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ÚVOD 
 
Inovačná aktivita sa rozvíja v prostredí živej hospodárskej činnosti. Hospodárstvo je 

v metaforickom zmysle k prírode analogickou komplexnou štruktúrou špecializovaných 

inštitúcií – podnikov, vďaka ktorej sa rozvinutá ľudská spoločnosť dokáže adaptovať 

na meniace sa prostredie, vrátane vyvíjajúcich sa kvalít samotných spoločenských vzťahov. 

Slobodná spoločnosť a slobodný trh patria nerozlučne k sebe v zmysle pozitívneho prístupu 

k otvorenosti novému, k odvahe pohnúť sa z miesta a kráčať do neznáma, napriek rizikám, 

ktoré na každej ceste vždy sú. 

Hoci v súčasnosti takmer bez výnimky žijeme uprostred globálne synchronizovanej 

hospodárskej činnosti, dianie stále prebieha na konkrétnych miestach, v krajinách s ich 

regiónmi a mestami, kde žijú a pracujú konkrétni ľudia. A kde viac alebo menej prosperujú 

konkrétne podniky. Rodia sa, rastú, majú lepšie obdobia a krízy a podliehajú likvidácii. 

Podobne ako živé bytosti aj podniky majú svoj životný cyklus, štatistika zbiera a publikuje údaje 

o hospodárskej demografii populácie podnikov celkom podobne tradícii obvyklej populačnej 

demografie. Ak sa v environmentálnej doméne využíva koncept živého ekosystému, jeho 

analógia je v diskurze okolo inovačnej aktivity už tiež zakotvená v odbornom diskurze, ktorý 

používa koncept inovačného ekosystému. 

Tak trochu ide o termín, ktorým si pomáhame zakryť veľkú mieru nepoznania o zložitom 

a premenlivom kolektívnom objekte, aký si za ním predstavujeme. Tušíme, z ktorých inštitúcií 

okrem samotných podnikov štruktúra pozostáva. Aj to, že je viac než v nich samotných ukrytá 

v systémových vzťahoch medzi nimi. Inštitúcie a ich interakcie musia nadobudnúť isté kvality aj 

mohutnosť, aby sa dokázali presadiť v konkurencii podobne vystavaných živých ekosystémov. 

Tieto treba opäť vnímať v hierarchii od miestnych a regionálnych až po globálne, pretože veľké 

korporácie naplno využívajú svoju schopnosť efektívne a zmysluplne synchronizovať talenty 

na celom svete v záujme svojej prosperity. 

Vieme, že schopnosť tvorivo pracovať so znalosťami je jeden z najdôležitejších 

predpokladov hospodárskeho pokroku, no ucelenú spoľahlivú teóriu inovácií nemáme. 

Dokážeme približne identifikovať symptómy zlyhávajúceho inovačného ekosystému 

na všetkých jeho úrovniach, čiastočne ich kompenzovať navyšovaním rôznych druhov zdrojov, 

ale nahradiť organický mechanizmus za existenciou pravého ovzdušia, v ktorom sa zdanlivo 

z ničoho zhmotňujú futuristické myšlienky a nápady do spotrebiteľských tovarov a služieb nie 

je v našich silách. 

Ak by tomu tak bolo, stačilo by sa riadiť transparentnou logikou teórie inovácie a 

aplikovať ju krok za krokom všade tam, kde by sme sa v spoločnosti či komunite zhodli, že 

chceme mať viac bohatstva. Nie sme toho schopní, nedokážeme zámerne vyrovnávať 

regionálne rozdiely v rozvoji, ktoré heterogenita hospodárskej kondície zákonite zväčšuje 

všade, kde sa slobodne súťaží. A práve súčasťou globálnej hry, v ktorej sú neustále niekde víťazi 

platí, že šťastný žreb v podobe okna otvorených príležitostí sa nepredvídateľne môže otvoriť 
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tam, kde sú najlepšie teoretické predpoklady, ale aj tam, kde by to dovtedy nikomu nenapadlo 

čakať. 

