
  

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu 

Banskobystrický kraj 
HODNOTENIE VÝSKUMU A INOVÁCIÍ V REGIÓNOCH SR 

 

Peter Beňo 



BANSKOBYSTRICKÝ KRAJVÝDAVKY NA VAICelkové výdavky kraja na VaI 43 724 537 €

ZAMESTNANCI VAI (vo FTE) 1291,8 zamestnancovz toho 1088,9 výskumníkov63,5%36,5%VEDECKÉ PUBLIKÁCIE(SCOPUS)



● 12 inštitúcií zapojených do 26 participácií na projektoch H2020● Príspevok Európskej komisie partnerom z Banskobystrického kraja 2 737 263,14 € ● Najvyšší počet participácií: Univerzita Mateja Bela (5), Technická univerzita    vo Zvolene (4), Národné lesnícke centrum (4)● Najvyšší príspevok EK (participácie spolu): Technická univerzita vo Zvolene    889 533,76 €
● Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici● Technická univerzita vo Zvolene● Akadémia umení v Banskej Bystrici● Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta (Banská Štiavnica)
● Ústav ekológie lesa SAV● INOVAL - Inovačné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov    z neho● Národné lesnícke centrum 

● E-CODE● GLOBSEC● R-DAS● Rimanec

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 
SAV, VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIE A VEDECKÉ PARKY  
VEREJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR
INOVATÍVNE SÚKROMNÉ FIRMY
● Finančná správa Slovenskej republiky● Regionálny úrad verejného zdravotníctva● OZ Vidiecky parlament● Slovenská agentúra životného prostredia

ZAPOJENIE DO HORIZONT 2020



Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch Slovenska 
 

 2 

ÚVOD  

Inštitúcie v Banskobystrickom kraji zastávajú významnú rolu slovenského výskumno-

vzdelávacieho centra v oblasti pôdohospodárskych vied a spoločenských a humanitných vied. 

V rámci pôdohospodárskych vied sa výskumné aktivity koncentrujú v okolí mesta Zvolen a sú 

primárne zastúpené Technickou univerzitou vo Zvolene, Národným lesníckym centrom 

a Ústavom ekológie lesa SAV, ktoré sa profilujú do oblasti výskumu lesa, lesníctva, prírodného 

a životného prostredia vo väzbe na lesné ekosystémy, ekológiu a biológiu drevín a ďalších 

organizmov zviazaných s drevinami a ich ekosystémami a environmentu.  

V oblasti spoločenských a humanitných vied je nositeľom výskumných aktivít Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá sa vo svojich výskumných témach okrem iného venuje aj 

problematike vytvárania inkluzívnejšej a prosperujúcej spoločnosti, dopadov finančnej krízy a 

rastúcej nezamestnanosti na mladých ľudí a spôsobom ako títo mladí ľudia na tieto výzvy 

reagujú a aké spoločenské inovácie do spoločnosti prinášajú, problematike rodovej rovnosti, 

či podpore technického výskumu v oblasti vnímania rádiologických rizík a súčasne liečebných 

účinkov radónu v radónových kúpeľoch. Vo vzťahu k univerzite je zaujímavé pozadie a súčasné 

aktivity organizácie Globsec, ktorej zakladatelia pochádzajú z radov absolventov univerzity, 

a ktorá sa okrem iného zaoberá aj posilnením európskeho hlasu vo svete s cieľom zabezpečiť, 

aby sa Európa stala silnejším globálnym hráčom.  

Mimo týchto vedných oblastí sa výskumné, vývojové a inovačné aktivity v regióne viažu 

na dizajn čipov, mikro a nanoelektroniku, zlepšenie energetickej efektívnosti budov, výskum 

klieštika u včiel, bezpečnostný výskum, či rozvoj vidieckych oblastí. 
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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI 
 

Univerzity a vysoké školy 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou založenou v roku 1992, 

ktorá v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít 

a pozostáva z Ekonomickej fakulty, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Fakulty 

prírodných vied, Filozofickej fakulty, Pedagogickej fakulty a Právnickej fakulty. Ponúka klasické 

univerzitné spektrum možností vzdelávania v oblasti pedagogických, sociálnych, 

ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch 

medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike.  

Významnú časť tvorivej činnosti UMB predstavuje aj základný a aplikovaný výskum 

v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Univerzita má centrá excelentného 

výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov a participuje 

v niekoľkých projektoch programu Horizont 2020 (SOLIDUS, PROMISE, GENDERACTION, 

DocEnhance, RadoNorm).  

