívnych 

efektov. Vzniká nové podnikateľské prostredie, s dopytom po spolupráci s výskumom a 

nových inováciách. Slovensko do globálnej ekonomiky prispieva najmä automobilovým 

priemyslom, do sveta prenikli aj slovenskí dodávatelia softvérov a služieb, založených na 

digitálnych technológiách. Slovensko má bohatú a vo svete akceptovanú tradíciu kvalitnej 

strojárskej výroby so solídnym odborným zázemím. Stavať na tradícii, existujúcich 

výsledkoch a rozvíjať ich ďalej, je rozumnou cestou pre obnovu trvalého rastu a stability 

slovenského hospodárstva. 

Vzdelávanie a výskum podporuje slovenský priemysel. 

Príklady úspešných vzdelávacích systémov, ktorých výsledkom je vzdelaná populácia 

pripravená na život; veda posúvajúca vývoj ľudstva a výskum, reagujúci na požiadavky 

doby dlhodobo potvrdzujú, že základom a podstatou dobrých výsledkov je úzka väzba na 

ekonomiku a potreby praxe. Finančná podpora z verejných zdrojov je dôležitá, sama o 

sebe ale nestačí. Bez prepojenia s ostatnými prvkami fungovania štátu bude neúčinná.  

Potreba ľudstva premiestňovať sa a presúvať tovary a materiál bola vždy prvotným 

impulzom určujúcim jeho vývoj. Dnes doba vyžaduje väčšie rýchlosti a komfort, musí 

reagovať na nové požiadavky bezpečnosti, v popredí sú ekologické výzvy. Odpoveďou sú 

nové technológie a inovácie s uplatnením na novovznikajúcich trhoch inteligentnej 
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mobility. Vzniká nová štartovacia čiara, pre slovenský priemysel šanca uplatniť svoje 

tradičné know how a oprieť sa o dlhoročné odborné zázemie v strojárstve, energetike, 

chémii a ďalších technických odboroch, kedysi významných v rámci slovenského 

vysokoškolského vzdelávania. Nové požiadavky vedú k novým študijným odborom, 

vzdelávanie začne reagovať na potreby hospodárstva. 

Štátne zákazky pre reštart Slovenska. 

Na konci apríla 2021 budú európske inštitúcie rozhodovať o Pláne obnovy a odolnosti 

Slovenska. Budú hodnotiť jeho príspevok k zelenej a digitálnej transformácii, budú 

skúmať, ako bude podporovať zvyšovanie výkonnosti slovenskej ekonomiky. Reformy 

samy o sebe stačiť nebudú, očakávajú sa veľké investičné projekty, ktorých významnou 

súčasťou budú digitálne technológie, ktoré budú prispievať k životnému prostrediu. 

Zároveň to musia byť projekty posúvajúce slovenské hospodárstvo na vyšší stupeň 

znalostnej ekonomiky, postavenej na vlastnom know how, inováciách uplatniteľných na 

domácich a zahraničných trhoch. 

Doprava tak ako aj zdravotníctvo a školstvo volajú dlhodobo po investíciách a zlepšení. 

Tri oblasti priamo ovplyvňujúce každodenný život, tri oblasti v priamej zodpovednosti 

štátu. Všetky sú dôležité, každá je prioritou a každá má svoj podiel na príspevku pre 

národnú ekonomiku a čistejšiu planétu. Bez zdravej a vzdelanej populácie nie je možné 

rozvíjať štát, bez dopravy nie je možná ekonomika, spoločenský život. Inteligentná 

mobilita prispieva k rozvoju zdravia, vzdelanosti, posúva krajinu do 21. storočia. 
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1. Okrúhly stôl driving.digital 2020 v kocke 
Využitie domácich digitálnych a zelených inovácií v doprave bol hlavnou témou odbornej 

diskusie s názvom Inteligentná mobilita – šanca pre Slovensko. Druhý ročník 

okrúhleho stola driving.digital 2020 sa konal 22. septembra v komplexe X-BIONICS 

Šamorín, v rámci podujatí Európskeho týždňa mobility. 

Hlavným cieľom podujatia bolo upozorniť na možnosti slovenského priemyslu 

a výskumu a zmobilizovať všetkých nositeľov potenciálu využitia inovácií inteligentnej 

mobility pre ich uplatnenie v Pláne obnovy a odolnosti Slovenska a ďalších finančných 

mechanizmov EÚ v oblasti rozvoja verejnej dopravy a priemyselných odvetví Slovenska. 

Inteligentná mobilita (smart mobility) je globálne jednou z najdynamickejšie sa 

rozvíjajúcich oblastí, s množstvom inovácií nachádzajúcich uplatnenie vo všetkých 

odvetviach spojených s dopravou osôb a preprave tovarov ( ďalej len doprava*) ). 
*) Global Industry Classification Standard 

Na inteligentnú mobilitu je množstvo náhľadov a prístupov. Pre účely odbornej diskusie 

predstavili v úvode Igor Šenkarčin a Michal Bodnár, organizátori podujatia, bližšiu 

špecifikáciu inteligentnej mobility a jej rámec „VEIS“ - štyri základné bloky, oblasti 

tak, ako ich vníma združenie driving.digital: 

• Vozidlá (Vehicles): inovácie výroby vozidiel a ich podporných prevádzkových a 

servisných činností vedúcich k autonómnej a vzájomne prepojenej doprave. 

• Energie a pohony (Energy & Powertrain): inovácie vedúce k novým, ekologicky 

kvalitatívne výrazne čistejším a účinnejším pohonom vozidiel. 

• Infraštruktúra (Infrastructure): inovácie a prístupy zvyšujúce priepustnosť, 

bezpečnosť a odolnosť dopravných ciest a uzlov.  

• Služby (Services): inovácie zvyšujúce dostupnosť, komfort a kvalitu dopravy pre 

verejnosť, firmy, štátnu a verejnú správu (MAAS) 

Každá oblasť je priestorom pre uplatnenie inovácií, samostatne alebo v prepojení, 

spolu vytvárajúce ucelený ekosystém inteligentnej mobility.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Industry_Classification_Standard
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1.1 O čom sa hovorilo 
Podujatie, za účasti významných aktérov slovenského priemyslu, akademického sektora 

a predstaviteľov štátu, otvoril podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger. 

V príhovore plnom entuziazmu potvrdil odhodlanie vlády zmeniť nepriaznivý trend a 

krajinu nasmerovať k prosperujúcej ekonomike.  

„Mám plán, ktorý pošle 

verejné financie do verejnej 

infraštruktúry a súkromné do 

privátnych projektov. 

  

Sme vláda, ktorá chce štruktúru 

ekonomiky a jej odvetvia 

skutočne zmeniť." 

Eduard Heger, minister financií 

 

 

Minister dopravy Andrej Doležal sa sústredil na 

výrazný investičný dlh v infraštruktúre dopravy 

a vyzdvihol význam plánu obnovy, bez ktorého by 

investície do modernizácie neboli možné. 

