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ÚVOD  

Košice sú druhou metropolou Slovenska s potenciálom umožňujúcim dosiahnuť dimenzie 

porovnateľné s dominantnou koncentráciou výskumných a vývojových kapacít v hlavnom 

meste. V súčasnosti sú Košice regionálnym systémom s hospodárskou kondíciou 

porovnateľnou s ostatnými šiestimi krajmi. Ich nevýhodou je zatiaľ poloha na východe krajiny, 

kde chýba priame a rýchle napojenie na jadrový priestor kontinentu. 

 Bratislava ním disponuje a ťaží z neho aj keď ho možno tiež nevyužíva naplno. Dynamika 

západného Slovenska sa však tiež nerozbiehala v deväťdesiatych rokoch samozrejme. Košice 

sú s vedomím geografickej oddelenosti, ležia priamo na vonkajšej hranici Európskej únie, 

cielene rozvíjané ako autonómny celok, ktorý vie, že sa musí spoliehať na energiu vlastného 

prostredia. Paradoxne sa periférnosť regiónu odráža v zvýšenej miere ochoty sieťovať sa 

za hranicami a využívať príležitosti na nadnárodnej úrovni, ktorých je v Európe veľa a neustále 

pribúdajú. 

 V akademickom sektore tu nachádzame množstvo projektov univerzitných pracovísk. 

Orientujú sa na medicínske technológie, vývoj v oblasti umelej inteligencie a robotiky, ale 

napríklad aj vesmírny program. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach reaguje 

na neodkladný dopyt zlepšiť kapacity klinického skúšania liekov. Jej tím sa podieľa 

na nadnárodnej experimentálnej sieti inštitúcií, ktoré hľadajú vhodný model pre rýchlu a 

bezpečnú registráciu farmaceutík, aby sa sa do neho mohla flexibilnejšie zapájať väčšina 

európskych nemocníc. Iný tím tej istej univerzity vyvíja technológie využiteľné v oblasti 

psychiatrickej starostlivosti.Ich klinický digitálny nástroj integruje údaje z mobilných senzorov 

a pomocou strojového učenia dokáže vyhodnocovať vývoj duševného stavu v kontexte 

každodenného života ľudí. 

 Technická univerzita v Košiciach a jej pracoviská sa zapájajú do mnohých 

medzinárodných projektov. Jeden z tímov sa venuje inováciám v oblasti robotiky určenej 

na inšpekciu a údržbu technickej infraštruktúry. Infraštruktúra predstavuje hospodársky sektor, 

presahuje do mnohých odvetví, ako sú energetika, doprava či stavebníctvo. Európski 

výrobcovia dnes kontrolujú okolo polovice globálneho trhu. Umelá inteligencia je podľa 

všetkého disruptívnou technológiou našej doby. Univerzita je aktívna v prebiehajúcich snahách 

o posilnenie kapacít v umelej inteligencii v Európe. Podieľa sa na komplexnej platforme 

s cieľom znižovať bariéry pre inovácie, podporiť prenos technológií do praxe a podporiť rast 

podnikov v odvetviach okolo nej. Európa nemá v konkurencii s ostatnými regiónmi vo svete 

príliš na výber. Týka sa to aj ďalších súvisiacich odvetví. 

 Jeden z tímov na univerzite sa venuje robotike v zatiaľ netradičnej doméne sociálnej 

starostlivosti. Roboty sa už totiž využívajú v zdravotníctve a potenciálne sa stanú riešením 

výziev, ktorým zdravotníctvo čelí. V dôsledku demografického starnutia sa predpokladá, že 

na svete budú chýbať až milióny zdravotníckych pracovníkov. Sociálne roboty môžu byť raz 
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dôležité pre prácu v zdravotníctve aj každodenný život pacientov doma. Iný tím výskumníkov 

pracuje na problematike udržateľnosti dodávky kovov, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu 

v odvetviach špičkových technológií a konkurencieschopnosti výroby. Aby sa uvoľnili 

obmedzenia spôsobované nepružnou dodávkou z primárnej ťažby, je potrebné preskúmať 

alternatívne zdroje kovov. Priemysel urgentne hľadá cestu, ako uplatniť nový prístup k ich 

zhodnocovaniu. 

 Ústav experimentálnej fyziky SAV sa venuje výskumu fyzikálnych javov pri nízkych 

teplotách. Ide o oblasť nevyhnutnú pre pokrok vo vývoji nových zariadení v oblasti nanovedy, 

materiálového výskumu a kvantových technológií vo všetkých formách. Ich poznatky umožnia 

študovať nové fyzikálne javy, vytvárať základné znalosti aj ich aplikácie s komerčnou hodnotou. 

Spacelab je iniciatíva oddelenia kozmickej fyziky v rámci toho istého ústavu. Vesmírny 

výskumný program v Košiciach historicky súvisí s pozorovaním kozmického žiarenia 

na observatóriu vo Vysokých Tatrách a aktuálne sa zaoberá napríklad hľadaním pôvodu častíc 

s ultra-vysokými energiami alebo pozorovaniu žiarenia hornej atmosféry s ambíciou prispieť 

k pochopeniu vplyvov na signál navigačných družíc. Pracovisko sa inžiniersky podieľa 

na konštrukcii aparatúr pre európske vesmírne misie. 

 Ústav geotechniky SAV sa vo výskume venuje vývoju nových nanoporéznych a 

nanoštruktúrovaných adsorbentov. Motiváciou je kvalitnejšia liečba vážnych zdravotných 

stavov spojených s akútnymi a chronickými následkami vystavenia dlhodobej radiácii a ťažkým 

kovom. V ich dôsledku sa môže dramaticky znížiť kvalita života postihnutých ľudí, no súčasná 

liečba je veľmi nákladná a neefektívna. Skúmaná kontaminácia je vážnym problémom v dvoch 

krajinách participujúcich na projekte, na Ukrajine a v Kazachstane. Jedná sa tam o územia 

černobyľskej radiačnej zóny a v okolí vojenských testovacích zariadení. 

 V súkromnom sektore identifikujeme celú skupinu podnikov, ktoré pracujú 

na kvalitnejšom a bezpečnejšom dizajne informačných systémov pre internet vecí. Košice sa 

v oblasti digitálnych technológií rozvíjajú aj vďaka mnohostrannej aktivite ich klastrov, ktoré 

sieťujú tematicky blízkych aktérov, napríklad v Košice IT Valley či AT+R. Výskumný tím Intersoft 

sa venuje snahe o zníženie nedostatočnej interoperability, ktorá sa považuje za najdôležitejšiu 

prekážku dosiahnutia globálnej integrácie ekosystémov internetu vecí, cez hranice domén, 

technologických štandardov a korporátnych záujmov. Súčasný internet vecí v skutočnosti 

pozostáva z množstva izolovaných sietí, ktoré spolu nekomunikujú. Bráni to využitiu plného 

potenciálu, ktorý by sa už dal technicky dosiahnuť. 

 V Novitech sa ich tím venuje digitalizácii stavebníctva. Súčasný výskum zahŕňa prvky 

automatizácie informačných modelov budov, systém podpory rozhodovania o renovácii, ktorý 

pomáha projektantom v preskúmaní dostupných možností renovácie. Odhaduje sa aké 

dopady prinesie renovácia na výkon budovy, optimalizuje sa návrh a proces výstavby v záujme 

koordinácie, úspor času a nákladov. Stavebný sektor sa čoraz viac spolieha na dáta nasnímané 

na stavenisku v reálnom čase a kritickým sa stáva schopnosť ich vyhodnocovania. Je potrebné 

analyzovať komplexné informácie, ako napríklad snímky z dronov a satelitov, dáta zo senzorov. 
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Kontrola kvality sa tiež postupne automatizuje cestou robotickej detekcie geometrických a 

vizuálnych chýb. Vhodné nástroje sa už testujú v laboratóriách aj staveniskách. 

 V Biomedical Engineering vyvíjajú v úzkom kontakte s praxou implantáty vyrobené 

z titánovej zliatiny technológiou trojrozmernej tlače. Proces zahŕňa skenovanie, digitalizáciu a 

modelovanie zdravotníckych výrobkov, spracovanie dát, validáciu výrobkov. Výskum prebieha 

v oblasti implantológie a senzoriky. Výzvou je technológia výroby z kovových zliatin na úrovni, 

ktorú nemožno dosiahnuť žiadnou inou bežnou technológiou. Ich projekt pokrýva 

technologický reťazec kovových zliatin pre rôznorodé spektrum aplikácií, vrátane 

automobilového, leteckého, energetického sektora okrem dominantnej medicíny. 

