


Čo je SPK

 Profesná organizácia zastupujúca subjekty 

pôsobiace v plast. priemysle

 Momentálne má klaster 39 členov

 Kancelária v Nitre /servis kancelárie 

poskytujú dvaja stáli zamestnanci /

 Prebieha postupné budovanie odbornej a 

organizačnej štruktúry klastra 



Hlavné oblasti záujmu SPK

 Networking

 Podpora medzinárodných kontaktov na 
profesnej úrovni

 Marketing pre plastikársku branžu v SR

 Spolupráca pri obnove následného 
vzdelávania a pomoc školám pri odbornom 
vzdelávaní

 Podpora výskumu a vývoja



Spolupráca pri obnove následného 

vzdelávania a pomoc školám pri 

odbornom vzdelávaní

 Pomoc pri naplnení študijných tried 

zameraných na plasty na úrovni stredného 

vzdelania – znovuotvorená trieda na 

spoločnej škole v Nitre

 Projekt na použitie získaného know-how v 

Nitre pre ďalšie školy v  regiónoch 



 Transfer vzdelávacieho know-how z partnerských organizácií v 
zahraničí

 prvý projekt pre transfer know-how v oblasti vzdelávania /schéma 
Leonardo da Vinci v spolupráci so zakladajúcim členom SPK A-
Omega/

 Výstup projektu – ucelený  akreditovaný súbor následného 
vzdelávania pre firmy v SR 

 Obsahová náplň projektu

Transfer e-learningového vzdelávacieho programu zo Slovinska, 
praktických kurzov pre pracovníkov plast. firiem z Francúzska a 
českej republiky.

Vyškolenie odborných školiteľov zo SR na tieto vzdelávacie 
programy

Uskutočnenie pilotných kurzov pre slovenské firmy v rámci projektu



Podpora výskumu a vývoja

 Výskum a vývoj na Slovensku v oblasti 

plastikárskeho priemyslu v poronaní s inými 

krajinami až na výnimky prakticky neexistuje

 Hlavný problém ktorý vidíme je roztrieštenosť  

zdrojov, ľudských aj materiálnych

 Strategický nezáujem spoločností o výskum a 

vývoj



Podpora výskumu a vývoja

 Aktivity v rámci SPK na podporu firiem v oblasti výskumu a 
vývoja

Zmapovanie a popísanie situácie v rámci členov SPK

Vytvorenie databázy firiem a organizácií schopných a 
zacielených na výskumné a vývojové aktivity

Snaha o zapojenie potenciálnych pracovísk výskumu do činnosti 
v rámci SPK, resp. partnerskej organizácie

Cez spoluprácu s partnerskými organizáciami, hlavne v Rakúsku, 
Slovinsku a ČR zapojenie našich subjektov do ich vývojových 
aktivít



Podpora výskumu a vývoja

Na základe získaných skúseností definovanie a 
vedenie vlastných projektov

Metodicko organizačná podpora subjektov SPK pri 
získavaní podpory zo štrukturálnych fondov / 
informačné semináre, integrácia zdrojov /

 Spolupráca s VÚC Nitra pri projekte na vytvorenie 
RIC v Nitre

 Spolupráca s Autoklastrom Trnava pri výskumno 
vývojových aktivitách v rámci automobilového 
priemyslu 



Kontakt

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

Vašinova 61, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Tel.: + 421 37 651 67 71

E-mail: klaster@spksk.sk

Juraj Miškolci – výkonný riaditeľ (+421 905 706 524)

Tibor Tekel – predseda prezídia (+421 903 500 717)

Zuzana Liptayová – generálny sekretár (+421 908 751 225)

mailto:klaster@spksk.sk


Ďakujem za pozornosť


