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ÚVOD  

Výrazne poľnohospodárskejším krajom v rámci Slovenska je práve Nitriansky. Priaznivé 

podmienky pre poľnohospodársku činnosť v regióne vytvárajú úrodné pôdy a teplejšia klíma 

Podunajskej nížiny, čo sa odzrkadľuje aj vo výsledkoch poľnohospodárskej výroby, ktorá je 

najsilnejšou v krajine. Silné zastúpenie odvetvia sa odzrkadľuje aj v zastúpení vedeckých 

publikácii zaradených medzi Poľnohospodárske a biologické vedy, ktoré tvorí významnú časť 

publikačnej činnosti z akademického prostredia. Silné zázemie pre výskum v oblasti 

poľnohospodárskych vied v regióne zabezpečuje Slovenská poľnohospodárska univerzita, 

ktorá sa aktívne podieľa či už na národných projektoch, tak aj medzinárodných projektoch 

svetového významu. Taktiež univerzita spolupracuje v rámci kraja i mimo neho s množstvom 

podnikov či verejným sektorom. Takouto spoluprácou je aj spojenie SPÚ s mestom Nitra 

a Agroinštitútom v projekte PoliRural či spolupráca univerzity s Nitrou a organizáciou Triptych 

a ďalších európskych partnerov v projekte IN-HABITAT. Možnosti a útočisko pre rozvoj vedy a 

výskumu poskytuje špecializované pracovisko univerzity, a to Výskumné centrum AgroBioTech. 

V tomto výskumnom centre sa realizujú aj vedci a výskumníci z prostredia Univerzity 

Konštantína Filozofa a jeho Fakulty prírodných vied. Výskum na UKF je orientovaný na 

prírodné, humanitné a spoločenské vedy v oblasti základného a aplikovaného výskumu, 

inovácií didaktických metód, foriem a obsahu študijných programov. V kraji sídli aj Ústav 

genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied, ktorý je od roku 2017 súčasťou 

Centra biológie a biodiverzity SAV a jeho hlavnou oblasťou výskumu je genetický 

polymorfizmus a biodiverzita vybraných lesných drevín, medzidruhová hybridizácia a mutačné 

šľachtenie a selekcia línií rastliny Amarathus sp. pre potravinárske účely. Ďalším silným 

predstaviteľom poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora je Národné 

poľnohospodárske a potravinárske centrum v Lužiankach, ktoré patrí pod Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. NPPC sa zameriava na komplexný výskum v oblasti 

trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných zdrojov pre pestovanie rastlín a chov 

zvierat, zabezpečenia kvality, bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti potravinárskych i 

nepotravinárskych výrobkov a ďalšie. V oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a k nim 

pridruženým smerom pôsobí aj nezisková organizácia NewEdu a Bioeconomy cluster.  

 Medzi dominantné oblasti priemyslu v Nitrianskom kraji patrí okrem potravinárskeho 

nepochybne aj strojársky, papierenský, chemický a gumárenský. Dôležitými podnikmi 

pôsobiacimi v elektrotechnickom priemysle sú Volkswagen a Siemens. Výskumná činnosť 

týchto spoločností sa však realizuje mimo SR. Centrom chemickej produkcie v kraji je mesto 

Šaľa, v ktorom pôsobí spoločnosť Duslo. Transformáciou projekčno-inžinierskej kancelárie 

štátneho podniku Šaľa vznikla firma EXPRO, ktorá sa venuje projektovej, inžinierskej a 

dodávateľskej činnosti v chemickom priemysle. Recykláciou popolčeka zo spaľovní 

komunálneho odpadu sa zaoberá nitrianska firma Velaworks, ktorá v rámci EIC akcelerátora 

riešila projekt COSMOS-Fenix zaoberajúci sa opätovným použitím nebezpečného 
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odpadového popola získaného z tepelného spracovania odpadu ako náhrady kritických a 

toxických spomaľovačov horenia vo výrobe plastov a gumy.  

 Výskum v oblasti energetiky je v kraji zastúpený spoločnosťou NucleoCon, ktorá je 

expertom na vývoj a adaptáciu metód výpočtového kódu TRANS-URANUS používaného pre 

bezpečnostné analýzy paliva v tlakovodných jadrových reaktoroch a levickou spoločnosťou 

VÚEZ, ktorá sa okrem iného aktívne venuje aj vývojovým a predvýrobným etapám a kontrolnej 

činnosti v oblasti energetiky a vyhradených technických zariadeniach. 

