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Úvod

Železničná doprava má na Slovensku, podobne ako 
v iných krajinách Európy, bohatú históriu a tvorí ne-
oddeliteľnú súčasť logistickej siete krajiny, pričom 
jej základy boli položené v roku 1839, kedy sa začala 
stavať prvá konská železnica, spájajúca 5 kráľovských 
miest medzi Bratislavou a Trnavou. 

Postupným rozvojom bola železničná infraštruktúra 
rozšírená až do súčasnej podoby, ktorú z  hľadiska 
prepojenia jednotlivých miest možno považovať za 
dostatočnú. Pozornosť si ale vyžaduje jej modernizá-
cia a prispôsobenie sa medzinárodnej úrovni s  cie-
ľom poskytovať moderné a kvalitné služby, či už pre 
osobnú alebo nákladnú dopravu.

Napriek nepriaznivému stavu však ešte stále existuje 
veľký potenciál železničnej dopravy, v  rámci národ-
ného, ale aj medzinárodného rozmeru, a  to nielen 
vďaka existencii  širokorozchodnej trati a prekladísk 
s  terminálovými komplexmi, tvoriac na našom úze-
mí tzv. „vstupnú bránu“ do strednej Európy, ktorá 
môže výrazne napomôcť navýšeniu objemu prepra-
vovaného tovaru a osôb. Identifikovaných bolo nie-
koľko rozvojových tendencií v  perspektívnej oblasti 
špecializácie –  inteligentná a  priemyselná doprava, 
v  rámci ktorej je jedným zo základných pilierov že-
lezničná doprava, v  segmente osobnej aj náklad-
nej prepravy, ktorá poskytuje výnimočný potenci-
ál spojenia náročných požiadaviek spoločnosti na 
budúcnosť dopravy, no zároveň vďaka princípom 
trvalo udržateľného rozvoja, neohrozuje kvalitu  
životného prostredia.

Modernizácia železničnej dopravy prirodzene pove-
die k potrebe tvorby kvalitných inovatívnych riešení, 
čo vytvára vysoký potenciál pre budúci rozvoj zod-
povedajúcich segmentov s  potenciálom naplnenia 
toho dopytu. Významný potenciál tkvie predovšet-
kým v oblasti materiálového výskumu a konštrukcií 
nových technológií vychádzajúc z našej silnej pozície 
v rámci technických odvetví.

Investície do vzdelávania, inovácií, infraštruktúry 
a  energetických technológii, sú ale v  prípade Slo-
venskej republiky nevyhnutné, pre zabezpečenie 
budúceho rastu a  prosperity krajiny. Len vďaka 
dlhodobému rozvoju ľudského kapitálu budeme 
môcť v  budúcnosti využiť to najlepšie z  radov pra-
covníkov a  výskumníkov a  zabrániť už dnes vidi-
teľnej hrozbe nedostatku kvalifikovanej pracovnej 
sily, ktorá s  využitím digitálnych technológií dokáže 
v  budúcnosti zabezpečiť stabilný a  dlhodobý rast  
slovenskej ekonomiky.

Kohézna politika ostáva v prípade Slovenskej repub-
liky stále dôležitým hnacím motorom reforiem zvyšu-
júcich produktivitu, ale jej nedostatočné využívanie 
na základe absencie efektívnych administratívnych 
kapacít riadenia žiaľ značne obmedzuje náš transfor-
mačný potenciál priblížiť sa k vyspelejším krajinám. 

Podpora výskumu a  inovácií môže výrazne napo-
môcť naštartovať trend zvyšovania produktivity, no 
len za podmienky, že dôjde k zvýšeniu atraktívnosti  
prostredia verejného výskumu a vývoja a jednotlivé  

Introduction

Railway transport in Slovakia, as in other European 
countries, has a rich history and it forms an integral 
part of the country’s logistics network. Its founda-
tions were laid in 1839, when the first horse-drawn 
railway connecting 5 royal cities between Bratislava 
and Trnava began to be built.

With the gradual development, the railway infrastruc-
ture was expanded to its current form, which can be 
considered sufficient in terms of connecting individ-
ual cities. However, attention needs to be paid to its 
modernization and adaptation to the international 
level in order to provide modern and high-quality 
services, whether for passenger or freight transport.

Despite the unfavorable situation, there is still great 
potential of rail transport within the national and 
also international dimension, not only due to the 
existence of a wide gauge line and transshipments 
with terminal complexes, forming in our territory 
the so-called a  “gateway” to Central Europe which 
can make a  significant contribution to increase of 
transported volume of goods and passengers. Sev-
eral development trends have been identified in the 
promising area of specialization – intelligent and in-
dustrial transport in which rail transport is one of the 
basic pillars, in the segment of passenger and freight 
transport, which provides exceptional potential to 
combine the societal requirements for the future of 
transport, that at the same time, thanks to the sus-
tainable characteristics, it does not endanger the 
quality of the environment.
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inštitúcie budú schopné prilákať špičkových vý-
skumných pracovníkov. Zároveň vie podporiť inteli-
gentnú špecializáciu a digitalizáciu, ktoré sú zároveň 
prioritami stanovenými v  rámci hlavných strategic-
kých rozvojových dokumentov krajiny. 

Práve s cieľom podpory zlepšenia podmienok pre vy-
tváranie a transfer inovácií, bol vytvorený nasledov-
ný dokument, identifikujúci návrhy opatrení s cieľom 
efektívnejšej implementácie a  využitia potenciálu 
Operačného programu Integrovaná infraštruktú-
ra, ktorý rozhodnutím Európskej komisie odo dňa 
13.  12.  2019 nahradil Operačný program Výskum 
a  inovácie, nakoľko došlo k  zlúčeniu týchto operač-
ných programov, pričom obsah a finančné prostried-
ky OP VaI ostali po presune do operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra nezmenené. Predkladané 
návrhy reflektujú aktuálny stav, požiadavky a  po-
treby predovšetkým malých a  stredných podnikov, 
pôsobiacich v  rámci železničného a  úzko pridru-
žených odvetví, ktoré spoločne s  ostatnými aktér- 
mi inovačného prostredia, tvorili spolupracujúcich  
konzultantov pre autorov predkladaných návrhov, 

a teda tím pôsobiaci na Technickej univerzite v Ko-
šiciach, implementujúci medzinárodný projekt „Ko-
ordinácia a  optimalizácia opatrení a  nástrojov pre 
podporu inovácií a konkurencieschopnosti s cieľom 
zlepšenia udržateľného konceptu dopravy –  prípa-
dová štúdia MSP v  sektore železničnej dopravy“. 
V  rámci tohto projektu mali zástupcovia 5 Európ-
skych krajín vďaka finančnej podpore Programu 
Interreg Európa, možnosť realizovať od roku 2018 
aktivity výrazne prispievajúce k identifikácií nových 
príležitostí, transferu skúseností a znalostí, smeru-
júc k spoločnému cieľu – podpore tvorby inovácií pre 
železničný priemysel. Návrhy jednotlivých podpor-
ných aktivít boli vytvorené nielen v úzkej spoluprá-
ci s  lokálnymi, regionálnymi a  národnými aktérmi, 
ale aj vďaka výraznej podpore expertov tvoriacich 
jednotlivé teamy projektových partnerských organi-
zácií, ktorí svoji znalosťami prezentovanými počas 
návrhu a  optimalizácie návrhov opatrení výrazne 
prispeli k  ich vývoju do aktuálnej podoby, ktorá 
vzchádza z inšpirácie prameniacej zo štúdia skúse-
ností v  rámci zahraničných pobytov v  jednotlivých 
partnerských regiónoch.

The modernization of rail transport will naturally 
lead to the need for high-quality innovative solutions, 
which makes a high potential for the future develop-
ment of the particular segments with the potential to 
meet this demand. Significant potential lies primarily 
in the field of materials research and construction of 
new technologies, based on our strong position with-
in the technical industries.

However, investments in education, innovation, in-
frastructure and energy technologies are in the Slo-
vak Republic inevitable to ensure the country’s future 
growth and prosperity. Only thanks to the long-term 
development of human capital, combined with digi-
tal technologies, the potential of qualified workforce 
will be exploited, ensuring the stable and long-term 
growth of the Slovak economy.

In the case of the Slovak Republic, cohesion policy re-
mains an important driver of productivity-enhancing 
reforms. However, due to low administrative capac-
ities it is under-utilized what significantly limits our 
transformation potential moving closer to more de-
veloped countries.

Supporting research and innovation can significant-
ly kick-start the productivity trend. This can however 
happen when the public R&D environment becomes 
more attractive for top researchers. It can also sup-
port smart specialization and digital transformation, 
as the priorities defined within the main strategic de-
velopment documents of the country.

With this aim – to support the improvement of con-
ditions for the development and transfer of innova-
tions – the following document was produced, iden-
tifying the proposals for measures aimed at more 
effective implementation and use of the potential of 
the Operational Program Integrated Infrastructure. 
The following proposals reflect the current state, re-
quirements and needs of small and medium-sized 
enterprises operating within the railway and closely 
related industries, which together with other stake-
holders of the innovation environment, consulted 
for the authors –  team operating at the Technical 
University in Košice, implementing the international 
project supported by Interreg Europe Programme:  
„Regions in Europe Coordinate and Optimize in-
novation and competitiveness policy instruments 
towards improving the sustainability of transport 
– study case of SMEs in the railway sector”. I this pro-
ject the organizations from 5 European countries 
had the opportunity to implement, since 2018, activ-
ities significantly contributing to the identification of 
new opportunities, and transfer of experience and 
knowledge, leading to a common goal – to support 
the creation of innovations for the railway industry. 
Proposals of action plan activities were created not 
only thanks to close cooperation with local, region-
al and national actors, but also thanks to the strong 
support of experts from the project partners’ teams 
who significantly contributed to the action plan activ-
ities development leading to their final version based 
on their knowledge provided in the phases of design 
and optimization within individual discussions and 
study visits in the partners’ regions.
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Slovensko  Slovakia

ROZLOHA  AREA

celkovej rozlohy EÚ 
share in EU area1,2% 

49 035 km2

POPULÁCIA  POPULATION

z celkovej populácie EÚ 
share in EU population1,1% 

5,4 mil

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE   
ADMINISTRATIVE DIVISIONS

samosprávnych krajov
self-governing regions8

okresov
districts79

miest
towns138

obcí
municipalities2 891

ČLEN MEDZINÁRODNÝCH 
ORGANIZÁCIÍ

MEMBER OF INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS

• EU

• NATO

• UN

• UNESCO

• OECD

• OBSE

• CERN

• WHO

• INTERPOL

MIERA NEZAMESTNANOSTI  
UNEMPLOYMENT RATE

Slovensko  Slovakia 6,8%

EÚ                EU 6,6%

POČET OBYVATEĽOV (na 1 km2)  
POPULATION DENSITY (per km2)

Slovensko  Slovakia 110,5

EÚ                EU 116,7

HDP (na 1 obyvateľa)  GDP (per capita)

Slovensko  Slovakia 15 890 €

EÚ                EU 28 000 €

PÔRODNOSŤ  FERTILITY RATE

Slovensko  Slovakia 1,5

EÚ                EU 1,5

EXPORT  EXPORT

Mimo EÚ 
Outside EU

15%
Do EÚ 

Inside EU

85%

IMPORT  IMPORT

Mimo EÚ 
Outside EU

20%
Do EÚ 

Inside EU

80%
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Slovenská republika patrí dlhodobo v  rámci medzi-
národného porovnania žiaľ medzi štáty EÚ, ktoré 
v  inovačnej výkonnosti zaostávajú za priemerom 
únie, napriek svojmu veľkému potenciálu, čo potvr-
dzuje aj uznávaný ukazovateľ Európskej komisie – In-
novation Union Scoreboard. V  roku 2011 sa Slo-
vensko v medzinárodnom porovnaní umiestnilo na 
20. mieste v rámci 27 krajín EÚ a patrilo do skupiny 
miernych inovátorov, s  druhou najnižšou inovač-
nou výkonnosťou v skupine, pričom hodnotenie sa 
nám výrazne nepodarilo zlepšiť ani v posledných ro-
koch, čo dokazuje 22. pozícia v roku 2019. Negatívny 
trend potvrdzuje aj fakt, že od roku 2011 sa inovačná 
výkonnosť EÚ zvýšila v  priemere o  8,8 percentuál-
nych bodov, kým pre SR sa daný ukazovateľ zvýšil len 
o 5,8 percentuálnych bodov, čo značí vysokú potrebu 
zavedenia štrukturálnych aj operatívnych zmien.

Slabín slovenského výskumu je pritom niekoľko. 
Prvou z nich je systém financovania, ktorý je dlho-
dobo nevyhovujúci a  viedol k  stavu, že aktuálne je 
Slovensko vysoko závislé na financovaní výskumu 
a vývoja zo zdrojov EÚ, nakoľko 39% vnútroštátnych 
investícií do výskumu a vývoja je realizovaných vďaka 
zahraničným grantom, pričom 89% z nich predstavujú 
grantové zdroje EÚ. Situácia je oprávnene alarmujúca, 
nakoľko v oboch týchto ukazovateľoch patríme k špič-
ke v rámci sledovaných krajín EÚ, v negatívnom vý-
zname. Tento fakt sa pritom prejavil naplno v praxi ro- 
ku 2016, kedy v dôsledku prechodu medzi obdobiami  

financovania EÚ, došlo k prudkému poklesu financo-
vania verejného výskumu a vývoja, čo jasne ilustruje 
nadmernú závislosť slovenského výskumného 
systému v oblasti európskych štrukturálnych a in-
vestičných fondov a ako uvádza Európska komisia, 
vyvoláva otázky týkajúce sa udržateľnosti a primera-
nosti vnútroštátneho financovania výskumu a vývoja.

Celkový objem investícií do výskumu a  vývoja sa 
podarilo navýšiť z 0,45% HDP (2007) na  0,88% HDP 
(2017), avšak dlhodobé úsilie zvýšiť mieru súkrom-
ných investícií neprinieslo významnejšie zlepšenie 
a úroveň týchto investícií ostáva na najnižšej úrov-
ni v  EÚ –  0,48% HDP, ktorá je príliš nízka, aby do-
kázala výraznejšie podporiť celkovú inovačnú výkon-
nosť krajiny ako takej.

Výskumné aktivity sú celkovo zastúpené v rámci slo-
venských firiem len zriedkavo a  ich prítomnosť je 
zväčša obmedzená len na nadnárodné technologic-
ké firmy. 

Napriek viacerým opatreniam, ku ktorým radíme aj 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, zahŕ-
ňajúc oblasť Výskum a inovácie, sa negatívnu situáciu 
stále nedarí zmeniť. Zmenu nepriniesli žiaľ ani opat-
renia umožňujúce dodatočný  odpočet  výdavkov na 
výskum a vývoj vo výške 100% a je otázne, či opatre-
nie zvyšujúce túto mieru na 200%, ktoré je v účinnos-
ti od 1. 1. 2020, bude viac motivujúce.