Skúsenosti ukazujú, že na jednom mieste a v jednom čase sa musia stretnúť vhodne 

špecializované toky znalostí, financií a schopností uvidieť a využiť hospodársku príležitosť, ktorú 

ponúkajú. Sú na to v prvom rade potrební talentovaní ľudia, ktorí si môžu dovoliť slobodne 

myslieť a experimentovať. Títo ľudia musia na mieste žiť vo funkčnej otvorenej komunite, musia 

spolu vedieť hovoriť. Ale tiež musia byť dostatočne odlišní, aby bol medzi nimi priestor 

na prekvapivé kolízie myšlienok, ktoré nikdy predtým nikomu nenapadlo spojiť alebo vysloviť 

vedľa seba. Aby nešlo o triviálne nápady, talentovaní ľudia musia byť absolútne zorientovaní 

v tom, kde je dnes svetový štandard v ich odbore. Také sociálne prostredie sa dá dosiahnuť 

vhodne motivovanou imigráciou odborníkov, napríklad na miestnu univerzitu, ktorá ponúkne 

svetovo relevantnú pridanú hodnotu. 

V tejto publikácii sme sa pokúsili zmapovať inovačné prostredia siedmich slovenských 

regiónov a konfrontovať sa s koncepčnou neistotou, ako k tejto úlohe vlastne pristúpiť. Náš 

projekt z analýzy vynecháva miestny inovačný ekosystém Bratislavského kraja, ktorý je v malej 

krajine ako Slovensko zákonite jej jadrom.  Okolo jadra je zorganizované všetko ostatné, malý 

solárny systém. Výhodou tejto situácie je, že dianie v regiónoch môžeme nasvietiť postupne 

vhodnou intenzitou bez inak dominujúceho centrálneho regiónu a uvidieť ich ako samostatné 

nádejné zoskupenia s autentickou tvorivou energiou a možnými náznakmi budúceho 

hospodárskeho úspechu. 

V profiloch regiónov, ktoré vám ponúkneme nevytvoríme technologickú prognózu, 

hoci by sme si ju tiež radi prečítali. Nepopíšeme ani odvetvovo špecializované regionálne 

zoskupenia, ktoré sa medzi slovenskými regiónmi formujú. Zvolili sme si pristúpiť k prehľadu 

siedmich miestnych situácií na základe hľadania spoločných obsahových motívov v tvorivom 

úsilí najviac viditeľných verejných a súkromných aktérov, ktorí sa zapájajú do výskumu a vývoja. 

Za vstupnú bránu k nim sme si zvolili participáciu na súčasných európskych grantových 

schémach, čo nám zaručuje, že inštitúcie, ktoré cez nich identifikujeme majú kompetencie 

realizovať inovačnú aktivitu na vysokej úrovni porovnateľnej s partnermi v medzinárodnom 

prostredí. 

Výskum a vývoj v podnikoch, na univerzitách, na ústavoch SAV sa v regiónoch neobjavil 

v zistených kombináciách náhodou. Vychádza z ďalekosiahlych rozhodnutí o verejných a 

súkromných investíciách, ktoré boli urobené v minulosti. Viaže sa na vzdelávanie odborníkov, 

ktoré v regiónoch cielene reagovalo na lokalizované hospodárske odvetvia. Základné črty 

regionálnej špecializácie vo výskume a vývoji Slovensko získalo v historickom prostredí, kde trh 

neexistoval a všetko dianie bolo výsledkom riadenia zhora. V súčasnosti sa krajina rozvíja 

organicky v trhovom prostredí, kde súťaž riadi všetko relevantné zdola a naopak, snahy 

o čokoľvek nad rámec krátkodobej vízie zdá sa zlyhávajú. Moderné inovačné činnosti sú 

obsahom značne naviazané na tradície, ktoré na mieste rozvinul talent predchádzajúcich 

generácií. 
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V regionálnych štúdiách popisujeme pestré konštelácie výskumných zámerov, ktoré 

často v neľahkých podmienkach rozvíjajú desiatky pracovných tímov. Ukazujú nám krajinu, 

ktorá zďaleka na žiadnom mieste nemusí začínať od začiatku. Aj najmenšie regióny disponujú 

rôznorodou infraštruktúrou s tradíciami a schopnosťou reagovať na otvorené príležitosti. 

Hospodárski komentátori dnešné Slovensko vidia z perspektívy nešťastnej špecializácie 

na priemyselnú výrobu s nízkou pridanou hodnotou, navyše najmä v odvetví, ktoré je globálne 

uprostred hlbokej technologickej transformácie. Ale krajina je v tomto procese spolu s týmto 

odvetvím, nie je len jej javiskom. 