Spoločnosť BroadBit Energy Technologies sa venuje vývoju riešení pre pokročilé 

systémy automatizovaných a elektrických vozidiel a železničnej dopravy. V neposlednom rade 

v Nitrianskom kraji pôsobí aj Archeologický ústav SAV, ktorého činnosť sa sústreďuje 

na výskum v odbore archeológia a príbuzných vedných disciplínach a v rámci Horizont 2020 

riešil projekt, ktorého hlavným cieľom bola analýza archeologických nálezov a zhromažďovanie 

poznatkov o využívaných surovinách, zdrojoch, postupoch spracovania a používaných 

technológiách pri výrobe predmetov dennej potreby, súčastí odevov, zbraní či šperkov 

včasného historického obdobia. 
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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V NITRIANSKOM KRAJI 
 

Univerzity a vysoké školy 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  

História Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a aj začiatky slovenského 

poľnohospodárskeho vysokého školstva siahajú do obdobia 1941-52 k Slovenskej vysokej 

škole technickej v Bratislave a neskôr Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho 

inžinierstva v Košiciach, z ktorej v roku 1952 vznikli dve samostatné školy, a to Vysoká škola 

lesnícka a drevárska vo Zvolene a Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, ktorá sa v roku 2009 

stala univerzitou. V súčasnej podobe má univerzita šesť fakúlt, ktorými sú Fakulta agrobiológie 

a potravinových zdrojov; Fakulta biotechnológie a potravinárstva; Fakulta ekonomiky 

a manažmentu; Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja; Fakulta záhradníctva a 

krajinného inžinierstva; a Technická fakulta. Vedecké a výskumné aktivity sú finančne 

podporované z národných grantových agentúr (VEGA, KEGA a APVV), programu Interreg 

Europe, Dunajského národného programu, Medzinárodného vyšehradského fondu, 

zo spoluprác s partnerskými inštitúciami v krajinách V4, v Bulharsku, vo Francúzsku 

i mimoeurópskych partnerstiev s organizáciami v Rusku, Číne, JAR a ďalších. Ďalšiu možnosť 

podpory poskytuje samostatná Grantovou agentúrou SPU, ktorá je nástrojom inštitucionálnej 

finančnej podpory vedeckej činnosti. V rámci medzinárodnej spolupráce sa fakulty zapájajú aj 

do výziev rámcových programov Európskej únie a Horizontu 2020. Pre zabezpečovanie 

medzinárodných výskumných projektov, podporu a konzultácie bola v roku 2015 zriadená 

na univerzite Kancelária Horizont 2020.  

Možnosti pre rozvoj vedy a výskumu poskytuje špecializované pracovisko akým je 

Výskumné centrum AgroBioTech, AgroBioTech vznikol vďaka podpore OP Výskum a vývoj 

v rámci riešenia dopytovo-orientovaného projektu Vybudovanie výskumného centra 

AgroBioTech riešeného v rokoch 2013-2015. Centrum poskytuje priestor inovačný výskum 

a vývoj v oblastiach ako sú agrobiológia, biotechnológie, genetické technológie, 

potravinárstvo, technológie spracovania poľnohospodárskych produktov, agroekológia, 

bioenergetika a bioekonomika. AgroBioTech pozostáva z troch samostatných výskumných 

centier sídliacich na pôdach všetkých troch partnerov, ktorými sú SPU, UKF a Centrum biológie 

rastlín a biodiverzity SAV. Pri vzniku AgroBioTech vzniklo aj samostatné Transferové centrum 

SPU, ktorého úlohou je prepojenie aktérov z univerzitného prostredia, výskumu 

a hospodárskej praxe, ako aj podpora prenosu poznatkov, technológií a inovácií z vedeckej 

do komerčnej sféry.  V pôsobnosti centra sú aj tri pracoviská univerzity, ktorých infraštruktúra 

je spolufinancovaná štrukturálnymi fondmi, a získali štatút centier excelentnosti. Takýmito 
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centrami sú Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity; Centrum excelentnosti 

pre integrovaný manažment povodí v  meniacich sa podmienkach prostredia; a Centrum 

excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu. Do projektov AgroBioTech je zaradených 

deväť domácich projektov z OP Výskum a inovácie a dva zahraničné - ALGAE4IBD 

a BestCHEESE.  

Slovenská poľnohospodárska univerzita je spolu s Nitrianskym samosprávnym krajom 

súčasťou programu Interreg Europe, v ktorom od roku 2017 rieši aj projekt BIOREGIO: Modely 

regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály.  