Cieľom projektu SOLIDUS bolo hlbšie analyzovať akty solidarity. Projekt vychádza 

z predchádzajúcich zistení úspešných projektov, ktoré bojujú proti kríze vytváraním pracovných 

miest alebo zlepšovaním prístupu k zdraviu prostredníctvom solidárnych činov. Tieto akty 

prispievajú k vytváraniu inkluzívnejšej a prosperujúcej spoločnosti tým, že ovplyvňujú 

spoločnosť na makroúrovni (sociálne nerovnosti) a na mikroúrovni (psychologická pohoda). 

Výskum sa orientoval na spoločné prvky týchto aktov s cieľom preskúmať ich prenosnosť. 

Za týmto účelom boli skúmané dopady týchto projektov v piatich spoločenských oblastiach: 

bývanie, vzdelávanie, zamestnanosť, angažovanosť a zdravie. Osobitná pozornosť sa venovala 

politikám sociálnych investícií, ktoré tieto iniciatívy podporujú. 

Projekt PROMISE reaguje na skutočnosť, že mladí ľudia v súčasnej Európe čelia 

mnohým komplikovaným výzvam. V niektorých štátoch Európskej únie na nich obzvlášť silne 

doľahli dopady finančnej krízy a rastúca nezamestnanosť. Okrem ekonomických problémov 

musia riešiť aj otázku vlastnej identity. V rámci projektu sa pozornosť venuje najmä tomu, ako 

mladí ľudia na tieto výzvy reagujú a aké spoločenské inovácie do spoločnosti prinášajú. 

Inovácie sa v tomto prípade chápu ako reakcie mladých ľudí na konfliktné situácie, ktoré môžu 

mať negatívny, ale aj pozitívny dopad na spoločnosť. Zároveň sa však v projekte sleduje ako je 

možné, ako je možné tieto konfliktné zóny nasmerovať k pozitívnemu sociálnemu zapojeniu 

mladých ľudí do riešenia problémov. 
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Projekt GENDERACTION má za cieľ uľahčiť tvorbu sietí a výmenu informácií, medzi 

viacerými aj menej skúsenými krajinami, zameraných na rozvoj vedomostí a budovanie kapacít, 

kompetencií a know-how v oblasti rodovej rovnosti. Vytvorená sieť mapuje, monitoruje a 

hodnotí implementáciu projektov v rámci témy rodovej rovnosti a uplatňovania rodového 

hľadiska na vnútroštátnej úrovni; podporuje výmenu a vzájomné učenie sa medzi zástupcami 

vnútroštátnych orgánov; zabezpečuje interaktívne školenia pre príslušné zainteresované 

strany; poskytuje strategické poradenstvo a podporuje začlenenie rodovej rovnosti 

do medzinárodnej vedeckej spolupráce.  

DocEnhance projekt sa orientuje na zlepšenie úrovne prierezových zručností a ich 

integráciu do existujúcich programov doktorandského štúdia prostredníctvom zapojenia 

neakademického sektora do rozvoja inovatívne orientovaných programov doktorandského 

štúdia s akcentom na dobré uplatnenie na trhu práce, facilitácie vzdelávania orientovaného 

na prax a osobnostný rozvoj a sledovaním profesijných dráh absolventov doktorandského 

štúdia. Všetky výstupy projektu budú poskytované prostredníctvom online platformy ako voľne 

dostupné otvorené vzdelávacie zdroje. 

Všeobecným cieľom projektu RadoNORM je prostredníctvom výsledkov výskumu 

podporiť transpozíciu a implementáciu legislatívy EÚ stanovujúcu základné bezpečnostné 

normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúcich žiarení. UMB je 

zapojená do aktivít projektu, ktorý dopĺňa technický výskum o aktivity spadajúce 

pod spoločenské a humanitné vedy. Hlavné výskumné aktivity UMB sa týkajú vnímania 

rádiologických rizík a súčasne liečebných účinkov radónu v radónových kúpeľoch. Aktivity UMB 

podporia európsky výskum zameraný na tvorbu odporúčaní týkajúcich sa komunikácie 

(komunikácia s verejnosťou, školenia atď.) a podporu tzv. občianskej vedy (citizen science), 

za účelom zlepšenia objektivity vnímania a zvýšenia kvality komunikácie o rádiologických 

rizikách a optimálnom správaní sa aktérov radiačnej ochrany a verejnosti.  