Inovačné prostredie   Slovenskej republiky 

In terms of innovation performance, unfortunately, 
the Slovak Republic has for longer period been one 
of the EU countries that lag behind the Union´s av-
erage. It is despite its great potential which is con-
firmed by the European Commission’s recognized 
indicator – Innovation Union Scoreboard. In 2011, 
Slovakia ranked 20th in the 27 EU countries in the 
international comparison and belonged to the group 
of moderate innovators, with the second lowest in-
novation performance in the group, while the po-
sition has not been significantly improved in recent 
years, as evidenced by the 22nd position in 2019. The 
negative trend is also confirmed by the fact that since 
2011 the EU’s innovation performance has increased 
by an average of 8.8 percentage points, while for the 
Slovak Republic the indicator has increased by only 
5.8 percentage points, which indicates a high need to 
implement structural and operational changes.

There are several weaknesses of Slovak research. 
The first is the funding system, which has been un-
satisfactory for a  long time and has led to the fact 
that Slovakia is currently highly dependent on EU 
R&D funding, as 39% of national R&D investments 
are made through foreign grants, with 89% of them 
representing EU grant resources. The situation is 
justifiably alarming, as in both of these indicators 
we are among the leaders in the monitored EU 
countries, in a negative sense. This fact was fully 
reflected in the practice of 2016, when the transition 

between periods of EU funding led to a sharp decline 
in public R&D funding, which clearly illustrates the 
excessive dependence of the Slovak research sys-
tem on the European Structural and Investment 
Funds and as stated by the European Commission, 
it raises questions about the sustainability and ade-
quacy of national R&D funding.

Total R&D investments have been increased from 
0.45% of GDP (2007) to 0.88% of GDP (2017), but 
long-term efforts to increase private investment 
have not improved significantly and the level of in-
vestment remains the lowest in the EU – 0.48% of 
GDP, which is too low to support the country’s over-
all innovation performance as such.

Research activities are generally rarely represented 
within Slovak companies and their presence is most-
ly limited to international technology companies.

Despite several measures, including also the Oper-
ational Program Integrated Infrastructure with pri-
ority axis of Research and Innovation, the negative 
situation is still not changing. Unfortunately, the 
measures allowing an additional deduction of R&D 
expenditure of 100% did not bring about the change 
either, and it is questionable whether a  measure 
increasing this rate to 200%, which is in force since 
1. 1. 2020, will be more motivating.

Innovative Environment  
of the Slovak Republic
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Môžeme teda konštatovať vysokú potrebu novej, 
efektívnejšej stratégie výskumu a  vývoja a  cie-
lených opatrení, ktoré by výrazne motivovali súk-
romné podniky nielen realizovať samotné investí-
cie do výskumu a  vývoja, ale aj vytvárať potrebné 
zázemie pre ich implementáciu, tvorbou kvalitných 
tímov, ktoré aktuálne absentujú vo väčšine hlavne 

We can therefore state the high need for a  new, 
more effective R&D strategy and targeted meas-
ures that would significantly motivate private com-
panies not only to make investments in R&D, but also 
to create the necessary background for their imple-
mentation, creating quality teams that are currently 
absent in the most of the small and medium-sized 

enterprises. It is these measures that are neces-
sary to improve Slovakia’s position as a country with 
a  slight innovation potential, caused by long-term 
below-average level of research and develop-
ment activities in our companies, compared to 
other member states of the Union.

malých a  stredných firiem. Práve tieto opatrenia 
sú nevyhnutné k  zlepšeniu pozície Slovenska ako 
krajiny s  miernym inovačným potenciálom, a  to 
z  veľkej časti práve na základe dlhodobo podprie-
mernej miery výskumno-vývojových aktivít v na-
šich podnikoch, v  porovnaní s  inými členskými  
krajinami únie.

RAILWAY NETWORK OF SLOVAKIA

Railway transport in Slovakia, as in other European 
countries, has a  rich history and forms an integral 
part of the country’s logistics network, while its foun-
dations were laid in 1839, when the construction of 
the first horse-drawn railway connecting 5 royal cit-
ies between Bratislava and Trnava was initiated.

Gradual development has expanded the railway in-
frastructure to its current form, which includes 6,877 
km of tracks of normal, wide and narrow gauge 
and 1,923 km of tracks with signaling equipment, 
which complements 1,159 crossings with signaling, 
8,773 switches, 76 tunnels with length of 43.3 km, 
2,283 bridges with length of 46.7 km and 2,344 rail-
way crossings. All these components are managed 
by the company Railways of the Slovak Republic, 
which is, by law, the railway operator in Slovakia.

The current railway network can be considered 
sufficient in terms of connecting individual cities.  

However, attention needs to be paid to its modern-
ization and adaptation to the international level  
in order to provide modern and high-quality ser-
vices, whether for passenger or freight transport.

In particular, this measure should enable the increase 
of driving speed, which is one of the key factors when 
choosing a  means of transport. The current equip-
ment allows a higher speed (160 km/h) only on the 
section between Bratislava and Žilina, while on other 
sections the speed is limited to 120 km/h, based on 
railway lines. However, it is also due to the absence 
of powerful enough locomotives and wagons adjust-
ed for a given speed.

This situation is the result of long-term insufficient 
support for rail transport in the Slovak Republic in 
terms of renewal and development of infrastruc-
ture, as investments in rail transport in Slovakia are 
up to 9 times smaller compared to road transport.
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ŽELEZNIČNÁ SIEŤ SLOVENSKA

Železničná doprava má na Slovensku, podobne ako 
v iných krajinách Európy, bohatú históriu a tvorí ne-
oddeliteľnú súčasť logistickej siete krajiny, pričom jej 
základy boli položené v roku 1839, kedy sa začala 
stavať prvá konská železnica, spájajúca 5 kráľovských 
miest medzi Bratislavou a Trnavou. 

Postupným rozvojom bola železničná infraštruktúra 
rozšírená až do súčasnej podoby, kedy je jej súčasťou 
6 877 km koľají normálneho, širokého a úzkeho 
rozchodu tratí a 1 923 km tratí so zabezpečovacím 
zariadením, ktoré dopĺňa 1 159 priecestí so signali-
záciou, 8 773 výhybiek, 76 tunelov s dĺžkou 43,3 km, 
2 283 mostov s dĺžkou 46,7 km a 2 344 železničných 
priecestí. Všetky tieto súčasti sú pritom v  správe 
spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, ktorá je 
podľa zákona prevádzkovateľom dráh na území Slo-
venska.

Aktuálnu železničnú sieť môžeme z hľadiska prepo-
jenia jednotlivých miest považovať za dostatočnú. 
Pozornosť si ale vyžaduje jej modernizácia a pri-
spôsobenie sa medzinárodnej úrovni s  cieľom 
poskytovať moderné a  kvalitné služby, či už pre 
osobnú alebo nákladnú dopravu.

Toto opatrenie by malo predovšetkým umožniť zvý-
šiť rýchlosť jazdy, čo je jeden z kľúčových faktorov pri 
výbere dopravného prostriedku. Aktuálne vybavenie 
umožňuje vyššiu rýchlosť (160 km/h) iba na úseku 
medzi Bratislavou a  Žilinou, pričom na ostatných 
úsekoch je rýchlosť limitovaná na 120 km/h, a to na 
základe železničných tratí, ale aj z dôvodu absencie 
výkonných lokomotív a vagónov, ktoré by boli prispô-
sobené pre danú rýchlosť.

Tento stav je pritom dôsledkom dlhodobej ne-
dostatočnej podpory železničnej dopravy v  Slo-
venskej republike z pohľadu obnovy a rozvoja in-
fraštruktúry, nakoľko investície v rámci železničnej 
dopravy sú na Slovensku až 9-krát menšie v porovna-
ní s cestnou dopravou.

Napriek nepriaznivému stavu však ešte stále 
existuje veľký potenciál železničnej dopravy, nie-
len v  rámci národného, ale aj medzinárodného 
rozmeru. Jedným z jeho základov je existencia širo-
korozchodnej trate a prekladísk s terminálovými 
komplexmi v Čiernej nad Tisou (vo východnej čas-
ti), čo vytvára obrovský potenciál najmä pre prepra-
vu tovaru z Číny tzv. „Hodvábnou cestou“ práve cez 
našu „vstupnú bránu“ do strednej Európy. 

Potenciál vytvárania hodnoty v  rámci železničného 
a pridružených sektorov je identifikovaný aj v rámci 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 
v  ktorom nájdeme predovšetkým odporúčanie bu-
dúceho zamerania na oblasti materiálového výsku-
mu v dopravnej technike s cieľom znižovania celkovej 
hmotnosti a príspevku k zelenej ekonomike. Identi-
fikovaná je aj budúca rozvojová tendencia v  jednej 
z  perspektívnych oblastí špecializácie, ktorou je in-
teligentná a  priemyselná doprava, nesporne využí-
vajúca železničnú prepravu, v  segmente osobnej aj 
nákladnej prepravy. 

Despite the unfavorable situation, there is still 
great potential for rail transport, not only on 
a  national but also an international scale. One 
of  its reason is the existence of a wide gauge line 
and transshipment depots with terminal com-
plexes in Čierna nad Tisou (at eastern part), which 
creates a  huge potential, especially for the trans-
port of goods from China, the so-called “Silk Road” 
through our “gateway” to Central Europe.

The potential for value creation within the railway 
and associated sectors is also identified in the Op-
erational Program Integrated Infrastructure, where 
the recommendation for a  future focus on materi-
al research in transport technology to reduce over-
all weight and contribute to the green economy can 
be found.

The clear future development trend is also identified 
in one of the promising areas of specialization – the 
intelligent and industrial transport, undoubtedly us-
ing rail transport in the segments of passenger and 
freight transport. 
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ŽELEZNIČNÉ KORIDORY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
CORRIDORS OF THE RAIL NETWORK  
OF THE SLOVAK REPUBLIC

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Source: Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic
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Železničná sieť v Európe bola vždy o krok vpred z po-
hľadu rozvoja a  trvalo udržateľného spôsobu do-
pravy, v porovnaní so zvyškom sveta a vďaka rokom 
úsilia venovaných do jej rozvoja, získala Európa cen-
né skúsenosti pri tvorbe a rozvoji inovácii v sektore 
železničnej dopravy. Táto forma dopravy je v rámci 
mnohých Európskych krajín veľmi podporovanou, 
vnímanou ako sektor s  veľkým potenciálom pre 
budúci rozvoj, o čom svedčí aj obsiahnutie relevant-
ných cieľov v rámci národných a regionálnych straté-
gií výskumu a inovácií.

Avšak konkurenčný boj v  rámci sektora dopravy je 
neúprosný, vytvárajúci tlak ako na cenotvorbu, tak aj 
na tvorbu nových inovatívnych riešení, ktoré naplnia 
očakávania zákazníkov v rámci osobnej aj nákladnej 
dopravy. 

V úsilí neustále zlepšovať riešenia v rámci železničnej 
dopravy a  vytvárať inovácie, napomáha podnikom 
v  nemalej miere okrem iných, národných iniciatív, 
aj Európska únia, a  to ako prostredníctvom pomoci 
z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 
tak aj prostredníctvom špecifických nástrojov vytvo-
rených v rámci národnej, či regionálnej úrovne. Ako 
však ukázali skúsenosti z praxe, aj v rámci samotnej 

železničnej dopravy, majú jednotlivý poskytovatelia 
služieb a  výrobcovia riešení pre tento typ dopravy, 
rozdielnu pozíciu a  z  nej vyplývajúce potreby. Malé 
a stredné podniky čelia špecifickým problémom z dô-
vodu spôsobu fungovania verejnej dopravy, dodáva-
teľských reťazcov a štruktúry trhu, na ktorom pôsobia. 

Reflektujúc na túto situáciu sa projekt RECORD zame-
riava na pomoc určenú malým a stredným podni-
kom, osobitne pri vytváraní inovatívnych riešení a ich 
následnom umiestnení na domáci a zahraničné trhy 
a to za pomoci nástrojov národnej a regionálnej po-
litiky, ktoré majú pomôcť práve pri daných aktivitách. 
Medzinárodné konzorcium partnerov tak vypracova-
lo analýzu jednotlivých regiónov z pohľadu poskytova-
nej podpory a identifikovalo úspešné príklady z praxe, 
v rámci ktorých sme získali cenné informácie o kľúčo-
vých faktoroch pre efektívnu podporu MSP. Výstupom 
projektu, tvoriacim vytvorenú hodnotu, tak budú ná-
vrhy na zlepšenie nástrojov na implementovanie 
pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
ktoré budú vychádzať z identifikovaných potrieb MSP, 
ako aj samotných návrhov všetkých aktérov inovač-
ného procesu, s  ktorými konzorcium počas svojich 
aktivít v  úzkom kontakte spolupracovalo a  spoločne 
navrhovalo potrebné pozmeňujúce návrhy.

O projekte RECORD

Compared to the rest of the world, the rail network 
in Europe has always been one step ahead in terms 
of development and sustainable means of transport 
and thanks to years of efforts to develop it, Europe 
has gained valuable experience in creating and de-
veloping innovation in the rail sector. This form 
of transport is highly supported in many European 
countries, perceived as a sector with great potential 
for future development, as evidenced by the inclu-
sion of relevant objectives in national and regional 
research and innovation strategies.  

However, competition within the transport sector is 
merciless, putting pressure on both pricing and the 
creation of new innovative solutions that meet cus-
tomer expectations in both passenger and freight 
transport.

Effort to continuously improve rail transport solu-
tions and innovation creation is supported to a large 
extent also by the European Union through support 
from the European Regional Development Fund 
(ERDF) and also through specific instruments creat-
ed at national or regional levels. However, according 
to the experience, even within the sector, individual 
service providers and solution manufacturers have 

a  different position and according to that, specif-
ic needs. Small and medium-sized enterprises face 
specific problems due to the system of public trans-
port, the supply chains and the structure of the mar-
ket in which they operate.

Reflecting on this situation, the RECORD project 
focuses on helping small and medium-sized en-
terprises, especially in creating innovative solu-
tions and their subsequent placement in domes-
tic and foreign markets, with the help of nation-
al and regional policy instruments to help with 
these activities. The international consortium of 
partners thus prepared an analysis of the supports 
provided by respective regions and identified best 
practices showcasing the key factors for successful 
and effective support towards SMEs. The project 
outputs, delivering the value, are the proposals to 
improve the instruments that implement the 
support by the European Regional Development 
Fund, based on the identified needs of SMEs, as well 
as feedback and ideas by all actors in the innovation 
process cooperating with our consortium within the 
preparation period.