V inovačnom ekosystéme sú prítomné nádejné prvky, z ktorých sa dá budovať niečo 

celkom nové a podľa všetkého čo pozorujeme je na to najvyšší čas. Výhoda nízkych nákladov 

na zabezpečenie pracovnej sily sa už čiastočne vyčerpala a pokročí ešte viac robotizáciou, 

najmä v súčasnej dobe keď sa stroje ukážu epidemicky bezproblémové. Ďalej sa už bude dať 

Slovensko rozvíjať len cestou do neznáma. Svojim spôsobom chtiac–nechtiac musíme zísť 

na málo prebádané chodníčky. Rozvinuté spoločnosti a ich hospodárstva sa nutne opierajú 

o technologickú modernizáciu, rozširovanie špecializácií a zvyšovanie variability produkcie. 

Ponúkneme vám pohľad dovnútra odvetvia výskumu a vývoja, aby ste sa mohli sami 

rozhliadnuť, na aké zaujímavé miesta sa z takej cesty podľa vášho názoru bude dať na každej 

zastávke odbočiť. 

 
  



TRNAVSKÝ KRAJVÝDAVKY NA VAICelkové výdavky kraja na VaI 51 325 606 €

ZAMESTNANCI VAI (vo FTE) 1239,5 zamestnancovz toho 955 výskumníkov64,9%35,1%VEDECKÉ PUBLIKÁCIE(SCOPUS)



TRNAVSKÝ KRAJ
● 17 inštitúcií zapojených do 31 participácií na projektoch H2020● Príspevok Európskej komisie partnerom z Trnavského kraja 4 500 754,12 € ● Najvyšší počet participácií: VÚJE (8), Trnavská univerzita (5)● Najvyšší príspevok EK (participácie spolu): Trnavská univerzita 1549121,88 €
● Trnavská univerzita v Trnave● Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave● Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave● Vysoká škola Danubius v Sládkovičove● Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
● Univerzitný vedecký park CAMBO (Trnava)● Výskumné centrum ALLEGRO (Trnava)● Výskumno-vývojové centrum na overovanie progresívnych metód NDT a    monitoringu kovových materiálov na predikciu životnosti (Trnava)● Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany● Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

● VÚJE ● ŽOS Trnava● Twenty Communications● Enviral● WAI● Abmerit● Inžinierska výpočtová    spoločnosť Trnava
● Cemmac● Innov8● Usability engineering          center● Decom ● Bizzcom● CELIM Slovakia● Shark.Aero

● Ecoland● GA Drilling● STM Power● Natures● Mikrop Slovensko● Voslloh Scwhwabe    Deutschland GmbH

● Mesto Trnava● NÚRCH

ZAPOJENIE DO HORIZONT 2020
UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 
SAV, VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIE A VEDECKÉ PARKY  
VEREJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTORINOVATÍVNE SÚKROMNÉ FIRMY
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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V TRNAVSKOM KRAJI 
 

Odvetvovú štruktúru Trnavského kraja reprezentujú takmer všetky druhy priemyslu. 

Rozmiestnenie je však nerovnomerné, pričom priemyselný charakter má najmä severná a 

stredná časť regiónu. Aj napriek významným investíciám v automobilovej produkcii ako aj 

posilneniu strojárskeho priemyslu, výskum a inovácii v automobilovom sektore nie sú 

výraznejšie v regióne zastúpené. Výskum v priemysle je v Trnavskom kraji realizovaný 

v akademickej sfére Materiálovo-technologickou fakultou STU a jej centrom excelentnosti 

CAMBO, ktorý poskytuje zázemie pre výskum nie len materiálov v oblasti iónových 

a plazmových technológií a informatizácie priemyselných procesov. Trnavský priemyselný park 

je útočiskom hneď niekoľkých spoločností, ktoré aktívne participujú na projektoch zo schémy 

Horizont 2020, a to Bizzcom, Vossloh Schwabe Deutschland GmbH, ,STM Power, Mikrop, 

Celim či GA Drilling, Celim a Ecoland, ktoré sa venujú výskumu z oblastí strojárstva, materiálov 

a ich technologického spracovania, enviromentálnych technológií či tvorbe priemyselných 

nástrojov.  