 Iný výskum realizuje Saftra Photonics v oblasti fotoniky a biomedicíny. Na trh uvádza 

prenosné snímacie zariadenie, ktoré detekuje kontamináciu škodlivými organickými látkami. 

Efektívnejšia a rýchla metóda v porovnaní so súčasnými postupmi sa realizuje cestou tzv. 

multiplexnej analýzy. Organické látky sa prenášajú ďaleko od zdrojov znečistenia, do oblastí, 

kde sa nikdy nepoužívali ani nevyrábali.Výhodou ich inovácie je jednoduchý proces odberu 

vzoriek ktorý môžu vykonať neodborníci, rýchlosť metódy, ktorá zaberie iba minúty a nízka cena 

celej analýzy. 

 Mesto Košice má typicky mestské hospodárstvo s vysokou diverzitou. Nie je už iba 

priemyselným centrom, ktorým bolo v minulosti a ktorým tak trochu zo zotrvačnosti zostáva 

v povedomí. Dá sa očakávať, že prvky post-industriálnej súčasnosti môžu vo vhodnej 

konštelácii podmienok nabrať dostatočnú rastovú dynamiku, ktorá mesto a s ním celý východ 

Slovenska dokáže dostať na úroveň dnešných vyspelých regiónov kdekoľvek naprieč Európou, 

ktoré vo svojom čase zachytili vhodný trend. V dnešnom konkurenčnom prostredí to viac než 

čokoľvek iné znamená schopnosť včas uvidieť unikátnu novú kombináciu špecializovaných 

znalostí a skúseností, ktorá dokáže prinášať reálne výsledky v podobe inovácií. Košice ich aj 

v našej štúdii zjavne majú nádejné vo viacerých odvetviach súčasne. 
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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V KOŠICKOM KRAJI 
 

Univerzity a vysoké školy 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Košice) 

Výskumné pracoviská univerzity aktuálne riešia štyri veľké medzinárodné projekty, ktoré sú 

financované z Horizontu 2020 (EU Publications Office, 2021). Projekt "EU-Response" je úplne 

novou výskumnou sieťou dvoch desiatok partnerov s francúzskym vedením pre výskum a 

zlepšenie pripravenosti na epidémie infekčných ochorení. Vznik epidémie covid-19 ukázal 

urgentnú potrebu zlepšenia kapacity klinického skúšania na medzinárodnej úrovni. Skúšky 

bude možné rozšíriť do niekoľkých európskych krajín s adekvátnou kapacitou ich riadenia. 

Projekt vytvára nadnárodnú, adaptívnu experimentálnu sieť a využije už existujúce iniciatívy 

medzi členmi. Prinesie presvedčivé dôkazy pre používanie a registráciu liekov. Umožní väčšine 

európskych nemocníc podieľať sa na skúšaní na vhodnej preferovanej úrovni. Európska sieť 

klinických skúšok vytvorí rýchle a spoľahlivé dôkazy o liekoch prostredníctvom modulárneho 

systému experimentov. Spolupráca s ostatnými európskymi platformami bude určená 

koordinačným mechanizmom v súlade s európskymi aj národnými politikami. Spojením síl 

v Európe s medzinárodnými partnermi projekt prispieva k výrazne vyššej kapacite klinických 

skúšok. Podporí zavedenie testov adaptívnej platformy aj na iné ochorenia, čo bude zásadne 

vplývať na kontrolu epidémií v budúcnosti. 

 V projekte "Immerse" je medzi partnermi zo Slovenska aj Univerzita Komenského 

v Bratislave. Venuje sa implementácii digitálnych mobilných technológií v oblasti psychiatrickej 

starostlivosti o človeka. Cieľom je pokrok v transformácii starostlivosti o duševné zdravie 

na skutočnú starostlivosť – zameranú na človeka. V strede pozornosti je každý, kto hľadá 

pomoc pri problémoch s duševným zdravím. Výskumníci zisťujú, že technológie môžu hrať aj 

aktívnu rolu v procese liečby. Identifikovaná je metodika výberu skúseností, technika 

štruktúrovaného denníka, ktorá kladie používateľa služby do centra vlastnej liečby. V projekte 

sa vyvíja inovatívny klinický digitálny nástroj, ktorý integruje údaje z mobilných senzorov a spája 

ich s modelmi strojového učenia. Aplikácia vyhodnotí vlastné údaje z hľadiska duševného stavu 

v každodennom živote. Identifikujú sa bariéry a posilní sa implementácia a rozšírenie 

do klinickej praxe. Určia sa možné etické, právne a politické výzvy a požiadavky – a podľa toho 

sa naplánuje ďalší vývoj nástroja. Projekt má potenciál významnej inovácie starostlivosti 

o duševné zdravie. 

 Projekt "CasProt" venuje kapacity výskumu bielkovín. Vytvorí kritickú základňu, ktorá 

pozdvihne zapojené pracovisko univerzity na popredné miesto v oblasti vedy o bielkovinách. 

Projekt spája košické pracovisko s partnermi v Mníchove a v Zürichu s cieľom posilniť vedecké 
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a technologické kapacity v pokrokových technikách vývoja proteínov. Špecifické vedecké ciele 

projektu sú vysoko pokročilé techniky evolúcie proteínov receptorov spojených s G-proteínom 

GPCR a komplexné mono-molekulárne silové testy a prístroje, napríklad optické pinzety 

s detekciou používané v konfokálnej fluorescenčnej mikroskopii na sledovanie dynamiky 

vyvinutých GPCR. 

 Projekt "UrbanHist" na ďalšom univerzitnom pracovisku sa venuje štúdiu dejín 

európskeho urbanizmu v 20. storočí. Jeho cieľom je rozvíjať a podporovať spoločné chápanie 

histórie mestského plánovania v európskej perspektíve. Urbanistické plánovanie sa stalo 

dôležitým nástrojom priestorovo riadeného rozvoja. To platí pre Európu viac ako pre akýkoľvek 

iný kontinent. Urbanistické plánovanie tu významne prispelo k vzniku sociálneho štátu, silných 

ekonomík a relatívne vyváženej štruktúry osídlenia. Mestské plánovanie však prispelo aj 

k degradácii prírodných a kultúrnych zdrojov. S rozpadom východného bloku vývoj vyústil 

do konvergencie, pokiaľ ide o implementáciu mestského plánovania ako regulačného a 

formujúceho nástroja. Väčšina štúdií o mestskom plánovaní však vznikala na báze národnej 

perspektívy. Metodické prístupy boli navyše veľmi heterogénne a zamerané len na niekoľko 

krajín. Partnerstvo akademických pracovísk a praxe systematicky zvyšuje vedeckú úroveň 

projektu. Vzniknú nové poznatky a kritické diskusie. Projekt má v úmysle uľahčiť pokrok 

v diskusii o histórii európskeho plánovania, ktorá je v súčasnosti v počiatočnej fáze vývoja. 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (Košice) 

Univerzita sa podieľa na projekte "Manna". Jeho cieľom je európsky doktorát v oblasti 

molekulárej výživy zvierat OMIC. Projekt prepája medzi sebou univerzity, súkromné 

spoločnosti a výskumné ústavy. Technológie OMIC sa už používajú vo výžive zvierat 

a tento projekt pracuje so schopnosťou vyhodnotiť vplyvy inovatívnych kŕmnych doplnkových 

látok na živočíšnu výrobu. Zameriava sa na preskúmanie účinkov antioxidantov, mikro-RNA, 

exozómov, metionínu, lipidov a protizápalových látok pochádzajúcich z rastlín aplikovaných 

v strave hospodárskych zvierat – na rast, zdravie čriev a systémový metabolizmus, ktoré sa 

vyhodnocujú integráciou transkriptomických, mikrobiomických, proteomických a 

metabolomických prístupov v modeloch in-vivo a in-vitro. Výsledky výskumu sa spracujú so 

zapojením analytického systému Watson od spoločnosti IBM. Oblasť činností v projekte zahŕňa 

najmä oblasti výživy zvierat, veterinárnu diagnostiku a klinický výskum, bioinformatiku a 

agropotravinárstvo. 