About the Project RECORD
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Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) 
predstavuje programový dokument Slovenskej re-
publiky pre čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 
2014 – 2020 v sektore dopravy, v oblasti zlepšovania 
prístupu k informačným a komunikačným technoló-
giám a zlepšenia ich využívania a kvality a v oblasti 
zameranej na vytvorenie stabilného prostredia 
priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné 
subjekty a  podporu zvýšenia efektívnosti a  vý-
konnosti systému výskumu, vývoja a  inovácií, 
ako základného piliera pre zvyšovanie konkuren-
cieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho 
rastu a zamestnanosti.

Globálnym cieľom OPII je podpora trvalo udržateľnej 
mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných 
miest a  zlepšenie podnikateľského prostredia pro-
stredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, roz-
voja verejnej osobnej dopravy, rozvoja informačnej 
spoločnosti a podpory výskumu a inovácií.

V rámci železničnej dopravy reaguje OPII na aktuál-
ny stav a určuje plán na rozvoj dopravnej infraš-
truktúry SR s  cieľom predídenia prognózovaným 
negatívnym stavom na dopravnej sieti. Zameranie 
rozvoja dopravnej infraštruktúry v  SR v  progra-
movom období 2014 –  2020 vychádza predovšet-
kým z  požiadaviek na dobudovanie chýbajúcich  

kľúčových miest na dopravnej infraštruktúre a zlep-
šenie kvality existujúcej infraštruktúry, so zameraním 
na zvyšovanie bezpečnosti, spoľahlivosti, prístupnosti  
a efektívnosti dopravy.

Jednotlivé ciele OPII boli navrhované aj vzhľadom 
na určené ciele národnej a  medzinárodnej úrovne, 
zohľadňujúc okrem iného aj tzv. Bielu knihu – Plán 
jednotného európskeho dopravného priestoru, 
ktorý zahŕňa 40 konkrétnych iniciatív Európskej ko-
misie pre vybudovanie konkurencieschopného do-
pravného systému v  budúcom desaťročí prostred-
níctvom zásadného zníženia závislosti Európy na 
dovážanej rope, znížení uhlíkových emisií o 60 % do 
roku 2050 a ukončenia používania konvenčných po-
honov v mestách. Vzhľadom na túto ambíciu boli sta-
novené ciele OPII, ktoré by mali výrazným spôsobom 
prispieť k cieľom Bielej knihy ako napr. do roku 2030 
previesť 30 % cestnej nákladnej dopravy nad 
300 km na iné druhy dopravy, napr. na železnič-
nú alebo vnútrozemskú vodnú dopravu, a  do roku 
2050 zvýšiť tento ukazovateľ na úroveň 50%. Zároveň 
opatrenia OPII výrazne podporia aj presun cestujú-
cich na strednú vzdialenosť, pri ktorom by väčšina 
cestujúcich do roku 2050 mala využívať železnič-
nú dopravu, k čomu by malo napomôcť aj prepoje-
nie všetkých letísk prostredníctvom železničnej siete, 
ktoré bude realizované najneskôr do roku 2050. 

Operačný program Integrovaná   infraštruktúra 2014 – 2020

The Operational Program Integrated Infrastructure 
(OPII) is program document of the Slovak Republic 
defining the system of distribution the EU funds 
for the years 2014 – 2020 with the aim to support  
the transport sector, improve access to information 
and communication technologies and improve their 
use and quality, creating a  stable innovation en-
vironment for all relevant stakeholders and sup-
port the efficiency and effectiveness of R&D, de-
velopment and innovation system as a key pillar for 
increasing competitiveness, sustainable economic 
growth and employment.

The global objective of OPII is to support sustain-
able mobility, economic growth, job creation and 
the improvement of the business environment via 
the development of transport infrastructure, public 
transport system and information society, and the 
support of research and development.

Within railway transport, the OPII responds to the 
current situation and determines the plan for the 
development of the transport infrastructure 
of the Slovak Republic with the aim of preventing 
the forecasted negative situation of the transport 
network. The focus of the transport infrastructure 
development in the Slovak Republic in 2014 – 2020 
programming period is based primarily on the re-
quirements for completing the missing key points 

within the transport infrastructure and improving 
the quality of existing infrastructure, focusing on in-
creasing safety, reliability, accessibility and efficiency 
of transport.

The individual objectives of the OPII were proposed 
with regard to the stated objectives on the national 
and international level, including also the so-called 
White Paper –  A  Roadmap to a  Single European 
Transport Area, which includes 40 concrete initia-
tives by the European Commission to build a  com-
petitive transport system in the next decade by sig-
nificantly reducing Europe’s dependence on import-
ed oil, reducing carbon emissions by 60% until 2050 
and ending conventional means of transport in ur-
ban areas. The objectives of the OPII have been set 
according to this ambition and should make a signif-
icant contribution to the objectives of the White Pa-
per, such as by 2030, transfer 30% of road freight 
transport over 300 km to other modes of trans-
port, e.g. to rail or inland waterway transport, and 
increase this indicator to 50% by 2050. Moreover, 
OPII measures will significantly support transfer the 
most of the passengers travelling to medium dis-
tances, to the rail transport by 2050, which should 
also be reached thanks to the interconnection of all 
airports via the rail network, which will be imple-
mented by 2050 at the latest.

Operational Program Integrated   Infrastructure 2014 – 2020
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Operačný program Integrovaná infraštruktúra pred-
stavuje zároveň programový dokument pre poskyt-
nutie podpory z Európskych štrukturálnych a inves-
tičných fondov v programovom období 2014 – 2020 
v  oblasti zameranej na vytvorenie stabilného pros-
tredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné 
subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnos-
ti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základné-
ho piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, 
trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a  za-
mestnanosti, vychádzajúc z priorít stratégie Európa 
2020 ako aj hlavných odporúčaní Small Business Act 
a Akčného plánu pre podnikanie 2020, nahrádzajúc 
tak samostatný Operačný program Výskum a inová-
cie, z dôvodu jeho včlenenia do OPII, ktorým vznikli 
nové prioritné osi OPII.

V  rámci prioritných osí 9 –  13, ktoré sa sústreďujú 
práve na zlepšenie prostredia pre VaI, nájdeme práve 
opatrenia smerujúce k naplneniu strategického cieľa 
posilnenie inovačnej aktivity a  konkurencieschop-
nosti podnikov na Slovensku.

The Operational Program Integrated Infrastructure 
is also a  programming document for the provision 
of support from the European Structural and Invest-
ment Funds in the programming period 2014 – 2020 
in the area aimed at creating a  stable innovation 
environment for all relevant stakeholders and 
support the efficiency and effectiveness of R&D, 
development and innovation system as a key pillar 
for increasing competitiveness, sustainable econom-
ic growth and employment. It is based on the priori-
ties of the Europe 2020 strategy as well as the main 

recommendations of the Small Business Act and the 
Entrepreneurship Action Plan 2020 and replaces the 
separate Operational Program Research and Innova-
tion due to its incorporation into OPII, creating new 
priority axes within OPII.

Within priority axes 9 – 13, which focus precisely on 
improving the environment for R&D, we can find 
measures aimed at fulfilling the strategic goal of 
strengthening innovation activity and competitive-
ness of companies in Slovakia.
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Operačný program Integrovaná infraštruktúra, časť 
Výskum a  inovácie, je kľúčovým implementačným 
nástrojom stratégie “Poznatkami k prosperite – Stra-
tégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializá-
ciu Slovenskej republiky”, pričom je postavený na 
identifikovaných silných stránkach a  reflektuje 
nielen existujúci stav, ale aj potenciál SR.

Hlavným zámerom stratégie je podnietiť štruk-
turálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom 
k  rastu založenému na zvyšovaní inovačnej 
schopnosti a  excelentnosti vo VaI s  cieľom pod-
porovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti 
a  kvality života. K  tomuto zámeru prispieva OPII 
podporou kvalitného/excelentného výskumu –  ako 
nevyhnutnej podmienky pre budúce high-tech ino-
vácie v  dlhšom časovom horizonte, experimentál-
neho vývoja s  reálnou šancou transferu získaných 

poznatkov do budovania konkurencieschopnej 
podnikovej sféry (najmä MSP) a  prostredníctvom 
podpory zavádzania inovácií a  aktívnej spolupráce 
medzi podnikmi, výskumno-vývojovými centrami 
a vzdelávaním. To by malo viesť k rozvoju inovova-
ných a nových produktov a služieb, prenosu tech-
nológií a  poznatkov do praxe, inovácii procesov 
a vytváraniu sietí na zdieľanie informácií. 

Dôležitosť efektívnej podpory inovácií pre železnič-
nú dopravu zdôrazňujú autori stratégie ako jednu 
z nádejných oblastí pre budúcnosť. Z hľadiska inte-
ligentnej špecializácie je vhodné zamerať sa na ďalší 
rozvoj komplementárnych odvetví súvisiacich okrem 
iného aj s výskumom a vývojom v oblasti kovových 
i nekovových materiálov a priemyselných technoló-
gií s  vysokým potenciálom a dopytom pre dopravu 
a strojárstvo. 

Poznatkami k prosperite   – Stratégia výskumu a inovácií   pre inteligentnú špecializáciu   Slovenskej republiky

The Operational Program Integrated Infrastructure, 
section Research and Innovation, is a key implemen-
tation tool of the strategy “Through knowledge to-
wards prosperity – Research and Innovation Strate-
gy for Smart Specialisation of the Slovak Republic”, 
based on identified strengths and reflects not 
only the existing state but also the potential of 
the Slovak Republic.

The main purpose of the strategy is to drive 
a  structural change of the Slovak economy to-
wards growth based on increasing innovation 
capability and research and innovation ex-
cellence with the aim to promote sustainable 
growth of income, employment and quality of 
life. OPII contributes to this goal by supporting the 
quality/excellent research as a necessary condition 
for future high-tech innovations in the longer term, 
supporting the experimental development with 
a  real chance of  transferring acquired knowledge  

to build a competitive business sphere (especially 
SMEs) and by supporting the innovation implemen-
tation and active cooperation among enterprises, 
research and development centers and education. 
This should lead to the development of new inno-
vative products and services, transfer of tech-
nology and knowledge into practice, innova-
tion of processes and development of networks  
to share information.

The importance of effective support for innovation 
in the rail transport industry is emphasized by the 
authors of the strategy as one of the promising ar-
eas for the future. In terms of smart specialization, 
the advice is to focus on the further development of 
complementary sectors related to, beside others, re-
search and development in the field of metallic and 
non-metallic materials and industrial technologies 
with high potential and demand for transport and 
mechanical engineering.

Through Knowledge towards Prosperity   – Research and Innovation Strategy   for Smart Specialisation   of the Slovak Republic

- 25 -- 24 -

Sloven
sk

y En
gl

is
h



Medzinárodné študijné pobyty

Od začiatku implementačného obdobia projektu, 
absolvovali v rámci svojho zapojenia, ako aktívni čle-
novia tímov implementujúci daný projekt v jednotli-
vých krajinách, tak aj prizvaní hostia z radov expertov 
MSP, štyri študijné pobyty v zúčastnených Európ-
skych krajinách, a to konkrétne v Španielsku, Ta-
liansku, Fínsku a napokon aj na Slovensku, ktoré 
boli primárnym zdrojom znalostí a  skúseností pre 
návrh opatrení pre potreby Slovenska.

Počas týchto jednotlivých návštev vybraných regiónov, 
mali členovia delegácií možnosť detailne sa obozná-
miť s podporou tvorby inovácií v rámci železničné-
ho priemyslu v danej krajine, z pohľadu jednotlivých 
podporných nástrojov, implementovaných či už 
na národnej alebo regionálnej úrovni. Prínosnými 
boli aj následné otvorené diskusie, v  rámci ktorých 
dochádzalo k spontánnemu zamýšľaniu sa účastníkov 
vedúcemu k identifikácií jednotlivých detailov v rám-
ci procesov, čím boli identifikované ako pozitívne 
príklady pomoci MSP a  iným orgánom VaV, tak 
aj problematické aspekty, s  možnosťou spoločnej 
identifikácie potenciálnych riešení na základe skúse-
ností a znalostí prítomných expertov, či už z vlastných 
skúseností domovskej krajiny alebo na základe iných, 
dosiaľ známych poznatkov. 

Dotazníkový prieskum

V priebehu prvého kvartálu roku 2020, sa prostredníc-
tvom projektu RECORD, zapojili slovenské subjekty 
z radov MSP do medzinárodného dotazníkového zis-
ťovania v rámci zúčastnených Európskych krajín, kto-
ré cieľom bolo objasniť mieru inovačných aktivít 
v radoch malých a stredných podnikov, podmien-
ky pre ich tvorbu z pohľadu dostupnej technickej, 
personálnej i finančnej kapacity a predovšetkým, 
informovanosť a prípadnú spokojnosť s nástrojmi pre 
podporu tvorby a implementácie inovácií.

Identifikované názory jednotlivých respondentov 
predstavujú veľmi cennú spätnú väzbu, nakoľko 
nám umožnili poznať pozitívne, no zároveň aj ne-
gatívne, problematické faktory a  ich prítomnosť, 
ktorá bola v niektorých prípadoch špecifická pre jed-
nu, či viaceré krajiny, no odhalené boli aj spoločné 
problematické aspekty, ktoré súvisia práve s prítom-
nosťou jednotnej Európskej legislatívy a podporných 
programov. Vďaka aktívnej medzinárodnej spolu-
práci bolo možné viesť po vykonaní dotazníkového 
prieskumu detailnú diskusiu o  jednotlivých rozdie-
loch a identifikovať potenciálne dôvody, ako negatív-
nych, tak aj pozitívnych výsledkov.

METODOLÓGIA TVORBY AKČNÉHO PLÁNU

Predkladaný akčný plán bol zostavený na základe získaných znalostí, identifikovaných potrieb a požiadaviek 
cieľových skupín, ako aj ostatných spolupracujúcich subjektov tvoriacich inovačné prostredie, či už na lokál-
nej, regionálnej alebo národnej úrovni, v rámci Slovenska, ale aj iných krajín, predovšetkým členov konzorcia 
predmetného projektu RECORD, pod záštitou ktorého bol akčný plán vytvorený.

Interakcia a získavane znalostí prebiehali predovšetkým prostredníctvom nasledovných aktivít.

International Study Visits 

Since the beginning of the project implementation 
period, both active members of the teams imple-
menting the project in particular countries as well as 
invited guests representing SMEs, participated at the 
four study tours in participating European coun-
tries – Spain, Italy, Sweden and finally, also in Slo-
vakia, which were the primary source of knowledge 
and experience for the development of proposals for 
action plan activities in Slovakia.

