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Tempo Industry 4.0 nie je dostatočné, 
poTrebujeme zrýchlIť
Podiel firiem aplikujúcich Industry 4.0 rastie. Väčšina z nich považuje transformáciu za 
dôležitú. Filozofia transformácie už postupne preniká aj do firemnej kultúry podnikov.

Priemysel 4.0 prináša veľké 
otázky o tom, ako bude vyzerať 

práca v budúcnosti.
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Priemysel 4.0 prináša veľké 
otázky o tom, ako bude vyzerať 

práca v budúcnosti.
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v roku 2018 zapojilo ďalších 14 % firiem, 
oproti 8 % v roku 2017. Potreba zmien 
zaktivovala k realizácii prvých krokov 
a budovaniu si vlastných skúseností viac 
spoločností. Ich podiel sa zvýšil z 15 % 
v roku 2017 na 31 % v roku 2018. V tej-
to kategórii sú zastúpené hlavne firmy so 
slovenským kapitálom. Naopak, firiem, 
ktoré ešte s aplikáciou vôbec nezačali, 
je v medziročnom porovnaní o polovicu 
menej, ich podiel klesol z 25 % v roku 
2017 na 11 % v roku 2018. Podľa pries-
kumu má už tretina podnikov stratégiu 
Industry 4.0, v tejto kategórii však pre-
važujú firmy so zahraničným kapitálom. 
Podniky z veľkej časti realizujú imple-
mentáciu svojpomocne, bez externej 
spolupráce (60 %), len 11 % spolupracuje 
s externými dodávateľmi. 

Malé a stredné firmy treba viac motivovať
„Industry 4.0 je témou pre väčšinu 
firiem, ale štádium, v ktorom sa nachá-
dzajú, je rôzne. Celkovo môžeme zhodno-
tiť, že podniky postupne začínajú vstu-
povať do prvých fáz aplikácie Industry 
4.0. Väčšina spoločností sa stále nachá-
dza v štádiu realizácie skôr izolovaných 
opatrení so zameraním na jednotlivé 
optimalizačné ciele bez komplexnejšej 
stratégie,“ konštatuje Martin Morháč, 
zástupca Industry4UM. Efektivita a opti-
malizácia v podnikoch stále prebieha 

do svojich výrobných a technologických 
procesov aj malé a stredné podniky. 
Firmy však ešte stále nemajú vystavanú 
organizačnú a personálnu štruktúru pre 
inovačný manažment a realizáciu zmien. 
Zástupcovia priemyslu združení v ini-
ciatíve Industry4UM nedávno zrealizo-
vali po druhýkrát, s ročným odstupom, 
prieskum o úrovni prieniku Industry 4.0 
do slovenských podnikov. A aké výsledky 
teda priniesol? 

Napriek posunu potrebujeme pridať
K nasadzovaniu prvkov Industry 4.0 sa 

Snaha štátu o zvýšenie 
konkurencieschopnosti firiem
Slovensko má od októbra 2016 
Koncepciu inteligentného 
priemyslu a po dvoch rokoch od 
jej schválenia aj jej akčný plán 

z dielne rezortu hospodárstva. Ten bol 
schválený vládnym kabinetom v októbri 
minulého roka, pričom zahŕňa celkovo 35 
opatrení zameraných na rozvoj Industry 
4.0, ktoré by mali byť realizované do roku 
2020.  

„Naplnením Akčného plánu inte-
ligentného priemyslu budú vytvorené 
lepšie podmienky na implementáciu di-
gitalizácie a inovatívnych riešení priamo 
v priemyselných podnikoch. Na základe 
toho sa zvýši konkurencieschopnosť 
priemyselných podnikov, ako aj sloven-
ského priemyslu. Túto implementáciu 
finančne podporíme z verejných zdrojov, 
znížime byrokratickú záťaž úpravou 
legislatívy a definovaním štandardov, 
zmenou vzdelávacích programov naštar-
tujeme toľko potrebnú zmenu v systéme 
vzdelávania,“ konštatuje Miriam Letaši-
ová, generálna riaditeľka sekcie podnika-
nia a inovácií Ministerstva hospodárstva 
SR. 