Aktuálne prebiehajú na SPU v Horizonte 2020 tri projekty. Prvým je BioMonitor (2018-2022), 

ktorý je vedený holandskou univerzitou Wageningen. Jeho cieľom je stanovenie udržateľného 

biohospodárstva prostredníctvom vývoja a implementácie dátového a modelovacieho rámca, 

ktorý je efektívny a implementovateľný do existujúcich systémov štatistických a colných úradov, 

laboratórií a priemyselných odvetví. Platforma bude informovať o formulovaní stratégií a politík 

vedúcich biohospodárstvo k dosiahnutiu jeho cieľov hospodárskej, environmentálnej a 

sociálnej politiky podľa Stratégie a akčného plánu EK. Ďalším je Posilnenie regionálnych 

zainteresovaných strán na využitie plného potenciálu európskej BIOekonomiky alebo 

POWER4BIO, zámerom ktorého je zvýšiť kapacitu tvorcov regionálnych a miestnych politík a 

zainteresovaných strán na štruktúrovanie svojho biohospodárstva a na podporu rozvoja 

prosperujúceho bio-sektora. EPPN2020 - Európska sieť pre fenotypizáciu rastlín 2020 poskytne 

európskym verejným a súkromným vedeckým sektorom prístup k širokej škále najmodernejších 

zariadení, techník a metód na fenotypizáciu rastlín. Pomôže komunite v napredovaní 

k dokonalosti v celom potrubí fenotypizácie vrátane senzorov a zobrazovacích techník, analýzy 

údajov vo vzťahu k podmienkam prostredia, organizácie a skladovania údajov, interpretácie 

údajov v biologickom kontexte a metaanalýz experimentov. Ďalšími projektami z Horizontu sú 

FOODRUS, ktorý ďalej zmieňujeme v časti NEW edu a projekty HABITAT a PoliRural v časti 

Mesto Nitra.  

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je verejná vysoká škola univerzitného typu, ktorú tvorí 

päť fakúlt (Fakulta prírodných vied; Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva; Fakulta 

stredoeurópskych štúdií; Filozofická fakulta; Pedagogická fakulta). UKF vznikla z pôvodného 

Pedagogického inštitútu v Nitre, ktorý bol založený v roku 1959. Škola sa transformovala 

z inštitúcie zameranej predovšetkým na prípravu učiteľov základných a stredných škôl 

na inštitúciu, ktorá rozšírila svoju činnosť o prípravu a vzdelávanie vedcov a vysoko 

kvalifikovaných odborníkov.  

Výskum na univerzite je orientovaný na prírodné, humanitné a spoločenské vedy 

v oblasti základného a aplikovaného výskumu, inovácií didaktických metód, foriem a obsahu 

študijných programov. Výskumná činnosť univerzity je realizovaná aj v už zmienenom 

Výskumnom centre Agrobiotech, ktoré je súčasťou Fakulty prírodných vied. Súčasťou 
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univerzity sú aj dva špičkové vedecké tímy, prvý s názvom Regulačné mechanizmy 

v agrobiológii živočíchov a biomedicíne na Fakulte prírodných vied a druhý pôsobiaci 

na Fakulte stredoeurópskych štúdií - Stredoeurópske medziliterárne vzťahy. UKF má 

pre podporu vedeckej, umeleckej a inej tvorivej činnosti vlastnú Univerzitnú grantovú 

agentúru.  Výskumné projekty sú podporované okrem univerzitnej grantovej schémy aj zdrojmi 

z národných programov VEGA, KEGA a APVV a medzirezortnými zdrojmi ministerstiev 

a regionálnymi inštitúciami. Financie na medzinárodné projekty pochádzajú z operačných 

programov štrukturálnych fondov, Medzinárodného vyšehradského fondu, Comenius, 

Erasmus+, 7.RP a Horizontu 2020. Práve z programu Horizont 2020 boli podporené projekty 

BISON (2021-2023), SPOT (2020-2022) a HBM4EU (2017-2021), na ktorých univerzita 

participuje.  

Biodiverzita a infraštruktúra synergie a príležitosti pre európske dopravné siete, 

skrátene BISON, má za cieľ identifikáciu potrieb a vypracovanie strategického plánu v oblasti 

výskumu a inovácií pre zlepšenie integrácie biodiverzity s plánovaním, výstavbou, prevádzkou 

a vyraďovaním z prevádzky infraštruktúry. Projekt identifikuje konštrukčné, údržbárske a 

inšpekčné metódy a materiály, ktoré je možné použiť pri rôznych druhoch dopravy 

na zmiernenie tlaku na biodiverzitu.  