During the study visits in selected regions, the mem-
bers of the delegations had the opportunity to get 
to know the details of the services supporting in-
novation development in the railway industry, 
provided through wide range of the instruments 
implemented either at national or regional level. 
Thanks to the following open discussions with local 
stakeholders, we could have identified the core de-
tails of positive examples in assistance to SMEs 
and other R&D bodies, as well as problematic 
aspects and jointly searched for possible solutions 
to overcome them, exploiting the experience and 
knowledge of the participating experts.

Questionnaire Survey

During the first quarter of 2020, within the RECORD 
project, Slovak SMEs participated in the international 
questionnaire survey within project participating Eu-
ropean countries, which aimed to identify the level 
of innovative activities in the small and medium 
enterprises, conditions for their development in 
terms of available technical, personnel and finan-
cial capacity and above all, awareness and possible 
satisfaction with the tools to support the develop-
ment and implementation of innovations.

The provided opinions of individual respondents 
represent very valuable feedback, as they enable 
us to understand the positive, but also the nega-
tive, problematic factors and their presence, which 
in some cases were specific to one or more countries, 
but we have also identified common problematic as-
pects caused more or less by the uniform European 
legislation and support programs. Thanks to active 
international cooperation, the questionnaire survey 
was followed by detailed discussion focusing on the 
identified differences and searching for the reasons 
of both negative and positive results.

METHODOLOGY OF THE ACTION PLAN

The presented action plan was developed on the basis of acquired knowledge, identified needs and re-
quirements of target groups, as well as other cooperating stakeholders operating in the innovation environ-
ment on the local, regional or national level within Slovakia and other countries, especially members of the  
RECORD project consortium, within the implementation of which, this action plan was developed.

The interaction and knowledge acquisition took place mainly through the following activities.
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Opatrenie 1  
Measure No. 1

Popularizácia výskumu  
a vývoja v rámci železničného 
priemyslu

Popularization of Research and Development 
within the Railway Industry



Jedným zo základných krokov pre dosiahnutie zvý-
šenia konkurencieschopnosti na národnej aj medzi-
národnej úrovni, je prostredie motivujúce k vytvá-
raniu inovatívnych produktov a služieb, ktoré na 
základe svojej kvality obstoja v neľahkom konkurenč-
nom boji, čo potvrdzujú aj ciele definované v rám-
ci OPII, pre oblasť Výskum a inovácie.

V  rámci spomínaného operačného programu, ako 
aj viacerých strategických dokumentov, nájdeme 
pomerne rozsiahlu škálu rôznych nástrojov, ktorých 
návrh vznikol práve s cieľom podporiť inovačný po-
tenciál slovenských firiem a inštitúcií VaV. 

Tieto nástroje, či už priame alebo nepriame, smerujú 
okrem iného aj k cieľu popularizácie výsledkov VaV, 
prostredníctvom podujatí a aktivít rôzneho formátu, 
zahŕňajúc prezentáciu moderných technológií v ob-
lastiach špecializácie RIS3 SK.

Čo však môžeme považovať za slabinu týchto ak-
tivít je ich cielenie na širokú verejnosť a osobit-
ne mládež s cieľom motivácie cieľov skupiny pô-
sobiť v budúcnosti vo sfére VaV (ako to môžeme 
vidieť v Špecifickom cieli OPII 9.1: Zvýšenie výkonnos-
ti systému VaV prostredníctvom horizontálnej pod-
pory technologického transferu a  IKT). Informač-
né aktivity zameriavajúce sa na sektor MSP, sú  
pritom z veľkej časti obsahovo zamerané na pre-
zentáciu jednotlivých špecifických cieľov a aktivít 
na ich naplnenie, či odkaz Európskej únie a posil-
ňovanie transparentnosti poskytovania finanč-
ných prostriedkov z  EŠIF (ako to môžeme vidieť 

OPIS AKTUÁLNEHO STAVU 
A ZDÔVODNENIE POTREBY  
DANÉHO OPATRENIA

One of the basic steps to increase competitiveness 
at the national and international level is an environ-
ment that motivates the creation of innovative 
products and services that, due to their quality, 
can withstand in competitive environment, as con-
firmed by the objectives defined under the OPII 
for Research and Innovation.

Within the mentioned operational program, as well 
as other several strategic documents, we can find rel-
atively wide range of various tools that were designed 
with the aim of supporting the innovative poten-
tial of Slovak companies and R&D institutions.

These tools – either direct or indirect – beside others 
aim at the goal of popularizing R&D results, through 
events and activities of various formats, including the 
presentation of modern technologies in the areas of 
specialization RIS3 SK.

However, what can be considered the weakness of 
these activities is their targeting of the general 
public and especially young people in order to 
motivate them to operate in the future in R&D 
sector (as we can see in Specific Objective OPII 9.1: 
Increasing the performance of R&D). Information 
activities focusing on the SME sector are largely 

DESCRIPTION OF THE CURRENT SITUATION AND JUSTIFICATION  
OF THE NEED FOR THE MEASURE

focused on the presentation of individual specific 
objectives and activities to meet them, or the leg-
acy of the European Union and strengthening the 
transparency of funding from the ESI Funds (as 
we can see in Specific Objective OPII 13.2 Ensuring 
publicity, information and support for strengthening 
the administrative capacity of beneficiaries in the im-
plementation process).

As we have also identified within communication and 
cooperation under the RECORD project, many SME 
entities currently feel a lack of information and ex-
amples of good practice within the system, which 
would act as motivating factors towards R&D ac-
tivities and can serve to businesses as an inspi-
ration, which domains and specific innovative el-
ements of the solutions should they focused on.

Businesses have access to inspiring examples of prac-
tice mainly through cooperation. However, due to the 
very low level of cooperation which is also defined as 
a long-term problem of Slovakia’s innovation environ-
ment, there is only a very low level of knowledge and 
experience transfer among individual actors. We see 
this as a significant shortcoming of the current set-up 
of the education of subjects to support the innova-
tion potential of individual companies.
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v Špecifickom cieli OPII 13.2 Zabezpečenie publicity,  
informovania a  podpory posilnenia administratív-
nych kapacít prijímateľov v procese implementácie).

Ako sme identifikovali aj na základe našej komuni-
kácie a kooperácie v rámci projektu RECORD, aktuál-
ne v rámci systému pociťujú mnohé subjekty MSP 
nedostatok informácií a príkladov dobrej praxe, 
ktoré by pôsobili ako motivujúce faktory pre posil-
nenie aktivít výskumu a vývoja a boli inšpiráciou, 
na aké domény a konkrétne inovatívne prvky rie-
šení by sa mali podniky zamerať.

Prístup k týmto inšpiratívnym príkladom praxe majú 
podniky predovšetkým prostredníctvom spolupráce, 
pričom vzhľadom na veľmi nízku mieru kooperácie, 
ktorá je zároveň definovaná ako dlhodobý problém 
inovačného prostredia Slovenska, existuje len veľmi 
nízka miera transferu znalostí a  skúseností medzi 
jednotlivými aktérmi, čo vidíme ako významný nedo-
statok aktuálneho nastavenia vzdelávania subjektov 
s  cieľom podpory inovačného potenciálu jednotli-
vých podnikov.

Inspiration came from our foreign partners within 
the project consortium who solved this situation by 
presenting good examples of practice bringing new 
inspiration, thanks to the clear and easily accessible 
presentation of research projects implemented by 
entities operating in their regions. A nice example of 
this approach could by seen in ITAINNOVA (Aragon 
Institute of Technology) as well as RISE (Swedish 
Research Institute) who provided on their websites 
for the readers easily and quickly accessible descrip-
tion of R&D projects implemented often in cooper-
ation with local companies active in the sector of  
rail industry. 

Inšpirujúc sa skúsenosťami našich zahraničných 
partnerov v rámci projektového konzorcia, riešením 
tejto situácie prezentujúc dobré príklady z  praxe 
prinášajúc novú inšpiráciu, by mohla byť prehľad-
ná a  ľahko prístupná prezentácia výsledkov vý-
skumných projektov v  realizácií subjektov v  da-
nom regióne, čoho pekným príkladom je ITAINNOVA 
(Technologický inštitút Aragon), ako aj RISE (Švédsky 
výskumný inštitút), nakoľko na webových stránkach 
daných organizácií si môžu čitatelia ľahko a  rýchlo 
nájsť opis doposiaľ realizovaných výskumno-vývojo-
vých projektov, ktoré boli v nemalej miere realizova-
né aj v rámci spolupráce s miestnymi podnikmi pôso-
biacimi v predmetnom odvetví. 

Veľmi inšpirujúcim je v tomto prípade aj príklad po-
pularizácie a zároveň budovania povedomia o re-
gionálnych podnikoch, predstavený na našom štu-
dijnom pobyte vo Francúzku, kde sme mali možnosť 
zhliadnuť prezentáciu Francúzskej agentúry pre pod-
poru inovácií (Bpifrance), ktorá na svojich webových 
stránkach prezentuje krátke príbehy predstavujú-
ce miestne podniky, ktoré sa vďaka svojmu ino-
vatívnemu prístupu, dokázali presadiť v  konku-
renčnom boji na domácom, aj zahraničných trhoch.

Very inspiring in this context can be also the exam-
ple of popularization and spreading the knowl-
edge about the regional companies, observed 
during our study stay in France, where we had the 
opportunity to see the presentation of the French In-
novation Agency (Bpifrance), which presents on the 
website short success stories about local compa-
nies which thanks to their innovative approach 
have become respected competitors on both do-
mestic and foreign markets.
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OPIS AKTIVITY

Predmetom tejto aktivity bude prezentácia dobrých 
príkladov praxe predstavujúc tvorbu a dodávanie 
inovatívnych produktov a služieb v rámci železnič-
ného priemyslu a  následná marketingová kampaň 
za účelom ich prezentácie cieľovej skupine, čo napo-
môže motivovať MSP v rámci Slovenska, k zvýšeniu 
inovačnej aktivity a  zároveň poskytnúť identifikáciu 
perspektívnych možností zamerania produkcie. 

Táto aktivita bude pozostávať z nasledovných krokov:

• Identifikácia dobrých príkladov praxe z radov pod-
nikov pôsobiacich v  železničnom priemysle na 
území Slovenskej republiky;

• Výber najrelevantnejších prípadových štúdií 
–  vzhľadom na cieľ prezentovať širokú škálu ino-
vácií, zapojiť subjekty v  rámci rôznych regiónov 
Slovenska, ako aj prezentovať rôzne modely finan-
covania návrhu, tvorby a umiestnenia nových pro-
duktov a služieb na domáci, aj zahraničné trhy;

• Identifikácia najvhodnejších marketingových ná-
strojov pre účel diseminácie informácií, vzhľadom 
na cieľové skupiny a rozpočet aktivity;

• Tvorba prezentačných materiálov;
• Realizácia marketingovej kampane založenej na 

vytvorených prezentačných materiáloch.

Po samotnej realizácií marketingovej kampane bude 
nasledovať analýza dosiahnutých výsledkov a vyhod-
notenie použitej stratégie a nástrojov, s cieľom zvýše-
nia budúcej efektivity obdobných aktivít.   

Všetky vytvorené materiály predstavujúce získané 
znalosti budú zároveň dlhodobo prezentované aj 
prostredníctvom elektronickej platformy pre podpo-
ru spolupráce a rozvoja MSP a výskumno-vývojových 
inštitúcií pôsobiacich predovšetkým v  železničnom 
a iných, úzko súvisiacich odvetviach priemyslu.

SPOLUPRACUJÚCI PARTNERI

Táto aktivita bude realizovaná tímom pracovníkov 
Technickej univerzity v Košiciach, ktorí aktívne parti-
cipujú na implementovaní projektu RECORD v rámci 
SR. Návrh a realizácie jednotlivých krokov budú kon-
zultované s  jednotlivými partnerskými organizácia-
mi s cieľom identifikácie možných zlepšení a zvýšení 
kvality jednotlivých výstupov aktivity.

Partnerské organizácie budú nápomocné nielen pri 
rokovaniach o jednotlivých krokoch, ale ich komuni-
kačné kanály využijú aj na prezentáciu vytvorených 
výstupov a šírenia povedomia o ich obsahu. 

ACTIVITY DESCRIPTION

The scope of this activity is the marketing campaign 
with the aim to present good examples of prac-
tice from the field of creation and delivery of in-
novative products and services within the railway 
industry, which will help to motivate SMEs in Slova-
kia to increase innovation activity and provide iden-
tification of promising opportunities for production.

This activity will consist of the following steps:

• Identification of good examples of practice among 
companies operating in the railway industry in the 
Slovak Republic;

• Selection of the most relevant case studies – with 
the goal of presenting a wide range of innovations, 
involving entities within different regions of Slova-
kia, as well as presenting various models of financ-
ing the phases of design, creation and placement 
of new products and services in domestic and for-
eign markets;

• Identification of the most suitable marketing tools 
for the purpose of dissemination of information, 
respecting the target groups characteristics and 
behavior, and activity budget;

• Creation of presentation materials;
• Implementation of the marketing campaign utiliz-

ing the created presentation materials.

The implementation of the marketing campaign will 
be followed by an analysis of the results achieved 
and assessment of the strategy and tools adopted, 
in order to increase effectiveness of similar activities 
in the future.

All created materials representing the acquired 
knowledge will also be presented for a  longer peri-
od through an electronic platform to support coop-
eration and development of SMEs and research and 
development institutions operating primarily in the 
railway and other closely related industries.

COLLABORATING PARTNERS

This activity will be implemented by the staff of the 
Technical University in Košice, who have actively 
participated in the implementation of the RECORD 
project in the Slovak Republic. The design and imple-
mentation of individual steps will be consulted with 
individual partner organizations in order to identify 

possible improvements and increase the quality of 
individual outputs of the activity.

Partner organizations will not only help in negotiat-
ing individual steps, but will also use their commu-
nication channels to share the created outputs and 
spread awareness about their content.
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ČASOVÝ PLÁN

•  07 – 08 / 2020: Identifikácia dobrých 
príkladov praxe z radov podnikov pôsobiacich 
v železničnom priemysle na území Slovenskej 
republiky

•  09 / 2020: Výber najrelevantnejších prípadových 
štúdií – vzhľadom na cieľ prezentovať širokú škálu 
inovácií, zapojiť subjekty v rámci rôznych regiónov 
Slovenska, ako aj prezentovať rôzne modely 
financovania návrhu, tvorby a umiestnenia 
nových produktov a služieb na domáci, 
aj zahraničné trhy

ZDROJE FINANCOVANIA

Náklady na implementáciu danej aktivity budú finan-
cované zo zdrojov Technickej univerzity v Košiciach 
a  následný monitoring a  vyhodnocovanie prínosov 
budú hradené z rozpočtových prostriedkov projektu 
RECORD, ktorý je implementovaný v rámci programu 
Interreg Europe.  