„Uvedomujeme si obrovský investičný dlh. Čo sa 

týka plánu obnovy, gro financií pôjde na zelenú 

dopravu, teda najmä do železničnej infraštruktúry.“ 

Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby 

Moderovaná diskusia prebehla v troch diskusných 

blokoch: 

• Plán obnovy, jeho kreovanie, podmienky čerpania 

finančných prostriedkov, súlad s ostatnými 

schémami financovania, atď.. 

• Využitie potenciálu inovácií slovenského 

priemyslu a výskumu v oblasti inteligentnej 

mobility pre rozvoj priemyslu a dopravy na Slovensku. 

• Podmienky pre vytvorenie účinného prepojenia priemyslu a výskumu, s inovačnými 

výstupmi, uplatniteľnými v reálnej praxi. 

Témy jednotlivých blokov sa v dynamickej debate rýchlo preniesli do príspevkov 

a reakcií hostí v odbornom paneli. Jeho súčasťou boli v úvodnej časti aj politici a neskôr 

sa k debate pripojili ďalší experti a lídri z radov delegátov. V porovnaní s rokom 2019  sa 

už menej diskutovalo o byrokracii a nedostatku peňazí a nehovorilo sa mnoho ani 
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o samotných technológiách. Vecná debata sa niesla v znamení súčasnej situácie, ktorá sa 

bezprostredne dotýka aj Slovenska. Bolo cítiť záujem hovoriť otvorene o podstate 

problémov, o nevyhnutnosti systémového pohľadu na ďalší vývoj ekonomiky Slovenska. 

O zmenách, ktorými si krajina musí prejsť, ak má byť moderným, prosperujúcim a vo 

svete rešpektovaným hráčom. 

„Táto debata sa mi veľmi páči, snaží sa nalievať 

čistého vína“ Peter Sádovský, ZAD 

 

V popredí diskusie boli témy vízie a jednoznačne 

nastavených a celospoločensky akceptovaných 

dlhodobých priorít od ktorých sa odvíjajú ciele, 

akčné plány a nevyhnutné opatrenia. Konkrétne 

príklady zástupcov priemyslu a výskumu 

poukazovali na nevyhnutnosť zlepšiť podmienky pre 

vznik inovácií a ich uplatnenie v reálnom živote. Doprava v mestách a regiónoch 

Slovenska by už dnes mohla využívať možnosti najmodernejších technológií, 

trendy a príklady je možné vidieť v zahraničí v podobe rozvinutej verejnej dopravy, 

rýchlo modernizujúcej sa infraštruktúry reagujúcej na potreby využitia elektromobility a 

mikromobility, nástupu autonómnej dopravy.  

Problémom dnes nie je dostupnosť technológií. Skutočnou prekážkou dynamickejšieho 

rozvoja na Slovensku, a to nie len v doprave, je popri strategických rozhodnutiach 

štátnikov, ruka v ruke, stále pretrvávajúca zotrvačnosť nastavení a postupov na úradoch 

brániacich uplatniť lepšie a kvalitnejšie riešenia, podporujúce kvalitu životného 

prostredia a zlepšujúce každodenný život. Príspevky hostí okrúhleho stola upriamovali 

pozornosť na obmedzenia z neplnenia termínov alebo ich dlhých lehôt, na zložitosť 

procesov. Hovorilo sa aj o prístupe niektorých štátnych úradníkov, ktorých konanie 

(alebo skôr nekonanie) postup blokuje, alebo od iniciatívy priam odrádza. Pravidlá 

a zaužívaná prax obstarávania akoby zabúdala na princípy dobrého hospodára a skôr 

smerovala proti záujmu mať to najmodernejšie a najlepšie, za najlepšiu cenu. 

Veľká časť príspevkov sa venovala vede, výskumu a vzdelávaniu, a to najmä z pohľadu 

inovácií a podmienok ich vytvárania. Diskusia opätovne potvrdzovala dlhodobo známu 

a pre úroveň kvality všeobecne platnú nevyhnutnosť úzkeho prepojenia vzdelávania, 

vedy a výskumu s potrebami praxe. Trend odlivu odborníkov do zahraničia a zároveň 

stále viac študentov preferujúcich zahraničné univerzity ukazuje, že tento základný 

princíp väzby je na Slovensku narušený. Pohľady hostí okrúhleho stola z priemyslu 

a akademického sektora sa zhodovali v tom, že situácia pre Slovensko nie je priaznivá a 

vyhlásenia politikov v úvode podujatia boli preto vnímané ako povzbudenie. Z radov 

expertov a lídrov odbornej debaty zaznievali názory a podnety na zmenu a zlepšenie 

situácie. Podnikatelia a zástupcovia priemyslu videli riešenia vo vytváraní motivačných 

nástrojov, v lepších podmienkach pre podnikanie a v lepšej podpore zo strany štátu. 

Z prostredia akademikov prichádzali hlasy podporujúce užšiu zomknutosť univerzít 

a vzájomnú spoluprácu. 
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Každodenná skúsenosť z reálnej praxe a konkrétne 

výsledky spolupráce aj v podobe živých ukážok v rámci 

EXPO, sú potvrdením, že pre pripravovaný Plán obnovy 

a odolnosti Slovenska môžu byť podnety účastníkov 

odbornej diskusie driving.digital, reálnym a pre Slovensko 

užitočným prínosom. 

 

„Ja by som si veľmi prial, aby sa tu povedané slová aj 

skutočne naplnili.“ Juraj Sinay, TUKE 
 

 

  

Digitálne a zelené technológie sú základom inovácií modernej dopravy. 
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1.2 Čo bolo možné vidieť 
Súčasťou podujatia bolo EXPO, ktoré umožnilo prehliadku živých ukážok slovenského 

výskumu a vývoja, príkladov možností a výsledkov spolupráce slovenského priemyslu, 

univerzít a výskumných inštitúcií. Účastníci si mohli vyskúšať jazdu technickým 

prototypom autonómneho auta zostaveného v spolupráci STU a Siemens. Mohli si tiež na 

chvíľu sadnúť do lietajúceho auta a predstaviť si let vo vozidle slovenskej firmy 

Aeromobil, ktorá má ambíciu, ako jedna z prvých na svete, uviesť vozidlo na zahraničných 

trhoch. Hoci rozbeh výroby u oboch týchto ukážok ukáže až čas, v slovenskom výskume 

a vývoji majú význam a zmysel už dnes. Ukazujú, že z ideí a nápadov sa môžu stať 

prototypy a z nich reálne produkty a služby vyrábané na Slovensku a prinášajúce nové 

pracovné miesta. Sú dôkazom, že vývoj a použitie nových technologických riešení nemusí 

zostať len na „papieri“, ale že sa dajú komerčne uplatniť a stať sa súčasťou domácich 

a zahraničných trhov. Nemenej dôležitý je silný impulz pre deti a mládež, pre ktorú sú 

práve takéto projekty zhmotnením ich predstáv a vízií. Stávajú sa inšpiráciou a lákajú k 

štúdiu technických smerov. V neposlednom rade, u nás často podceňovanom, sú pre svet  

ukážkou schopností našich ľudí a pre Slovensko skvelým PR. 