SPOT alebo Sociálna a inovatívna platforma pre kultúrny cestovný ruch a jeho potenciál 

smerom k prehlbovaniu europeizácie je projekt koordinovaný Mendelovou univerzitou v Brne. 

Zámerom je vyvinúť nový prístup k porozumeniu a riešeniu kultúrneho cestovného ruchu a 

podporiť rozvoj znevýhodnených oblastí. SPOT preskúma objavujúce sa formy kultúrneho 

cestovného ruchu, identifikuje príležitosti a vypracuje stratégie umožňujúce miestnym 

obyvateľom získať úžitok z ich vzácnych kultúrnych hodnôt. 

Európska iniciatíva pre biomonitorovanie človeka s akronymom HBM4EU koordinuje 

a napreduje v oblasti biomonitorovania ľudí v Európe. HBM4EU generuje dôkazy o skutočnom 

vystavení občanov chemickým látkam a možných účinkoch na zdravie s cieľom podporiť tvorbu 

politiky. 

 

Univerzita J. Selyeho (Komárno) 

Univerzita J. Selyeho so sídlom v Komárne je verejnou vysokou školou, ktorá ako jediná 

na Slovensku používa jazyk národnostnej menšiny ako vyučovací. Zriadená bola v roku 2003 

zákonom č. 465/2003 Z.z. s účinnosťou 1.1.2004. Univerzita pozostáva z troch fakúlt (Fakulta 

ekonómie a informatiky; Reformovaná teologická fakulta; Pedagogická fakulta), na ktorých je 

okrem výučby realizovaná aj výskumná činnosť. Od roku 2009 sa vedeckí pracovníci fakulty 

zapájajú do grantových schém VEGA, KEGA, APVV, Medzinárodného vyšehradského fondu či 

štrukturálnych fondov. Aktuálne participuje univerzita v rámci Horizontu 2020 v projekte 

Inclusion4Schools - Partnerstvo školy a komunity na zvrátenie nerovnosti a vylúčenia: 

transformačné postupy segregovaných škôl. Cieľom je podpora a koordinácia komunitných 

škôl a ich príslušných spoločenstiev v praxi a vytvorenie miesta a kultúry zdieľania medzi týmito 
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komunitami iniciovaním a koordináciou konvergencie a synergie miestnych, regionálnych a 

nadnárodných komunít.  V septembri 2021 organizuje univerzita 13.ročník Medzinárodnej 

vedeckej konferencie J. Selyeho. 

 

SAV, výskumné inštitúcie a vedecké parky 

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV (Nitra) 

Ústav SAV založený v roku 1990 v Nitre sa zameriava na riešenie problémov genetiky a 

šľachtenia vybraných druhov poľnohospodárskych plodín, lesných a ovocných drevín; 

biotechnológií a génového inžinierstva. V roku 2017 sa stal tento ústav súčasťou Centra 

biológie a biodiverzity SAV. Ústav genetiky a biotechnológií rastlín sa v rámci populačnej 

genetiky rastlín zaoberá aj dendrológiou a realizuje výskum genetického polymorfizmu 

a biodiverzity vybraných lesných drevín a medzidruhovej hybridizácie. Taktiež sa zaoberá 

mutačným šľachtením a selekciou línii rastliny Amarathus sp. pre potravinárske účely. V rámci 

európskej spolupráce sa ústav zapája do množstva projektov COST, v súčasnosti sú aktívne 

dva z nich, a to Network biotechnológie kvasných procesov smerom k novým, zdravším a 

udržateľným potravinám a bioprocesom (2019 - 2023) a Editovanie genómu rastlín - 

technológia s transformatívnym potenciálom (2019 - 2023). Ústav participoval aj na projektoch 

7.rámcového programu a ďalších grantových schémach EÚ (ESF, MIRG-CT, SAS-HAS, DAAD, 

ai.). Z operačného programu Výskum a inovácie je podporený prebiehajúci projekt 

AgroBioTech (2019-2023), ktorý je pokračovaním piatich projektov jemu predchádzajúcich, 

ktorých výstupom bolo vybudovanie rovnomenného výskumného centra (viac informácií v časti 

SPU). Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV aktívne spolupracuje z partnermi 

zo Slovenska i celej Európy, čo potvrdzujú aj ďalšie bilaterálne projekty s Českom, Poľskom či 

Ukrajinou. Výskumní pracovníci ústavu sa od roku 2005 aktívne zúčastňujú, ale aj organizujú 

odborné medzinárodné konferencie.  