V  nasledujúcom období bude Technická univerzita 
v  Košiciach, ako aj  spolupracujúce inštitúcie, aktív-
ne vyhľadávať dodatočné zdroje financovania s cie-
ľom dlhodobej aktívnej prezentácie dobrých príkla-
dov praxe predstavujúc inovatívne produkt a služby 
v rámci železničného priemyslu.

•  10 / 2020: Identifikácia najvhodnejších 
marketingových nástrojov pre účel diseminácie 
informácií

•  11 / 2020:  Tvorba prezentačných materiálov 
•  12 / 2020 – 01 / 2021: Marketingová kampaň
•  02 / 2021: Hodnotenie dosiahnutých výsledkov

NÁKLADY

Odhadovaná výška nákladov na realizáciu všet-
kých stanovených krokov aktivity predstavuje sumu 
5 000 EUR.

TIME PLAN

•  07 – 08 / 2020: Identification of good examples 
of practice among companies operating in the 
railway industry in the Slovak Republic

•  09 / 2020: Selection of the most relevant  
case studies – with the goal of presenting  
a wide range of innovations, involving entities 
within different regions of Slovakia, as well  
as presenting various models of financing  
the phases of design, creation and placement  
of new products and services in domestic  
and foreign markets

•  10 / 2020: Identification of the most suitable 
marketing tools for the purpose of dissemination 
of information

•  11 / 2020: Creation of presentation materials
•  12 / 2020 – 01 / 2021: Marketing campaign
•  02 / 2021: Evaluation of results achieved 

COSTS

The estimated cost of implementing all the identified 
steps of the activity is 5,000 EUR.

SOURCES OF FUNDING

The costs covering the implementation of the activity 
will be financed from the resources of the Technical 
University in Kosice and the subsequent monitoring 
and evaluation of action will be covered from the 
budget of the RECORD project, which is implemented 
within the Interreg Europe program.

In the coming period, the Technical University of 
Košice, as well as cooperating institutions, will ac-
tively seek for additional sources of funding with the 
aim of ensuring the long-term active presentation of 
good examples of practice representing innovative 
products and services within the railway industry.
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Opatrenie 2  
Measure No. 2

Dlhodobé cielené poradenstvo 
formou mentoringu

Long-term Targeted Counseling in the Form  
of Mentoring



Jedným z hlavných cieľov OPII v časti Výskum a inová-
cie, je podporiť rast výskumno-vývojových a  inovač-
ných kapacít v priemysle a službách, a teda podporiť 
výskumno-vývojové a inovačné aktivity podnikov, s cie-
ľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť v národnom 
aj medzinárodnom meradle. Jednou z kľúčových ak-
tivít pre dosiahnutie tohto cieľa rozvoja výskumno-vý-
vojových a inovačných kapacít v podnikoch, je pritom 
adekvátne vzdelávanie prinášajúce znalosti a zruč-
nosti, ktoré aktuálne v rámci podnikov absentujú 
a teda tvoria značnú prekážku pre zapojenie sa do 
inovačných a obchodných procesov.

Vzhľadom na aktuálnu podobu podporných nástro-
jov operačného programu môžeme vidieť zameranie 
edukačných aktivít predovšetkým na oblasti:

• začatie podnikania;
• zvyšovanie podnikateľských zručností; 
• zvyšovanie kvality prostredníctvom štandardov, 

ako napr. systémy manažérstva kvality, procesné 
riadenie, akreditácia a  certifikácia, REACH, EMAS, 
ISO 14001 a pod.; 

• poradenstvo v rámci hľadania vhodných partnerov 
vrátane sieťovania; 

• nové trendy a témy v podnikaní;
• zvyšovanie digitálnych zručností a
• ochranu práv duševného vlastníctva.

Potvrdením záujmu o tieto edukačné aktivity sú pre-
dovšetkým dosiahnuté hodnoty v  rámci indikátorov 
0083 Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú 
podporu v rámci podpory poskytovania informačných,  
poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP 
(špecifický) a  0075 Počet účastníkov poradenských 
a vzdelávacích programov (špecifický), čo jasne preu-
kázalo opodstatnenosť daných programov.

No vzhľadom na veľmi rýchly špecifický techno-
logický vývoj v  rámci určitých odvetví, je otázna 
schopnosť zodpovedných vzdelávacích orgánov po-
skytnúť relevantné cielené komplexné poradenstvo 
smerujúce k podpore rozvoja konkrétneho MSP.

Ako preukazujú aj naše výsledky komunikácie s akté-
rmi pôsobiacimi v  jednom z veľmi špecifických seg-
mentov – železničnom priemysle, ponúkané služby 
pomerne všeobecného určenia sú pre subjekty 
MSP nápomocné a atraktívne, samozrejme vzhľa-
dom na ich špecifické kapacity, resp. štádium 
rozvoja spoločnosti.

Slabina aktuálneho nastavenia bola ale identifiko-
vaná pri potrebe podpory v rámci inovačného proce-
su, ktorá si vyžaduje špecifickú kvalifikáciu a skú-
senosti autority prinášajúcej hľadané znalosti. 

Aktuálna štruktúra ponúkaných služieb uplatňuje ur-
čitú mieru personalizácie služieb. Príkladom môže byť 
nastavenie v rámci aktivít Špecifického cieľa 11.1: Ná-
rast vzniku nových, konkurencieschopných MSP, kde 
sú služby upravené vzhľadom na potreby znevýhod-
nených sociálnych skupín (ženy, mladí do 25  rokov,  

OPIS AKTUÁLNEHO STAVU A ZDÔVODNENIE POTREBY  
DANÉHO OPATRENIA

One of the main objectives of OPII in the Research 
and Innovation section is to support the growth of re-
search and development and innovation capacities in 
industry and services, and thus to support research 
and development and innovation activities of enter-
prises, in order to increase their competitiveness on 
a national and international scale. One of the key ac-
tivities for achieving this goal of developing research 
and development and innovation capacities in compa-
nies is adequate education bringing the knowledge 
and skills that are currently absent within compa-
nies and thus constitute a significant obstacle to 
be involved in innovation and business processes.

Given the current form of supporting tools of the op-
erational program, we can see the focus of educa-
tional activities mainly on the areas:

• starting a business;
• increasing entrepreneurial skills;
• improving quality through standards such as qual-

ity management systems, process management, 
accreditation and certification, REACH, EMAS, ISO 
14001, etc.;

• advice on finding suitable partners, including net-
working;

• new trends and topics in business;
• increasing digital skills, and
• protection of intellectual property rights.

DESCRIPTION OF THE CURRENT 
SITUATION AND JUSTIFICATION  
OF THE NEED FOR THE MEASURE

- 41 -- 40 -

Sloven
sk

y En
gl

is
h



seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štát-
ni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení 
a  osoby so zdravotným postihnutím, Rómovia). Za-
ujímavým príkladom je aj Špecifický cieľ 12.1: Nárast 
podielu ziskových MSP v  Bratislavskom kraji, ktorý 
určuje vzdelávacie a poradenské aktivity s cieľom sti-
mulovať ich ekonomický rast prostredníctvom tvor-
by a implementácie nových biznis modelov, no v ich 
špecifickej úprave vzhľadom na potreby odvetvia 
kreatívneho priemyslu. 

Inšpirujúc sa týmto príkladom špecializácie a zahra-
ničnými skúsenosťami, vychádzajúc zároveň z  iden-
tifikovaných potrieb cieľovej skupiny MSP, považu-
jeme špecializáciu vzdelávacích aktivít pre odvetvie 
železničného priemyslu a  personalizáciu vzhľadom 
na potreby konkrétnej firmy, ako aktuálne chý-

bajúci aspekt, ktorý by ale mohol v nemalej miere 
napomôcť podpore budovania inovačných kapa-
cít v  predmetnom odvetví, podobne, ako bol do-
siahnutý daný cieľ u našich zahraničných partnerov 
vo Francúzku, a  to napríklad vďaka podpornému 
programu „International Accelerator“ poskytova-
nému zo strany Francúzskej agentúry pre podporu 
inovácií, či podpornému programu GAMMA, ktoré-
ho realizátorom je Technologický park Transalley, 
ktorý prezentoval svoje znalosti a  skúsenosti práve 
aj v  rámci študijného pobytu pod záštitou projektu 
RECORD. Pozitívne skúsenosti s  implementáciou 
tohto prístupu a jeho opodstatnenosťou vychádzajú 
aj zo skúseností partnerského subjektu ITAINNOVA, 
ktorý na základe identifikovanej potreby realizuje 
už niekoľko rokov úspešný program vzdelávania vy-
tvoreného priamo na mieru vzhľadom na potreby  

Confirmation of interest in these educational activities 
is visible in the values achieved within the indicators 
O0083 Number of enterprises that receive non-finan-
cial support in support of the provision of information, 
advisory and mentoring services for SME development 
(specific) and 0075 Number of participants in advisory 
and training programs (specific), which clearly demon-
strated the validity and need of these programs.

However, due to the very rapid specific techno-
logical development within certain sectors, the 
ability of the responsible educational authorities to 
provide relevant targeted and comprehensive advice 
aimed at supporting the development of a  specific 
SME is questionable.

As our results of communication with actors operat-
ing in one of the very specific segments – the railway 
industry – show, the offered services of relatively 
general purpose are helpful and attractive for 
SME entities, of course due to their specific ca-
pacities or stage of development of the company.

However, the weakness of the current setting was 
identified in the need for support within the inno-
vation process, which requires specific qualifica-
tions and experience of the authority bringing 
the knowledge sought.

The current structure of the offered services applies 
a  certain degree of personalization of services. An 
example is the setting within the activities of Specif-
ic Objective 11.1: Increasing the emergence of new, 
competitive SMEs, where services are adapted to the 
needs of disadvantaged social groups (women, young 
people under 25, seniors over 50, long-term unem-
ployed, third-country nationals, socially disadvantaged  

and people with disabilities, Roma). An interesting ex-
ample is Specific Objective 12.1: Increasing the share of 
profitable SMEs in the Bratislava Region, which deter-
mines educational and consulting activities in order to 
stimulate their economic growth through the creation 
and implementation of new business models, but spe-
cifically adjusted to the needs of the creative industries.

Inspired by this example of specialization and experi-
ence from abroad, respecting the identified needs of 
the target group of SMEs, we consider the specializa-
tion of training activities for the railway industry and 
personalization according to the needs of a particular 
company as currently missing aspect, which could 
help to build innovation capacity in the sector 
concerned. The prove of this hypothesis can be seen 
in our partners from France within the program „In-
ternational Accelerator“ by French Innovation Agency 
or the program GAMMA by the Transalley Technology 
Park, both presented during our study visit as the ac-
tivity of the RECORD project. The positive experience 
with the implementation of this approach and its justi-
fication is also based on the experience of ITAINNOVA 
from Spain, which following the identified needs, has 
been implementing the successful training program 
tailored to the needs of each participating compa-
ny, named as „ITAINNOVA TAILOR-MADE TRAINING“. 
Even slightly higher level of customization and their 
positive impact have been seen within the study visit 
hosted by our Scandinavian partner where Innovation 
Growhouse Stockholm AB presented the form of sup-
porting education program implemented via coopera-
tion on a specific innovation project, covering all steps 
of innovation development, from its early stages to 
entering the market, including also accompanied pro-
cesses such as financing or contracting in the case of 
co-creation development.
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konkrétnej firmy, pod názvom programu „ITAINNOVA 
TAILOR-MADE TRAINING“.  Zároveň, o niečo vyšší stu-
peň špecializácie a pozitívne výsledky jeho aplikácie, 
sme mali možnosť poznať prostredníctvom študijné-
ho pobytu v Škandinávii, kde Innovation Growhouse 
Stockholm AB realizuje vzdelávanie prostredníctvom 
spolupráce na konkrétnom projekte tvorby inovácie, 
od jeho ranných fáz až po uvedenie na trh, zahŕňajúc 
aj sprievodné procesy akými sú napríklad financova-
nie, či uzatváranie zmluvných vzťahov v rámci spoloč-
nej tvorby inovácií. 

Vďaka odstráneniu nedostatku kvalitných 
a včasných informácií špecializovaným poraden-
stvom, by sme dokázali firmám pomôcť identi-
fikovať nové trendy a potenciálne riziká ich ná-
vrhov produktov a  služieb, v  ich rannej fáze, čo 
by tvorilo významný pozitívny základ pre konku-
rencieschopnosť podporeného podniku a zároveň 
napomohlo riešiť výzvy, ktorým dnes čelíme nielen 
v rámci našej krajiny.

By eliminating the lack of quality and timely in-
formation with specialized advice, we could help 
companies identify new trends and potential 
risks of their product and service design, in their 

ACTIVITY DESCRIPTION

The aim of the activity is the design and pilot testing 
of a mentoring program, in which educational organ-
izations, through expert advice, in traditional person-
al and digital form, would support the development 
of existing SMEs to support the creation of new tech-
nological innovations, in the form of high value-add-
ed products and services.

The activity will consist of performing the following 
steps:

• Detailed analysis of the required elements of the 
support program based on the requirements of 
the identified target group (SMEs) and the experi-
ence of authorities from abroad;

• Design of services, in terms of their content, as 
well as process implementation;

• Pilot testing of the mentoring program within ap-
plicants from SMEs;

• Revision of the program based on experience 
gained.

early stages, which would form a significant positive 
basis for the competitiveness of the supported 
company and help to address the challenges facing 
today, faced not only within our country.

The aim of this process is to create adequate sup-
port for innovative SMEs operating in the railway 
industry, given their current position in the growth 
cycle, with emphasis on the development of manage-
rial skills needed to effectively manage the innovation 
process and professional skills for the innovation pro-
cess from the view of research and development staff. 

Qualified experts will provide information and in-
novative and technological advice to companies on 
technology transfer, R&D support, active partner 
search, as well as opportunities to participate in in-
ternational networks and organizations.

OPIS AKTIVITY

Cieľom aktivity je návrh a pilotné testovanie mentorin-
gového programu, v rámci ktorého budú vzdelávacie 
organizácie prostredníctvom expertného poraden-
stva, tradičnou osobnou, ale aj elektronickou formou, 
podporovať rozvoj existujúcich MSP s cieľom podpo-
riť tvorbu nových technologických inovácií, v podobe 
produktov a služieb s vysokou pridanou hodnotou.

Aktivita bude pozostávať z vykonania nasledovných 
krokov:

• Detailná analýza požadovaných prvkov podporné-
ho programu na základe požiadaviek identifikova-
nej cieľovej skupiny (MSP) a  skúseností zahranič-
ných autorít;

• Návrh služieb, z hľadiska ich obsahu, ako aj pro-
cesnej implementácie;

• Pilotné testovanie mentoringového programu 
v rámci záujemcov z radov MSP;

• Revízia programu na základe získaných skúseností.

