
 

 

Názov a sídlo prijímateľa: IMPORT s.r.o., Zákvašov 2615/189, Považská Bystrica 01707 

Názov projektu: Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti IMPORT s.r.o. 

Miesto realizácia projektu 
Dolný Lieskov, okres Považská Bystrica 

Výška poskytnutého príspevku 

(NFP): 134 045,54 €  

Stručný opis projektu: 

Projekt je zameraný na automatizáciu výrobného procesu - proces zavádzania automatických 

strojov a zariadení a postupov (inteligentných inovácií), ktorých cieľom je zvýšenie efektívnosti a 

účinnosti prevádzky pri rutinných, monotónnych, fyzicky intenzívnych, zdravie zaťažujúcich a na 

presnosť náročných úkonoch. 

Cieľom projektu je výrazne zlepšiť existujúci produkčný proces žiadateľa a podľa dopytu 

umožniť výrobu nových produktov pomocou použitia inteligentných inovácií v oblasti výroby a 

internej logistiky výrobkov. 

Predmetom projektu je obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu 

inteligentných riešení a vytvorenie automatizovaných, vzájomne prepojených autonómnych 

systémov v rámci podniku a jeho inovovanej prevádzky. Táto technológia umožní just-in-time 

riadenú výrobu, automatizovaný prísun materiálu do technologického zariadenia a automatickú 

kontrolu kvality výrobkov. Nová technológia umožní preniesť do výrobného procesu žiadateľa 

vysokú variabilitu a inováciu, a tým zabezpečí celkový rast efektivity spoločnosti a zvyšovanie jej 

konkurencieschopnosti. Technológia, ktorá je predmetom projektu, je energeticky vysoko 

efektívna s minimálnym vplyvom na životné prostredie. 

Východiskový stav:  

Spoločnosť IMPORT s.r.o. sa neustále stretáva s narastajúcim dopytom na výrobu uvedených 

plastových profilov. Dopyt vychádza rovnako od existujúcich zákazníkov ako aj od potenciálnych 

obchodných partnerov. Tento dopyt spoločnosť v súčasnosti na technológii, ktorú vlastní, nie je 

schopná uspokojiť. Aby mohol prijímateľ realizovať aj tieto požiadavky, je nevyhnutné uskutočniť 

nákup a inštaláciu technologických zariadení, ktoré sú súčasťou projektu. Nové technologické 

zariadenia po zaradení do výrobného procesu výrazne zlepšia efektivitu výroby a jej kvalitatívne 

parametre. 

Stav po realizácii projektu: 

Projekt a s tým súvisiace zvýšenie kvality a rozšírenie portfólia produkcie bude viest k zvýšeniu 

všetkých ekonomických ukazovateľov firmy, ako aj k vyššej úrovni firemnej stratégie. Prínosom 

projektu bude z ekonomického hľadiska dlhodobý kladný finančný dopad na firmu. 

Realizáciou technologických inovácií sa vytvorí jedno z najkvalifikovanejších centier zamerané na 

výrobu plastových profilov (tubové uzávery a krčky, aplikátory) na Slovensku, ktoré bude 

zamerané na veľkosériovú výrobu, testovanie produktov pre širokú škálu firiem, pôsobiacich 

najmä v farmaceutickom a potravinárskom priemysle.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk. 
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