 

Zaujímavou súčasťou produktov inteligentnej mobility zo slovenskej produkcie bola aj 

ukážka dronov spoločnosti FiiHaa Engineering, určených predovšetkým do prostredia 

priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších odvetví. S uplatnením v služebách monitoringu, 

komunikácie, alebo diagnostických pracovísk. Budúcnosť verejnej dopravy naznačil tichý 

ľahký autobus z kompozitných materiálov jazdiaci čisto na elektrický pohon. Spoločnosť 

Mobility and Inovation, ktorá vozidlo vyvíja, plánuje do jeho ovládania zaviesť 

autonómne prvky aj vďaka výsledkom 

slovenského výskumu. Cieľom je autobusy 

homologizovať a uviesť na európske trhy pre 

využitie v bežnej mestskej hromadnej doprave.  

EXPO prinieslo aj ďalšie ukážky inteligentnej 

mobility, napr. novú generáciu elektrických 

motoriek zo segmentu mikromobility od 

slovenského distribútora ANTIK Telecom. 

Vyrábané sú síce v Číne, ale ich dizajn a technické 

špecifikácie pochádzajú zo Slovenska. Účastníci 

okrúhleho stola mali možnosť vidieť aj vozidlo z 
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flotily zdieľaných vozidiel ED Assist, či systémy parkovania novej generácie spoločností 

EEI a PosAm, ktoré sa opierajú o technológie IoT senzorov zo slovenskej produkcie. 

Súčasťou expozície bola aj možnosť oboznámiť sa s podpornými nástrojmi spoločnosti 

SmarTech Solutions zameranými na financovanie výskumu zo slovenských a európskych 

podporných finančných mechanizmov. 

Cieľom EXPO bolo predovšetkým 

potvrdiť záujem a pripravenosť 

slovenských výrobcov spolupracovať 

so slovenskými a medzinárodnými 

výskumnými tímami. Výsledky ich 

spolupráce sú príkladom nového 

portfólia slovenských výrobkov 

a služieb s vlastným know-how, ktoré 

môžu prispieť k rozmanitosti 

a štruktúre slovenského priemyslu. 

Schopnosť nachádzať a uplatniť 

inovácie inteligentnej mobility 

v reálnej praxi vyzdvihol aj 

podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý si na záver podujatia 

nenechal ujsť príležitosť oboznámiť sa so všetkými exponátmi a niektoré si aj osobne 

vyskúšal. 
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2. Päť bodov pre obnovu Slovenska 
Slovensko je krajinou s úspešným príbehom. Vo svojej, pomaly 30 ročnej, novodobej 

histórii má za sebou nepochybne veľa úspechov a postupne získava rešpekt krajiny, 

patriacej do klubu najrozvinutejších štátov sveta. Pre Slovensko, ktoré sa chce rozvíjať 

naďalej ako moderný štát, bude dôležitý nie len objektívny pohľad na zmeny vo svete, na 

jeho smerovanie, ale najmä dostatok odvahy, sebakritiky, vnútornej sebareflexie 

a odhodlania, ktoré mu umožnia prijatie opatrení a krokov v prospech pokračujúceho 

rozmachu a dlhodobej prosperity. 

Každý z účastníkov podujatia driving.digital pôsobiaci vo svojej oblasti pozná úskalia 

a prekážky brániace úspešnejšiemu rozvoju. Priebeh a príspevky odbornej diskusie, ako 

aj živé príklady praktickej spolupráce slovenského priemyslu a výskumu sú obsažným 

zdrojom skúseností, poznatkov a podnetov odborníkov a lídrov pôsobiacich v rôznych 

odvetviach slovenského priemyslu, expertov a riadiacich pracovníkov slovenských 

univerzít a výskumných pracovísk, zástupcov asociácií a združení, ako aj pracovníkov 

verejných inštitúcií, ktorých pôsobenie má vplyv na súčasný stav a najmä na smerovanie 

Slovenska. Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre sústredenie tohoto bohatého 

potenciálu a pre Plán obnovy a odolnosti Slovenska ponúknuť to najdôležitejšie, čo 

zaznelo z podnetov viac ako 165 účastníkov podujatia. 

Odkaz a päť konkrétnych výstupov, ako príspevok okrúhleho stola driving.digital 2020 

v prospech ďalšieho rozvoja Slovenska: 

 

ZMENA JE NEVYHNUTNÁ 

1. Vízia Slovenska je východiskom pre stanovenie priorít a cieľov. 

Pre obnovu Slovenska je vízia nevyhnutnosťou a musí byť súčasťou reformných a 

investičných priorít Slovenska. 

2. Inovácie Made In Slovakia sú akcelerátorom reštartu a rastu ekonomiky.  

Slovenský výskum a priemysel potrebujú, po vzore iných štátov, uchopiteľnú, 

pro-inovačne  stimulačnú politiku. 

3. Digitalizácia a zelené technológie uplatnené vo verejných službách. 

Inteligentná mobilita zasahuje do všetkých odvetví Slovenska, ponúka inovačné riešenia v 

prospech verejných služieb miest a regiónov, je novým priestorom pre zahraničné trhy. 

4. Atraktívne vzdelávanie - realizácia veľkých národných projektov je impulzom pre 

rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu s uplatnením v praxi. 

5. Inovačné projekty súčasťou stratégií – štátne zákazky do rozvoja regiónov a 

verejných služieb oživia slovenský podnikateľský priestor,  sú reštartom Slovenska. 
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2.1 Vízia Slovenska 
Jedným zo zásadných a jednoznačných odkazov diskusie je nevyhnutnosť vízie. Aspoň tak 

znel „väčšinový hlas“ účastníkov okrúhleho stola, z ktorého bolo implicitne cítiť 

požiadavku fungujúceho nástroja, pomocou ktorého bude možné prekonať rozdiely, 

ktoré nás delia od vyspelého sveta.  

Slovensko nezaostáva len v doprave. Každodenné skúsenosti v zdravotníctve, školstve 

a všetkých ďalších oblastiach s priamou kompetenciou a zodpovednosťou štátu dlhodobo 

ukazujú na potrebu priniesť celospoločenskú dohodu v tom, čo je pre kvalitu života na 

Slovensku zásadné a ako sa očakávaná kvalita má dosiahnuť. 

Pohľad do verejne dostupných dokumentov štátu prezrádza, že vízií a stratégií pre 

dopravu ale aj iné odvetvia je pomerne veľa. Ak reakcie zástupcov priemyslu, výskumu, 

ale aj asociácií a dopravných operátorov volajú po vízii, potom problém bude niekde inde 

a stav dopravy na Slovensku, aj v porovnaní s okolitými štátmi, to len potvrdzuje. 