Cieľom tohto procesu je vytvorenie adekvátnej 
potrebnej podpory pre inovatívne MSP pôsobiace 
v železničnom priemysle, vzhľadom na ich aktu-
álne postavenie v rastovom cykle, s dôrazom ako 
na rozvoj manažérskych zručností potrebných pre 
efektívne riadenie inovačného procesu, tak aj odbor-
né zručnosti pre samotný proces tvorby inovácií, zo 
strany zamestnancov výskumu a vývoja.

Kvalifikovaní odborníci budú poskytovať informácie 
a  inovačné a  technologické poradenstvo podnikom 
k  technologickému transferu, podpore VaI, aktívne-
mu vyhľadávaniu partnerov, ako aj možnosti zapája-
nia sa do medzinárodných sietí a organizácií.
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SPOLUPRACUJÚCI PARTNERI

Táto aktivita bude realizovaná tímom pracovníkmi 
Technickej univerzity v Košiciach, ktorí aktívne parti-
cipujú na implementovaní projektu RECORD v rámci 
SR. Návrh a realizácie jednotlivých krokov budú kon-
zultované s  jednotlivými partnerskými organizácia-
mi s cieľom identifikácie možných zlepšení a zvýšení 
kvality jednotlivých výstupov aktivity.

Partnerské organizácie budú nápomocné nielen pri 
rokovaniach o jednotlivých krokoch, ale ich komuni-
kačné kanály budú použité aj na šírenie povedomia 
o vytvorených výstupoch.

ČASOVÝ PLÁN

•  02 – 05 / 2021: Detailná analýza požadovaných 
prvkov podporného programu na základe 
požiadaviek identifikovanej cieľovej skupiny 
a skúseností zahraničných autorít

•  06 – 10 / 2021: Návrh služieb, z pohľadu ich 
procesnej implementácie a obsahu

•  11 / 2021 – 04 / 2022: Pilotné testovanie 
mentoringového programu

•  05 – 06 / 2022: Revízia programu na základe 
získaných skúseností  

NÁKLADY

Odhadovaná výška nákladov na realizáciu všet-
kých stanovených krokov aktivity predstavuje sumu 
5 000 EUR.

ZDROJE FINANCOVANIA

Náklady na implementáciu danej aktivity budú finan-
cované zo zdrojov Technickej univerzity v Košiciach 
a  následný monitoring a  vyhodnocovanie prínosov 
budú hradené z rozpočtových prostriedkov projektu 
RECORD, ktorý je implementovaný v rámci programu 
Interreg Europe. 

V  nasledujúcom období bude Technická univerzita 
v Košiciach, ako aj spolupracujúce inštitúcie, aktívne 
vyhľadávať dodatočné zdroje financovania s  cieľom 
dlhodobej aktívnej implementácie mentoringového 
programu.

COLLABORATING PARTNERS

This activity will be implemented by the staff of the 
Technical University in Košice, who have actively 
participated in the implementation of the RECORD 
project in the Slovak Republic. The design and imple-
mentation of individual steps will be consulted with 
individual partner organizations in order to identify 
possible improvements and increase the quality of 
individual outputs of the activity.

Partner organizations will not only help in negotiat-
ing individual steps, but will also use their commu-
nication channels to share the created outputs and 
spread awareness about their content.

TIME PLAN

•  02 – 05 / 2021: Detailed analysis of required 
elements of the support program based on the 
requirements of the identified target group and 
the experience of foreign organizations

•  06 – 10 / 2021: Design of services, in terms of 
their process implementation and content

•  11 / 2021 – 04 / 2022: Pilot testing of a mentoring 
program

•  05 – 06 / 2022: Revision of the program based on 
experience gained

COSTS

The estimated cost of implementing all the identified 
steps of the activity is 5,000 EUR.

SOURCES OF FUNDING

The costs covering the implementation of the activity 
will be financed from the resources of the Technical 
University in Kosice and the subsequent monitoring 
and evaluation of action will be covered from the 
budget of the RECORD project, which is implemented 
within the Interreg Europe program.

In the coming period, the Technical University in 
Košice, as well as cooperating institutions, will active-
ly seek for additional sources of funding with the aim 
of ensuring long-term active implementation of the 
mentoring program.
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Opatrenie 3  
Measure No. 3

Komunikačná a kooperačná 
platforma

Communication and Cooperation Platform



Pri hodnotení výkonnostných parametrov VaI v  SR 
nemožno nespomenúť aj nízku mieru internacio-
nalizácie a kooperácie na národnej úrovni, ktorá je 
v prípade Slovenska, dlhodobým problémom, kto-
rý sa prejavuje predovšetkým v nízkej účasti v rám-
ci medzinárodných projektov, ako aj celkovo nízkej 
miery kooperácie. V rámci tohoto ukazovateľa je SR 
na pomerne negatívnej pozícii v  porovnaní s  inými 
krajinami EÚ, pričom v pohľade len na sektor MSP, je 
situácia o to viac nepriaznivá. 

Na tento negatívny stav reagujú aj opatrenia na-
vrhované v  rámci OPII. Ich prítomnosť môžeme 
vidieť napr. v  rámci Špecifického cieľa 9.5 Rast vý-
skumno-vývojových a  inovačných kapacít v  prie-
mysle a službách, v rámci ktorého je definovaný cieľ 
zvyšovania inovačnej úrovne aj prostredníctvom 
poskytovania odborného poradenstva v  oblasti 
internacionalizácie a  teda podpory spolupráce na 
medzinárodnej úrovni, pričom cieľovou skupinou 
daného poradenstva nemajú byť len samotné MSP, 
ale aj klastrové organizácie, ktoré budú môcť získa-
né znalosti a zručnosti transferovať na svojich členov 
a zároveň využiť pri nadväzovaní samotných medzi-
národných spoluprác. 

Potenciálne výhody plynúce z  internacionalizácie sú 
pritom nemalé a  môžu priniesť výrazné pozitívne 
zmeny pre MSP, ako aj celkovo ekonomiku daného 
regiónu. Radíme medzi nich napr. zvýšenie exportné-
ho potenciálu prostredníctvom nových zahraničných 
odberateľov a nadväzujúca tvorba nových pracovných 
miest, či zvýšenie inovačného potenciálu a teda aj kon-
kurencieschopnosti MSP, vďaka zvýšeniu inovačnej 

kapacity aplikáciou nových postupov a  modifikáciou 
sortimentu na základe vytvorených inovácií v  spolu-
práci so zahraničnými partnerskými subjektmi. 

Na naplnenie daných cieľov sa v rámci OPII zameriava 
aj Špecifický cieľ 11.2: Nárast internacionalizácie MSP 
a využívania možností jednotného trhu EÚ, ktorý je 
zameraný na vytvorenie komplexného systému pod-
pory internacionalizácie MSP, prostredníctvom kom-
plementárnych nástrojov k už existujúcim a fungujú-
cim opatreniam, akým je napr. Medzinárodná sieť na 
podporu podnikania – Enterprise Europe Network. 

Konkrétna podpora poskytovaná v  rámci daných 
špecifických cieľov je určená hlavne pre aktivity na 
podporu MSP na medzinárodných podujatiach a po-
radenstvo pre MSP vo veci vstupu a presadenia sa na 
zahraničných trhoch. 

Napriek snahe zmeniť aktuálne nepriaznivý stav níz-
kej miery kooperácia, však ešte stále celkový systém 
obsahuje nástroje poskytujúce formy podpory ne-
zodpovedajúce špecifickým požiadavkám veľkej časti 
MSP, vzhľadom na komplexnosť jednotlivých proce-
sov v kontexte kapacít poradenských orgánov a mie-
ry všeobecnosti služieb.

Riešením prinášajúcim zmenu by mohli byť pod-
porné platformy, ktoré ako nástroj s veľkým poten-
ciálom definuje aj základný strategický dokument 
OPII, reflektujúc rozdrobenú štruktúru MSP a ab-
senciu spolupráce, čo znemožňuje efektívne zapo-
jenie do medzinárodnej spolupráce a obchodu. Ako 
potvrdzujú skúsenosti so zahraničia, takáto forma 

OPIS AKTUÁLNEHO STAVU A ZDÔVODNENIE POTREBY  
DANÉHO OPATRENIA

When evaluating the performance parameters of 
R&D in the Slovak Republic, it is important to men-
tion the low level of internationalization and co-
operation at the national level, which in the case 
of Slovakia is a  long-term problem. Within this 
indicator, the Slovak Republic is in relatively nega-
tive position in comparison with other EU countries, 
while in view only of the SME sector, the situation is 
even more unfavorable.

The measures proposed under the OPII also re-
spond to this negative situation. Their presence can 
be seen e.g. under Specific Objective 9.5 Growth of 
research and development and innovation capaci-
ties in industry and services, within which the goal of 
increasing the level of innovation is defined also 
through the provision of expert advice in the field 
of internationalization and thus support cooperation 
at the international level. This measure is not mere-
ly targeted towards SMEs, but also towards cluster 
organizations, which will be able to transfer the ac-
quired knowledge and skills to their members and at 
the same time use them in establishing international  
cooperation.

At the same time, the potential benefits of interna-
tionalization are considerable and can bring signif-
icant positive changes for SMEs, as well as for the 
region’s economy as a whole. For instance, increase 
of export potential through new foreign customers 
and subsequent creation of new jobs, or increase of 
innovation potential and thus also competitiveness 
of SMEs, thanks to increase of innovation capacity 
by application of new procedures and modification 

of product lines based on innovations created in co-
operation with foreign partners.

For fulfillment of these goals, the specific objective 
11.2 Increasing the internationalization of SMEs and 
using the possibilities of the EU single market, is 
aimed at creating a  comprehensive system of sup-
port for the internationalization of SMEs, through 
complementary tools to already existing and func-
tioning measures, such as e.g. International Business 
Support Network – Enterprise Europe Network.

The specific support provided under the specific 
objectives is intended mainly for activities to sup-
port SMEs at international events and advice for 
SMEs on entering and establishing themselves in 
foreign markets.

Despite efforts to change the current unfavorable 
state of low level of cooperation, the overall system 
still contains tools providing forms of support that 
do not meet the specific requirements of a  large 
number of SMEs, given the complexity of individual 
processes in the context of advisory capacities and 
general service.

The solution bringing change could be support 
platforms, which is also defined by the basic stra-
tegic document OPII as a tool with great potential, 
reflecting the fragmented structure of SMEs and 
the absence of cooperation, which prevents effec-
tive involvement in international cooperation and 
trade. As experience with foreign countries con-
firms, this form of support can significantly support  

DESCRIPTION OF THE CURRENT SITUATION AND JUSTIFICATION  
OF THE NEED FOR THE MEASURE
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podpory môže výrazne podporiť nielen predaj už 
ponúkaných výrobkov a služieb v rámci medzinárod-
ného trhu, no môže výrazne napomôcť aj kooperácií 
subjektov pri vývoji nových produktov, vzhľadom na 
podporu rýchlej a  jednoduchej identifikácie vhod-
ných partnerov spolupráce. 

Platforma podporujúca propagáciu a  spoluprácu 
jednotlivých subjektov, by pritom mohla výrazne 
napomôcť nielen medzinárodnému, ale aj ná-
rodnému rozmeru spolupráce a  to naprieč celým 
spektrom subjektov, podporujúc medzi-sektorové 
partnerstvá inovačných aktérov, ktorých spolupráca 
je dlhodobo nedostatočná, čo vnímame ako výrazný 
problém, nakoľko spájanie aktérov inovačného pro-
cesu je kľúčovou výzvou pre rozvoj inovačnej výkon-
nosti jednotlivých subjektov, aj ekonomiky ako celku. 

Tento predpoklad vychádza zo zahraničných skúse-
ností nadobudnutých ako prostredníctvom štúdia 
doterajších poznatkov, tak aj priamou účasťou au-
torov akčného plánu na študijných pobytoch v part-
nerských krajinách. Pozitívnym príkladom je v tomto 
smere Švédsko, kde kooperačnú tematickú platfor-
mu tvorí a aktívne spravuje nielen Švédsky železnič-
ný klaster, ktorý takto združuje firmy pôsobiace v že-
lezničnom priemysle, ktorý aktuálne zamestnáva viac 
ako 3000 pracovníkov, no zároveň môžu tvorcovia 
inovatívnych riešení využiť aj platformu pre spolu-
prácu, ktorú vytvoril a prevádzkuje IGNITE SWEDEN, 
ktorého hlavným cieľom je predovšetkým podporiť 
spoluprácu začínajúcich a  etablovaných korporát-
nych podnikateľských subjektov. 

Zaujímavým príkladom môže byť v  tomto prípade 
aj platforma Bpifrance Excellence, prevádzkovaná 
Francúzskou agentúrou pre podporu inovácií, ktorá 

združuje aktuálne viac ako 5 000 spoločností, ktoré 
si členstvo v danom programe zaslúžili vďaka vyso-
kej kvalite ponúkaných služieb a inovatívnosti a spo-
ločne s členstvom získali aj možnosť participácie na 
špeciálnych podujatiach podporujúcich vzdelávanie 
a  kooperáciu členov.Výhodou zamýšľaného rieše-
nia je nielen potenciál pre podporu tvorby nových 
podnikateľských nápadov vďaka inšpiráciám dobrej 
praxe a vytváraným obchodným vzťahom, no zá-
roveň táto platforma poskytne aj aktuálne chýbajúce 
miesto pre ako všeobecné, tak aj odborné vzdelá-
vacie materiály určené špecifickému sektoru 
inovácií v rámci železničného priemyslu, v  rámci 
ktorého dnes síce subjekty disponujú mnohými in-
formačnými zdrojmi, no špecifické potreby a rozdro-
benosť informácií v rámci širokého spektra komuni-
kačných nástrojov, spôsobujú aktuálne veľmi veľký 
časový, a teda aj finančný náklad týchto subjekt, kto-
rý vzniká práve aktivitami vedúcimi k hľadaniu rele-
vantných informácií pre rozvoj ich činností. 

not only the sale of already offered products and ser-
vices within the international market, but can also sig-
nificantly help in cooperation among entities in devel-
oping new products, while supporting quick and easy 
identification of suitable cooperation partners.

A platform supporting the promotion and coop-
eration among individual entities could significantly 
help not only the international but also the na-
tional dimension of cooperation, across the whole 
spectrum of entities, supporting cross-sectoral part-
nerships of innovative actors, whose cooperation is 
in long-term considered insufficient and which we 
perceive as a significant problem, as the connecting 
of the innovation actors is a key challenge for the de-
velopment of innovation performance of individual 
entities, as well as the economy as a whole.