V priemyselnom parku sídli taktiež spoločnosť Natures zaoberajúca sa výskumom, 

vývojom a výrobou liečiv a vitamínov. Oblasť zdravotníctva a farmácie je v regióne zastúpená 

aj v akademickom prostredí Trnavskej univerzity, kde boli realizované projekty SUNI-SEA 

zaberajúci sa cukrovkou, RESCRIP-TEC zameriavajúceho sa na prevenciu a skríning rakoviny 

krčka maternice či projekt unCoVer, ktorý reaguje na novú pandémiu koronavírusu. 

V Piešťanoch je situovaný Národný ústav reumatických chorôb. 

Významnú úlohu má v Trnavskom kraji energetika a s ňou spojený aj výskum a vývoj 

v tomto odvetví. Práve v oblasti nukleárnej energetiky bol realizovaný najväčší počet projektov 

zo schémy Horizont 2020, a to Výskumným ústavom jadrovej energetiky (VÚJE), ktorý získali 8 

projektov. Okrem VŮJE sa výskumu v oblasti energetiky na medzinárodnej úrovni venujú aj 

spoločnosti ABmerit, ktorá pôsobí v oblasti havarijnej pripravenosti jadrových zariadení, 

spoločnosť Decom zaoberajúca sa konzultačnou a dokumentačnou činnosťou v oblasti 

jadrovej energetiky či Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava, ktorá poskytuje služby 

výpočtového modelovania projektových a nadprojektových havárií jadrových elektrární. 

V trnavskom prostredí je situované aj výskumné centrum Slovenskej akadémie vied ALLEGRO, 

ktoré sa zameriava taktiež na energetiku a jadrovú energetiku a jej bezpečnosť.  

Výskum v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby a potravinárstva je čiastočne 

v univerzitnom prostredí zastúpený na Univerzite Cyrila a Metoda v rámci projektu IPCOS. 

V kraji pôsobí aj pracovisko Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, a to 

Centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktoré sa aktívne podieľa na výskume v tejto 

oblasti. Vývoju, výrobe a distribúcii minerálnych zmesí na výživu hospodárskych zvierat sa 

venuje spoločnosť Mikrop. Do tejto skupiny výskumných spoločností môžeme zaradiť tiež firmu 
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Enviral, ktorá sa venuje výrobe a vývoju týkajúceho sa bioetanolu v podobe participácií 

na dvoch projektoch Horizontu 2020, ktorými sú CONVERGE a EXCornsEED. 

 Ďalšie hodnotné medzinárodné projekty z rôznych oblastí výskumu v rámci schémy 

Horizont 2020 sú v Trnavskom kraji realizované spoločnosťami ŽOS Trnava, Twenty 

Communications, WAI, SHARK.AERO, CEMMAC, INNOV8 či spoločnosťou Usability 

Engineering Center.  
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Univerzity a vysoké školy 

Trnavská univerzita v Trnave 

Trnavská univerzita je verejná vysoká škola univerzitného typu, ktorá bola zriadená v roku 1992. 

Súčasťou univerzity je päť fakúlt, ktorými sú Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce; Filozofická 

fakulta; Pedagogická fakulta; Právnická fakulta; a Teologická fakulta. 

Výskumná a vedecká činnosť je realizovaná prostredníctvom jednotlivých fakúlt, ktoré sa 

zapájajú do národných i medzinárodných projektov. Na projekte medzinárodného programu 

Interreg SK-CZ, s názvom  Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím 

na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie 

v pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch, spolupracuje 

Trnavská univerzita s Masarykovou univerzitou. Novým projektom podporeným Európskou 

komisiou v rámci Erasmus+ je PERSIST, ktorý riešia zamestnanci Filozofickeh fakulty.  

Aktuálne je univerzita zapojená aj do piatich projektov Horizontu 2020, konkrétne 

CONCISE (2018-2021), SUNI-SEA (2019-2022), ELIT (2020-2024), PRESCRIP-TEC (2021-2021) a 

unCoVer (2020-2022). Cieľom CONCISE - Komunikačná úloha vo vnímaní a presvedčení 

občanov EÚ o vede, vedeným španielskou Universitat de Valencia, je vyvolať celoeurópsku 

diskusiu o vedeckej komunikácii, do ktorej bude zapojená široká škála zainteresovaných strán, 

od médií po tvorcov politík, od vedcov po obchodné spoločnosti, od vedeckých 

komunikátorov po organizácie občianskej spoločnosti.  