Jeho cieľom je, aby firmy začali 
intenzívne spolupracovať s akademickou 
obcou a vedecko-výskumnými inštitú-
ciami a dané postupy vedeli aplikovať 

Kde nastal posun v prijímaní zmien: 
• Asi 2/3 firiem už nejakou formou zača-

li aplikovať Industry 4.0.
• Výrazne stúpol počet firiem (z 15 % 

v roku 2017 na 31 %), ktoré pristúpili 
k realizácii prvých pokusov a budova-
niu si vlastných skúseností. 

• Na 11 % (z 25 % v rou 2017) klesol 
počet firiem, ktoré ešte nezačali.

• Asi 1/5 firiem už má prijatú stratégiu 
Industry 4.0, pričom dominujú firmy 
so zahraničným kapitálom.

Zdroj: iniciatíva Industry4UM,  
www.industry4um.sk
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so svojím špecializovaným tímom 38 % 
podnikov, z ktorých majú viac ako dve 
tretiny za sebou aj reálne výsledky. Os-
tatné sú na ceste k jeho vytvoreniu, viac 
ako polovica firiem ho považuje za dôle-
žitý a bude sa jeho zostaveniu venovať. 
„Princípy inteligentného riadenia môžu 
firme pomôcť pri využití, od stratégie po 
každodennú prevádzku. Tím, ktorý ich 
bude presadzovať, však potrebuje nielen 
intenzívne získavať nové informácie 
z dynamického vývoja. Musí mať funkč-
né prepojenie na všetky útvary firmy, 
aby ich mohol presadzovať v praxi,“ 
dodáva Martin Jesný.

V závodoch sa pri zavádzaní nových 
výrobných technológií a systémov 
často zabúda, že továrne a prevádzky 
majú zavedené svoje vnútorné procesy 
a fungovanie a prirodzene sa objavujú 
tendencie aktívne odolať akýmkoľvek 
zmenám. Dnes chcú výrobní manažéri 
a vedenia firiem na prvom mieste imple-
mentovať technologické zmeny. Zároveň 
však treba rozvíjať aj protransformačnú 
firemnú kultúru, ktorá kladie ľudí na 
prvé miesto a dá im dostatočný priestor 
na pochopenie a akceptovanie zmien.

Začína sa komunikovať aj dovnútra firiem
Jedným z kľúčových zistení prieskumu 
je skutočnosť, že väčší podiel firiem má 
dnes oproti minulému obdobiu dostatok 
informácií o Industry 4.0. Až 60 % firiem 
potvrdilo dostatok potrebných infor-
mácií a znalostí pre realizáciu ďalších 
krokov. „V súvislosti s riadením agendy 
Industry 4.0 podniky postupne začínajú 
komunikovať aj dovnútra firiem. Pri 
transformačných zmenách je nevyhnut-
né pracovať s informovanými, motivo-
vanými zamestnancami a angažovaným 
tímom,“ potvrdzuje dôležitosť zistení 
Martin Morháč. Tretina firiem informuje 
svojich zamestnancov aspoň o základ-
ných krokoch v oblasti Industry 4.0, ale 
na druhej strane až 36 % neinformuje 
o krokoch a plánoch v oblasti Industry 
4.0 dovnútra firmy vôbec. Zatiaľ sa môže 
prepracovaným systémom vzdeláva-
nia a rozvoja pracovníkov potrebným 
k transformácii pochváliť len 8 % firiem.

Zistenia v kocke
• Počet firiem, ktoré začínajú s apliká- 

ciou Industry 4.0, rastie.

požiadavky, sa nezaobídu bez využitia 
analýz z digitálnych dát,“ hovorí analytik 
Industry4UM Martin Jesný.

Nechajme ľudí prijať zmeny
Skutočnosť, že sa potreba inteligentných 
riešení dynamizuje, sa odráža aj v nalie-
havejšej potrebe vytvárania aplikačných 
tímov. Firmy si začínajú uvedomovať 
dôležitosť špecializovaných oddelení 
poverených riadením agendy Industry 
4.0. Podľa prieskumu už dnes pracuje 

a pomaly sa začínajú objavovať aj globál-
nejšie a dlhodobejšie stratégie. 