 

Technická univerzita vo Zvolene 

Technická univerzita vo Zvolene, pôvodným názvom Vysoká škola lesnícka a drevárska 

vo Zvolene, bola zriadená v roku 1952. V súčasnosti má štyri fakulty: Drevárska fakulta, 

Lesnícka fakulta, Fakulta technicky a Fakulta ekológie a environmentalistiky. V systéme 

vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – 

ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, 

bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí. V oblasti výskumu sa orientuje 

na riešenie výskumných projektov a programov národného a medzinárodného charakteru 

v siedmich oblastiach výskumu: poľnohospodárske a lesnícke vedy, inžinierstvo a technológie, 

environmentalistika a ekológia, strojárstvo, ekonomika a manažment, bezpečnostné služby 

a umenie.  
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V rámcovom programe Horizont 2020 univerzita participuje v štyroch projektoch, z toho 

tri sú mobilitné projekty MSCA a jeden výskumno-inovačný projekt. 

Zámerom výskumného projektu ALTFERFOR je identifikovať a uľahčiť zavádzanie takých 

modelov lesného hospodárstva v Európe, ktoré budú vhodné na trvalé poskytovanie 

požadovaných ekosystémových služieb v budúcom storočí. Dosiahnutie tohto zámeru má byť 

realizované cez identifikáciu a vývoj robustných modelov lesného hospodárstva schopných 

poskytovať ekosystémové služby, redukovať zraniteľnosť ekosystémov na úrovni porastov a 

zalesneného územia a prekonávať projektované sociálno-ekologické riziká a neistoty; 

zhodnotenie vplyvu rôznych kombinácii modelov lesného hospodárstva na poskytované 

ekosystémové služby na Európskej úrovni a uľahčenie implementácie požadovaných modelov 

lesného hospodárstva cez integráciu vedeckého výskumu s praktickou aplikáciou. 

Projekt CHARMED sa zameriava na potrebu spojiť nové spoločenské prístupy pri riešení 

meniacej sa demografickej situácie so zlepšením ekonomiky tzv. zelených mikroprostredí, kde 

by cestovný ruch podporujúci zdravie a vytváranie nových pracovných miest financovali a 

poskytovali výhody pre lepší život starších ľudí. Európska spoločnosť je stále nedostatočne 

pripravená na demograficky sa meniacu situáciu starnutia populácie, ktorá sa začala 

pred niekoľkými desaťročiami. Dlhší život by mal byť výsadou, ale došlo k spoločnému zlyhaniu 

pri riešení sociálnych dopadov a otázok kvality života, kde je sociálna starostlivosť a spôsob jej 

financovania už v kríze.  

Pôvodné konzorcium PRISAR implementovalo inovatívny prístup využívajúci 

zobrazovacie technológie a hybridné fluorescenčné / rádionuklidové sondy na chirurgickú 

intervenciu pri liečbe rakoviny. Výsledkom tohto projektu bol vývoj hybridnej sondy 

pre obrazovú chirurgiu. Cieľom projektu PRISAR2, financovaného programom Horizont 2020, 

je pokračovať v úsilí vývoja nových priemyselných monitorovacích technológií sledovania 

rakoviny. Táto inovatívna platforma založená na zobrazovaní zabezpečí väčšie časové okno, 

počas ktorého je možné optimálne zvoliť možnosti liečby a vyhnúť sa tak chirurgickému 

zákroku. Stratégia „sleduj a čakaj“ umožní lepšie štúdium progresie rakoviny tak, aby bolo 

možné minimalizovať akékoľvek riziká pre pacienta, čo povedie k lepšiemu klinickému 

výsledku. 

Cieľom projektu RISE-WELL je prostredníctvom pokročilých vedeckých a 

technologických metód zaviesť nové stratégie starostlivosti o zlepšenie kvality života ľudí a 

vytvoriť dlhodobú infraštruktúru pre túto starostlivosť. Očakáva sa totiž, že sa podiel starších 

ľudí (vo veku nad 60 rokov) v populácii zvýši z 12% na 22% do roku 2050, pričom starší ľudia 

čelia mnohým emocionálnym a fyzickým výzvam, ktoré ovplyvňujú stav ich duševného zdravia.  
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SAV, výskumné inštitúcie a vedecké parky 

Ústav ekológie lesa SAV (Zvolen) 

Ústav ekológie lesa SAV so sídlom vo Zvolene vznikol v roku 1983 z Pobočky pre výskum 

lesných ekosystémov Centra biologicko-ekologických vied SAV. Vznik ústavu je úzko spojený 

so založením Arboréta Mlyňany a Ústrednou výskumnou lesníckou stanicou. Ústav je 

orientovaný na komplexný základný a teoreticko-metodologický výskum ekológie a biológie 

introdukovaných a domácich drevín a ďalších organizmov funkčne zviazaných s drevinami a ich 

ekosystémami. Ide predovšetkým o poznávanie dlhodobých zmien, procesov a stresorov 

významných pre stabilitu, štruktúru, produkciu a ochranu ekosystémov a ich zložiek. 