 

Technická univerzita v Košiciach (Košice) 

Univerzita a jej výskumné pracoviská sa zapájajú do mnohých medzinárodných aktivít, z ktorých 

si pre našu analytickú správu vyberieme len niekoľko z nášho pohľadu aktuálne 

najvýznamnejších (EU Publications Office, 2021). Univerzita figuruje v sieti spoluprác s inými 
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partnermi priamo z vlastného regiónu aj ostatných regionálnych inovačných ekosystémov 

Slovenska. V projekte "Rima" sa vývoj venuje technológiám v oblasti robotiky určenej 

na kontrolu a údržbu infraštruktúry. Ide o aktivitu dvoch desiatok partnerov s francúzskym 

vedením. Inšpekcie a údržba technickej infraštruktúry predstavuje rozmerný ekonomický sektor 

s veľkosťou trhu stoviek miliárd Eur. Zasahuje do mnohých odvetví, ako je energetika, doprava, 

stavebné inžinierstvo. Európski producenti robotiky v tomto sektore kontrolujú okolo polovice 

globálneho trhu. V súčasnosti sa objavujú nové technologické možnosti v dátových 

aplikáciách. Tento projekt sa zameriava na vytvorenie siete centier digitálnej inovácie 

v robotike. Výzvou je zefektívniť vzdelávanie a zdieľanie znalostí v oblasti robotiky medzi 

výskumnými, technologickými spoločnosťami, poskytovateľmi služieb, používateľmi a 

investormi – s cieľom urýchliť hospodársky rast sektora. Výsledky projektu povedú k vyššej 

konkurencieschopnosti robotiky v kontrole a údržbe infraštruktúry. Pridaná hodnota sa zvýši 

v dôsledku produktivity a lepšej dostupnosti kritickej infraštruktúry. Sociálny a environmentálny 

vplyv sa očakáva prostredníctvom zvýšenej bezpečnosti a zníženia emisií nebezpečných látok. 

 Iným informatickým projektom na univerzite je "AI4EU". Platforma a ekosystém 

projektu sa sústredí na vývoj umelej inteligencie na mieru. Dnes je už zrejmé, že umelá 

inteligencia je hlboko disruptívnou technológiou našej doby. Očakáva sa dopad v podobných 

rozmeroch, ako spoločnosť a hospodárstvo historicky premenilo zavedenie elektriny. 

Inováciám v tejto oblasti však zatiaľ silne dominujú technologické spoločnosti z USA a Číny. 

Európa zaostáva a uvedomuje si to. Tento projekt je snahou investovať do prepojenia a 

otvorenia európskych kapacít v sektore umelej inteligencie. Buduje komplexnú európsku 

platformu umelej inteligencie vyvíjanej na mieru, s cieľom znižovať bariéry pre inovácie, 

podporiť prenos technológií a podporiť rast startupov vo všetkých hospodárskych odvetviach 

prostredníctvom otvorených výziev. 

 Platforma bude pôsobiť ako mediátor. Poskytne podporné služby, odborné znalosti – 

algoritmy, softvér, vývojové nástroje, komponenty, moduly, ale aj zdieľané údaje, výpočtové 

zdroje, prototypy funkcií a prístup k strategickému financovaniu. Projekt má ambíciu 

zmobilizovať ekosystém umelej inteligencie a talenty. S cieľom vylepšiť platformu sa bude 

uskutočňovať výskum v kľúčových vzájomne prepojených vedeckých oblastiach umelej 

inteligencie. Rôzne pilotné projekty ukážu, ako sa reálne dá stimulovať výskum a technologické 

inovácie. Nové etické observatórium tiež zabezpečí rešpektovanie hodnôt zameraných 

na celospoločenské hodnoty a európske regulácie. Projekt v sebe spája najmä prvky výskumu 

ekosystémov s výskumom v oblasti umelej inteligencie. 

 Projekt "Lifebots Exchange" sa venuje vývoju celkom nového hospodárskeho sektora, 

sociálnej starostlivosti s využitím sociálnych robotov – namiesto ľudí. Cieľom projektu je 

posilnenie medzi-sektorovej spolupráce vo vývoji technológie robotiky pre sociálnu 

starostlivosť. Sú už roboty pripravené aj na taký blízky kontakt so spoločnosťou? Ako môžu byť 

sociálne roboty zahrnuté do nášho života? Roboty sa už využívajú v zdravotníctve – ako 

potenciálne riešenie súčasných a budúcich výziev, ktorým zdravotníctvo čelí. V dôsledku 

demografického starnutia populácií sa predpokladá, že na svete budú chýbať milióny 
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zdravotníckych pracovníkov. Sociálne roboty môžu byť prínosní pre život pacientov, ich rodín 

aj zdravotníkov. Chýba nám však ešte veľa potrebných znalostí. 

 Je potrebná medzi-sektorová výskumná a inovačná činnosť. Tento projekt vytvára 

platformu pre sociálnu robotiku. Prepojí akademickú obec, priemysel a používateľov nových 

technológií. Projekt zahŕňa významných aktérov medzinárodného výskumu, malé a stredné 

podniky a organizácie pre používateľov. Aby bolo možné pochopiť vplyv zavádzania sociálnych 

robotov do starostlivosti, budú sa skúmať aspekty, ktoré významne ovplyvní technologický 

rozvoj – starostlivosť o pacientov v nemocniciach, na klinikách, v rehabilitačných centrách 

a v iných zdravotníckych zariadeniach; rezidenčná starostlivosť o klientov v domovoch 

pre seniorov, v opatrovateľských ústavoch, v školách so špeciálnymi potrebami pre deti; 

rodinná starostlivosť so zapojením sociálnych robotov ako súčasť života priamo v domácnosti. 

 Projekt "Chromic" sa do konca minulého roka venoval vývoju efektívneho spracovania 

minerálov a hydro-metalurgického spracovania menej kvalitných a druhotných surovín. Európa 

čelí výzve udržateľnosti dodávok kovov, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu v odvetviach špičkových 

technológií a konkurencieschopnosti ich výroby. Aby sa uvoľnili obmedzenia spôsobované 

málo pružnou dodávkou z primárnej ťažby, bolo už potrebné preskúmať alternatívne zdroje 

kovov. Sekundárne zdroje sa vo veľkom množstve skládkujú alebo používajú tam, kde ich 

skutočná hodnota nie je zatiaľ plne využiteľná. Potrebné je uplatniť od základu nový prístup 

k zhodnocovaniu kovov. Prístup bez odpadu si vyžaduje vývoj nových selektívnych technológií 

zhodnocovania kovov, ktoré zachytia kovy aj bez toho, aby došlo zhoršeniu vlastností 

zvyškového materiálu. 

 Cieľom výskumu bolo vyvinúť také procesy zhodnocovania kovov zo sekundárnych 

zdrojov, ktoré by boli založené na vylepšenej pred-úprave, selektívnom alkalickom lúhovaní a 

selektívnej kovovej regenerácii. Ekonomické, environmentálne, zdravotné a bezpečnostné 

aspekty sa prehodnotili tak, aby sa zabezpečilo, že vyvinuté technológie vyhovujú 

požiadavkám cirkulárneho modelu hospodárstva a sú v súlade so súčasným dopytom na trhu. 

Technológie sa vyvíjali pre konkrétne namodelované prípady trosky z nehrdzavejúcej ocele a 

ferochrómové trosky s potenciálom replikácií aj do iných priemyselných oblastí. Projekt v sebe 

skombinoval anorganickú chémiu kovov a zlúčenín, ekonomiku výroby, environmentálne 

inžinierstvo v oblasti ťažby a spracovanie nerastov a recykláciu odpadov. 

 

SAV, výskumné inštitúcie a vedecké parky 

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice 

Ústav sa podieľa na projekte "Európska platforma Microkelvin". Ide o sieť partnerov 

s nemeckým vedením, ktorá sa venuje výskumu na hranici s ultra-nízkou teplotou blížiacou sa 

k absolútnej nule. Platforma sa rozvíja rozširovaním svojho dosahu a stavia na integrácii 

dosiahnutej prostredníctvom predchádzajúcich činností v oblasti novej výskumnej 
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infraštruktúry. Európa už má v štúdiu nízkych teplôt významné vedecké postavenie. Projekt 

podporuje využívanie nízkych teplôt v smere vývoja nových koncepcií, aplikácií a zariadení, 

najmä v oblastiach nanovedy, materiálového výskumu a kvantových technológií vo všetkých jej 

formách. 

