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O NÁS
 
Slovenské centrum digitálnych inovácií (SCDI) chce posúvať vpred digitálnu 
transformáciu na Slovensku. Ukážeme vám, ako sa dajú využiť všetky 
moderné a dostupné digitálne nástroje na to, aby ste mohli úspešne 
transformovať váš biznis.  
 
Naším hlavným cieľom je networking medzi členmi a poskytovateľmi 
digitálnych biznisových riešení. Vďaka SCDI budete môcť naštartovať všetky 
procesy, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie výziev digitalizácie. 
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Podporujeme rozvoj priemyslu v oblasti digitálnych 
technológií 
  
Zvyšujeme povedomie o úspešných digitalizačných 
projektoch a digitálnej transformácii 
  
Sme platformou na výmenu informácií a spoluprácu firiem, 
ktoré sa zaujímajú o digitálne inovácie 
  
Prepájame slovenské a zahraničné iniciatívy zamerané  
na digitálne inovácie 
  
Koordinujeme a pripravujeme prípravu výskumných a 
inovačných projektov 
  
Pomáhame s adaptáciou pracovnej sily na digitálnu 
transformáciu 
  
Prepájame stakeholderov z akademického a priemyselného 
sektora  

ČO ROBÍME
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Industry 4.0– digitalizácia, automatizácia, robotika 
Nasadzovanie nástrojov digitalizácie, automatizácie a robotizácie v slovenských podnikoch. 
Firmám dokážeme pomôcť, aby mali správne informácie a možnosť rozhodnúť sa 
kvalifikovane, získali osobnú skúsenosť s dostupnými riešeniami a otestovali si ich, mali 
možnosti širokého výberu riešení a dodávateľov a vďaka našej podpore získali podklady, 
ktoré im umožnia úspešne žiadať o návratné alebo nenávratné financovanie. 
 
Smart energetika – energetická efektívnosť & smart grids 
Zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie environmentálnej záťaže. Audity a 
poradenstvo, návrh energetických opatrení vo výrobe, dizajn uzatvorených energetických 
sústav, párovanie ponuky a dopytu pri energetických riešeniach, návrhy projektov 
aplikovaného výskumu, riešenia pre poskytovateľov služieb  
v energetike. 
  
Deep Tech akcelerátor – vnorené systémy & IoT 
Pomoc pre startupy a podniky, ktoré vyvíjajú vlastné inteligentné výrobky a zariadenia. 
Zrýchlenie time-to-market procesu, pokrývanie komplexných potrieb – od vývoja softvéru a 
mikroelektroniky, cez mechanické časti, až po obaly a zapúzdrenie. Dizajn zariadení, výroba a 
testovanie prototypu v laboratórnych podmienkach, výroba pilotných zariadení, certifikované 
merania, výskumné aktivity. 
 
Kybernetická bezpečnosť – motivácia, vzdelávanie a zavádzanie opatrení 
Vzdelávanie firiem o bezpečnostných a prevádzkových rizikách vyplývajúcich z nasadzovania 
a používania digitálnych technológií, pomoc pri kvalifikovanom pomenovaní svojich potrieb a 
efektívna implementácia opatrení. Osvetové aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 
konzultačné aktivity a poradenstvo, vytvorenie a udržiavanie katalógu služieb a riešení, 
párovanie dopytu a ponuky. 
  
Rozširovanie možností v AI, HPC a ďalších prelomových technológiách nielen pre IT firmy 
Podpora implementácie existujúcich AI riešení vrátane osvety a sprostredkovania, podpora 
pri výbere a používaní metód a nástrojov AI, podpora firiem pri využívaní vysokovýkonného 
počítania, zapájanie sa do GAIA X iniciatív z pozície aktívneho účastníka. 
 
Adaptácia pracovnej sily na digitálnu transformáciu 
Mapovanie a prognóza dopadov digitálnej transformácie na firmu z hľadiska organizácie 
práce a pracovnej sily, podpora komunikácie dopadov digitálnej transformácie, komunikačný 
toolkit a poradenstvo pre manažérov a personalistov, vzdelávanie pracovníkov – 
rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie. 

PRIORITNÉ OBLASTI 
NAŠICH AKTIVÍT
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Sme expertmi na digitalizáciu a inovácie 
  
Poznáme slovenský priemysel, jeho silné a slabé stránky 
  
S firmami komunikujeme dlhodobo a intenzívne 
  
Ponúkame služby viacerých test beds 
  
Máme praktické skúsenosti s umelou inteligenciou a 
nasadením superpočítačov 
  
Rozumieme kybernetickej bezpečnosti 
 
Získali sme štatút Európskeho digitálneho inovačného  
hubu na území Slovenskej republiky 

VÝHODY ČLENSTVA

SCDI.TECH 



ČLENOVIA A PARTNERI

KONTAKT

Slovenské centrum digitálnych inovácií (SCDI) 
MlynskéNivy II. 18890/5
821 09 Bratislava
Slovenská republika  
scdi@scdi.tech

  
 

 
 
Predseda: Emil Fitoš emil.fitos@scdi.tech 
Podpredseda: Roman Karlubík karlubik@chemox.sk 
Web: scdi.tech   

Partneri 

Zakladajúci členovia 
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