Predmetom výskumu sú prirodzené a antropicky ovplyvnené ekosystémy, ich dynamika, zložky, 

režimy prvky a vzťahy s vyústením do aplikačných záverov v niektorých smeroch výskumu. 

Sleduje sa vplyv antropogénnej záťaže na stabilitu, vitalitu a zdravotný stav lesných 

ekosystémov v nadväznosti na hodnotenie dynamiky pedologických, fytocenologických, 

fenologických, ekofyziologických a ekotoxikolockých zmien. V rámci multilaterálnych 

medzinárodných vedeckých programov má ústav uzatvorené viaceré aktívne dohody 

o spolupráci s partnerskými organizáciami v zahraničí. 

V medzinárodnom projekte SIMRA financovaného z programu Horizont 2020 sa 

riešitelia usilovali o lepšie pochopenie sociálnych inovácií a inovatívneho riadenia 

v poľnohospodárstve, lesníctve a rozvoji vidieka a o spôsoboch ich podpory, obzvlášť 

v marginalizovaných vidieckych oblastiach Európy. Tento zámer bol realizovaný kategorizáciou 

sociálnych inovácií zahrňujúcej špecifiká sociálnych priorít,  vytvorením integrovaného súboru 

metód na hodnotenie sociálnych inovácií, prípadovými štúdiami hodnotiacimi sociálne 

inovácie, šírením vylepšených alebo nových poznatkov o sociálnych inováciách a zavádzaním 

inovatívnych opatrení na viacerých úrovniach. 

Projekt eLTER  si dal za cieľ zdokonaliť európsku sieť výskumných ekosystémových 

lokalít a sociálno-ekologických výskumných platforiem tak, aby poskytovali služby najvyššej 

kvality pre viacnásobné využitie distribuovanej výskumnej infraštruktúry. Aktivity projektu sa 

týkali identifikácie potrieb užívateľov výskumnej infraštruktúry v nadväznosti na hlavné 

spoločenské výzvy, návrhu nákladovo efektívnej celoeurópskej siete schopnej riešiť otázky 

výskumu ekosystému, rozvíjania organizačného rámca pre integráciu údajov a umožnenia 

virtuálneho prístupu k údajom projektu eLTER prostredníctvom distribuovaných dátových 

uzlov a podpory použiteľnosti a viacnásobného využívanie informácií, údajov a služieb 

pomocou nových partnerstiev. 

 

Národné lesnícke centrum (Zvolen) 

Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene vzniklo v roku 2006 zlúčením Lesníckeho 

výskumného ústavu Zvolen, Lesoprojekt Zvolen a Ústavu pre výchovu a vzdelávanie 
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pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Zvolen. Inštitúcia je štátom 

zriadená (štátna) príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia 

lesného hospodárstva a spracovania dreva ministerstva. V súčasnosti je tvorená štyrmi ústavmi:  

Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen,  

Ústav lesných zdrojov a informatiky, Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen. 

Výskumnou činnosťou sa v centre zaoberá Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Ten zabezpečuje 

úlohy lesníckeho výskumu a vývoja vo všetkých oblastiach lesníctva, prírodného a životného 

prostredia vo väzbe na lesné ekosystémy. Rieši výskumné projekty najmä na základe výziev 

národných či medzinárodných grantových agentúr a výskumných programov a podľa 

požiadaviek zriaďovateľa. Priamo sa podieľa na realizácii monitoringu zdravotného stavu lesov, 

národnej inventarizácie lesov a monitorovaní stavu lesných ekosystémov a ich zložiek. 

Vykonáva znaleckú, posudkovú, expertíznu, gestorskú, edukačnú, knižničnú, edičnú, 

poradenskú a propagačnú činnosť. Napomáha a zabezpečuje realizáciu výsledkov výskumu a 

využitie aktuálnych vedeckých poznatkov pri obhospodarovaní lesov štátnymi a neštátnymi 

vlastníkmi. 