SUNI-SEA sa zaoberá overením účinných stratégii rozširovania programov prevencie a 

riadenia cukrovky a hypertenzie založených na dôkazoch a posilniť udržateľné opatrenia 

na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja založené na skúsenostiach v juhovýchodnej Ázii. 

Projekt vytvorí školiace a učebné materiály, načerpá poznatky zo zapojených krajín a poskytne 

nákladovo efektívnu implementáciu a model rozšírenia pre celosvetovú implementáciu 

opatrení NCD.  

Empirické štúdium siete odbornej prípravy pre literatúru – ELIT, ktoré koordinuje 

Universita Degli Studi di Verona, je projektom financovaným zo schémy MSCA. Výskum 

ukazuje, že každý piaty človek v Európe nemá dostatočné čitateľské schopnosti a množstvo 

času stráveného čítaním klesá a stáva sa prerušovanejším a roztrieštenejším. Poslaním projektu 

je poskytovať vzdelávací program na úrovni spoločného/dvojitého doktorátu zameraný 

na inovatívne prístupy aplikované na literárne čítanie v digitálnom veku. Zámerom je aj  

vyškolenie budúcich vedúcich výskumu v oblasti schopností riešiť potreby zlepšovania miery 

gramotnosti a duševnej pohody v európskej spoločnosti.  

Ďalším je projekt PRESCRIP-TEC, zameriavajúceho sa na prevenciu a skríning inovačného 

projektu smerujúceho k eliminácii rakoviny krčka maternice, s cieľom vytvorenia opatrení 

pre ženy v prostredí s nedostatkom zdrojov. Na pandémiu koronavírusu zareagovala EK 

prostredníctvom výzvy, v rámci ktorej je financovaný aj projekt s účasťou vedcov Trnavskej 

univerzity na projekte unCoVer. unCoVer je funkčná sieť výskumných inštitúcií zhromažďujúcich 
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údaje odvodené z poskytovania starostlivosti pacientom COVID-19 zdravotníckymi systémami 

v Európe a na medzinárodnej úrovni. Tieto údaje umožňujú štúdie charakteristík pacienta, 

rizikových faktorov, bezpečnosti a účinnosti liečby a potenciálnych stratégií proti COVID-19 

v reálnych podmienkach a dopĺňajú nálezy z klinických štúdií účinnosti a bezpečnosti, kde sú 

často zraniteľné skupiny a pacienti s komorbiditami vylúčené. 

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda (Trnava) 

V roku 1997 bola v meste Trnava zriadená verejná vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 

ktorá sa skladá z piatich fakúlt (Filozofická fakulta, Fakulta masmediálnej komunikácie, Fakulta 

prírodných vied, Fakulta sociálnych vied, Fakulta zdravotníckych vied) a Inštitútu manažmentu. 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti odborných zamestnancov univerzity je definované 

fakultou, na ktorej pôsobia. Súčasťou UCM je aj Vedecký a kreatívny park, ktorého cieľom je 

integrácia vedeckej a kreatívnej infraštruktúry do väčšieho jednotného celku, ktorý poskytne 

priestor na riešenie multiodborových vedeckých projektov. Taktiež sa univerzita zapája 

a organizuje množstvo odborných a populárno-vedeckých podujatí. Zameranie vedecko-

výskumnej činnosti odborných zamestnancov univerzity je definované fakultou, na ktorej 

pôsobia. 

Univerzita a jej fakulty sa aktívne zapája do projektov APVV, VEGA, KEGA, Fondu V4, 

medzinárodnej spolupráce Interreg SK-AT. Jednou z foriem podpory je aj univerzitný Fond 

na podporu výskumu. Projektami, ktoré boli finančne podporené OP VaV, sú Rozvoj 

informačno-komunikačných technológií na UCM v Trnave (2008-2012); Budovanie a 

modernizácia informačno-komunikačných technológií na UCM v Trnave (2009-2012); Prístavba 

vzdelávacích priestorov na UCM v Trnave ako investícia do hmotnej infraštruktúry za účelom 

zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (2012-2015); Budovanie infraštruktúry a 

modernizácia vybavenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2014-2015); a Vývoj a inštalácia 

lyzimetrických zariadení pre racionálne hospodárenie na pôde v udržateľnej rastlinnej výrobe 

(2011-2013). Na Fakulte prírodných vied bol v rokoch 2016-2020 riešený aj projekt z akčného 

programu COST s akronymom ImAppNIO.  