Prieskum ukázal, že na jednej strane 
má implementácia progresívny posun, 
ale na druhej strane je stále medzi 
malými a strednými podnikmi pomerne 
vysoká neistota v otázkach, čo si im-
plementácia Industry 4.0 naozaj vyža-
duje a ako ju uchopiť. „Malé a stredné 
podniky je potrebné motivovať, aby sa 
nebáli zmien a začali pre ne niečo robiť,“ 
dodáva Martin Morháč. 

Nedostatok ľudí preniká aj do 
transformačných stratégií 
Podniky sa primárne zameriavajú na 
zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti 
vnútorných procesov, chcú inteligentne 
riadiť podnik, ale uvažujú už aj o rie-
šeniach nahrádzajúcich nedostatok 
zamestnancov. V horizonte najbližších 
troch rokov plánujú inovovať výrobu 
(84 %), viac ako polovica sa zameria na 
inovácie prípravnej fázy výroby, logisti-
ku a skladovanie a údržbu. V externých 
procesoch vidia aktuálne uplatnenie 
inteligentných nástrojov v spolupráci so 
zákazníkmi a odberateľmi a v komuniká-
cii v rámci dodávateľského reťazca. „Je 
zjavné, že manažéri podnikov si uvedo-
mujú, že tradičné metódy optimalizácie 
narazili na limit, a zlepšenia, ktoré si 
žiada konkurenčný boj, ale aj vnútorné 

Odporúčania Iniciatívy Industry4UM  
pre prax:
• Postupne pracovať na vízii rozvoja fir-

my a komplexnejšej stratégii Industry 
4.0.

• Firmy by si mali zriadiť špecializované 
oddelenie alebo odborný tím povere-
ný prípravou Industry 4.0.

• Manažmenty firiem so slovenským 
kapitálom by mali začať s prípravou 
stratégie Industry 4.0 pre zvyšovanie 
svojej konkurencieschopnosti.

• Realizácia akčného plánu Stratégie 
inteligentného priemyslu SR by mala 
reagovať na uvedené zistenia.

• Zakomponovať problematiku Indus-
try 4.0 do vzdelávacieho systému 
stredných a vysokých škôl.

Mnohé priemyselné 
podniky prechádzajú 
výraznou transformáciou. 
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nosti, náhradu nedostatku zamestnancov 
(viac ako polovica pri každej z oblastí). 
Nastal výrazný pokles v úvahách o vytvo-
rení nového biznis modelu z 30 % v roku 
2017 na tohtoročných 14 %, čo pripisuje-
me zreálneniu aktuálnych potrieb a mož-
ností podnikov a súčasne skutočnosti, 
že sa zameriavajú na jednotlivé prioritné 
opatrenia bez riešenia dlhodobejšej stra-
tégie a vízie do budúcna. (obr. 2.)

Ako pracujete s informovanosťou pracov-
níkov o Industry 4.0 vo vašej spoločnosti? 
Zmeny začínajú ovplyvňovať podniky 

a zamestnanci musia poznať vízie vede-
nia o smerovaní a byť informovaní o kro-
koch, ktoré podnik prijíma. Preto firmy 
začínajú komunikovať o Industry 4.0 
aj dovnútra spoločnosti. Aj keď až 36 % 
sa nezaoberá šírením informácií o trans-
formácii, 33 % firiem situáciu pocho-
pilo a informujú svojich zamestnancov 
o realizovaných aktivitách. Zatiaľ len 8 % 
firiem má vytvorený systém vzdelávania 
a rozvoja pracovníkov potrebný k trans-
formácii. (obr. 3.)   ■
Zdroj prieskumu a grafy:  
www.industry4um.sk

• V segmente firiem so slovenským ka-
pitálom je trendom realizácia drobných 
pokusov a budovanie si vlastného 
know-how.

• Slovenské firmy zaostávajú v príprave 
a realizácii stratégie.