Centrum sa zúčastnilo niekoľkých projektov programu Horizont 2020. Zámerom 

projektu DIABOLO je posilniť metodický rámec smerom k presnejším, harmonizovaným a 

aktuálnym informáciám o lesoch, umožniť analýzu udržateľných dodávok biomasy 

pochádzajúcich z viacúčelových a viaczdrojových národných inventárov lesov, uľahčiť 

monitorovanie lesov v takmer reálnom čase, okrem podpory politík EÚ podporovať aj záväzky 

voči medzinárodnému reportovaniu a podporovať subjekty správy lesov a lesného plánovania 

využitím nových metodík a konzistentných informácií o lesoch v EÚ ako aj inovatívne využívať 

existujúce údaje zozbierané v teréne a satelitnými pozičnými systémami. 

Hlavným cieľom projektu LignoSilva bolo vytvorenie Centra excelentnosti (LignoSilva) 

v oblasti lesníctva, drevospracujúceho a celulózo-papierového komplexu, do ktorého sa 

Národné lesnícke centrum vo Zvolene zapája spolu s Výskumným ústavom celulózy a papiera 

v Bratislave v spolupráci s Európskym lesným ústavom ako poprednou výskumnou organizácie 

EÚ. LignoSilva sa orientoval na strategickú transformáciu lesníckeho sektora regiónu smerom 

k inovačnému rastu založeného na znalostnej ekonomike a implementácii princípov zelenej 

ekonomiky.  

Šírenie najlepších postupov a udržateľná mobilizácia dreva sú kľúčovými cieľmi 

európskeho projektu ROSEWOOD4.0 Hlavnými výzvami, ktorým čelí lesnícky priemysel, je 

zlepšenie prístupu k zdrojom a rast trhového podielu. Cieľom projektu je rozvoj vzťahov a 

výmena informácií medzi zúčastnenými stranami vo východnej Európe založením nového 

východného centra. Projekt kladie dôraz na digitalizáciu so zámerom vyškoliť zúčastnené strany 

v oblasti hodnotového reťazca lesov tak, aby sa rozširovali vedomosti pre efektívnu mobilizáciu 

dreva. Tieto riešenia majú zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho lesníckeho priemyslu 

a podporiť rozvoj vidieckych oblastí.  
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Zámerom projektu BIOEASTsUP je podpora iniciatívy BIOEAST a akčného plánu 

prechodu jedenástich krajín strednej a východnej Európy na biohospodárstvo formou 

spustenia strategického myslenie na vládnej úrovni, rozvoja národných stratégií cirkulárneho 

biohospodárstva v krajinách BIOEAST, vypracovania konsolidovaného strategického 

programu výskumu a inovácií BIOEAST, zriadenia a udržiavania makroregionálneho rámca 

na podporu iniciatívy BIOEAST a zvýšením viditeľnosti biohospodárstva v regióne BIOEAST.  

 

Verejný a neziskový sektor 

Finančná správa Slovenskej republiky (Banská Bystrica) 

Finančná správa vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Jej vzniku 

predchádzalo schválenie reformy colnej správy a daňovej správy s výhľadom zjednotenia 

výberu daní, cla a poistných odvodov. Finančnú správu tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné 

úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Finančné riaditeľstvo SR je 

rozpočtovou organizáciou, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej 

republiky. Sídlom Finančného riaditeľstva SR je Banská Bystrica. Colné úrady, daňové úrady a 

Kriminálny úrad finančnej správy sú preddavkovými organizáciami napojenými na rozpočet 

Finančného riaditeľstva SR. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a 

správou cla a daní napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Európskej únie (ďalej 

len „EÚ“), ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu 

SR.  

Inštitúcia participuje v programe Horizont 2020 v projektoch PEN-CP a ENTRANCE. 

Projekt PEN-CP buduje medzinárodnú sieť colných úradov so zámerom vytvoriť ekosystém 

pre interoperabilitu, zdieľanie znalostí a inovácie s cieľom zlepšiť európsku bezpečnosť formou 

kontroly nezákonných obchodných tokov. Organizovaná spolupráca medzi colnými úradmi 

vytvára platformu pre zlepšenie colných postupov a ich neustále aktualizovanie 

prostredníctvom technológií, regulačných zmien a organizačnej reštrukturalizácie. Projekt 

dopĺňa základný cieľ zvyšovania bezpečnosti ľudí, podnikov a inštitúcií v modernej spoločnosti 

prostredníctvom technologických inovácií, spolupráce s políciou, pohraničnou strážou a 

súkromnými operátormi.  