 

Archeologický ústav SAV (Nitra) 

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied pôsobí v Nitre od roku 1953. Jeho hlavnou 

činnosťou je výskum v odbore archeológia a príbuzných vedných disciplínach. Ústav sa venuje 

okrem výskumu aj vedecko-popularizačnej a kultúrno-osvetovej činnosti, vzdelávaniu a 

vydavateľskej činnosti, ktorej výstupom sú časopis Slovenská archeológia, ročenky 

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, Študijne zvesti AU SAV, Východoslovensky 

pravek, monografie a ďalšie. Vedecko-výskumnej činnosti sa venuje v rámci vlastného 

programu, grantových aj medzinárodných projektov. V rámci národných podporných schém 

za vedeckí pracovníci Archeologického ústavu zapájajú do projektov VEGA, APVV, 

štrukturálnych fondov OP Výskum a vývoj či medzinárodných úlohách COST. Významným 
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medzinárodným projektov ústavu, ktorý prebiehal v rokoch 2015-2017, niesol názov Suroviny a 

technológie vo včasnom historickom období na Slovensku a zaoberal sa analýzami 

archeologických nálezov a zhromažďovaním poznatkov o využívaných surovinách, zdrojoch, 

postupoch spracovania a používaných technológiách pri výrobe predmetov dennej potreby, 

súčastí odevov, zbraní či šperkov včasného historického obdobia.  

 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) (Lužianky) 

NPPC hlavnou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zameranou 

na poľnohospodársky sektor, ktorá zabezpečuje najmä komplexný výskum v oblasti trvalo 

udržateľného využívania a ochrany prírodných zdrojov pre pestovanie rastlín a chov zvierat, ako 

aj zabezpečenia kvality, bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti potravinárskych i 

nepotravinárskych výrobkov, vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka 

a transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu užívateľom. Pod NPPC sídliace 

v Lužiankach spadá 7 ústavov, pričom v rámci Nitrianskeho kraja pôsobí Výskumný ústav 

živočíšnej výroby Nitra. NPPC a jeho výskumné ústavy sa počas svojho pôsobenia zapojili 

do desiatok národných projektov v rámci štruktúr APVV, VEGA a OP Integrovaná 

infraštruktúra. V rámci OPII to boli projekty SMARTFARM, NUKLEUS, Drive4SIFood, URANOS, 

Podpora H2020, Kapacity VÚŽV Nitra, Kapacity VÚRV a Kapacity VÚP. Taktiež centrum aktívne 

participuje aj na medzinárodných projektoch Medzinárodného vyšehradského fondu 

a programu Interreg, v rámci ktorého je v súčasnosti realizovaný v spolupráci s Poľskom 

projekt s názvom Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských 

ekosystémov.  

V programe Horizont 2020 NPPC realizoval, resp. realizuje celkom 8 projektov, pričom 

v dvoch vystupuje centrum aj ako koordinátor. V období 2016-2017 koordinoval projekt 

s akronymom BBEC2016, ktorého hlavným cieľom bola organizácia medzinárodnej 

konferencie – Bratislavská bioekonomická konferencia 2016. Aktuálne prebiehajú projekty 

ECOBREED (2018-2023), ktorého zámerom je zvýšenie dostupnosti osiva a odrôd vhodných 

pre ekologickú výrobu a výrobu s nízkym vstupom; BIOSKOH (2016-2022) koordinovaný 

slovenskou firmou Energochemica Trading s cieľom podporiť v Európe udržateľnú premenu 

obnoviteľnej biomasy na biologické výrobky, chemikálie a energiu. Ďalším významným 

medzinárodným projektom je RUSTWATCH (2018-2022), ktorý predstavuje zavedenie systému 

včasného varovania pre choroby hrdzavej pšenice. NPPC je tiež koordinátorom NanoFEED 

(2018-2022) z programu MSCA-RISE 2017, ktorý sa venuje problému produktivity a kvality 

živočíšnej výroby. NanoFEED reaguje na nepriaznivé faktory nedostatku výživy vplývajúce 

na znižovanie efektívnosti chovu hospodárskych zvierat. Zámerom projektu AGENT (2020-

2025) je transformácia génových bánk zo živých archívov na centrá bio-digitálnych zdrojov, 

ktoré budú schopné čeliť novým technologickým výzvam v agronómii. EJP SOIL (2020-2025) 

spája 26 európskych výskumných ústavov a univerzít s cieľom vytvorenia priaznivého prostredia 

na zvýšenie prínosu poľnohospodárskej pôdy k hlavným spoločenským výzvam, ako sú 
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prispôsobenie a zmiernenie zmeny klímy, udržateľná poľnohospodárska výroba, poskytovanie 

ekosystémových služieb a prevencia a obnova degradácie pôdy a pôdy. Ôsmym 

z medzinárodného programu Horizont 2020 je BIOEASTsUP (2019-2022) snažiaceho sa 

podporiť zavedenia biohospodárstva na vnútroštátnej, makroregionálnej a európskej úrovni.  

