
 

 

      
 

 
         

 

 

Spoločnosti ProTech Coating Service, s.r.o. so sídlom Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov bola 

schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Rozšírenie a inovácia služieb 

rozmerovej kontroly presných automotive kompotentov a reverzného inžinieringu.“ v rámci 

Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 3,  Investičná priorita 3.3.  

Zmluva o poskytnutí NFP s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky nadobudla účinnosť dňa 

26.01.2018. Realizácia hlavných aktivít projektu bude prebiehať v období 05/2018-04/2019. 

 

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie a inovácia služieb rozmerovej kontroly presných 

automotive komponentov a reverzného inžinieringu. 

 

 Predmetom projektu je obstaranie inovatívneho integrovaného a navzájom prepojeného 
súboru meradiel, meracej techniky a software (ďalej"meracie a kalibračné prístroje") za účelom 
poloautomatického a automatického zberu meracích dát a posudzovanie vplyvu nanesených 
povlakov, náterov a nástrekov všetkých druhov (nie PVD) na rôzne vzájomné charakteristiky 
geometrickej presnosti, kvality povrchu a jeho drsnosť, adhézie vrstvy a jej mechanicko-fyzikálne 
zloženie. 
 
 Výsledkom projektu je zavedenie novej služby, zlepšenie kvality, efektívnosti, pružnosti a 
dodávateľskej činnosti v súlade so špecifickým cieľom Výzvy (3.3.1 Zvýšenie 
konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja). Realizáciou projektu sa zároveň zvýši miestna 
zamestnanosť celkovo o 2 nové pracovné miesta v regióne s mierou evidovanej nezamestnanosti v 
meste Prešov 10,48 % (ŠÚ SR k 12/2016), z toho jedno pracovné miesto bude obsadené osobou 
zo znevýhodnenej sociálnej skupiny. 
 

 Rozšírenie a inovácia služieb rozmerovej kontroly presných automotive komponentov 

a reverzného inžinieringu predstavuje pre spoločnosť ProTech Coating Service, s.r.o. inováciu 

vysokého stupňa z dôvodu, že novo poskytovaná služba zákazkového merania a reverzného 

inžinieringu je pre podnik úplne nová, pričom na Slovensku koncept tohto komplexného 

technologického zámeru doposiaľ nebol žiadnym subjektom zrealizovaný. 

 

 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 

400 000,00 EUR. 
 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 200 000,00 EUR. 

 
Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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