Cieľom projektu ENTRANCE je vyvinúť a overiť komplexný súbor nástrojov 

pre nerušenú kontrolu cezhraničného pohybu nákladu na základe rizika, a to obzvlášť 

na hraniciach colnej únie EÚ. Projektom vytvorené nástroje majú zvýšiť schopnosti osôb 

pracujúcich na hraničnej kontrole a zároveň ich chrániť pred širokou škálou nebezpečných a 

nezákonných materiálov pri súčasnom minimálnom narušení cezhraničného toku tovaru. Súbor 

týchto nástrojov bude pod vedením skúsených odborníkov validovaný na hraniciach colnej 

únie EÚ piatimi terénnymi skúškami, ktoré budú vybrané pre svoju relevantnosť, strategické 

postavenie a realizovateľnosť. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, je rozpočtová 

organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Bol 

zriadený v roku 2004 a je orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Úrad sa 

zúčastňuje na príprave a riešení národných i regionálnych programov zameraných 

na ovplyvňovanie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a 

prevenciou rizikových faktorov pracovného i životného prostredia. Prostredníctvom národných 

referenčných centier spolupracuje s orgánmi a organizáciami Európskej únie a so Svetovou 

zdravotníckou organizáciou na monitorovaní determinantov vzťahov zdravia a verejného 

zdravia, na riešení epidemiologických štúdií a výskume vplyvu rizikových faktorov zo životného 

a pracovného prostredia na vznik závažných civilizačných ochorení. Je centrom pre hodnotenie 

zdravotných rizík z chemických látok a prípravkov a biocídnych výrobkov. 

Projekt ORCHESTRA, financovaný z programu Horizont 2020, poskytuje inovatívny 

prístup k poučeniu sa zo zdravotnej krízy SARS-CoV-2 a vytvára odporúčania na zvýšenie 

pripravenosti pre budúce epidémie. Hlavným výstupom projektu je vytvorenie nového 

celoeurópskeho zoskupenia postaveného na existujúcich a nových rozsiahlych populačných 

skupinách v európskych a mimoeurópskych krajinách. Analýza údajov prostredníctvom 

techniky združeného učenia podporovaného pokročilým modelovaním umožní integráciu 

epidemiologických, klinických, mikrobiologických a genotypových aspektov populačných 

skupín s environmentálnymi a sociálno-ekonomickými vlastnosťami. Očakáva sa, že projekt 

bude mať významný vplyv na schopnosť reagovať na SARS-CoV-2 a môže byť použitý ako 

model reakcie na nové hrozby pre verejné zdravie. 

 

Vidiecky parlament Slovensko (Banská Bystrica) 

Vidiecky parlament na Slovensku vznikol v roku 2000 ako neformálna platforma vidieckych  

iniciatív. V roku 2001 k platforme pribudlo Občianske združenie Vidiecky parlament 

na Slovensku, ktoré je výkonnou zložkou  platformy. Poslaním združenia je presadzovať 

zvyšovanie kvality života na vidieku a podporovať vidiecke iniciatívy pri riadení vidieckeho 

rozvoja. 

V programe Horizont 2020 participuje spoločnosť v projekte Polirural. Projekt má 

poskytnúť komparatívne hodnotenie výziev, ktorým čelia vidiecke oblasti a ľudia žijúci v týchto 

oblastiach, ako aj opatrení prijatých regionálnymi aktérmi na ich riešenie. Zmeny vo vidieckych 

oblastiach, ako napríklad vyľudňovanie, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity, zvyknú prebiehať 

veľmi pomaly, sú však vo väčšine prípadov nezvratné. Politici môžu riadiť tento vývoj s cieľom 

znížiť ich negatívne dopady, čo si však vyžaduje vedieť, či sú súčasné nástroje účinné, kto z nich 
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bude mať úžitok a v akom rozsahu, aké hnacie sily budú mať najväčší vplyv a aký vplyv budú 

mať na ľudí a využitie pôdy.  

 

Slovenská agentúra životného prostredia (Banská Bystrica) 

Slovenská agentúra životného prostredia je príspevková organizácia zriadená v roku 2013 

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici. 

Agentúra sa vo svojej činnosti okrem iného zaoberá aj manažmentom environmentálnych rizík 

(vrátane používania chemických látok), prevenciou priemyselných havárií, prevenciou 

a odstraňovaním environmentálnych škôd, prevenciou a kontrolou znečisťovania životného 

prostredia, elimináciou environmentálnych záťaží, odpadovým hospodárstvom a využívaním 

odpadov, posudzovaním vplyvov na životné prostredie, environmentálnou informatikou 

a monitoringom, tvorbou a prevádzkou národného geoportálu, environmentálnou výchovou, 

vzdelávaním, vedou a edičnou činnosťou k problematike životného prostredia 

a programovaním a implementáciou environmentálnych projektov.  