„Potrebujeme víziu, ktorú nemôže zniesť zo stola 

nasledujúca vláda, naopak, takú, ktorú bude každá 

ďalšia vláda povinná plniť a zmysluplne 

aktualizovať“ 

Štefan Rosina, Matador Group 

Popri súhlasných, rezonovali aj postoje 

vyvolávajúce otázniky, či to zas nebudú len ďalšie 

dokumenty odsunuté v dôsledku dynamiky zmien, 

alebo aktuálnej situácie. Bolo cítiť obavu, že nad 

koncepčným rozvojom opäť zvíťazí operatíva 

a „rýchle“ riešenia. 

Rýchlosť technologického vývoja, meniace sa požiadavky a nutnosť riešiť globálne 

ekologické záťaže, nútia meniť strategické postupy. Doba dnes nabáda k víziám so 

štíhlymi stratégiami. Mnohostranové a dogmaticky vnímané dokumenty strácajú v 

rýchlo meniacom sa prostredí význam, ich životný cyklus je príliš dlhý a pre ďalší rozvoj 

môžu byť až brzdou. 

 

„V CERNe sme robili stratégiu v roku 2006 

a podstatné je, že je veľmi konkrétna. 

Najprv sa celosvetovo posudzuje, potom sa 

vyberie konkrétne riešenie a to sa aplikuje.“ 

Branislav Sitár, UNIZA 

 

Vízia určuje všeobecne akceptované priority a ciele, ktoré sa premietnu do ďalších 

rozhodnutí a krokov. Nie len v odvetviach dopravy, ale aj do celého ekosystému 

procesov a kompetencií v štáte, vrátane priorít pre oblasť vedy a priemyslu. 



 

 

14 

 

„Víziou môže byť aj jeden strategický cieľ, a to 

napr. uhlíková neutralita v doprave do určitého 

času. Tento cieľ potom rozmeníme na ďalšie 

opatrenia.“ 

Ludmila Zajková, ZSSK 

Zaostávanie Slovenska je priamym dôsledkom 

absencie vízie. Vízia ktorá funguje je 

výsledkom zjednocujúceho a dlhodobého 

celospoločenského konsenzu a ktorá stojí nad 

volebnými programami politických garnitúr. 

Jej hlavnou podstatou je rozvoj, modernizácia a nová kvalita porovnateľná so špičkou, 

kam sa chce Slovensko zaradiť. Očakáva sa vízia postavená na schopnosti premieňať idei 

a ambície do konkrétnych, merateľných a hmatateľných výsledkov, v prospech 

verejnosti. 

 

 

„Štát musí mať dopravnú politiku, ..riešme príčiny, nie následky.“ 

Branislav Voška, Siemens Mobility 

  

Inteligentná mobilita prináša rozvoj a novú kvalitu dopravy, zviditeľňuje nové 

ciele pre priemysel, nastavuje priority pre vedu a výskum, umožňuje zmeny 

v systéme vzdelávania, vytvára priestor pre nové formy podpory štátu. 

Inteligentná mobilita je uchopiteľnou a realizovateľnou platformou pre víziu 

rozvoja Slovenska. 
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2.2 Inovácie Made in Slovakia 
Inovácie sú dlhodobo v centre stratégií ekonomického rastu v prostredí korporácií, 

rovnako tak aj v stratégiách národných ekonomík. Pre európske hospodárske plány a 

iniciatívy sú inovácie zásadným katalyzátorom reštartu ekonomík. Počas dvoch 

posledných dekád vlády mnohých štátov EÚ vytvárajú priaznivé prostredie pre vedu 

a výskum v snahe akcelerovať inovácie a ekonomický rast. Súčasťou sú podporné 

mechanizmy pre vytváranie kolaboratívnych modelov, zásadných pre aktívnu účasť 

súkromného sektora na investíciách do inovácií. 

2.2.1 Slovensko v pasci svojich nastavení 
Úspešnosť v inováciách je vyjadrená v každoročnom hodnotení Globálneho indexu 

inovácii (GII). V najnovšom hodnotení obsadilo Slovensko 39. miesto, spomedzi 131 

hodnotených krajín. Pred ním sú všetky ostatné krajiny V4. Na čele je Švajčiarsko, za ním 

Švédsko. V prvej desiatke sú z európskych krajín Holandsko, Dánsko, Fínsko. Ďalšími 

štátmi na špičke zoznamu sú Singapur, Izrael, Írsko, Luxemburg, Rakúsko, Nórsko, atď.. 

V prvej dvadsať päťke je aj Česká republika, ktorá predstihla Estónsko. 

 

„Sme malý národ“ 

Výber z rebríčka nie je náhodný, zámerne sa sústreďuje na krajiny, ktorých národy sú 

porovnateľné čo do počtu obyvateľov a vynecháva veľké štáty ako USA, Veľkú Britániu, 

Nemecko, Francúzsko, atď..  

Výber je odpoveďou pre dlhodobý pohľad Slovákov na samých seba, veľkej časti 

populácie a hlasov, ktoré zazneli aj na samotnom okrúhlom stole.   

„Čo my už môžeme na malom Slovensku. Je nás len päť miliónov, 

 nemôžeme konkurovať veľkým národom“ 

Mentálne nastavenie „malého národa“ je pre Slovensko dlhodobou brzdou 

a pascou pre jeho ďalší rozvoj. Bráni ambíciám dosahovať špičkové výsledky, je často 

zdôvodnením a argumentom „prečo to nejde“. 

V protiklade stoja jednotlivci a tímy, taktiež zastúpení aj na šamorínskom podujatí, ktorí 

potvrdzujú, že tzv. malé národy neexistujú a že nie počet obyvateľov, ale veľké ciele, 

odhodlanie a výdrž vedú k úspechom s medzinárodným uznaním a k postupnej 

akceptácii v skupine rešpektovaných národov.  

Celý rad štátov počtom obyvateľstva takmer rovnakým ako Slovensko a pred 

dvoma-troma dekádami s porovnateľnými možnosťami a stupňom rozvoja, je dnes 

špičkou v tvorbe a uplatňovaní inovácií v ich národných ekonomikách. Singapur, Izrael, 

Fínsko a ďalšie sú toho presvedčivým dôkazom. 

  



 

 

16 

 

„Sme automobilová veľmoc“ 

Hospodársky model Slovenska ktorého ťažiskom sú veľkí zahraniční investori ťažiaci 

z výhod slovenského pracovného trhu sa postupne vyčerpáva. Náklady spojené so 

zachovaním rovnováhy na pracovnom trhu čoraz viac potvrdzujú, že ekonomika 

postavená na cene pracovnej sily nemôže byť dlhodobo udržateľná. 

Import technológií pre automobilový priemysel, elektrotechniku, ale aj IKT a ďalšie 

sektory vytváral doteraz dostatočný priestor pre naplňovanie cieľov podnikateľského 

sektora a zároveň uspokojoval potreby lokálneho trhu. Takto to funguje v slovenských 

automobilkách, síce sofistikovaných, ale plne na báze importu technológií a know-how, 

s cieľmi riadenými zo zahraničia. Podobná situácia je v elektrotechnickom priemysle a aj 

slovenské IKT firmy žijú vo veľkej miere z importu technológií a služieb, ktoré 

slovenským zákazníkom sprístupňujú za cenu doplnenú o svoje podporné služby. 