 Partneri projektu poskytujú portfólio kapacít a odborných znalostí v oblasti fyziky veľmi 

nízkych teplôt. Rozvíjajúce a rozširujúce sa interdiciplinárne výskumné pole vyžaduje neustále 

zlepšovanie a modernizáciu infraštruktúry. Najnižšie experimentálne dostupné teploty totiž 

neustále klesajú. Pokroky umožňujú používateľom študovať nové fyzikálne javy a vytvárať tak 

nové základné znalosti, ich aplikácie a súvisiace obchodné príležitosti. Fyzika nízkych teplôt je 

dôležitá napríklad aj pre pokrok vo vzájomne súvisiacich oblastiach kvantových materiálov, 

nanovied a kvantovej technológie. Výsledky majú značný inovačný potenciál. 

 Spacelab je iniciatíva Oddelenia kozmickej fyziky toho istého ústavu a viaže sa 

na výskum v programe ESA/PECS. Vesmírny výskumný program v Košiciach historicky súvisí 

s pozorovaním kozmického žiarenia v tatranskom observatóriu Lomnický štít. Spacelab sa 

aktuálne zaoberá v projekte "JEM-EUSO" hľadaním pôvodu častíc s ultra-vysokými energiami 

(Oddelenie kozmickej fyziky, 2021). Keďže častice ultra-vysokých energií dopadnú v priemere 

na kilometer štvorcový povrchu našej planéty len raz za niekoľko stoviek rokov, aktuálne sa 

mení koncept ich pozorovania tak, aby ich bolo možné sledovať priamo vo vesmíre. 

Navrhované observatórium extrémneho vesmíru bude môcť pozorovať nepomerne väčšiu 

plochu atmosféry, ako je možné z povrchu Zeme, a tak dospieť k praktickejšej frekvencii 

detekovaných častíc. Medzi ciele projektu patrí pozorovanie neutrín a gama žiarenia ultra-

vysokých energií a získavanie údajov o galaktických a mimo-galaktických magnetických 

poliach. Spacelab sa inžiniersky podieľa na konštrukcii vedeckých aparatúr pre vesmírne misie 

ESA, vždy v širokej medzinárodnej spolupráci. Rieši aj teoretické modely šírenia častíc 

kozmického žiarenia v heliosfére a magnetosfére Zeme pomocou analytických a numerických 

výpočtov. Kozmické žiarenie tvorí prúd častíc prichádzajúci na povrch atmosféry. Jeho časť 

vchádza do magnetického poľa Zeme. Podľa štruktúry a intenzity geomagnetického poľa 

dopadá na povrch atmosféry v rôznych lokalitách odlišné množstvo kozmického žiarenia – a 

práve tento proces je predmetom záujmu výskumníkov v Spacelabe. V inom projekte "Airglow 

Monitoring Network" sa výskum venuje pozorovaniu žiarenia hornej atmosféry a má ambíciu 

prispieť k pochopeniu ionosférických porúch, ktoré ovplyvňujú signál z navigačných družíc. 

Airglow je jav, ktorý vzniká ako dôsledok interakcie slnečného ultrafialového žiarenia s atómami 

atmosféry. Monitorovanie airglow a údaje z neho môžu pomôcť pochopiť dynamiku hornej 

atmosféry pre účely detekcie ionosférických porúch a určenia ultrafialového pozadia Zeme. 

 

Ústav geotechniky SAV (Košice) 

Ústav sa v súčasnosti podieľa na riešení výskumného projektu "NanoMed". Predmetom 

záujmu sú nanoporézne a nanoštruktúrované materiály pre lekárske aplikácie (EU Publications 

Office, 2021). Cieľom ich projektu je stimulovať spoluprácu medzi odvetviami 
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a v medzinárodnom priestore v oblasti nových nanoporéznych a nanoštruktúrovaných 

adsorbentov. Motívom je lepšia liečba vážnych zdravotných stavov spojených s akútnym a 

chronickým efektom dlhodobej radiácie a absorpcie ťažkých kovov. Tieto stavy sa môžu 

vyskytnúť u ľudí v dôsledku náhodných udalostí, pracovných úrazov, ale aj zámerne. V ich 

dôsledku sa môže dramaticky znížiť kvalita života postihnutých ľudí. V súčasnosti je dostupná 

liečba vysoko nákladná a neefektívna. 

 Rádioaktívna kontaminácia je obzvlášť závažným problémom v dvoch krajinách v tomto 

projekte – na Ukrajine a v Kazachstane. Jedná sa o územia černobyľskej radiačnej zóny a v okolí 

jedného z vojenských jadrových testovacích zariadení. Kontaminácia postihuje množstvo 

miestnych obyvateľov, ktorí žijú v oblastiach so zvýšenou úrovňou rádioaktivity s nejasnými 

dlhodobými dôsledkami na ich zdravie – a zdravie budúcich generácií. Očakávaným dopadom 

výsledkov projektu je vývoj efektívnych a nákladovo dostupnejších metód ochrany. Efekty 

projektu sa očakávajú aj pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti o ľudí s onkologickým 

ochorením liečených rádio-terapiou, pre ľudí, ktorí čelia zvýšeným dávkam radiácie, ľudí 

žijúcich a pracujúcich v oblastiach kontaminovaných ťažkými kovmi. Projekt v sebe kombinuje 

oblasť štúdia nanomateriálov, materiálové inžinierstvo a kompozity s anorganickou chémiou 

kovov. 

 

Inovatívne súkromné firmy 

Intersoft (Košice) 

Spoločnosť Intersoft pôsobí podľa svojho webu (Intersoft, 2021) v oblasti IT priemyslu dve 

desaťročia. Založenie spoločnosti vychádza z medzinárodného projektu "KnowWeb". Ten bol 

financovný ešte v štvrtom rámcovom programe a bol zameraný na vývoj softvéru pre potreby 

firiem. Aktuálne sa spoločnosť venovala vývoju v projekte "Vicinity" s nemeckým vedením 

v sieti štrnástich partnerov, vrátane inej slovenskej  spoločnosti – Bavenir, Bratislava. 

Predmetom vývoja tu bola virtuálna sieť mestskej štvrte medzi inteligentnými budovami. 

Nedostatok interoperability sa považuje za najdôležitejšiu prekážku dosiahnutia globálnej 

integrácie ekosystémov internetu vecí – cez hranice disciplín, rôznych predajcov a štandardov. 

Súčasná situácia v oblasti internetu vecí v skutočnosti pozostáva z veľkého množstva 

izolovaných sietí, ktoré spolu netvoria skutočný internet vecí. Bráni to využitiu plného 

potenciálu, ktorý by sa dal očakávať zo strany vizionárov v sektore informačných technológií. 

 Na prekonanie tejto situácie predstavuje projekt koncept virtuálneho susedstva, 

prístup decentralizovaný zdola, prepojený naprieč doménami. Logikou dizajnu sa podobá 

sociálnej sieti, kde môžu používatelia konfigurovať vlastné nastavenia, integrovať štandardy 

podľa služieb, ktoré chcú používať a plne ovládať požadovanú úroveň súkromia. Automaticky 

sa vytvára technická interoperabilita na sémantickej úrovni. Umožní používateľom 

bez technického zázemia pripojiť sa k susednému ekosystému jednoduchým otvoreným 
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spôsobom. Kombinácia služieb z rôznych domén umožní synergiu medzi službami z domén a 

otvorí dvere novému trhu služieb – transfer medzi doménami. 

 Projekt má cieľ spojiť zariadenia v siedmich rôznych krajinách. Demonštrácia sa týka 

rôznych oblastí, vrátane energetiky, automatizácie budov, zdravotníctva a dopravy. Potenciál 

vytvárať nové služby transferu cez domény by sa mal ukázať v pridanej hodnote služieb, ako je 

mikro-obchod s funkciami DSM alebo optimalizácia inteligentných mestských štvrtí na báze 

umelej inteligencie. V projekte sa predpokladajú otvorené výzvy na ďalšiu integráciu. 

Infraštruktúry internetu vecí umožnia vývoj a zavedenie ďalších služieb s dodatočnou pridanou 

hodnotou. V oblasti počítačových a informačných vied projekt prepája najmä oblasť business 

inteligencie s internetom vecí. 

 

Micronic (Trebejov) 

Spoločnosť Micronic vznikla na začiatku 90. rokov v sektore elektrotechniky (Micronic, 2021). 