V 7. rámcovom programe boli podporené tri projekty, a to Súhra európskych, 

národných a regionálnych identít; MY PLACE - Demokracia a tiene totality a populizmu: 

európske skúsenosti - Pamäť, mládež, politické dedičstvo a občianska angažovanosť; a MY 

WEB - Meranie blahobytu mládeže. V Horizonte 2020 boli podporené a realizované tri 

projekty, pričom cieľom prvého z nich, IPCOS - Potlačené polyméry ako snímače kávy (2015-

2018) z akčnej schémy MCSA, bolo priniesť inovácie v oblasti kvality potravín ponúknutím 

medzinárodného, interdisciplinárneho a medzirezortného doktorandského študijného 

programu, zameraného na vývoj chemických senzorov využívajúcich technológiu 

molekulárneho imprintingu pre aplikáciu v kávovom priemysle. Projekt spája dva akademické 

tímy, medzinárodnú spoločnosť, MSP a neziskové výskumné centrum. Výsledkom úzkych 

väzieb na spolupráci IPCOS malo byť zvýšenie inovačnej kapacity univerzít, výskumných 
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ústavov na komerčné využitie ich výskumu, ako aj zvýšenie výskumného potenciálu a 

konkurencieschopnosti európskych spoločností a MSP. Európsky projekt rozvoja kohorty 

s akronymom ECDP (2018-2019), je návrhovou štúdiou, ktorej zámerom bolo vytvorenie 

infraštruktúrnej platformy pre európsku výskumnú infraštruktúru, ktorá v priebehu 

nasledujúcich 25 rokov poskytne komparatívne údaje z dlhodobého prieskumu o blahobyte 

detí a mladých dospelých. Infraštruktúra vyvinutá v rámci ECDP bude následne koordinovať 

prvý celoeurópsky prieskum kohort, ktorý pomenujeme EuroCohort. Snahou ECDP bolo 

zabezpečenie politickej podpory, prevádzkovej odolnosti a vedeckej excelentnosti. 

V súčasnosti prebieha MEDIADELCOM - Kritický prieskum mediálnych rizík a príležitostí 

na premyslenú komunikáciu: Scenáre vývoja európskeho mediálneho prostredia, ktorého 

snahou je prispieť k zlepšeniu európskej integrácie, sociálnej súdržnosti a následne 

k europeizácii. Celkovým cieľom MEDIADELCOM je vyvinúť diagnostický nástroj pre tvorcov 

politík, pedagógov, mediálne kritické orgány a inštitúcie, ako aj pre mediálnych odborníkov a 

novinárov, ktorý umožňuje poskytovanie holistického hodnotenia rizík a príležitostí týkajúcich 

sa premyslenej komunikácie a následne sociálnej súdržnosti. v Európe. 

 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici  

V roku 2005 bola založená Stredoeurópska vysoká škola v meste Skalica. Táto súkromná vysoká 

škola je zameraná na medzinárodné vzťahy, životné prostredie a regionálny rozvoj. Škola 

pozostáva z dvoch ústavov (Ústav politických vied, Ústav ekológie a enviromentálnych vied), 

prostredníctvom ktorých sa sústreďuje na tri vedné oblasti vedy a výskumu, a to medzinárodné 

vzťahy, životné prostredie a environmentálny manažment a činnosť vysokej školy v oblasti vedy 

a výskumu. Výskumné projekty realizovala Stredoeurópska vysoká škola vďaka podpore schém 

KEGA a KEGA. Zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP Veda a výskum boli podporené 

projekty Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií na SEVS  n.o. Skalica 

realizovaný v rokoch 2010-2011 a Infraštruktúra pre výskumno-vývojové pracoviská SEVŠ 

v Skalici v roku 2011. Škola vybudovala tiež výskumné pracoviská, akými sú Ekologické 

laboratórium, Centrum pre výskum klímy, Výskumné centrum SoNet a Laboratórium 

pre environmentálne analýzy pomocou LCA (Life cycle assessment) metódy. Vedecká 

a výskumná činnosť je zameraná na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu 

poznatkov.  