„Na Slovensku sa zničil istý ekosystém, ktorý vedu 

a výskum ťahal v časoch bývalého režimu. My ten 

ekosystém musíme vybudovať odznova, na to potrebujeme 

vedieť, akým smerom sa chceme uberať, ktoré témy sú 

prioritné, kde sa priemysel, veda a výskum majú opätovne 

prepojiť . Toto povedať jasne a konkrétne je úloha štátu.“ 

Martin Jančo, ZAP 

 

Biznis modely založené na importe, výrobe, montáži a reexporte, bez výraznejšej 

potreby vkladu domácich jedinečných riešení viedli postupne nielen k zníženiu 

výkonnosti našej ekonomiky, ale aj k zníženiu potreby rastu odbornosti. 

Podnikateľský priestor uspokojený požiadavkami zahraničných investorov a/alebo tiež 

domácim trhom mal len nízku motiváciu investovať do projektov s uplatnením výskumu 

a inovácií pre náročnejšie trhy. Väzby medzi vzdelávaním a priemyslom sa prerušili, 

univerzity začali „produkovať“ inžinierov k výrobným pásom, výskum nenachádzal, 

alebo len veľmi ťažko, odozvu na strane priemyslu. Ambiciózni študenti začali odchádzať 

do zahraničia, kde po ich expertíze bol dopyt financovaný rozvinutým priemyslom. 

Slovensko sa postupne dostalo do pasce uspokojenia z počiatočných úspechov. 

Nevytvorilo si včas podmienky na nové modely fungovania postavené na 

schopnosti uplatniť sa vlastnými inováciami na domácich a zahraničných trhoch. 

 

 

Ďalším tlakom pôsobiacim na slovenskú ekonomiku sú exponenciálny 

technologický rozvoj, digitálna transformácia a požiadavka zníženia uhlíkovej 

stopy. Tento tlak zásadne mení všetky priemyselné odvetvia, vrátane dopravy. 
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2.2.2 Zmeny prinášajú príležitosti 
Spoločenský tlak, rýchlosť technologického rozvoja a zníženie uhlíkovej stopy – to sú tri 

najdôležitejšie faktory, ktoré menia dlhodobo zaužívané spôsoby fungovania vo všetkých 

oblastiach ľudských činností. Vznikajú produkty a služby s úplne novými vlastnosťami. 

Tradične zameraná výroba sa transformuje do nových odvetví. Otvára sa priestor a trhy 

sa prerozdeľujú v prospech výroby s najvyšším podielom inovácií prinášajúcich 

najkonkurenčnejšie riešenia. 

Svetová doprava v sebe integruje všetky tri kľúčové faktory zmien – ľudstvo sa chce 

pohybovať ešte rýchlejšie a kvalitnejšie a treba riešiť aj bezpečnosť a znižovanie záťaží 

na planétu. Nové technológie umožňujú reagovať na potreby ľudstva a zároveň aj 

zmierňovať negatívne ekologické stopy. 

Automobilky menia portfólia, do čisto strojárskej produkcie výrazne zasahujú digitálne 

technológie. Vlastnosti vozidiel určuje čoraz viac softvér, vznikajú nové systémy a služby 

s vysokou náročnosťou na kybernetickú bezpečnosť. Na trhu sa presadzujú značky, ktoré 

pred 10 rokmi neexistovali. Motory s klasickým spaľovaním sú nahradzované novými 

alternatívnymi pohonmi, dopravná infraštruktúra sa postupne dopĺňa o aktívne digitálne 

prvky zvyšujúce priepustnosť a bezpečnosť. IKT technológie vytvárajú priestor pre nové 

služby, s vysokou pridanou hodnotou pre podniky aj obyvateľstvo. 

„Inteligentná mobilita priniesla za ostatných 30 rokov vo 

svete viac než 230 tisíc patentov. Mobilita a doprava je 5. 

najviac sa rozvíjajúca oblasť moderného sveta.“ 

Matúš Medvec, predseda Úradu priemyselného vlastníctva 

 

Zmeny v automobilovom priemysle a v doprave sú pre slovenský 

priemysel a výskum zdrojom mnohých príležitostí. Okrúhly stôl 

potvrdil, že napriek súčasnému zaostávaniu, má Slovensko stále 

reálnu šancu vstúpiť na trhy inteligentnej mobility razantnejšie, s vlastnými inováciami, 

v spolupráci so zahraničnými partnermi. Podmienkou je prekonať dlhoročné vnútorné 

obmedzenia a zamerať sa na výsledky. 

Vo fáze začiatku globálneho rozvoja inteligentnej mobility má šancu každá dobrá 

inovácia. Názor „..nemôžeme robiť všetko, treba si vybrať“ je nepochybne oprávnený, 

slovenský výskumný priestor a výroba má svoje ohraničenia a obmedzenia. Pred 

akýmkoľvek nápadom alebo ideou sa ale netreba hneď uzatvárať. Dnes je ťažko 

s určitosťou povedať, kde a ktoré technológie sa uplatnia. Etablovaní výrobcovia dnes 

neexistujú a zďaleka nejde len o autá. Popri elektromobiloch je tu letecký priemysel, lode, 

vozidlá nákladnej prepravy a verejnej dopravy, je tu mikromobilita. Vývoj majú pred 

sebou batérie, technológie na báze vodíka a posledné slovo nepovedal ani vývoj motorov 

samotných. Úplne otvorený je trh stabilnej digitálnej infraštruktúry pre plynulú 

a bezpečnú dopravu, rovnako ako služby mobility pre občanov a nové aplikácie pre 

podnikateľské prostredie dopravy osôb a prepravy tovarov. Než sa myšlienka zavrhne, 

dôležitá je schopnosť posúdiť reálne možnosti jej uplatnenia, bez ohľadu na aktuálny  
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priestor a podmienky jej realizácie. Tam, kde trendy jasne ukazujú smerovanie vývoja, 

vždy stojí za to hľadať možnosti ako sa z nápadu môže stať skutočný výrobok alebo 

služba. Znalosť situácie a vhodné partnerstvá môžu pri odhodlaní a výdrži viesť často 

k nečakaným úspechom. 

„Brusel nás vyzýva k príprave na budúcnosť, je možné, že o desať rokov nás už len 

masová výroba automobilov neuživí, nás musí uživiť niečo sofistikovanejšie. Som 

hlboko presvedčený, že autonómna mobilita a elektro-mobilita sú budúcnosť dopravy.“ 

Branislav Sitár, UNIBA 

Slovensko má bohatú a dlhoročnú tradíciu a kvalitné odborné zázemie v strojárstve, 

elektrotechnike, alebo v oblastiach chémie a materiálov. Do sveta sa dostávajú výrobky 

v leteckom priemysle, medzinárodné úspechy majú aj prvé spoločnosti pôsobiace v IKT. 