This assumption is based on the knowledge gained 
both via desk research as well as via our observa-
tions during the study visits in the countries partic-
ipating in the RECORD project. A positive example 
has been found in Sweden, where the cooperation 
thematic platform has been developed and operated 
not only by the Swedish railway cluster, which thus 
brings together companies operating in the railway 
industry currently employing more than 3,000 work-
ers, but there is provided for the developers of in-
novative solutions also the platform designed by IG-
NITE SWEDEN while their main mission is to support 
the cooperation of start-ups and established corpo-
rate businesses.

Another inspiring good practice is the Bpifrance Ex-
cellence platform, operated by the French Innova-
tion Support Agency, which currently brings together 
more than 5,000 companies that have been awarded 
by membership in the program thanks to the high 
quality of their products and services based on in-
novative approach while thanks to the membership 
they got the opportunity to participate on the special 
education and cooperation events and trainings.The 
advantage of the intended solution is not only the 
potential to support the creation of new business 
ideas through inspiration from good practice and 
established business relationships, but also the 
fact that the platform would provide the currently 
missing space for both general and professional 
training materials for specific sectors of innova-
tion in the railway industry. Although today the 
entities have many information sources, the specif-
ic needs and fragmentation of information within 
a wide range of communication tools currently cause 
a very large timely, and thus financial, cost for these 
entities, arising from activities of finding relevant in-
formation for the development of their activities.
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OPIS AKTIVITY

Obsahom navrhovanej aktivity je vytvorenie elek-
tronickej platformy pre podporu spolupráce 
a  rozvoja MSP a  výskumno-vývojových inštitú-
cií pôsobiacich predovšetkým v  železničnom 
a iných, úzko súvisiacich odvetviach priemyslu.

Nová platforma umožní relevantným subjektom jed-
noduchú a  rýchlu prezentáciu svojich znalostí, 
skúseností a dostupnej infraštruktúry, čo umožní 
riešiť aktuálny problém rýchlej a  jednoduchej iden-
tifikácie potenciálnych partnerov pre vytváranie no-
vých, ako obchodných, tak predovšetkým aj vzťahov 
v rámci spolupráce pri výskumno-vývojovej činnosti, 
vďaka zverejnenému profilu jednotlivých partner-
ských organizácií vhodných pre konkrétny zámer 
spolupráce, podporujúc vnútro- aj medzi-sektorovú 
spoluprácu na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Vďaka zavedeniu platformy budeme mať zároveň mož-
nosť získať cenné informácie, napomáhajúce k lepšie-
mu smerovaniu podpory VaV, nakoľko bude možné:

• identifikovať perspektívne oblasti výskumu a vývo-
ja, na ktoré je potrebné, aby v budúcnosti reflekto-
vali strategické zámery nielen OPII;

• analyzovať oblasti možných prepojení potrieb pra-
xe a  zamerania verejných výskumných a  vývojo-
vých organizácií;

• analyzovať a vyhodnotiť potreby aktérov v oblasti 
infraštruktúry potrebnej k vytváraniu a implemen-
tácií inovácií, zahŕňajúc predovšetkým identifiká-
ciu bariér pri realizácií VaV. 

Vzhľadom na potrebu poskytnúť aj efektívny a jedno-
duchý nástroj pre komunikáciu a prezentáciu príkla-
dov dobrej praxe a taktiež vzdelávacích aktivít, bude 
táto platforma slúžiť aj ako znalostná databáza, po-
skytujúca jej používateľom edukačné materiály a in-
formačné zdroje v elektronickej podobe, s prístupom 
bez ohľadu na čas a miesto ich fyzickej prítomnosti. 

SPOLUPRACUJÚCI PARTNERI

Samotná platforma bude vytvorená pracovníkmi 
Technickej univerzity v Košiciach, pričom návrh na jej 
funkcionality a súčasti, bude konzultovaný s jednotli-
vými partnerskými organizáciami s cieľom identifiká-
cie požiadaviek všetkých zainteresovaných strán. 

Po samotnom vytvorení platformy bude jej obsah 
prezentovaný prostredníctvom komunikačných ka-
nálov zakladajúcej organizácie, ako aj s pomocou ko-
munikačných kanálov participujúcich a podporných 
organizácií. 

COLLABORATING PARTNERS

The platform itself will be created by the staff of the 
Technical University in Košice, while the proposal for 
its functionalities and components will be consult-
ed with individual partner organizations in order to 
identify the requirements of all interested parties.

ACTIVITY DESCRIPTION

The scope of the proposed activity is the creation of 
the digital platform to support cooperation and 
development of SMEs and research and develop-
ment institutions operating primarily in the rail-
way and other closely related industries.

The new platform will enable relevant entities to eas-
ily and quickly present their knowledge, experi-
ence and available infrastructure, which will solve 
the current problem of quick and easy identification 
of potential partners for creating new, both business 
and especially R&D relationships and cooperation, 
thanks to published profiles of individual partner 
organizations suitable for the specific purpose of 
cooperation, supporting inter- and cross-sectoral 
cooperation at the national and international level.

Thanks to the introduction of the platform, we will 
also be able to obtain valuable information that helps 
to better target R&D support, as it will be possible to:

• identify promising areas of research and develop-
ment that need to reflect in the future the strate-
gic goals not only of the OPII;

• analyze areas of possible links between the needs 
of practice and the focus of public research and 
development organizations;

• analyze and evaluate the needs of actors in the 
field of infrastructure needed for the creation and 
implementation of innovations, including in par-
ticular the identification of barriers to the imple-
mentation of R&D.

Due to the existing need to provide an effective and 
simple tool for communication and presentation of 
good practice examples as well as educational ac-
tivities, this platform will also serve as a knowledge 
database, providing its users with educational ma-
terials and information resources in electronic form, 
with access regardless of the time and place of their 
physical presence.

After the creation of the platform itself, its content 
will be presented through the communication chan-
nels of the founding organization, as well as with the 
help of communication channels of participating and 
supporting organizations.
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ČASOVÝ PLÁN

Po prípravnej fáze, v rámci ktorej budú identifikované 
požiadavky všetky relevantných strán a navrhnuté im 
zodpovedajúce súčasti platformy, ktorá predpokla-
dáme bude ukončená v máji 2021, bude nasledovať 
6-mesačný vývoj a testovanie platformy, po ktorom 
následne od 11/2021, bude platforma dostupná sa-
motným cieľovým skupinám. 

NÁKLADY

V rámci úvodnej analýzy zámeru vytvorenia platfor-
my, vzhľadom na predpokladané súčasti, boli celko-
vé náklady na jej prípravu, vývoj, testovanie a imple-
mentáciu, odhadnuté na sumu 8 000 – 10 000 EUR.

ZDROJE FINANCOVANIA

Náklady na implementáciu danej aktivity, a teda vy-
tvorenie platformy, budú financované zo zdrojov 
Technickej univerzity v Košiciach a následný monito-
ring a vyhodnocovanie prínosov budú hradené z roz-
počtových prostriedkov projektu RECORD, ktorý je 
implementovaný v rámci programu Interreg Europe. 

V nasledovných rokoch budú náklady na operatívu, 
propagáciu a  rozvojovú činnosť platformy hradené  
zo zdrojov zakladateľa – Technickej univerzity v Ko-
šiciach, pričom personál univerzity, ako aj personál 
spolupracujúcich inštitúcií, budú aktívne vyhľadávať 
dodatočné zdroje financovania s cieľom zabezpeče-
nia dlhodobej udržateľnosti platformy. 

TIME PLAN

The preparatory phase, in which the requirements of 
all relevant parties will be identified and the corre-
sponding components of the platform proposed to 
them, which we anticipate to be completed in May 
2021, will be followed by a 6-month platform devel-
opment and testing phase, making it available to the 
target groups until 11/2021.

COSTS

As part of the initial analysis of the intention to create 
the platform, with regard to the anticipated compo-
nents, the total costs for its preparation, develop-
ment, testing and implementation were estimated at 
8,000 – 10,000 EUR.

SOURCES OF FUNDING

The costs covering the implementation of the activi-
ty, the development of the platform, will be financed 
from the resources of the Technical University in Ko-
sice and the subsequent monitoring and evaluation 
of action will be covered from the budget of the RE-
CORD project, which is implemented within the Inter-
reg Europe program.

In the coming years, the costs of operation, promo-
tion and development of the platform will be cov-
ered by the founder of the center – Technical Univer-
sity in Košice, while the center staff and cooperating 
staff of the university and cooperating institutions 
will actively seek for additional sources of funding to 
ensure the long-term sustainability of the platform.
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Opatrenie 4  
Measure No. 4

Informačno-poradenské centrum 
pre železničný priemysel

Information and Advisory Center  
for the Railway Industry



V rámci projektu Vytvorenie a prevádzkovanie Integ-
rovanej siete informačno-poradenských centier z ope-
račného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (OP 
TP), bolo v roku 2016 zriadených v jednotlivých krajoch 
SR 7 informačno-poradenských centier, ktoré operu-
jú pod vedením Centrálneho koordinačného orgánu, 
ktorý je jednou zo sekcií Úradu podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Informačno-poradenské centrá poskytujú pomoc 
a  konzultácie všetkým žiadateľom o  finančné pro-
striedky a  prijímateľom finančných prostriedkov 
z fondov EÚ, ktorí o to prejavia záujem. 

Medzi ich úlohy patrí aj budovanie databázy záu-
jemcov o európske štrukturálne a  investičné fondy, 
príprava a organizácia informačných podujatí, semi-
nárov a školení, vykonávanie prieskumov v súvislosti 
s fondmi EÚ na území ich pôsobnosti a pod..

Územne pokrývajú oblasť jednotlivých samospráv-
nych krajov, pričom sa nepočíta s  lokalizáciou IPC 
v Bratislavskom samosprávnom kraji s ohľadom na 
blízkosť centrálnych inštitúcií/ústredných orgánov 
štátnej správy priamo v  Bratislave. V  prvotnej fáze 
bol projekt informačných a poradenských centier na-
vrhovaný do konca roka 2018, no vzhľadom na jeho 
pozitívne prínosy, bola jeho implementácia a  teda 
činnosť centier predĺžená až do konca roka 2021. 

O ich aktívnom prístupe svedčia ako prieskumy spokoj-
nosti s pozitívnym hodnotením zo strany prijímateľov 
pomoci, tak aj štatistické údaje o zrealizovaných aktivi-
tách, prostredníctvom ktorých môžeme vidieť, že počas 
svojej činnosti od založenia do konca roka 2019, zor-
ganizovali 413 seminárov pre temer 16 tisíc účastníkov 
a poskytli viac ako 5 000 individuálnych konzultácií.   

Prínos informačno-poradenských centier je teda 
nesporný, no vzhľadom na rozsah ich kompeten-
cií a  personálne zabezpečenie, vidíme potrebu 
podporiť ich činnosť, v rámci obsahovo technicky 
náročných výziev a im zodpovedajúcich projekto-
vých zámerov, predovšetkým v  predmetnej ob-
lasti výskumu a inovácií v železničnom priemysle.

Potrebu špecializácie poradenstva pre technologicky 
špecializované projekty potvrdzuje aj vznik podpor-
ných orgánov s pomerne úzkou špecializáciou, a to aj 
v odvetví železničnej dopravy. Jedným z popredných 
predstaviteľov inštitúcií napomáhajúcich rozvoju je 
napríklad DITECFER, ktorý vznikol v roku 2014 z  ini-
ciatívy 25 popredných inovatívnych spoločností a vý-
skumných pracovísk situovaných v  Toskánsku, pri-
čom jeho úlohou je práve podpora rozvoja inovácií 
v predmetnom odvetví dopravy a za pomerne krátke 
obdobie svojej činnosti, bola preukázaná účinnosť 
nastavenia a realizácie špecifických odporných pro-
cesov, ktoré sme mali možnosť poznať práve vďaka 
študijného pobytu, ako súčasti realizácie projektu 
RECORD.

OPIS AKTUÁLNEHO STAVU A ZDÔVODNENIE POTREBY  
DANÉHO OPATRENIA

DESCRIPTION OF THE CURRENT 
SITUATION AND JUSTIFICATION  
OF THE NEED FOR THE MEASURE

As part of the project Creation and operation of the 
Integrated Network of Information and Counseling 
Centers from the Technical Assistance Operation-
al Program 2014 – 2020 (OP TA), 7 information and 
counseling centers were established in 2016 in the 
regions of the Slovak Republic, operating under the 
leadership of the Central Coordinating Body which is 
one of the sections of the Office of the Deputy Prime 
Minister of the Slovak Republic for Investments and 
Informatization.

The information and advice centers provide assis-
tance and consultation to those applicants for fund-
ing and EU funding recipients who show the interest.

Their tasks also include building of database of sub-
jects interested in European Structural and Invest-
ment Funds, preparing and organizing information 
events, seminars and trainings, conducting surveys 
in connection with EU funds in their area of compe-
tence, etc..

Territorially, they cover the area of all self-governing 
regions, except one – the IC center in the Bratislava 
self-governing region was not settled due to proxim-
ity of central institutions/central state administration 
bodies located directly in Bratislava.

Initially, the project of information and counseling 
centers were proposed to work only until the end of 
2018, but due to its positive benefits, its implemen-
tation and the activities of the centers was extended 
until the end of 2021.
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Inšpiratívnym príkladom je zaiste aj Technologický 
inštitút ARAGON, ktorý od svojho vzniku v roku 1984 
neustále reaguje na zmeny v  inovačnom prostredí, 
pričom aj v  prípade tohto inštitútu lokalizovaného 
v  Španielsku, môžeme pozorovať trend vytvárania 
špecializovaných podporných teamov pre jednotli-
vé technologické špecializácie, avšak pri zachovaní 
určitej miery všeobecnosti, pri poskytovaní služieb 
všeobecného významu, ako je napríklad projektové, 
či finančné riadenie.

Navrhovaný cieľ pritom vychádza z potreby identifiko-
vanej v rámci vykonávaných aktivít projektu RECORD, 
vzhľadom na komunikáciu s firmami s potenciálnym 
záujmom o  využitie prostriedkov na tvorbu inovácií 
prostredníctvom EŠIF, kde boli identifikované poža-
dované oblasti podpory. Potrebný je nielen pomerne 
rozsiahly časový náklad, ale aj zabezpečenie personál-
nych kapacít poradného orgánu so zodpovedajúcimi 
znalosťami a skúsenosťami v predmetnom sektore.