Pre zákazníkov sa venovala dizajnu dosiek plošných spojov a hybridných integrovaných 

obvodov. Spoločnosť produkuje pre zákazníkov v sektoroch telekomunikácií, automobilového 

priemyslu, priemyselnej automatizácie a elektroniky. V neskoršom období sa venovala vývoju 

softvéru a riešení v oblasti informačnej bezpečnosti s dôrazom na šifrovanie dát. V skupine 

partnerov sa spoločnosť venovala s rakúskym vedením vývoju v oblasti harvérovo-aktivovanej 

kryptografii vo vzťahu k náhodnosti. Projekt "Hector" sa sústredil na problematiku slabých 

generátorov náhodných čísiel, ktoré môžu spôsobiť zlyhania bezpečnostných IT systémov (EU 

Publications Office, 2021). Cieľom výskumu bolo prekonať bariéru medzi matematickým 

základom kryptografických algoritmov a ich účinnými, bezpečnými a robustnými hardvérovými 

implementáciami. Vyžadoval integráciu kryptografických prvkov, ako sú generátory náhodných 

čísiel a neklonovateľných funkcií, spolu s proti-opatreniami proti fyzickému útoku. K vývoju 

patrilo testovanie entropie za chodu a hodnotenie fyzických útokov, ktoré umožnia vytvoriť 

bezpečnejšie systémy a ľahšiu certifikáciu. 

 Aj moderná kryptografia a bezpečnostné opatrenia môžu zlyhávať – napríklad kvôli 

náhodným číslam s nízkou entropiou. Keďže nie je známe koľko degradácie entropie je 

prípustné tolerovať v stave, keď sa mieša skutočná náhodnosť a pseudo-náhodnosť, cieľom 

bolo preštudovať postupné zhoršovanie bezpečnosti pri využití náhodných čísiel s nízkou 

entropiou. Obsahové ciele projektu sa ďalej kombinovali s otázkami efektívnosti a flexibility 

hardvéru. Záujmom praxe v tejto oblasti sú nízke náklady a spotreba energie zabudovaných 

zariadení, nízka latencia šifrovania pamäte v reálnom čase a priepustnosť budúcich 

terabitových sietí. Bezpečnostné prvky by mali byť flexibilné, prijateľné pre hardvér, efektívne 

a robustné. Tento projekt prepojil odborníkov z bezpečnostného priemyslu, akademickej obce 

a certifikačných laboratórií. Výsledky projektu sú prínosné pre širšie pole IT, pretože ponúkli 

dôležitý výstup pre ich certifikačné inštitúcie. 
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Biomedical Engineering (Košice) 

Spoločnosť Biomedical Engineering bola podľa príspevku Živčáka et al. (2018) založená 

pred desiatimi rokmi ako spin-off z Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti CEIT SK. 

Zamestnáva biomedicínskych a materiálových inžinierov, ktorí boli študentmi tejto univerzity. 

Venuje sa vývoju prototypov, certifikovaných lekárskych výrobkov na zákazku, Vyvíja implantáty 

vyrobené z titánovej zliatiny technológiou 3D tlače, plastové a kovové prototypy, anatomické 

modely. Okrem toho poskytuje skenovanie, digitalizáciu a modelovanie zdravotníckych 

výrobkov, spracovanie lekárskych údajov, validáciu zdravotníckych výrobkov, lekárskej 

metrológii a diagnostike. Hubinský (2021) popisuje proces, ktorým sa výroba implantátu začína 

snímaním pomocou počítačovej tomografie. Model poškodeného miesta umožní vytvoriť 

presný tvar implantátu a tento sa následne vyrobí pomocou 3D tlače. Využíva sa technológia 

laserového spekania titánovej zliatiny. Výtlačok je na inom pracovisku mechanicky opracovaný 

a skontrolovaný. Pre lekárov sa niekedy vytvára aj výtlačok okolia implantátu, do ktorého bude 

zasadený.  Špeciaisti si tak môžu pred operáciou na skutočnom pacientovi. 

 Vlastný výskum vo firme prebieha najmä v oblasti implantológie a lekárskej senzoriky. 

Aktuálne sa zúčastňuje výskumných činností v projekte "Manuela". So švédskou koordináciou 

prepája vyše dvadsať partnerov. Cieľom projektu je vyvinúť technológiu výroby kovových zliatin 

pokročilým dizajnom výroby komponentov s vysokou pridanou hodnotou na úrovni, ktorú 

nemožno dosiahnuť bežnou výrobnou technológiou (EU Publications Office, 2021). Výrobná 

sekvencia založená na kovových zliatinách obsahuje množstvo kritických krokov - návrh 

kovových zliatin, ich výrobu, následné spracovanie, ktoré sa odlišujú od konvenčných 

výrobných sekvencií. V súčasnosti nie sú kľúčové kroky procesu štandardne implementované 

na priemyselnej úrovni. Nie je zabezpečené monitorovanie kvality procesu, kroky sú 

geograficky rozptýlené a so slabým prepojením medzi sebou. 

 Projekt sa spolieha na dvojicu hlavných technológií v oblasti kovových zliatin – "laser 

powder bed fusion", "electron beam melting". Zameriava sa na nasadenie otvorenej pilotnej 

linky pokrývajúcej celú výrobnú sekvenciu, aby sa ukázal plný potenciál kovových zliatin 

pre priemyselnú výrobu. Prispôsobenie strojov potrebných pre zvolené technológie umožní 

vyššiu spoľahlivosť a rýchlosť výroby. Hardvérovo sa budú integrovať nové monitorovacie body 

kvality procesu a automatizované spracovanie kovových zliatin. Linka bude optimalizovaná 

cestou simulácie procesov. Kontinuálny tok údajov v spätnej väzbe má cieľ navýšiť spoľahlivosť 

a robustnosť výrobného procesu. 

 Konzorcium projektu pozostáva z priemyselných koncových používateľov, dodávateľov 

materiálu a hardvéru, systému monitorovania kvality, softvéru pre automatizáciu a údržbu, 

výskumných ústavov v oblasti kovových zliatin. Projekt pokrýva v plnom rozsahu technologický 

reťazec kovových zliatin. Linka bude validovaná pre rôznorodé spektrum aplikácií, vrátane 

automobilového, leteckého, energetického a medicínskeho sektora. Projekt prepája oblasť 

výrobného inžinierstva v aditívnej výrobe s anorganickou chémiou kovov. 
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SEZ Krompachy (Krompachy) 

Spoločnosť SEZ je podľa svojho webového profilu (SEZ Krompachy, 2021) komplexným 

dodávateľom elektrických prístrojov nízkeho a vysokého napätia, ktoré slúžia na istenie a 

ovládanie elektrických obvodov, vrátane ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Jej 

kapacity zhŕňajú technológie na výrobu kovových a plastoých súčiastok, foriem a nástrojov, 

povrchové úpravy, zváranie a montáž. Vývoj a spolupráca s vysokými školami umožňujú 

neustále inovácie výrobkov podľa potrieb zákazníkov a v súlade s normami. Spoločnosť sa 

aktuálne zúčastňuje projektu "Newex". S poľskou koordináciou a zo Slovenska aj 

s partnerstvom Technickej univerzity v Košiciach sa venujú novej generácii strojov 

na spracovanie kompozitných a nanokompozitných materiálov (EU Publications Office, 2021). 

Výskumným cieľom projektu je konštrukcia a testovanie nového typu stroja – extrudéra. Nová 

patentovaná koncepcia spája inovatívnu sekciu aktívneho drážkovaného posuvu, unikátny 

segment rotačného valca a špeciálnu skrutku, ktorými sa dosiahne prelomová technológia 

vytlačovacích a plastifikačných systémov. Zabezpečí výrobu výrobkov so zlepšenými 

vlastnosťami a umožní spracovanie takých materiálov, ktoré sa doteraz ani nedali spracovať. 

Týka sa to napríklad aj potravinárskych, kozmetických a farmaceutických materiálov. 

 Súbežne s hlavnými činnosťami v oblasti výskumu a technického rozvoja je projekt 

zameraný na spoluprácu medzi priemyslom a akademickou sférou. Činnosti tohto projektu sa 

uskutočňujú stážami medzi hostiteľskými inštitúciami. Jednotlivé segmenty projektu sa 

zameriavajú na skúmanie stroja – extrudéra, procesu extrúzie a vlastnosti extrudátu. Cieľom je 

výber najlepšieho z možných riešení dôležitých častí extrudéra a jeho otestovanie. Iné 

segmenty zahŕňajú činnosti v oblasti vytvárania sietí, zdieľanie znalostí. Projekt podporuje 

životaschopný model spolupráce medzi priemyslom a akademickou sférou, ktorá má kľúčový 

význam z hľadiska stratégie rozvoja výskumu do budúcnosti. Matematická oblasť numerickej 

analýzy sa v projekte kombinuje s chémiou polymérov, štúdiom udržateľného rozvoja a 

nanokompozitov v oblasti materiálového inžinierstva. 