So Slovenskom sa spája vysoká úroveň kvality práce založená na mnohoročnej histórii 

a tradíciách. Živé ukážky EXPO a projektové iniciatívy v rámci okrúhleho stola 

driving.digital 2020 naznačili, že vízia byť v špičke je reálna. 

 

  

Pri pohľade na východiská a možnosti v porovnaní s mnohými dnešnými lídrami 

sveta, Slovensko nemusí zaostávať v kategórií priemeru a môže sa postupne 

prepracovať do čelných pozícií technologicky a priemyselne rozvinutých krajín.  
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2.3 Digitálne a zelené technológie vo verejných službách  
Doprava je jedným z najvýznamnejších znečisťovateľov planéty. Popri medzinárodnej 

lodnej a leteckej sa medzi najväčších znečisťovateľov zaraďuje cestná doprava. Dĺžka 

života Európanov sa skracuje v priemere o niekoľko mesiacov, v prípade miest až 

o niekoľko rokov. 

Významnú záťaž vytvára dlhodobý nárast počtu osobných áut a postupné zaberanie 

cestných plôch a parkovísk, často na úkor zelene, v neprospech chodcov a s limitovaným 

priestorom pre rozvoj cyklotrás. Nárast individuálnej dopravy má limity a problém 

preplnených ciest a parkovísk nevyriešia ani osobné autá s ekologickými pohonmi. 

Kapacity nie je možné do nekonečna navyšovať. Mnohé mestá prijali a stále prijímajú 

razantné opatrenia na obmedzenie vstupu osobných áut do mestských zón. Obdobným 

problémom je aj  medzimestská doprava, najmä pri vstupe do mestských aglomerácií. 

Systémovým riešením je presun cestujúcich z individuálnej do verejnej dopravy. 

2.3.1 Inteligentná mobilita v mestách a regiónoch 
Investičný dlh v doprave prináša každodennú skúsenosť v podobe preplnených ciest, 

stresu, času strávenom cestovaním za prácou, do škôl, za službami. Podpisuje sa pod 

nehodovosť a zaťažuje ekológiu. Štát dopláca na rozhodnutia z minulosti, s podporou 

najmä cestnej dopravy, nedostatočne vyváženej s rozvojom železničnej infraštruktúry. 

Rýchle a komfortné vlaky znižujú počet áut a vytvárajú vyvážený mix pre rozvoj 

multimodálnej dopravy. 

Diskusia okrúhleho stola ukázala, že rozvoj železničnej dopravy je nevyhnutnou súčasťou 

reformy dopravnej politiky. Dlhodobý investičný dlh v príhovore potvrdil aj minister 

dopravy Andrej Doležal a pre nápravu boli avizované nové zámery. 

 

„Chystá sa formulovanie a nastavenie priorít v oblasti cestnej a železničnej 

infraštruktúry, reforma verejnej dopravy, priestor pre inteligentnú mobilitu.“ 

Peter Kárpáty, MIRRI 
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Systémová požiadavka znížiť počet áut v prospech verejnej osobnej dopravy vyžaduje 

popri reforme dopravných politík, predovšetkým výrazné investície do kvality verejnej 

osobnej dopravy. Dostupnosť, rýchlosť, presnosť, vysoký štandard komfortu 

a prepojenosť na mestské dopravné systémy sú štandardom bezpečnej 

a ekologickej verejnej dopravy v 21. storočí. 

Okrúhly stôl a mnohé živé ukážky v rámci EXPO tiež potvrdzujú, že inteligentná mobilita 

zďaleka nemusí byť len vecou importu zahraničných vozidiel a technológií. Slovenské 

strojárstvo, v spolupráci s výskumom a slovenskými IT firmami má uchopiteľný 

potenciál priniesť ekologické autobusy a vlaky. V mestách a regiónoch môže fungovať 

kyvadlová autonómna doprava. Cesty, dopravné uzly a križovatky budú vybavené 

digitálnymi komponentami, prepojenými sieťami 5G. Vzniknú nové aplikácie pre 

zvýšenie komfortu a bezpečnosti dopravy. Inteligentná mobilita uplatnená vo verejnej 

doprave je konkrétnym príspevkom pre posilnenie slovenskej ekonomiky.  

 

„Železničný business je neskutočný ekosystém, vie 

nakopnúť cele slovenské hospodárstvo“ 

Radoslav Štefánek, ZSSK 

 

 

2.3.2 Pripravený musí byť každý 
Pripravenosť tvoriť a využívať inovácie bola predmetom príspevkov mnohých hostí 

okrúhleho stola. Podobne ako odborná debata v roku 2019, aj tento rok rezonovali 

príklady z reálneho života, ktoré potvrdzovali, že problémom nie je nedostatok nápadov. 

Aby sa inovácia dostala do reálneho života, musí o ňu predovšetkým prejaviť záujem 

priemysel a aktívne sa do výskumu zapojiť. Pre priemysel je rozhodujúce, aby 

inovácie našli v praxi uplatnenie a vynaložené investície mohli byť zhodnotené. 

Pre uplatnenie inovácií musí štát vytvoriť vhodné podmienky, čo v niektorých prípadoch 

môže znamenať napr. len zmenu postoja a zameranie sa jednoznačne na výsledok. 

Príkladom vážneho problému je nedodržiavanie lehôt zo strany úradov, napr. pri 

kontrolách projektovej dokumentácie. „Úradník dokáže projekt odsunúť na niekoľko rokov 

bez akéhokoľvek postihu“, zaznelo z príspevkov v diskusii. Podobné to je aj v tvorbe 

legislatívy a iných procesných a schvaľovacích činnostiach, napríklad v prípade 

udeľovania certifikátov. Namiesto postihu by riešením mohla byť odmena , odznel jeden 

z návrhov z odborného panelu. 

Digitálne a zelené technológie uplatnené vo verejnej doprave zvýšia jej kvalitu, 

ľudia ju začnú viac využívať, zníži sa počet áut, rozšíri sa priestor pre bicykle, 

kolobežky a chodcov. Zvýši sa bezpečnosť, pomôžeme našej planéte. 
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"Naša spoločnosť pripravila analýzu, podľa ktorej je nutné zmeniť 12 zákonov, 

ktoré sa týkajú 6 ministerstiev. Ak to má ísť doposiaľ známym tempom a postupmi 

odhadujeme to na 6-7 rokov. Svet sa za ten čas znova zásadne posunie vpred." 

Štefan Rosina, Matador Group 

Posúvanie, až zbavovanie sa úloh namiesto ich vyriešenia a súčasný model verejného 

obstarávania boli najviac diskutované prekážky, ktorých odstránenie je podmienkou pre 

realizáciu investičných projektov, nehovoriac o uplatnení výsledkov výskumu a inovácií 

v slovenskej ekonomike. 

„Súčasný model obstarávania, postavený výlučne na najnižšej cene, je nielen de-

motivujúci ale aj likvidačný. Úrad pre verejné obstarávanie až odrádza 

obstarávateľov používať kvalitatívne kritériá výberu.“ 

Marian Marek, PosAm. 