 

Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave  

Materiálovo-technologická fakulta v Trnave je jedinou mimobratislavskou fakultou Slovenskej 

technickej univerzity, zriadená nariadením vlády z roku 1986 pod názvom 

Strojárskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Fakulta tiež získala v roku 2008 titul 

Ocenený finalista Národnej ceny SR za kvalitu v kategórií organizácií verejného sektora. 
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Vedeckí pracovníci MTF STU sa aktívne zapájajú aj do grantových programov VEGA, KEGA, 

APVV, grantov MŠVVaŠ SR či grantoch výziev Európskej komisie, pričom je fakulta 

najúspešnejšou na Slovensku v získavaní finančných príspevkov z grantových schém. Ďalším 

prvenstvom fakulty je aj vznik prvého univerzitného výskumného parku na Slovensku, a to parku 

Cambo. 

 

SAV, výskumné inštitúcie a vedecké parky 

Univerzitný vedecký park CAMBO (Trnava) 

Prvým univerzitným výskumným parkom na Slovensku je park Cambo v Trnave, ktorý bol 

vybudovaný za finančnej podpory EÚ z OP Výskum a vývoj pripravený v spolupráci 

Materiálovo-technologickej fakulty STU, HZDR Dresden-Rossendorf, IFW Dresden a TU 

Ilmenau. Špecifickými cieľmi projektu s názvom Univerzitný vedecký park „CAMPUS  MTF  

STU" – CAMBO, bolo zvýšenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR v oblasti materiálového 

výskumu na báze iónových a plazmových technológií, vyškolenie a  tréning vedeckého a  

technického personálu pre UVP CAMBO – pracovisko materiálového výskumu či podpora 

moderného transferu technológií do praxe. Projekt parku Cambo bol primárne zameraný 

na oblasť materiálového inžinierstva v oblasti iónových a plazmových technológií a 

automatizácie a informatizácie priemyselných procesov, pričom v roku 2015 boli otvorené aj 

dva pavilóny s laboratóriami, a to Slovenské ionové centrum SlovakION a Výskumné 

pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov. Cieľom SlovakION, ktorý bol 

podporený programom Horizont 2020  a ktorý bol realizovaný v rokoch 2015-2016 bolo 

predovšetkým vytvorenie špičkového centra excelentnosti pre technológie iónových lúčov a 

plazmy v materiálovom inžinierstve a nanotechnológiách.  

 

Výskumné centrum ALLEGRO – SAV v Trnave  

Výskumné centrum Allegro (VCA) vzniklo vďaka podpore OP Výskum a vývoj z EFRR v rámci 

rovnomenného projektu, ktorý bol realizovaný v rokoch 2014 – 2015 a jeho prijímateľom bola 

Slovenská akadémia vied. Partnermi projektu a členmi konzorcia sú ústavy SAV: Ústav 

materiálov a mechaniky strojov; Ústav anorganickej chémie; Elektrotechnický ústav; Fyzikálny 

ústav; a Slovenská technická univerzita. Cieľom projektu bolo vybudovanie centra 

so špecializovanými laboratóriami a špičkovou infraštruktúrou za účelom zabezpečenia 

efektívnej a dlhodobej spolupráce medzi žiadateľom a partnermi a prepojenia 

novovznikajúceho centra s existujúcimi centrami excelentnosti podporenými v rámci OP 

Výskum a vývoj u akademických partnerov. Výskumné centrum Allegro sa počas svojho 

pôsobenia zapojilo do domácich projektov APVV a VEGA, do spoluprác s hospodárskymi 

partnermi, ale aj do prestížnych medzinárodných projektov Horizont 2020 (EURAD 
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a MEACTOS). V centre sa realizuje výskum v oblasti energetiky a jadrovej energetiky, a to 

najmä v oblasti nových materiálov a technológií ich prípravy, termo-hydrauliky, sub-jadrovej 

fyziky a bezpečnosti jadrových zariadení. 