• Rozhodujúci priestor pre aplikácie vidia 
firmy v zlepšovaní vnútorných proce-
sov.

• Stále chýbajú dôležité informácie 
a znalosti, ale v informovanosti nastal 
dôležitý posun.

• Firmy nemajú vystavanú organizačnú 
a personálnu štruktúru pre inovačný 
manažment a realizáciu zmien v zmysle 
Industry 4.0.

• Firmy si začínajú uvedomovať dôleži-
tosť špecializovaného tímu povereného 
riadením agendy Industry 4.0 a vytvá-
rajú oddelenia pre inovácie a transfor-
máciu.

• Zaznamenávame postupný prienik filo-
zofie transformácie do firemnej kultúry 
podnikov.

• Najčastejšie firmy realizujú imple-
mentáciu svojpomocne, bez externej 
spolupráce alebo koordinácie s ďalšími 
subjektmi.

(red)

Tri vybrané ukazovatele prieskumu:
Kde sa nachádzate s aplikáciou 
Industry 4.0?
Firiem, ktoré dnes naplno realizujú 
Industry 4.0, je 14 %. Podiel zapojených 
firiem rástol 8 % v roku 2017. Tých, 
ktoré ešte nezačali, je oproti roku 2017 
menej. Prieskum zaznamenal pokles 
z 25 % v roku 2017 na 11 % v roku 2018. 
O polovicu viac firiem prechádza hľada-
ním možností, zhromažďujú informácie 
a začali s prvými pokusmi. Podiel takých-
to firiem poskočil z 15 % v roku 2017 na 
31 % v roku 2018. (obr. 1.)

V ktorých z nasledujúcich oblastí vidíte 
dôležité príležitosti využitia technológií 
Industry 4.0 pre vašu spoločnosť?
Dôležitosť využitia technológií sa roz-
šírila do viacerých oblastí – viac ako tri 
štvrtiny firiem plánuje zvyšovať výkon-
nosť a efektívnosť vnútorných procesov 
(77 %). Riadenie celého podniku je dôle-
žité pre takmer 2/3 (62 %) firiem. Tech-
nológie chcú firmy primárne využívať pre 
úsporu nákladov, rast konkurencieschop-

1.

2.

3.
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V súčasnosti sa koncept inte-
ligentného priemyslu mení 
z marketingového sloganu na 
konkrétne investície a priná-
ša aj reálne výsledky. Svoje 

o tom vedia aj podniky, ktoré sa musia 
vyrovnať s rôznymi problémami. Prináša-
me ich postrehy z praxe k našej anketo-
vej otázke. 

Spýtali sme sa: 
Aké sú podľa vás najväčšie prekážky pri 
aplikácii Industry 4.0 vo firmách? 

Maroš Mudrák, 
vedúci oddelenia 
špeciálnych apli-
kácií, MATADOR 
Automation
Tých prekážok je 
viacero. Jednou 
z najväčších je 
nevedomosť. 
Často sa stáva, že 

vrcholový manažment očakáva imple-
mentáciu pokročilých metód riadenia, 
diagnostiky, predikcie, avšak stredný 
manažment, ktorý by mal zavádzať tieto 
zmeny, nedokáže svojimi vedomosťami 
zreálniť vízie, respektíve ich korigovať 
a v konečnom dôsledku aj korigovať sa-
motných nadriadených v tom, čo podnik 
naozaj potrebuje. Takto sa stretávame 
s neúspešnými integráciami systémov, 
ktoré zanikajú s odchodom ich tvorcov.