 

Pripravenosť sa neočakáva len na strane štátu, musí byť aj na strane podnikov. 

Strojárstvo v automobilovom priemysle na Slovensku ťaží z importovaných technológií 

a postupov a aj slovenské IT firmy, až na výnimky, si zvykli sústreďovať sa predovšetkým 

na zákazky vo verejnom sektore. 
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Produkty strojárenského priemyslu, s novými vlastnosťami a vlastným know-how, 

uplatniteľné na širších trhoch, mimo tradičných domácich zákazníkov nie je prakticky 

možné vyvinúť a vyrobiť bez prepojenia s digitálnymi technológiami. Strojárske firmy 

musia nachádzať inšpirácie v zahraničnom priemysle, viac skúmať možnosti integrácie 

digitálnych komponentov do ich produktov a služieb a intenzívnejšie hľadať priestor pre 

spoluprácu s lokálnym digitálnym priemyslom.  

 

„Pri nastavovaní rôznych regulácií veľmi privítame, keď bude 

možnosť ich robiť v spolupráci s reálnymi užívateľmi.“ 

Peter Varga, MDV SR 

 

 

Naopak, slovenské IT firmy by sa v snahe nachádzať nové príležitosti na zahraničných 

trhoch mali viac zameriavať na možnosti digitálnej transformácie, napr. v doprave pri 

uplatnení digitalizácie, automatizácie, autonómnosti v rôznych módoch dopravy a hľadať 

nový priestor v spolupráci s novými partnermi v strojárstve alebo iných odvetviach. 

„Doteraz bolo ťažiskom automobiliek vývoj motorov, powertrain-u (pohonu) a 
schopnosť to auto poskladať, čo vôbec nie je jednoduché. Teraz sa to posúva do 

softvéru a digitalizácie, automobilky sa musia prispôsobiť novým trendom a zmeniť samé 
seba. Embedded (zabudovaný) SW je šanca pre slovenské IT firmy.“ 

Martin Jančo, ZAP 

Tradičné postupy a modely v novej ére už fungovať nebudú, zmeny sú nevyhnutné 

aj na strane priemyslu. 

 

„Budúce obdobie vidíme v investíciách do elektrickej nabíjacej a vodíkovej čerpacej 

infraštruktúry“, Peter Blaškovitš, SIEA  
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2.4 Motivácia atraktívnym vzdelávaním 
Stretnutie zástupcov STU Bratislava, UK Bratislava, TU Košice a Žilinskej Univerzity s 

lídrami priemyslu, asociácií a štátu, spoločne za jedným stolom, nemohlo obísť dlhodobo 

a široko diskutované otázky kvality výskumu a univerzitného vzdelávania. 

Nadmerný počet univerzít, všeobecné zníženie kvality štúdia, odchod študentov do 

zahraničia, chýbajúce expertné zázemie a ďalšie javy v slovenskom univerzitnom 

a výskumnom prostredí sú výsledkom systémových nastavení z minulosti a zároveň 

neadekvátnej pozornosti zo strany štátu. Tieto pokrivené nastavenia treba zmeniť. 

„Podporujem myšlienku spájania a 
spolupráce. Aké kvalitné budeme mať 

vzdelávanie a školstvo na Slovensku, takú 
kvalitnú vedu môžeme robiť, také kvalitné 

inovácie potom môžeme ponúkať pre 
priemyselné riešenia.“ 
Pavol Rafajdus, UNIZA 

 
Nedostatok finančnej podpory je označovaný 
ako prvý a hlavný dôvod poklesu úrovne vedy, 
výskumu a vzdelávania. Financovanie vedy 
a výskumu je zásadným nástrojom, sám o sebe 
ale nestačí, bez radu ďalších je neúčinný, 

akokoľvek by bol štátny príspevok vysoký. Všetky príklady zo sveta dlhodobo 
potvrdzujú, že základom a podstatou úspešného vysokoškolského vzdelávania, 
vedy a výskumu je previazanosť s ekonomikou a s potrebami praxe. Snaha študovať 
na zahraničných univerzitách a hľadanie uplatnenia absolventov slovenských univerzít 
mimo Slovenska je smutný obraz a výsledok nerešpektovania tejto zásady. 
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2.4.1 Inteligentná mobilita je šancou pre Slovensko 
Globálne zmeny v doprave a automobilovom priemysle, ale aj v energetike a v digitálnom 
priemysle, vytvárajú novú štartujúcu čiaru. Etablovaní hráči automobilového priemyslu 
sú pod tlakom rivalov, ktorí využívajú nové digitálne technológie a alternatívne pohony.  

 
„Osvedčuje sa nám práca priamo s priemyslom a univerzitami“ 

Pavel Čulík, Výcvikové zariadenie pre vodičov 

 
Živé ukážky vystavené v rámci driving.digital 
EXPO potvrdzujú, že inteligentná mobilita je 
reálnou platformou pre reštart Slovenska aj 
v oblasti vzdelávania.  
Projekty ako prototyp autonómneho auta, 
slovenského čisto elektrického autobusu, ale aj 
Aeromobil, svetovo unikátne slovenské lietajúce 
auto a rad ďalších príkladov majú v slovenskom 
výskume a vývoji zmysel a úlohu.  
 

Sú to projekty s odvážnou víziou, ktoré mládež nasmerujú k štúdiu technických smerov a 
v ktorých budú chcieť vidieť svoju budúcnosť. 

 
„V Európe je niekoľko príkladov autonómnych autobusov, ktoré na vysokej škole 

prevážajú študentov z jedného kampusu do druhého. 
Peter Varga, MDV SR 

Doprava už teraz prechádza zásadnými zmenami. Budú pribúdať ekologicky čistejšie, 
vzájomne komunikujúce, autonómne vozidlá. Cesty, križovatky, koľajové dráhy 
a dopravné uzly sa modernizujú digitálnymi technológiami. Očakávajú sa nové služby. 

• Pre slovenské firmy a výskum sa otvára priestor vyvinúť a vyrobiť komponenty a 
systémy s vlastným know-how, s novými a lepšími vlastnosťami a vstúpiť na 
novovznikajúci a konkurenčne zaujímavý, globálny trh inteligentnej mobility. 

• Slovenská ekonomika sa bude opierať o viac diverzifikovanú, dlhodobo udržateľnú 
produkciu s vysokou pridanou hodnotou na báze vlastného výskumu a vývoja 
uplatniteľnú na domácich a zahraničných trhoch. 

• Slovenský rozvinutý priemysel bude vyhľadávať expertov pre vývoj nových 
konkurenčných produktov a služieb. Vytvorí sa priaznivé prostredie pre reštart 
slovenského vzdelávania s väzbou na potreby reálnej praxe. 
  