 

Saftra Photonics (Košice) 

Spoločnosť Saftra Photonics uspela vo výzve Horizont 2020 na uvedenie nových high-tech 

produktov na medzinárodný trh – v rámci schémy malých a stredných podnikov "SME 

Instrument". Spoločnosť bola založená ako spin-off z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach na báze výskumu v oblasti fotoniky a bio-medicíny. Na trh v súčasnosti uvádza 

prenosné snímacie zariadenie, ktoré detekuje kontamináciu v potravinách a vo vode 

škodlivými perzistentnými organickými látkami z projektu "NanoScreen" (EU Publications 

Office, 2021). 

 Nákladovo efektívnejšia a časovo úspornejšia nová metodika v porovnaní so súčasnými 

postupmi by sa mala realizovať cestou tzv. multiplex-analýzy. Perzistentné organické látky sa 

prenášajú ďaleko od zdrojov znečistenia, dokonca aj do oblastí, kde sa nikdy nepoužívali ani 
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nevyrábali. Predstavujú hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie. V Európe v súčasnosti 

už máme právny rámec, ktorý prostredie formuje tak, aby sa znížilo zaťaženie týmito 

znečisťujúcimi látkami. Zahŕňa aj analýzu ich prítomnosti. Štokholmský dohovor k tejto 

problematike podporuje tvorbu nových technológií na monitorovanie a elimináciu škodlivých 

perzistentných organických látok. 

 Najrozšírenejšími analytickými metódami, ktoré sa v súčasnosti používajú na detekciu 

sú plynná chromatografia a hmotnostná spektroskopia. Tieto metódy sú nákladné a časovo 

náročné. Vyžadujú náročnú prípravu vzoriek a dobre vybavené laboratórium. Vyvíjané 

zariadenie tejto spoločnosti je revolučná technika, ktorá ponúka jednoduchší spôsob detekcie 

látok prítomných napríklad aj v potravinách a vo vode. Tromi výhodami ich inovácie sú 

jednoduchý proces odberu vzoriek ktorý môžu vykonať neodborníci, rýchla metóda, ktorá 

zaberie iba desať minút a bezkonkurenčná cena za analýzu na úrovni sto Eur. Projekt v sebe 

spája oblasť analytickej chémie, spektroskopie, s biomedicínou a má značný ekonomický 

obchodný aspekt. 

 

Farma Oborín (Dobšiná) 

Spoločnosť Farma Oborín aktuálne participuje na projekt "Bioskoh". Úsilie umiestňuje 

do kontextu novej generácie biohospodárstva. Projekt sa snaží vytvoriť pôdu pre nový model 

cirkulárnej ekonomiky v svojom sektore (EU Publications Office, 2021). Testuje a demonštruje 

možnosti inovačných krokov v technicko-ekonomickej životaschopnosti ligno-celulózových 

biorafinérií. Koncept projektu smeruje k investíciám do realizácie najväčšej biorafinérie novej 

generácie v Európe. V priemyselnom areáli na východnom Slovensku sa realizuje pilotný závod 

na výrobu celulózového etanolu určeného do biopalív. Medzi partnermi projektu sa súčasne 

tvorí produkčný reťazec, ktorý zahŕňa vlastníkov pozemkov, producentov východiskových 

surovín a agronomický výskum. Reťazec spracovania biomasy využije množstvo v súčasnosti 

nevyužitých zvyškov plodín, nové špecializované plodiny na okrajových pozemkoch, ktoré 

pomôžu revitalizovať regionálne hospodárstvo. 

 Poskytovatelia technológií už majú vyvinuté a otestované technológie v priemyselnom 

biorefinačnom výskumnom závode. Zahŕňajú inovatívne integrované pred-úpravy, 

hydrolyzujúce a fermentačné balenia s vyšším výťažkom a nižším capexom, ktoré sa v projekte 

zvýšia. Projekt na Slovensku by mal preskúmať v praxi technicko-ekonomickú životaschopnosť 

z hľadiska výnosu, nákladov na biomasu a priemyselný výkon. Zvýšenie potenciálu by malo 

nastať prostredníctvom valorizácie lignínu a biochemikálií novej generácie. Iné činnosti 

projektu sú zamerané na replikáciu modelu do rôznych klastrov biohospodárstva v Európe. 

Projekt v sebe integruje ekonomickú oblasť biohospodárstva, technológie biomasy, 

interdisciplinárny udržateľný rozvoj, poznávanie biologických interakcií a poľnohospodárstvo. 
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Ľudia a voda (Košice) 

Občianske združenie Ľudia a voda sa podľa svojho webu (Ľudia a voda, 2021) dlhodobo 

zaujíma o rozvoj v oblasti ekologického a hospodárneho nakladania s vodnými zdrojmi. Svoje 

aktivity buduje na princípoch občianskej spoločnosti, zachovávania tradícií a svojráznosti 

regiónov. Tím tohto združenia sa do minulého roka venoval projektu "Sim4Nexus" a v jeho 

rámci vývoju udržateľného integrované hospodárenia s efektívnym využívaním prírodných 

zdrojov (EU Publications Office, 2021). Zložky krajiny sú vzájomne prepojené do uceleného 

systému, v ktorom dominuje komplexnosť a spätná väzba. Integrované riadenie študované 

týmto projektom je vnímané ako zásadné pre zabezpečenie efektívneho a udržateľného 

využívania zdrojov. Prekážkami v Európe sú nekonzistentné a nesúdržné verejné politiky, 

medzery v znalostiach, najmä pokiaľ ide o metodiky integrácie a prepojenie znalostí 

s technológiami. Projekt sa venuje inovatívnej metodike cestou tematických modelov, ktorými 

sa simulujú rôzne komponenty krajinného ekosystému. 

 Využíva novú metodológiu vied o komplexite a integráciu výstupov tematických 

modelov. Integráciu verejných údajov a metadát pre rozhodovanie a tvorbu politík dopĺňa 

modul eliminácie znalostí. Stratégie sa integrujú v rôznych priestorových a časových mierkach 

procesom učenia sa zhora nadol a zdola nahor súčasne. Cieľom je registrovať objavujúce sa 

neznáme vzťahy medzi zložkami a stratégiami systému. Projekt sa venuje interaktívnej 

vizualizácii pre tvorivejšiu formu dizajnovania rozhodnutí a politík. Bude pomáhať jej 

používateľom – hráčom pri porozumení efektu politík v rôznych geografických mierkach. Hravá 

metóda by mala dosiahnuť lepšiu úroveň vedeckého porozumenia krajinnému ekosystému. 

Bola otestovaná prípadovými štúdiami, od regionálnej po národnú úroveň. Projekt v sebe 

kombinuje prvky environmentálneho inžinierstva, udržateľného hospodárstva, ekonómie a 

obchodu. 

 

Novitech (Košice) 

Spoločnosť Novitech je podľa svojho webu (Novitech, 2021) skupinou podnikov, ktorá vznikla 

ešte na konci 80. rokov ako jedna z prvých súkromných IT firiem na Slovensku. Aktivity 

spoločnosti sa postupom času rozširovali a hlavným zameraním sa stalo poskytovanie 

inovatívnych služieb v oblasti návrhu architektúry IT systémov, procesného a projektového 

riadenia. Venujú sa implementácii a podpore prevádzky IT systémov, automatizácii biznis 

procesov, webovým aplikáciám a portálovým riešeniam či platformám pre spoluprácu. 

V súčasnosti sa firma venuje vývoju v európskych projektoch "Bimerr" a "Cogito". 

 V prvom projekte sa rieši informatizácia v oblasti energetickej renovácie obytných 

budov. Digitalizácia v sektore stavebníctva je nevyhnutná pre zvýšenie efektívnosti. Projekt 

vyvíja nástroj, ktorý zabezpečí funkčnú podporu zainteresovaných strán počas renovácie 

existujúcich budov – od vytvorenia konceptu až po realizáciu. Zahŕňa prvky automatizovaného 

vytvárania informačných modelov budov, systém podpory rozhodovania o renovácii, ktorý 



Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch Slovenska 
 

 16 

pomáha projektantom v preskúmaní dostupných možností renovácie. Odhaduje sa vplyv 

renovácie na výkon budovy, optimalizuje sa návrh a proces výstavby v záujme koordinácie, 

úspor času a nákladov na renováciu. 