Juraj Habovštiak, 
riaditeľ a majiteľ, 
MTS
Myslím si, že je 
to ako so všet-
kým, čo je pre 
niekoho nové. 
Treba to najprv 
spoznať a potom 
vedieť správne 

aplikovať. Nájsť vhodné príležitosti. Kto 
nevie, čo je Industry 4.0 a čo to so sebou 

prináša, ten môže mať z toho strach. 
Ale ten, kto otvorí dvere tomuto trendu, 
môže získať úžitok z nasadenia vzájomne 
prepojených komponentov, technológií, 
systémov a všetkých činností firmy. Od-
porúčam vytvoriť malé kreatívne tímy na 
rozbehnutie zmysluplných a ekonomicky 
prínosných aplikácií v oblasti internetu 
vecí. Bez nadšených ľudí sa to nerozbeh-
ne. Začať treba aspoň s menšími projekt- 
mi a postupne sa posúvať k väčším 
výzvam. Čím skôr, tým lepšie, pretože 
nesmieme stratiť konkurencieschopnosť 
voči tým, ktorí v rámci Industry 4.0 budú 
aktívni. Takto približne postupujeme aj 
my vo firme.

Dušan Okénka, 
business manager,  
X-COMPANY
Najväčšou pre-
kážkou je podľa 
môjho názoru 
odlíšiť, čo je štan-
dardná optima-
lizácia procesov 
(najmä hlavných 

a riadiacich) a čo je aplikácia Industry 
4.0. Myslím, že väčšina ľudí nedokáže 
definovať v 4-5 bodoch základné znaky 
Industry 4.0 a priradiť k nim konkrétne 
aktivity v rámci ich firiem. Moja osobná 
skúsenosť mi napovedá, že začiatkom 
problému sú i nevhodne definované 
ciele jednotlivých firiem či oddelení. 
Zmeny si vyžadujú silný leadership, teda 
predovšetkým viesť ľudí k neobľúbenej 
flexibilite a schopnosti neustále sa učiť 
nové. Zmeny prichádzajú rýchlejšie, než 
si kto z nás dokázal predstaviť. Nie menej 
podstatným znakom je, že pokiaľ chce-
me zavádzať nové projekty so znakmi 
Industry 4.0, mali by sme byť schopní 
hrdo povedať, že tie súčasné projekty 
máme pod kontrolou, vieme systémovo 
riešiť aktuálne problémy a sme mentálne 
pripravení na nové výzvy. 

Radovan Furmann, 
riaditeľ divízie 
Digitálny podnik, 
CEIT
Industry 4.0 u nás 
v CEIT-e nevníma-
me ako označenie 
pre stav alebo 
cieľovú stanicu, 
do ktorej sa treba 

dostať. Nie je to status, ktorý môžu pod-
niky získať. Je to cesta, ktorú treba začať 
od základných krokov, hoci aj malých, 
a potom postupovať ďalej. Znamená to 
neignorovať technologický pokrok, ale 
práve naopak, zaujímať sa o technolo-
gické trendy a reagovať na ne. Firmy 
však musia dostať jednoznačnú, veľmi 
konkrétnu odpoveď na otázku, čo im 
zavedenie stále nových a nových inovácií 
prinesie, čo získajú, ako sa odrazia na ich 
produktivite, výkonnosti a efektivite. 

Martin Jančo, 
riaditeľ, M2M 
Solutions
Sú to nezvládnuté 
procesy vo firme. 
Vtedy nemá podľa 
mňa investícia do 
novej technológie 
žiadny význam, 
pretože tá nie 

je samonosná. Technológie umožňujú 
sledovať a kontrolovať dodržiavanie 
procesov a sami osebe bez „dobrých“ 
procesov nefungujú. Druhým výrazným 
problémom je zavedenie novej technoló-
gie iba kvôli technológii samotnej. Každá 
má isté obmedzenia a jasne definované 
princípy nasadenia. Bohužiaľ, veľa firiem, 
ktoré nové technológie ponúkajú, chce 
iba predať a často za každú cenu. Pokiaľ 
sa toto stretne s nadšením firmy pre ino-
vácie, respektíve snahou podniku ukázať 
sa pred novým zákazníkom či materským 
podnikom, vzniká problém. Najlepšia 
obrana pred premrhaním peňazí na ne-
potrebné veci je informovanosť a kvalit-
ný interný tím, ktorý vie, čo chce a čo 
podnik potrebuje. Ďalej veľmi pomáha 
zdieľanie skúseností z adaptácie nových 
technológií medzi firmami samotnými. 
(red)

Anketa: Firmy sú ešte 
len na prahu zmien
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