„V rámci univerzity máme snahu spolupracovať s praxou,  
firmy majú záujem spolupracovať tiež.“ 

Pavol Rafajdus, UNIZA 
 

• Štúdium s účasťou v atraktívnych projektoch vo výskumných centrách a uplatnenie 
v zaujímavom zamestnaní budú prirodzenou motiváciou študovať na slovenských 
technických univerzitách. 
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2.5 Inovačné projekty v štátnych zákazkách 
Najväčším a konkrétnym prínosom štátu pre rozvoj 

slovenského priemyslu, výskumu a vzdelávania bude 

uplatnenie ich výsledkov predovšetkým vo vlastnej 

krajine. Verejné služby financované z peňazí daňových 

poplatníkov sú prvými v rade pre naštartovanie znalostnej 

ekonomiky Slovenska. Národné projekty pre skvalitnenie 

slovenského zdravotníctva, verejnej dopravy, školstva ale 

aj služieb štátu, atď.., spojené so zmenami dnes už 

nevyhovujúcich postupov, regulácií a nastavení sú 

jedinečným priestorom pre uplatnenie výsledkov 

slovenského výskumu a inovácií. Nápad slovenského 

študenta alebo výskumníka sa pretaví do konkrétnej 

realizácie, prinesie skúsenosť a referenciu, posilní 

slovenský podnikateľský priestor a umožní jeho rozvoj 

pre uplatnenie sa v komerčnom prostredí domácich 

a zahraničných trhov.  

Uplatnenie slovenských inovácií v národných 

projektoch je impulzom pre reštart slovenskej 

ekonomiky.  

„Chceme urobiť čo najviac národných projektov do 
verejnej infraštruktúry.“ 

Eduard Heger, minister financií SR 

Žiadna ekonomika sa bez importu 

nezaobíde, ale každá dovezená technológia, 

alebo zariadenie musí byť prevádzkované 

a integrované v lokálnom prostredí, a to 

počas celej doby života. Nákup technológií 

spolu so službami ich prevádzkovej 

podpory a rozvoja, ktorých súčasťou je 

súčinnosť výrobcu pri riešení potrieb 

obstarávateľa, je dobrou praxou pre 

zapojenie lokálnych špecialistov 

a expertov.  

 
„Poďme sa dať dokopy a poďme urobiť jeden poriadny národný projekt.“ 

 Branislav Sitár, UNIBA 
 

Služby podpory prevádzky a rozvoja ako súčasť predmetu zákazky, môžu byť 

jedným z účinných nástrojom pre uplatnenie slovenských inovácií. 
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Pohyb osôb a tovarov bol od nepamäti začiatkom rozmachu a prosperity. Vytváral 

požiadavky pre priemyselnú produkciu, bol základom pre fungovanie hospodárstva, 

prinášal podnety a nové možnosti, umožňoval sprístupňovať nové poznatky, šíril kultúru 

a vzdelanosť. 

Inteligentná mobilita je míľnikom vo vývoji svetovej dopravy, je výsledkom možností 

digitálnych technológií a požiadavky znížiť ekologické záťaže spôsobené dopravou. Pre 

Slovensko je míľnikom jeho ďalšieho rozvoja, je šancou, ktorú nesmie premárniť. 

 

„Ak tu máme výskum a vývoj, ktorý je aplikovateľný do 

praxe, prečo by štát nemohol byť tým prvým klientom, 

ktorý dá tú referenciu a potiahne ten nápad.“ 

Peter Helexa,  

Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica. 
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3. Okrúhly stôl 2020 – fakty, čísla, opatrenia 

Ciele podujatia 

Hlavní hostia podujatia 

 

 

 

 

 

 

  

Eduard Heger 
podpredseda vlády, 
minister financií SR 

Richard Sulík 
podpredseda vlády, 

minister hospodárstva SR 

Andrej Doležal 
minister dopravy SR 

▪ Okrúhly stôl driving.digital 

Výročná odborná diskusia k rozvoju inteligentnej mobility na Slovensku. 

▪ Druhý ročník: Inteligentná mobilita – šanca pre Slovensko 

Digitálne a zelené inovácie v priemysle a doprave Slovenska. 

▪ Ciele:  

o zmobilizovať všetkých aktérov v priemysle, akademickom sektore, 

výskume, asociáciách a štátnych a verejných inštitúciách, 

o upozorniť na potenciál slovenského priemyslu a výskumu pre rozvoj 

dopravy v mestách a regiónoch Slovenska 

o vytvoriť priestor na využitie v reformách a investičných prioritách 

v Pláne obnovy a odolnosti Slovenska. 

▪ 22. september 2020, X-BIONICS, Šamorín,  

Európsky týždeň mobility. 
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Odborný panel 

 

Účastníci 

  

CELKOM 174 

spokojných účastníkov 

Moderovali: 

▪ Martin Jesný 

▪ Alex Štefuca 
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Päť bodov pre obnovu Slovenska 

1. Vízia Slovenska určuje priority a ciele. 
Vízia je nevyhnutnou súčasťou plánu obnovy Slovenska.  

  
2. Inovácie Made In Slovakia sú akcelerátorom ekonomiky. 

Slovenský výskum a priemysel potrebujú uchopiteľnú, pro-inovačnú stimulačnú 
politiku.  

  
3. Digitálne a zelené technológie vo verejných službách.  

Inteligentná mobilita prepája všetky odvetvia Slovenska a je piatym 
najinovatívnejším odvetvím vo svete. 
 

4. Atraktívne školstvo znamená prirodzenú motiváciu študovať. 
Realizácia veľkých národných projektov je impulzom pre rozvoj vzdelávania 
s uplatnením v praxi. 

  
5. Inovačné projekty súčasťou stratégií  

Štátne zákazky do rozvoja regiónov a verejných služieb oživia výskum a 
podnikanie. Reštartujú Slovensko.  
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Ako využiť fond obnovy? 

 

1. Vízia Slovenska je určená strategickými cieľmi: 
• Rozvoj ekonomiky 
• Kvalita života 
• Zdravá planéta 
Určiť termín, merateľné kritériá, získať všeobecnú podporu 

 
2. Inovácie Made In Slovakia 

• Prijať rozhodnutie o vytvorení novej inovačnej politiky 
• Inšpirovať sa úspešnými modelmi zo zahraničia 
• Inovačné priority súčasťou realizácie vízie rozvoja ekonomiky 

  
3. Digitálne a zelené technológie vo verejných službách 

• Nákupy zariadení a služieb musia podporovať rozvoj inovácií 
• Predmet obstarávania musí umožňovať uplatnenie inovácií 

• Partnerstvá so štátnymi podnikmi na rozvoj a uplatnenie inovácií 
 

4. Atraktívne školstvo 
• Partnerstvá škôl, verejných inštitúcií a štátnych podnikov 

• Vytváranie projektových tímov za účasti štátnych podnikov 
• Výsledky projektov uplatniť v inštitúciách verejných služieb 

  
5. Inovačné projekty súčasťou stratégií  

• Moderná doprava Slovenska 
• Testovacie a technologické centrá verejnej a hromadnej dopravy 
• Výskumné centrum ekologicky čistých a účinnejších pohonov 
• Inteligentná a bez-emisná doprava v regiónoch Slovenska 

• Nove služby vzdušného monitoringu, prepravy a logistiky  
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okrúhly stôl podporujú 

 