 Jadrom nástroja je koncept interoperability, ktorý vynúti spoluprácu aj so staršími IT 

riešeniami zainteresovaných strán, aby sa umožnila bezproblémová výmena informácií medzi 

nimi. Nástroj je v projekte validovaný v rôznych budovách. Na predbežné overenie a 

zdokonalenie implementácie sa využíva obytná budova v Poľsku a v Španielsku. Vyhodnotenie 

zistení poslúži ako podklad pre širšie využitie výsledkov vytvorením súboru osvedčených 

postupov, ktoré by mali viesť k replikácii v bežnej praxi. 

 Druhý aktuálny projekt sa špecializuje opäť na digitálne riešenie v stavebníctve, 

tentokrát v oblasti úspornej výstavby. Cieľom projektu je zhmotniť výhody digitalizácie 

prostredníctvom súboru nástrojov digitálnej konštrukcie, ktorý harmonizuje tzv. "digitálne 

dvojičky" a koncept informačných modelov budov. Malo by sa dosiahnuť zosúladenie medzi 

novými technológiami zberu údajov a službami pre používateľa v reálnom čase. Výsledkom by 

malo byť včasné zistenie rizík, chýb v kvalite a lepšie riadenie práce na stavenisku s ústredným 

motívom minimalizovať prekročenia času a ceny stavebného projektu. 

 Stavebný sektor sa postupne čoraz viac spolieha na údaje nasnímané na stavbe budov 

v reálnom čase. Rozhodovanie sa opiera o prehľad o skutočnom stave a pokroku na stavenisku. 

Kritické sa stávajú schopnosti spracovania viac-zdrojových dátových tokov. Je potrebné 

analyzovať komplexné údaje, ako sú napríklad snímky z dronov a satelitné snímky. Okrem toho 

je trendom zabezpečiť vizuálne sledovanie pokroku na stavenisku a sprostredkovať ho 

zainteresovaným stranám. V oblasti bezpečnosti sa vyžaduje včas indikovať nebezpečenstvo a 

pracovníkov varovať v reálnom čase, aby sa zabránilo zbytočným nehodám. Kontrola 

geometrickej a vizuálnej kvality sa bude čoraz bežnejšie vykonávať automatizovane, detekciou 

geometrických a vizuálnych chýb. Nástroje z tohto projektu sa testujú v laboratóriu 

a na skutočných staveniskách v Španielsku a v Dánsku. Okrem technických činností sa projekt 

zameriava na normalizačné činnosti s väzbami na najdôležitejšie medzinárodné inštitúcie 

v tejto oblasti. V sektore počítačových a informačných vied je projekt ukotvený najmä v oblasti 

veľkých dát. 

 

NextRetreat (Košice) 

Spoločnosť NextRetreat je podľa vlastného webu (NextRetreat, 2021) riešením pre pohodlnú 

organizáciu tímových pracovných ciest. Platforma pomáha s výberom cieľa cesty, nájsť a 

rezervovať najlepšie bývanie a itinerár cesty, ktorý vyhovuje tímu. Nástroj je intuitívny, ponúka 

jednoduchú rezerváciu a zákaznícku podporu. Firma buduje svoju službu na myšlienke oživenia 

tímového pracovného cestovania – v snahe spojiť pracovné tímy rozptýlené epidemickou 

situáciou spôsobenou covidom-19. Tucker (2020) informuje o úspešnom financovaní ich 

projektu, vďaka čomu sa rozšíri už existujúca skupina klientov, nadviažu sa nové partnerstvá a 

vyvinie sa komplexné riešenie pre tímové pracovné cesty. NextRetreat vníma budúcnosť 
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cestovania, najmä v súvislosti s tímovou prácou optimisticky. Ich cieľom je pomôcť tímom, 

ktoré zatiaľ spolupracujú na diaľku a potrebujú spoločný pracovný priestor a mať zabezpečené 

bežné miestne služby, vrátane transferu z letiska alebo súkromného kuchára. Spoločnosť stavia 

na svojich skúsenostiach s otvorením coworkingu na ostrove Tenerife v predchádzajúcej 

spoločnosti Wolfhouse. Tento priestor už v priebehu niekoľkých rokov poskytol služby dvom 

tisíckam pracovníkom. Komplexné riešenia pre pohodlné tímové cestovanie má ambíciu stať 

sa prvou voľbou zákazníkov v globálnej mierke. Spoločnosť Vision Ventures, ktorá poskytla 

investíciu vníma krízu s covidom-19 ako príležitosť aj v oblasti cestovateľských technológií, kde 

môže vznikať celkom nový segment trhu. 

Podporná infraštruktúra - klastre, ktoré ukazujú silu odvetvovej spolupráce a môžu priemyselné 

mesto a jeho región preniesť do budúcnosti 

 

Košice IT Valley 

Klaster Košice IT Valley je podľa svojho webu (Košice IT Valley, 2021) aktívny vo vytváraní 

regionálnych partnerstiev spoločností v IT sektore, verejného sektora a vzdelávacích inštitúcií. 

Ich motiváciou je skvalitnenie procesu vzdelávania a rozširovanie ponuky kvalifikovanej práce 

a vyššou pridanou hodnotou v regióne. Strategicky pristupuje k tvorbe prosperujúceho 

udržateľného hospodárstva vo východnej časti Slovenska. Priaznivé prostredie pre podnikanie, 

sieťovanie a inovácie v regióne by sa malo odraziť na globálnej konkurencieschopnosti. 

Štúdium a prácu v IT priemysle a v robotike vnímajú ako nevyhnutný predpoklad rozvoja 

znalostnej ekonomiky. Tento klaster si v priebehu histórie presunul z prioritného vzdelávania 

ťažisko pozornosti na inovácie, výskum a vývoj v sieti spoluprác a na podporu investícií. 

Jedným z nástrojov medzinárodnej spolupráce sú financie zo zdrojov grantových schém. 

 Klaster sa zapája do riešenia národných a medzinárodných projektov v rôznych 

oblastiach ako koordinátor alebo partner. V súčasnosti sa podieľa na projektoch "Cyber" a 

"Košice 2.0". Prvý z nich sa venuje segmentu malých a stredných podnikov v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti. Cieľom je priniesť zlepšenia v metódach a politikách v tejto oblasti. 

Druhý projekt sa realizuje v rámci iniciatívy "Urban Innovative Actions". Cieľom je podporiť 

inovatívne a experimentálne projekty v oblasti udržateľného rozvoja miest. Košice sa stali 

prvým mestom na Slovensku, ktoré v tejto výzve uspelo. Zameriava sa na využitie potenciálu, 

ktorý ponúka medzi-sektorová spolupráca kreatívneho a informačného priemyslu v meste. 

Košice si uvedomujú nutnosť a podporujú transformáciu z priemyselného mesta na digitálne a 

kreatívne mesto. V projekte riešia aj problém občianskej angažovanosti a dôvery vo verejné 

inštitúcie. Motivácia smeruje k zvýšeniu kvality života v meste prostredníctvom zlepšovania 

úrovne verejných služieb, zvýšenia občianskej angažovanosti v kultúrnych, spoločenských a 

ekonomických činnostiach. 
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Klaster AT+R (Košice) 

Klaster Automatizačnej techniky a robotiky bol podľa vlastného profilu (Klaster AT+R, 2021) 

založený pred desiatimi rokmi. Cieľom iniciatívy bolo sústrediť rozvojové kapacity a prehlbovať 

odbornú profiláciu v sektore, efektívnejšie a dynamickejšie vykonávať vlastné činnosti, ktoré 

v nadväznosti umožnia lepšiu pozíciu na trhu. Pre odvetvie automatizačnej a robotickej 

techniky sú potenciálni partneri z automobilového priemyslu, spotrebnej elektroniky, meracej 

a regulačnej techniky, komponentov pohonovej, senzorickej a riadiacej techniky, 

manipulačnej, robotickej techniky a automatizovaných výrobných systémov. Klaster je 

pokračovateľom aktivít Slovenskej asociácie automatizačnej techniky a robotiky, ktoré bolo 

aktívne v medzinárodnom priestore. Klaster má členov v súkromnom aj verejnom sektore, ktorí 

sa venujú rôznym prvkom a štádiám vo vývoji alebo výrobe robotických technológií, ich 

hardvérových a riadiacich prvkov. 