 

Verejný a neziskový sektor 

Mesto Nitra 

Mesto Nitra v rámci výskumnej činnosti v súčasnosti participuje na dvoch významných 

medzinárodných projektoch Horizontu 2020. Prvým z nich je projekt s akronymom PoliRural, 

ktorý je koordinovaný Českou zemědelskou univerzitou v Prahe. Zámerom PoliRural je 

zatraktívnenie vidieka pre prácu, život a investície, pričom poskytne komparatívne hodnotenie 

výziev, ktorým čelia vidiecke oblasti a ľudia a opatrení prijatých regionálnymi aktérmi na ich 

riešenie.  Výstupom by mali byť návrhy pre zefektívnenie prijímania politík pre vidiek s cieľom 

zatraktívnenia života na vidieku pre usadené vidiecke obyvateľstvo, ako aj pre nových alebo 

potenciálnych obyvateľov vidieka. Na projekte spolu s mestom Nitra spolupracujú aj Slovenská 

poľnohospodárska univerzita a Agroinštitút. Agroinštitút Nitra je štátnym podnikom, ktorý 

predstavuje rezortné vzdelávacie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Venuje 

sa odbornému a celoživotnému vzdelávaniu, odbornej príprave a certifikácii 

pôdohospodárskych poradcov a budovaniu špecializovaného knižničného fondu. Agroištitút 

spolupracuje s vedecko-výskumnými inštitúciami, univerzitami, profesijnými komorami 

a zväzmi a mimovládnymi organizáciami na projektoch národnej aj medzinárodnej úrovne.  

Druhým projektom, ktorý prebieha v spolupráci SPU a neziskovej organizácie Triptych 

pod vedením španielskej Universidad de Cordoba. je IN-HABITAT - Inkluzívne zdravie a 

pohoda v malých a stredných mestách. Cieľom IN-HABIT je navrhnúť integrujúce akcie, ktoré 

budú formované podľa potrieb miestnych zraniteľných skupín obyvateľov v štyroch okrajových 

európskych mestách, a to: Cordoba (Španielsko), Riga (Lotyšsko), Lucca (Taliansko) a Nitra 

(Slovensko). Prístup IN-HABIT spočíva v inovatívnej mobilizácii existujúcich podhodnotených 

zdrojov (kultúra, potraviny, väzby medzi ľuďmi a zvieratami a životné prostredie) a je založený 

na kombinácii technologických, digitálnych, prírodných, kultúrnych a sociálnych inováciách 

vo vybraných mestských verejných priestoroch. Výstupom by mal byť systémový rámec 

mestského plánovania založený na inovatívnych prístupoch. 

 

NewEdu (Nitra) 

Nezisková organizácia NewEdu zameraná na inovatívne vzdelávacie riešenia pre firmy 

a vzdelávacie inštitúcie. Zapája sa do tiež medzinárodných projektov programu Erasmus+. 

V roku 2015 riešila New edu projekt AgriEdu, ktorého cieľom bolo zvýšenie príťažlivosti 
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poľnohospodárstva prostredníctvom informačných technológií a inovatívnymi metódami 

vzdelávania, ako aj vytvorenie siete organizácií z poľnohospodárstva, vzdelávacích inštitúcií, 

neziskových organizácií, ktorí sú aktívne zapojení do činností zameraných na zvýšenie atraktivity 

sektoru poľnohospodárstva. Od roku 2020 participuje NewEdu aj na projekte z programu 

Horizont 2020 s názvom FOODRUS, ktorého zámerom je vyvinúť inovatívny, spolupracujúci 

a kruhový potravinový systém na zníženie plytvania potravinami a strát v agropotravinárskom 

reťazci. Do FOODRUS sú tiež zapojení ďalší dvaja partneri zo Slovenska, a to Slovenská 

poľnohospodárska univerzita a TBS (viac informácií v Trenčianskom kraji).  

