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Stav priemyslu  
v druhej polovici 80-tych rokov 

Podkapitalizácia 

Nízka úroveň technologických procesov 

Neefektívne odbytové cesty 



Stav priemyslu bezprostredne po začatí 
transformácie 

Rozpad tradičných trhov, kde smerovalo viac ako 75% 

produkcie priemyslu 

Pokles (zastavenie) špeciálnej výroby 

Dramatický pokles priemyselnej výroby v r. 1993 pod 

50% r. 1989 

Hľadanie riešenia 

Prijatie koncepcie rozvoja automobilového priemyslu  

   za pomoci zahraničných investorov 

 



Prečo automobilový priemysel? 

Schopnosť nahradiť výpadky tradičných častí priemyslu 

Racionálne využitie existujúcich  malých ostrovov tejto 

výroby na Slovensku 

Popri finálnej produkcii umožniť rozvoj rozsiahlej 

štruktúry subdodávateľskej výroby 

Rozhodujúcim spôsobom pomôcť  vyriešiť problémy 

(podkapitalizácia, nízka úroveň výrobných procesov, efektívne 

odbytové cesty) 

 
 
 



Ponuka Slovenska zahraničným partnerom 

Podmienky relatívne nízkych výrobných nákladov 

Výhodná geografická poloha 

Kvalifikovaná pracovná sila 

 
 



Výsledok: 

Vzniknuté organizácie v krátkej dobe úspešne zvládli 

náročnú automobilovú výrobu 

Vybudovanou kapacitou viac ako 1 milión automobilov 

ročne zaujali  dôstojné miesto v európskom 

automobilovom priemysle 

 



Nová úloha po zvládnutí I. etapy 

Zmeniť charakteristiku výrobných organizácií na 
výskumno-vývojovo – výrobné  

•        (Hlavne u subdodávateľov) 
 
 

Orientovať viac aktivít na aplikovaný vývoj – využívať 
projekty EU, najmä Horizont 2020, v oblastiach 
definovaných v RIS3 (Smart Innovation Strategy) 
 
 

 



Čo k tomu potrebujeme? 

Spoluprácu  s technickými útvarmi centrál zahraničných 

investorov 

Úzku a efektívnu spoluprácu s vysokými školami 

Prehlbenie praktickej prípravy vysokoškolákov  v 

spolupráci s podnikmi, najmä v oblasti technických a 

prírodných vied – viď projekt „Vysokoškolaci do praxe“ – 

toto je krok správnym smerom! 

 

 

 



Doterajšie skúsenosti zo spolupráce  
priemyslu s VŠ 

Rozhodujúce vysoké školy za posledné roky relatívne 
dobre zvládli formálnu zmenu štruktúry študijných 
programov v prospech zmeny štruktúry priemyslu 

Zároveň ukázali problémy, ktoré je potrebné riešiť: 

o Dezintegrácia výskumných kapacít na VŠ v prospech 
neúnosného počtu študijných programov 

o Zníženie kvality vzdelávacieho procesu 
o Veľká kapacita vysokých škôl 
o Neoptimálne riadiaca štruktúra VŠ 
o Diplomové práce s orientáciou na riešenie 

problémov podnikov 
o Nejasné postavenie správnych rád atď. 

 



POTREBA LEGISLATÍVNEJ ÚPRAVY 
ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 


