


PRIESKUM

 jedinečný prieskum zameraný na slovenské priemyselné firmy

 elektronická forma

 koniec augusta, začiatok septembra 2017 – 3 týždne

 17 otázok, v niektorých bolo možné respondentom rozšíriť možné odpovede v  kombinácii 

s otvorenými časťami otázok

 47 respondentov

 predpokladá sa opakovanie v nasledujúcich rokoch – pre zachytenie trendov a sledovanie vývoja



PRIESKUM

 veľké (28%), stredné (47%) a malé spoločnosti (25%)

 slovenský (60%) a zahraničný (40%) kapitál

 strojársky a automobilový priemysel (53%), elektrické a elektronické časti výroby (13%)

 člen vrcholového vedenia (45%), manažér (30%)



NÁZOR NA VÝZNAM APLIKÁCIE INDUSTRY 4.0 VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI

veľmi dôležité pre 
budúcnosť

66%

je potrebné riešiť, ale nie 
je to nič zásadné pre 

budúcnosť

21%

je to bezvýznamné 
až zbytočné

2%

nemám zatiaľ jasný názor

11%



DOSTUPNOSŤ INFORMÁCIÍ

15%

17%

30%

21%

11%

6%

mám dostatok potrebných informácií

mám celkový prehľad, chýbajú mi pre mňa nepodstatné informácie

niektoré dôležité informácie mi chýbajú

chýba mi množstvo dôležitých informácií

neviem, kde mám potrebné informácie čerpať

neviem



KDE SA NACHÁDZATE S APLIKÁCIOU INDUSTRY 4.0?

zatiaľ sme nezačali

25%

začali sme zhromažďovať 
informácie

28%

začali sme s prvými
pokusmi a budujeme si

vlastné skúsenosti

15%

pripravujeme
vlastnú stratégiu

13%

máme stratégiu, 
začíname s aplikáciou

11%

naplno realizujeme/
napĺňame stratégiu

8%



AKO APLIKUJETE INDUSTRY 4.0? ROBÍTE TO:

28%

13%

11%

2%

6%

40%

sami, bez externej spolupráce

spolupracujete s jedným alebo viacerými konzultantmi, ale zatiaľ to
realizujete sami

koordinujete realizáciu cez viacerých dodávateľov, sami si strážite
napĺňanie stratégie a cieľov

s externým generálnym dodávateľom, ktorý zodpovedá za napĺňanie
stratégie a cieľov

vytvorili ste jeden riešiteľský tím zložený z vašich pracovníkov a externých
dodávateľov a máte jasne rozdelenú zodpovednosť

zatiaľ ste nezačali



VÁŠ NÁZOR NA INVESTIČNÚ NÁROČNOSŤ APLIKÁCIE INDUSTRY 4.0

implementácia Industry 
4.0 nemusí byť vždy
nákladná investícia

40%

je potrebné investovať
tak, aby bola garantovaná

rýchla návratnosť

19%

pre zvýšenie
konkurencieschopnosti je 

potrebné aj riskovať

13%

implementácia Industry 
4.0 si vyžaduje veľké 

investície, ktoré si môžu 
dovoliť iba silné firmy

9%

nemám vyhranený názor

19%



KTORÚ Z NASLEDUJÚCICH OBLASTÍ VIDÍTE AKO DÔLEŽITÚ PRE VAŠU SPOLOČNOSŤ

74%

43%

34%

30%

6%

zvýšenie výkonnosti a efektívnosti vnútorných procesov

zvýšenie výkonnosti a efektívnosti externých procesov v rámci
dodávateľsko/odberateľského reťazca

aplikácia princípov Internet of Things do vašich výrobkov

vytvorenie nového biznis modelu vašej spoločnosti

iné



AKO VNÍMATE ZÁUJEM APLIKOVAŤ INDUSTRY 4.0 VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI

Z POHĽADU STAVU VNÚTORNEJ KULTÚRY

38%

26%

11%

15%

51%

6%

firma sa snaží získavať znalosti pre pracovníkov v oblasti Industry 4.0
(napr. cez semináre, workshopy, školenia, konferencie...)

Industry 4.0 je dôležitá agenda vrcholového manažmentu, ktorá sa
komunikuje a realizuje poverenými pracovníkmi

firma má zavedený a fungujúci systém inovačného riadenia, ktorý prináša
reálne a významné zlepšenia

firma má zriadené samostatné oddelenie, tím poverený tvorbou stratégie
a aplikáciou Industry 4.0

pracovníci majú vytvorené podmienky a sú vedení k učeniu a rozvíjaniu sa

iné



ZÁVERY

 Spoločnosti sa reálne začali zaoberať témou Industry 4.0 a väčšina ju považuje za dôležitú.

 Potrebujú hlbšie znalosti o tom ako uplatňovať princípy Industry 4.0 a zrýchliť tempo osvojenia.

 Chýbajú dôležité informácie.

 Stratégiu tvoria a aplikujú svojpomocne.

 Rozhodujúci priestor pre aplikácie vidia v zlepšovaní vnútorných procesov.

 Firmy ešte nemajú vystavanú organizačnú a personálnu štruktúru pre realizáciu zmien.



ODPORÚČANIA

 Industry 4.0 je úzko previazaná s firemnou stratégiou a teda je to téma určená pre top 

manažmenty firiem.

 Každá firma by sa mala urýchlene začať zaoberať problematikou Industry 4.0, začať s nenáročnými, 

krátkodobými projektami, s vysokou pravdepodobnosťou rýchleho prínosu.

 Prijať a aplikovať Akčný plán Stratégie inteligentného priemyslu SR, ktorý bude podporovať rozvoj

Industry 4.0 v priemysle SR.

 Zabudovanie problematiky Industry 4.0 do vzdelávacieho systému stredných a vysokých škôl.