 

Inkubátor Technickej univerzity v Košiciach 

Inkubátor je súčasťou Univerzitného vedeckého parku Technicom, kde má ambíciu 

podporovať rozvoj podnikania, transferu technológií a inovácií vyvinutých vo vedeckom parku 

(Startup centrum TUKE, 2021). Jeho motiváciou je v regióne vytvárať motivačné prostredie, 

ktoré pomôže novým myšlienkam rozvíjať sa v rôznych oblastiach a premeniť ich na komerčne 

využiteľné produkty a služby. Univerzitné prostredie dokáže byť prospešné v mnohých smeroch 

– odborným poradenstvom, dostupnou výskumnou infraštruktúrou, koncentráciu talentov. 

Balík služieb biznis centra združuje služby podnikateľského inkubátora a akcelerátora pre firmy 

typu startup a spin-off. Špecificky sa orientuje na sektor malých a stredných hi-tech firiem, ktoré 

vychádzajú priamo z výsledkov výskumu a vývoja realizovaného vo verejných inštitúciách. 

Posilňuje ich výskumnú  a vývojovú spoluprácu s organizáciami zo spoločenskej a hospodárskej 

praxe. Zabezpečuje okrem toho aj externý kontakt s výskumnými  a vývojovými  tímami  

na univerzite. 

 

Innovlab (Košice) 

Innovlab je startup centrum spoločnosti Deutche Telekom IT Solutions Slovakia. Zameria sa 

na technológie a trendy v segmente telekomunikácií a technológií zdravia (Innovlab, 2021). 

Ponúka profesionálne služby vo fáze začínajúcej firmy alebo v situácii, keď firma potrebuje 

dosiahnuť konkrétne inovačné ciele. Centrum pomôže lepšie nasmerovať pozornosť 

na potreby trhu, vylepšiť nový produkt a zvýšiť vytváranú komerčnú hodnotu. Centrum je 

v súčasnosti mediátorom pre európsky program "EIT Health". Rozvíja inovatívne riešenia 

umožňujúce žiť dlhšie a zdravšie vďaka podpore technologických inovácií. Pokrok sa môže 

realizovať prepojením správnych ľudí a tém, v ktorých môže nastať posun na základe 

prepojeného výskumu, vzdelávania a podnikania. Program "EIT Health" má motiváciu prispieť 
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k posilneniu zdravotníckeho ekosystému v Európe, prekonať jeho roztrieštenosť, zvyšovať 

efektivitu a prekonávať súčasné prekážky v jeho fungovaní. Ponúka aktuálne participácie 

v schéme Starship, kde ide o vzdelávaciu iniciatívu v spolupráci s poprednými európskymi 

akademickými a zdravotníckymi partnermi a v schome Wild Card, kde sa zámer orientuje 

na budovanie nových firiem, ktoré dokážu posúvať hranice riešení v zdravotníctve a poskytne 

im mentoring pre začínajúcich podnikateľov a investuje do najsľubnejších z nich. 

 

Košický samosprávny kraj (Košice) 

Regionálna samospráva sa zúčastňuje projektu s tromi desiatkami partnerov a fínskou 

koordináciou "Mireu". Je medzi nimi aj Technická univerzita v Košiciach. Projekt sa zameriava 

na rozvoj socio-ekonomického prostredia v európskych oblastiach hospodársky zameraných 

na ťažobné a metalurgické činnosti (EU Publications Office, 2021). Cieľom projektu je vytvoriť 

sieť podobne špecializovaných regiónov. Európa si totiž potrebuje zabezpečiť udržateľné 

dodávky minerálnych surovín do priemyslu. Táto sieť pomôže regiónom zdieľať svoje 

skúsenosti, keď čelia výzve rozvíjať a udržiavať tento typ priemyselnej špecializácie. Zameriava 

sa aj na činnosti regulačných orgánov, správnych inštitúcií, rozvojových agentúr. Tieto inštitúcie 

sú na mieste v bezprostrednom kontakte s ťažobnými a metalurgickými spoločnosťami, 

mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi, ktorých kvalita života je neraz poškodzovaná 

miestnym typom hospodárstva. 

 V rámci projektu sa tvorí spoločná vedomostná báza, ktorá zohľadní geografické a 

ekonomické vlastnosti špecificky pre daný región, kultúrnu, spoločenskú a jazykovú 

rozmanitosť a historický vývoj. Umožní pochopiť, čo z toho vplýva na rozvoj priaznivo alebo 

brzdí. Mala by pomôcť ťažobný a metalurgický priemysel integrovať zdola, do kontextu socio-

ekonomických a kultúrnych súvislostí. Kľúčovým aspektom projektu je zapojenie ľudí 

do rozhodovacieho procesu, s cieľom dosiahnuť konsenzus s priemyselnou činnosťou. 

Výsledkom projektu budú odporúčania pre opatrenia, ktoré sa majú podporiť udržateľný 

rozvoj sektora. V spolupráci relevantných regiónov by sa malo vytvoriť jadro a multiplikačný 

efekt rozsiahlejšej územnej siete okolo nich. Projekt v sebe kombinuje prvky ekonomického 

poznania v oblasti ťažby a metalurgie s interdisciplinárnou oblasťou udržateľného rozvoja. 
  



Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch Slovenska 
 

 20 

ZDROJE  

EU Publications Office. 2021. Cordis Datalab. Dostupné na webe: 

https://cordis.europa.eu/datalab/datalab.php  

Hubinský, R. 2021. Aj na Slovensku vieme vyrobiť špičkové 3D implantáty. Magazín Nextech. 

Dostupné na webe: 

https://www.nextech.sk/a/Aj-na-Slovensku-vieme-vyrobit-spickove-3D-implantaty-1  

Innovlab. 2021. EIT Health. Dostupné na webe: 

https://www.innovlab.sk/sk/eit-health  

Intersoft. 2021. Profil. Dostupné na webe: 

https://intersoft.sk/www/sk/company_profile.php  

Klaster AT+R. 2021. Základné informácie. Dostupné na webe: 

https://www.clusteratr.sk/klaster-at-r  

Klaster AT+R. 2021. Členovia. Dostupné na webe: 

https://www.clusteratr.sk/clenovia  

Košice IT Valley. 2021. O nás. Dostupné na webe: 

https://www.kosiceitvalley.sk/o-nas/  

Košice IT Valley. 2021. Projekty združenia. Dostupné na webe: 

https://www.kosiceitvalley.sk/projekty-zdruzenia/  

Ľudia a voda. 2021. O nás. Dostupné na webe: 

https://www.ludiaavoda.sk/28-sk/o-nas/  

Micronic. 2021. Dostupné na webe: 

http://www.micronic.sk/index.html  

NextRetreat. 2021. How it works. Dostupné na webe: 

https://www.nextretreat.com/how-it-works  

Novitech. 2021. Profil spoločnosti. Dostupné na webe: 

https://www.novitech.sk/index.php/sk/spolocnost/profil#profil  

Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV. 2021. Spacelab – o nás. 

Dostupné na webe: 

http://www.space-lab.sk/o-nas   

Tucker, Ch. 2020. Slovakian startup NextRetreat raises €600K to organise team retreats and 

trips. Dostupné na webe:  

https://www.eu-startups.com/2020/06/slovakian-startup-nextretreat-raises-e600k-to-

organise-team-retreats-and-trips/  

Saftra Photonics. 2021. About. Dostupné na webe: 

https://saftra-photonics.org/about/  

SEZ Krompachy. 2021. O spoločnosti. Dostupné na webe: 

https://www.sez-krompachy.sk/-o-spolocnosti  

 

 



Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch Slovenska 
 

 21 

Startup centrum TUKE. 2021. O inkubátore. Dostupné na webe: 

https://www.startupcentrum.tuke.sk/o-nas/o-inkubatore/  

Živčák, J. Hudák, R., Schnitzer, M. 2018. Additive manufacturing in medicine. Dostupné na 

webe: 

https://www.upjs.sk/public/media/19336/C1_MediTec_Schnitzer.pdf   



Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch Slovenska 
 

 22 

 


	cc5b8d6ff638124071583535c52397d97a171b6da4311f2f942f5705bc740267.pdf
	cc5b8d6ff638124071583535c52397d97a171b6da4311f2f942f5705bc740267.pdf
	15: KE1
	16: KE2

	cc5b8d6ff638124071583535c52397d97a171b6da4311f2f942f5705bc740267.pdf