 

Inovatívne súkromné firmy 

BroadBit Energy Technologies (Komárno) 

Vývojom riešení pre pokročilé systémy automatizovaných a elektrických vozidiel a železničnej 

dopravy sa zaoberá spoločnosť BroadBit Energy Technologies založená v roku 2006. Tím 

odborníkov sa zameriava na informačné a komunikačné technológie v oblasti inteligentnej 

mobility a výskumom batérií v oblasti energetiky. Významnými realizovanými projektami 

spoločnosti v rámci 7.RP sú GeoNet (2008-2010) zameraný na zvýšenie bezpečnosti cestnej 

premávky; e-Dash (2011-2014) venujúci sa inteligentnému nabíjaciemu systému 

elektromobilov; PowerUp (2011-2013) s cieľom vyvinúť rozhranie Vehicle-2-Grid 

zabezpečujúceho integráciu elektromobilov do rozvíjajúcich sa sietí inteligentných sietí; 

TeleFOT (2008-2012) a AutoNET 2030 (2013-2016) vyvíjajúceho kooperatívnu technológiu 

automatického riadenia založenú na decentralizovanej stratégii rozhodovania.  

V rámci Horizontu 2020 riešil Broadbit v období 2016-2019 projekty NeMo, 

zameraného na vytvorenie hypersiete nástrojov, modelov a sližieb zabezpečujúcich 

interoperabilitu služieb elektomobility; a AutoMate prinášajúceho koncept interakcie 

a spolupráce medzi vodičom a automatizáciou. Aktuálne participuje spoločnosť na dvoch 

projektoch, a to FotoH2 - Inovatívne fotoelektrochemické články na výrobu solárneho vodíka 

(2018-2021); a CleanHME (2020-2024), ktorého cieľom je vypracovanie komplexnej teórie 

fenoménov HME1 a vývoj nového bezpečného a efektívneho zdroja energie, založeného 

na systémoch vodík-kov a plazmy. BroadBit je aj aktívnym členom ETSI a poveruje národných 

expertov na IEC TC 69. Významným úspechom Broadbit je aj ocenenie Innovation Radar Prize 

v roku 2015 za vývoj nového typu batérií poháňaných sodíkom. 

 

 
 

 
1 Vodíková kovová energia 
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NucleoCon (Levice) 

NucleoCon je expertom na vývoj a adaptáciu metód výpočtového kódu TRANS-URANUS 

používaného pre bezpečnostné analýzy paliva v tlakovodných jadrových reaktoroch. Spolu 

s trnavským VÚJE bol NucleoCon zapojený v rokoch 2015-2017 do projektu ESSANUF - 

Európska dodávka bezpečného jadrového paliva koordinovanom švédskou spoločnosťou 

Westinghouse electric. Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti dodávok energie 

pre tlakovodné reaktory (VVER-440), zlepšenie schopnosti presného predpovedania správania 

paliva a získanie nových poznatkov, identifikácia potrieb vývoja a zdokonalenie technológií, 

vývoj alternatívneho jadrového paliva a licenčných metód pre ruský tlakovodný reaktor VVER-

440. Financovanie projektu ESSANUF bolo zabezpečené v výskumného programu Euratom.  

 

Bioeconomy Cluster (Nitra) 

Bioeconomy cluster je záujmové združenie právnických osôb, ktorého hlavným cieľom je 

podpora inovácií a spolupráce v oblasti biohhospodárstva prepájaním aktérov z vedecko-

výskumných organizácií s inovatívnymi podnikmi. Okrem pôdohospodárstva sa venuje aj 

ďalším spriazneným odborom ako je bioenergetika, ekologické stavebníctvo, odpadové 

hospodárstvo biopolyméry a ďalšie. Klaster zabezpečuje zastupovanie členov, propagáciu a 

presadzuje spoločné záujmy. V roku 2019 bol Bioeconomy Cluster udelený bronzový certifikát 

excelentnosti klastra. V rámci medzinárodnej spolupráce aktívne participuje alebo participoval 

na projektoch Interreg a Horizont 2020. Ministerstvom hospodárstva bola podporená 

Stratégia Bioeconomy Clustra pre rozvoj inteligentného biohospodárstva. V rokoch 2017-2020 

riešil klaster v programe Interreg Stredná Európa projekt KETGATE, ktorého cieľom bolo 

prepojenie organizácií podporujúcich podnikanie s výskumnými ústavmi a tým napomôcť MSP 

zlepšiť prístup k technológiám pre pokročilé materiály, fotoniku a mikro- a nanoelektroniku 

v oblastiach dopravy, zdravia a potravín. V rámci toho istého programu je podporený projekt 

CHAIN REACTIONS zaoberajúci sa zvýšením inovačnej kapacity MSP v piatich sektoroch, a to 

moderná výroba; IKT a elektronika; energia a životné prostredie; biohospodárstvo; zdravie. 