Vytvorením podpornej poradenskej kapacity by boli 
zároveň podporené ciele Operačného programu in-
tegrovaná infraštruktúra, určené v rámci Prioritnej osi 
8 – Technická pomoc, ktoré smerujú k Podpore efek-
tívnej implementácie OP (Špecifický cieľ 8.1) a Zvýšeniu 
povedomia verejnosti o podpore EÚ pre OP prostred-
níctvom zabezpečenia efektívnej komunikácie (Špeci-
fický cieľ 8.2), s cieľom zvýšiť kvalitu spracovávaných 
podkladov a procesov prípravy a implementácie pro-
jektov a  tým zabezpečenie rýchlejšieho schvaľovania 
projektov a úspešnosti ich realizácie, čím sa dosiahnu 
ciele príslušných prioritných osí.

Their active approach was proven by both satisfac-
tion surveys with positive evaluations by aid recipi-
ents and statistics on activities carried out, through 
which we can see that, during their activities from 
the establishment to the end of 2019, they organized 
413 seminars for almost 16,000 participants and pro-
vided more than 5,000 individual consultations.

The contribution of information and counseling 
centers is therefore indisputable, but given the 
scope of their competencies and staff available, 
we see the need to support their activities within 
the content of technically oriented calls and cor-
responding project proposals, especially in the 
focused field of research and innovation in the 
railway industry.

The need for specialization of consultancy for high-
tech projects is also evidenced by the establishment 
of supporting institutions with a relatively narrow 
specialization, even in the railway transport sector. 
One of the leading representatives of business sup-
port institutions is DITECFER, established in 2014 
as the initiative of 25 leading innovative companies 
and research institutes located in Tuscany, whose 
task is to support the development of innovation in 
the transport sector. Thanks to the study visit of the 
RECORD project hosted by this partner we got the 
opportunity to see the impressive outcomes as the 
evidence of effective specific supporting program.

Another inspiring case study is provided by Tech-
nological Institute ARAGON, which since its estab-
lishment in 1984 has been constantly responding  
to changes in the innovation environment, and even 

in the case of this institute located in Spain, we can 
identify during our study visit the trend of focused 
supporting services according to the technological 
specialization while in case of general topics like pro-
ject or financial management there is still the princi-
ple of joint education.

Proposed goal is based on the need identified in the 
activities of the RECORD project, with regard to com-
munication with companies potentially interested in 
applying for ESI Funds to create innovations, where 
the required areas of support were identified. It is 
needed to ensure not only relatively large time costs 
but also to provide the sufficient personnel capacity 
with appropriate knowledge and experience in the 
sector concerned at the counseling body.

The creation of supportive counseling capacity would 
also support the objectives of the Integrated Infra-
structure Operational Program, determined under 
Priority Axis 8 – Technical Assistance, which aims to 
Support the effective implementation of the OP (Spe-
cific Objective 8.1) and increase public awareness 
of EU support for OPs by ensuring effective commu-
nication (Specific objective 8.2), in order to increase 
the quality of processed documents and processes 
of project preparation and implementation, ensuring 
faster approval of projects and successful implemen-
tation, thus achieving the objectives of the relevant 
priority axes.
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OPIS AKTIVITY

Na základe identifikovaných skutočností navrhujeme 
zriadenie informačno-poradenského centra, kto-
ré bude podporným orgánom pre národnú sieť 
informačno-poradenských centier operujúcu pod 
vedením Centrálneho koordinačného orgánu, 
v  prípadoch poradenstva v  rámci realizácie výsku-
mu a  tvorby inovácií v  predmetnej oblasti železnič-
ného priemyslu, s cieľom podpory transferu znalostí 
a technológií a zvýšenia komerčného potenciálu vý-
sledkov VaV, pričom medzi jeho hlavné činnosti budú 
patriť nasledovné aktivity:

• Informačné aktivity prezentujúce 
 - oblasti železničného priemyslu, ktoré majú 

významný rozvojový potenciál, s cieľom 
podporiť tvorbu potrebných inovatívnych 
produktov a služieb v rámci SR

 - špecifické možnosti podpory, poskytované 
v rámci EŠIF a iných podporných nástrojov 
poskytovaných v rámci národnej aj 
nadnárodnej úrovne 

• Cielené konzultačné služby napomáhajúce zá-
ujemcom o financovanie výskumu a inovácií zo 
zdrojov EŠIF

 - identifikovať vhodné podporné nástroje pre 
konkrétny projektový zámer

 - vypracovať úspešný projektový zámer, 
z hľadiska návrhu jeho obsahu v súlade 
s metodikou tvorby inovácií a uplatňujúc 
moderné prvky inovačného procesu 

• Aktivity podporujúce medzi-sektorovú spolu-
prácu a internacionalizáciu pri tvorbe inovácií 
pre železničný priemysel 

ACTIVITY DESCRIPTION

Based on the identified facts, we propose the es-
tablishment of an information and counseling 
center, which will be a support body for the na-
tional network of information and counseling 
centers operating under the leadership of the 
Central Coordinating Body, in cases of advice on re-
search and innovation in the railway industry to sup-
port the transfer of knowledge and technology, and 
increasing the commercial potential of R&D results, 
while its main activities will include the following:

• Information activities presenting
 - the areas of the railway industry, which 

has significant development potential, 
in order to support the creation of the 
necessary innovative products and services 
in the Slovak Republic

 - specific support possibilities provided under 
the ESI Funds and other support instruments 
provided at national and transnational level 

• Targeted counseling services helping the sub-
jects interested in funding their research and 
innovation from ESI Funds

 - identify appropriate support tools for a specific 
project plan

 - to develop a successful project plan, in terms 
of the design of its content in accordance with 
the methodology of innovation creation and 
applying modern elements of the innovation 
process 

• Activities supporting cross-sectoral coopera-
tion and internationalization in creating inno-
vations for the railway industry

COLLABORATING PARTNERS

The Counseling Center will consult its activities on 
a regular basis with all stakeholders operating in the 
regional and national economy and with all other 
partners who are interested in cooperation and de-
velopment of the area. 

Based on long-term activity in the area, the main 
partners will include:

• Technical University in Košice
 - as the main founding partner of the 

counseling center
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SPOLUPRACUJÚCI PARTNERI

Poradenské centrum bude svoje aktivity konzultovať 
na pravidelnej báze so všetkými zainteresovanými 
subjektmi pôsobiacimi v rámci regionálnej aj národ-
nej ekonomiky a  so všetkými ostatnými partnermi, 
ktorí prejavia záujem o spoluprácu a rozvoj predmet-
nej oblasti.

K hlavným partnerom budú na základe dlhodobej ak-
tivity v predmetnej oblasti patriť:

• Technická univerzita v Košiciach
 - ako hlavný zakladajúci partner poradenského 

centra 

• Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky

 - ako riadiaci orgán pre Operačný program 
Integrovaná infraštruktúra 

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky

 - ako sprostredkovateľský orgány pre Operačný 
program Integrovaná infraštruktúra 

• Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 - ako sprostredkovateľský orgány pre Operačný 

program Integrovaná infraštruktúra 

• Výskumná agentúra
 - ako spolupracujúci orgán pre Operačný 

program Integrovaná infraštruktúra 

• Informačno-poradenské centrá pre EŠIF
 - ako hlavný poradný orgán pre EŠIF v rámci SR, 

poskytujúci všeobecné informácie potenciálnym 
záujemcom o podporu v rámci konkrétnych 
výziev EŠIF 

• Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 
investície a informatizáciu

 - ako orgán koordinujúci činnosť siete IPC pre 
EŠIF 

• Slovenská obchodná a priemyselná komora
 - ako poradenský orgán pre malé a stredné 

podniky

• Ministry of Transport and Construction of the Slo-
vak Republic

 - as the managing authority for the Integrated 
Infrastructure Operational Program

• Ministry of Education, Science, Research and 
Sports of the Slovak Republic

 - as intermediate bodies for the Integrated 
Infrastructure Operational Program

• Ministry of Economy of the Slovak Republic
 - as intermediate bodies for the Integrated 

Infrastructure Operational Program

• Research Agency 
 - as a cooperating body for the Integrated 

Infrastructure Operational Program

• Information and Counseling Centers for ESI Funds
 - as the main advisory body for ESI Funds 

within the Slovak Republic, providing general 
information to potential applicants for support 
within specific ESI Funds calls

• Office of the Deputy Prime Minister of the Slovak 
Republic for Investments and Informatization

 - as the body coordinating the activities of the 
IPC network for ESI Funds

• Slovak Chamber of Commerce and Industry
 - as an advisory body for small and medium-

sized enterprises
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ČASOVÝ PLÁN

Činnosť centra bude zahájená ku dňu 1.9.2020, kedy 
sa oficiálne otvorí poradenské centrum a bude spus-
tená možnosť aktívnej komunikácie s  personálom 
daného poradenského centra.

Do daného času bude vytvorené fyzické sídlo pora-
denského centra a vytvorená štruktúra a obsah po-
radenských služieb. 

ZDROJE FINANCOVANIA

Náklady na implementáciu danej aktivity budú finan-
cované zo zdrojov Technickej univerzity v Košiciach 
a  následný monitoring a  vyhodnocovanie prínosov 
budú hradené z rozpočtových prostriedkov projektu 
RECORD, ktorý je implementovaný v rámci programu 
Interreg Europe.  

V  nasledujúcom období bude Technická univerzita 
v Košiciach, ako aj spolupracujúce inštitúcie, aktívne 
vyhľadávať dodatočné zdroje financovania s  cieľom 
zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti služieb pora-
denského centra.

NÁKLADY

Náklady na aktivity budú pozostávať z nasledovných 
súčastí:

• Personálne náklady: náklady na personál centra, 
ktorého úlohou bude aktívne propagovať pora-
denské služby a  poskytovať konzultačné služby 
v rámci jednotlivých projektových zámerov.

 - Odhadovaná výška nákladov: 3 600 EUR/ročne 

• Operatívne  náklady na prevádzkovanie centra: 
prenájom priestorov a potrebné vybavenie

 - Odhadovaná výška nákladov: 1 800 EUR/ročne

TIME PLAN

The activities of the center will start on September 
1st, 2020, when the counseling center will be official-
ly opened and the possibility of active communica-
tion with the staff of the counseling center will be 
launched.

By that time, the physical headquarters of the coun-
seling center and the structure and content of coun-
seling services will be created.

COSTS

Activity costs will consist of the following compo-
nents:

• Personnel costs: the costs of the Centre’s staff, 
whose task will be to actively promote consultancy 
services and to provide consultancy services with-
in the framework of individual project plans.

 - Estimated cost: EUR 3 600/year

• Operating costs for the operation of the center: 
rental of premises and necessary equipment

 - Estimated cost: EUR 1 800/year

SOURCES OF FUNDING

The costs covering the implementation of the activity 
will be financed from the resources of the Technical 
University in Kosice and the subsequent monitoring 
and evaluation of action will be covered from the 
budget of the RECORD project, which is implemented 
within the Interreg Europe program.

In the coming period, the Technical University in 
Košice, as well as cooperating institutions, will active-
ly seek for additional sources of funding in order to 
ensure the long-term sustainability of the services of 
the counseling center.
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Záver

Zároveň však s  prichádzajúcim potenciálom, 
rastie aj miera konkurencie zo strany subjektov 
iných krajín, o  to viac v  čase, kedy vidíme iniciatívu 
Európskej komisie, v záujme podpory inovácií, efek-
tívnosti a  lepšieho pomeru medzi kvalitou a cenou, 
otvoriť trhy železničnej dopravy novým účastníkom 
a službám. 

Potreba identifikovaných zmien, ktoré by mohli byť 
dosiahnuté práve navrhovanými opatreniami, by 
tak mohla pomôcť zlepšiť podmienky pre zotrva-
nie a vstup nových aktérov do segmentu železnič-
ného priemyslu, čo by vzhľadom na identifikovaný 
potenciál danej oblasti v  nasledujúcom období, 
mohlo výrazne napomôcť rozvoju nielen samotných 
spoločností, ale aj krajiny ako celku a napomôcť vy-
tvoriť veľmi perspektívne, silné odvetvie v rámci 
priemyselnej štruktúry Slovenska, založené na pi-
lieroch technických znalostí a skúseností našich ex-
pertov, ktorí svojimi inováciami potvrdzujú veľký, no 
stále naplno nevyužitý, potenciál našej krajiny. 

Železničná doprava je neodmysliteľnou súčasťou do-
pravnej siete ako Európskej únie, tak aj samotného 
Slovenska, pričom zohráva kľúčovú úlohu pri rie-
šení otázky narastajúceho dopytu po doprave, 
preťaženia, palivovej bezpečnosti a  znižovania 
emisií oxidu uhličitého. 

Mnohé krajiny únie, vrátane Slovenska, však dlhodo-
bo čelia stagnácii či postupnému úpadku, na čo re-
flektovala aj samotná Európska komisia, vytvorením 
opatrení vedúcich k  reštrukturalizácii trhu železnič-
nej dopravy v Európe a podpore inovácií a poskyto-
vania kvalitnejších služieb, pre nákladnú aj osobnú 
dopravu. 

Vzhľadom na predpoklady železničnej dopravy ako 
významnej súčasti budúcej modernej dopravnej sie-
te, môžeme predpokladať významné zvýšenie dopy-
tu a potenciálu pre tvorbu efektívnych inovácií, 
ktoré napriek ich prípadnému pôvodu na Slovensku, 
môžu byť pomerne ľahko a  rýchlo transferované 
a  implementované v rámci nielen Európy, ale prak-
ticky aj iných kontinentov.

Rail transport is an integral part of the transport 
network of both the European Union and Slo-
vakia itself, and plays a key role in addressing the 
growing demand for transport, congestion, fuel safe-
ty and reducing carbon dioxide emissions.

However, many countries of the Union, including 
Slovakia, have been facing stagnation or gradual de-
cline for a  long time, as reflected by the European 
Commission itself, by creating measures to restruc-
ture the rail market in Europe and promote innova-
tion and better services for freight and passenger  
transport.

Given the assumptions of rail transport as an im-
portant part of the future modern transport net-
work, we can expect a  significant increase in de-
mand and potential for effective innovation crea-
tion, which, despite their potential origin in Slovakia, 
can be relatively easily and quickly transferred and 
implemented within Europe and other continents.

However, with the coming potential, the level of 
competition from other countries is growing as 
well, especially in the times when we can see the 
European Commission’s initiatives to open up the 
rail markets to new entrants and services, in order 
to promote innovation, efficiency and better val-
ue-for-money ratio.

The need for identified changes, which could be 
achieved by the proposed measures, could help 
to improve the conditions for the retention and 
entry of new players into the railway industry 
which, understanding the identified potential of the 
area in the coming period could significantly help 
with the development of not merely the particular 
companies, but also the country as a whole, and to 
help to create very promising, strong industry with-
in the industrial structure of Slovakia, based on the 
pillars of technical knowledge and experience of our 
experts, whose innovations confirm their great, but 
still not fully exploited potential of our country.

Conclusion
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