V programe Horizont 2020 sa agentúra zúčastnila projektu T2gE, ktorého cieľom bolo 

prostredníctvom organizácie medzinárodnej konferencie „Transition to a green economy“ 

prispieť k prechodu na ekologické hospodárstvo v Európe. 

 

Inovatívne súkromné firmy 

E-CODE (Krupina) 

E-CODE je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom vytvárania inovatívnych vzdelávacích 

aktivít pre dospelých a mládež. Združenie sa orientuje na poskytovanie vzdelávacích aktivít, 

ktoré sú jedinečné svojim obsahom, metodológiou a geografickým rozsahom ako aj formou 

poskytovania, ako napr. eLearning, intenzívne tréningy a tvorivé dielne. Medzi posledné 

aktivity združenia patria kurzy zamerané na tvorbu projektov, riadenie projektového cyklu, 

podnikateľské zručnosti alebo metodológie vzdelávania.  

Združenie sa zúčastnilo viacerých medzinárodných projektov financovaných 

z programu Erasmus+ alebo Horizont 2020. Zámerom projektu EnPC-INTRANS (Horizont 

2020) bolo zvýšiť trhové využitie technológií na zlepšenie energetickej efektívnosti verejných 

budov prostredníctvom podpory účasti súkromného sektora na inovatívnych systémoch 

financovania investícií do energetickej efektívnosti, a to realizáciou rozsiahleho budovania 

kapacít pre miestne verejné orgány a malé a stredné podniky, aby spoločne vytvorili a používali 

upravené modely uzatvárania zmlúv o energetickej hospodárnosti.  
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GLOBSEC (Banská Bystrica) 

GLOBSEC je globálny think-tank založený v Banskej Bystrici, ktorý sa zaviazal zvyšovať 

bezpečnosť, prosperitu a udržateľnosť v Európe a na celom svete. Jeho poslaním je 

ovplyvňovať budúcnosť generovaním nových nápadov a riešení pre lepší a bezpečnejší svet. 

Združenie pomáha lepšie porozumieť globálnym trendom a ich dopadov na spoločnosť, 

ekonomiku a bezpečnosť. GLOBSEC je nezávislá, nestranícka, mimovládna organizácia, ktorej 

hlavným cieľom je formovať globálnu debatu uskutočňovaním výskumných aktivít a 

prepojením kľúčových odborníkov na zahraničnú a bezpečnostnú politiku. K tomuto cieľu 

prispieva každoročná konferencia GLOBSEC Fórum v Bratislave o bezpečnosti vo svete a 

konferencia GLOBSEC Tatra Summit, ktorá poskytuje odborníkom príležitosť viesť politické 

diskusie o budúcnosti Európy. 

V Horizonte 2020 sa organizácia zúčastňuje výskumného projektu ENGAGE, ktorého 

cieľom je v súlade s tlakom Európskej komisie posilniť a zjednotiť európsky hlas vo svete. 

Zámerom projektu je definovať ako môže Európska únia efektívne a udržateľne využívať všetky 

svoje nástroje s ohľadom na splnenie kľúčových strategických výziev a stať sa tak silnejším 

globálnym aktérom.  

 

R-DAS, s.r.o. (Sliač) 

Spoločnosť R-DAS (Research - Development Application Services) so sídlom v Sliači bola 

založená za účelom prenosu výsledkov výskumu a vývoja, ako aj najnovších technologických 

poznatkov a know-how, najmä v oblasti mikroelektroniky, do praxe. Spoločnosť sa ďalej rozvíja 

s cieľom komercializovať a aplikovať integrované riešenia pre vlastné výrobky na trh. Hlavnými 

aktivitami sú výskum a vývoj inteligentných elektronických systémov a ich ASIC1 

implementácia, ktoré sú aplikovateľné v rôznych priemyselných oblastiach a iných doménach, 

ako je kvalita života a zdravotná starostlivosť. Spoločnosť ponúka odborné znalosti najmä 

v oblasti dizajnu chipov, mikroelektroniky a nanoelektroniky, biomedicínskeho inžinierstva, 

zdravotníctva, RFID2, inteligentných senzorických systémov a rôznych rádio-frekvenčných 

komunikačných systémov.  