V súčasnosti participuje Bioeconomy cluster aj na dvoch projektoch z Dunajského 

nadnárodného programu Interreg – GODANUBIO a DANUBE S3 CLUSTER a projekte CO-

FRESH z programu Horizont 2020. Inovačný projekt CO-FRESH, riešený kozorciom vytvoreným 

z 26 členov z 10 krajín EÚ, je zameraný na podporu udržateľných a efektívnych hodnotových 

reťazcov v agropotravinárskom sektore. Hlavným zámerom je redizajn a pilotné otestovanie 

nových systémových prístupov, ktoré zlepšia ekonomickú, sociálnu, environmentálnu 

výkonnosť a efektívnosť týchto hodnotových reťazcov. 
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Velaworks (Nitra) 

Možnosťami recyklácie popolčeka zo spaľovní komunálneho odpadu sa zaoberá nitrianska 

firma Velaworks založená talianskym riaditeľom Luca Ruggenentim. V rámci EIC akcelerátora 

schémy SME Instrument bol v roku 2018 riešený projekt COSMOS-Fenix, ktorý sa zaoberal 

opätovným použitím nebezpečného odpadového popola získaného z tepelného spracovania 

odpadu ako náhrady kritických a toxických spomaľovačov horenia vo výrobe plastov a gumy. 

Novej technológii COSMOS Fenix® bola tiež udelená ochranná známka Úradom Európskej 

únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Ľahký a lacný proces dáva rieši problém skládkovania 

popolčeka a ponúka výrobcom plastov a gumy cenovo výhodné plnivo a spomaľovač horenia 

s vlastnosťami odolnými voči ohňu a pevnosťou, ktoré sú schopné nahradiť antimón a bróm 

v procese výroby plastov.  

 

Expro (Šaľa) 

Firma EXPRO sa venuje projektovej, inžinierskej a dodávateľskej činnosti v chemickom 

priemysle. Vznikla transformáciou projekčno-inžinierskej kancelárie štátneho podniku Šaľa, kde 

doteraz aj sídli. V súčasnosti pôsobí firma okrem chemického priemyslu aj v potravinárskom 

priemysle, energetike a v oblasti ekologických stavieb, pričom využíva technológie 

pre zameranie stavov výrobných prevádzok formou 3D skenu a CAD modelovania. V roku 2019 

sa spolupodieľala aj na úspešnom projekte BIO2G akcelerátora EIC, ktorý sa zaoberal vývojom 

novej biorafinérskej technológie na výrobu ekologicky nezávadného biopaliva druhej 

generácie a biorozpúšťadiel. Zámerom projektu bolo vyvinúť technológiu na zníženie 

skleníkových plynov nahradením potravinových surovín a krmív nepotravinovými. 

 

VÚEZ (Levice) 

Levická spoločnosť VÚEZ je inžinierskou, výrobnou a montážnou organizáciou, ktorá sa aktívne 

venuje aj vývojovým a predvýrobným etapám a kontrolnej činnosti v oblasti energetiky 

a vyhradených technických zariadeniach. V rámci programu APVV realizoval VÚEZ dva 

projekty, a to Modelové overenie riadenia tepelných procesov veľkých priemyselných pecí 

a v spolupráci so spoločnosťou RONA a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka 

Centrum spolupráce TnU AD Trenčín s podnikateľským prostredím v oblasti skla. Programom 

Prenos poznatkov a technológií financovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR bola v rokoch 2010-2015 podporená, a v spolupráci so firmou DECOM a Ústavom 

anorganickej chémie SAV realizovaná, Znalostná databáza a expertný systém 

environmentálneho riešenia havárií straty chladiva v prevádzke jadrovej elektrárne. Výskum sa 

zameriaval na skúmanie zákonitostí riadiacich degradáciu vláknitých izolačných materiálov 

pri ich kontakte s chladivom jadrového reaktora. V rámci programu Podpora výskumno-

vývojových centier riešil VÚEZ a Fyzikálny ústav SAV Priemyselné výskumné centrum 
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bezpečnostných rizík havárií so stratou chladiva v jadrových elektrárňach. Operačným 

programom VaI bol podporený, a v súčasnosti prebieha v spolupráci s Fakultou 

elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie 

maloobjemovej výroby (IZVAR), ktorého cieľom je  vytvorenie návrhu a realizácia efektívneho 

robotického pracoviska zvárania malého počtu výrobkov s vysokou premenlivosťou a pridanou 

hodnotou.  
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