R-DAS sa zúčastnila viacerých národných výskumných projektov a troch projektov 

financovaných z prostriedkov programu Horizont 2020.  V projekte CONNECT sa aktivity 

orientovali na poskytovanie konceptov, technológií a komponentov, ktoré majú za cieľ 

podporiť vylepšenú integráciu obnoviteľných zdrojov a úložných priestorov v kombinácii 

s inteligentným riadením toku elektrickej energie. Takýmto riešením sa znižuje dopyt 

po primárnej energii a paralelne aj emisie oxidu uhličitého, čo napomáha decentralizovanej 

energetickej infraštruktúre. Projekt skúmal nové koncepcie a technológie v oblasti premeny 

 
1 Application-Specific Integrated Circuit 
2 Radio-frequency identification 
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energie, ktoré sa vyvíjali špeciálne pre obojsmernú výmenu elektrickej energie 

a pre regulovateľný tok energie s cieľom podporiť rozšírenú integráciu obnoviteľných zdrojov, 

ako sú fotovoltaické články a miestne zásobníky. Takisto sa skúmala optimalizácia kvality 

energie za účelom zabránenia zbytočným energetickým stratám v distribučnej sieti. 

Mimoriadne úsilie sa vynakladalo na minimalizáciu spotreby energie riešení vyvinutých 

projektom. 

V rámci schémy programu H2020, SME Instrument fáza I, spoločnosť podala projekt 

OneCard. Ide o inováciu a uvedenie vlastnej microSD (uSD3) karty na trh, ktorá ponúka úplnú 

náhradu za klasickú NFC4 čipovú kartu integráciou NFC antény a zabezpečených prvkov 

na jednej uSD karte. Na jednej strane sa využívajú pamäťové možnosti uSD karty a súčasne 

ponúka svojim používateľom najvyššie hardvérové zabezpečenie. Projekt reaguje 

na skutočnosť, že hlavná časť elektronických systémov kontroly vstupu do objektov používa 

čipové karty, čo je však kvôli množstvu týchto kariet, ktoré ľudia využívajú, nepraktické.  

Projekt PROGRESSUS reflektuje výzvy, s ktorými sa stretávame pri navrhovaní 

inteligentnej nabíjacej infraštruktúry, ktorá vytvára veľké nároky na výkon ultrarýchlych 

nabíjacích staníc. Zámerom projektu PROGRESSUS je podporiť európske ciele v oblasti 

ochrany klímy  zavedením inteligentnej siete novej generácie, demonštrovanej na príklade 

aplikácie inteligentnej nabíjacej infraštruktúry, ktorá sa integruje do súčasných koncepcií 

architektúry inteligentných energetických sietí. Za týmto účelom sa skúmajú nové vysoko 

výkonné prevodníky podporujúce obojsmerný tok energie, nové stratégie riadenia mikrosietí 

jednosmerného prúdu zohľadňujúce obnoviteľné zdroje energie, skladovanie a flexibilné 

zaťaženie, skúmajú sa nové typy senzorov, lacné komunikačné technológie s veľkou šírkou 

komunikačného pásma a bezpečnostné opatrenia založené na hardvérových bezpečnostných 

moduloch a technológii blockchain na ich ochranu.  

 

RIMANEC s.r.o. (Pliešovce) 

RIMANEC je súkromnou spoločnosťou založenou v roku 2018 so sídlom v Pliešovciach. Svojej 

činnosti orientovanej na poľnohospodársku prvovýrobu, zameranej prioritne na živočíšnu 

výrobu v podmienkach rodinnej farmy s dôrazom na súlad prírodných podmienok a potrieb 

farmy rodinného typu, sa venujú už od roku 2006. V oblasti výskumu sa spoločnosť venuje 

ochrane včelstiev bez používania akejkoľvek chémie. 

V roku 2019 získal RIMANEC grant SME Intrument fázu 1, financovaný z programu 

Horizont 2020, ktorého cieľom bola miniaturizácia frekvenčného ochranného generátora, ktorý 

po spustení vysiela špecifický druh signálu, ktorý nepriaznivo vplýva na jedného z najväčších 

nepriateľov včelstiev v celosvetom meradle – klieštika. Liečba včiel prebieha tak, že sa 

 
3 micro Secure Digital 
4 Near-Field Communication 
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pomocou vyvíjaného zariadenia ošetrí celý úľ, aby následne nedochádzalo k prenosu infekcie 

medzi včelami pri ich vzájomnom strete.  
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