 

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany  

Centrum výskumu rastlinnej výroby je špecializovanou vedeckou inštitúciou, ktorá je súčasťou 

Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, ktoré je priamo riadené 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Centrum sa zameriava na výskum 

šľachtiteľských a pôdohospodárskych technológií, prioritne na regulovanie faktorov 

ovplyvňujúcich množstvo a kvalitu úrod hlavných poľných plodín; udržateľné zlepšovanie a 

optimalizovanie pestovateľských systémov a technológií v rastlinnej výrobe; udržateľnú 

produkciu biomasy a spôsobov jej využitia pre energetické a nepotravové účely; ekologizáciu 

a biologizáciu rastlinnej výroby a na výskum vplyvu a dôsledkov klimatických zmien na priebeh 

produkčného procesu rastlinnej výroby a možnosti adaptácie poľnohospodárstva na tieto 

zmeny. Taktiež centrum zabezpečuje transfer poznatkov realizovaného výskumu do praxe, 

realizuje poradenskú, hodnotiacu a projektovú činnosť, pripravuje stratégie, prognózy a štúdie  

v oblasti všeobecnej a špeciálnej rastlinnej výroby a mnoho ďalšieho. V súčasnosti je centrum 

zapojené do dvoch projektov výskumu a vývoja v rámci MH SR, a to Charakterizácia genotypov 

rastlín a interagujúcich spoločenstiev mikroorganizmov v meniacich sa klimatických 

podmienkach a Pestovateľské postupy poľných plodín šetrnejšie k životnému prostrediu. 

Aktuálne je riešených taktiež šesť projektov APVV v spolupráci s Univerzitou Komenského, 

Chemickotechnologickou fakultou STU či Fakultou prírodných vied Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave.  

Centrum výskumu rastlinnej výroby aktívne participuje aj na medzinárodných 

projektoch programu Horizont 2020, v aktivitách RIA sú to momentálne dva projekty. Prvý 

z nich je RustWatch - – európsky systém včasného varovania pred hrdzami spôsobujúcimi 

choroby pšenice, vedený dánskou univerzitou Aarhus, druhým je Zvýšenie efektívnosti a 

konkurencieschopnosti šľachtenia ekologických plodín, ktorý koordinuje Kmetijski Institut 

Slovenije. Taktiež je centrum zapojené do slovensko-čínskej spolupráce M- VTS s Čínskou 

akadémiou vied v Pekingu; do spoluprác programu Interreg s Rakúskom i Českou republikou; 

a do Tréningu v identifikácii botanických druhov Triticum zadaný ECPGR 

Secretariat c/o Bioversity International.  
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Verejný a neziskový sektor 

Mesto Trnava 

Krajské mesto Trnava participovalo v období rokov 2017-2020 na projekte PROSPECT 

koordinovanom holandským Institute for housing and urban development studies BV. Cieľom 

tohto projektu bola výmena znalostí, informácií a skúseností medzi partnerskými inštitúciami 

zameranými na zavádzanie energetických inovácií a znižovania spotreby energie. Úlohou sietí 

Eurocities, Energy Cities a FEDARENE je najmä hodnotenie potrieb a identifikácia 

nedostatkov s verejnými orgánmi na účely učenia sa a zosúladenie ich potrieb s dostupnými 

osvedčenými postupmi. PROSPEKT sa zameriava na potreby regionálnych a miestnych 

orgánov prostredníctvom rozvoja kompletného programu vzájomného učenia sa a stavaní 

na príkladoch úspešného financovania projektov a opatrení v oblasti udržateľnej energie 

prostredníctvom metódy peer to peer, mentoringu, monitorovaniu a študijných ciest. Výučba 

zameraná najmä na financovanie a jeho vývoj je rozdelená do piatich modulov, a to verejné 

budovy; súkromné budový; verejné osvetlenie; súkromnú a verejnú dopravu; 

a medzisektorové (zahŕňajúce dve a viac tematických oblastí). Jedným z cieľov projektu je aj 

zapojenie 150 miestnych a regionálnych orgánov, či už v úlohe mentora alebo účastníka, 

pričom účastníkom môže byť jednotlivec alebo verejný subjekt. PROSPECT sa usiluje nie len 

o proces budovania kapacít, ale aj sprevádzanie vývojom až po monitoring udržateľnej 

prevádzky. Cieľom programu je aj vytvorenie pilotných obchodných modelov a finančných 

partnerstiev na implementáciu plánov udržateľnej energie. 

Výskum a vývoj v meste je realizovaný najmä centrom excelentnosti Materiálovo-
technologickej fakulty STU. V mestskom priemyselnom a technologickom parku pôsobia 

firmy, ktoré sa podieľajú aj na výskumnej činnosti, pričom jedna z nich, spoločnosť Bizzcom, 

participuje aj na projekte Horizontu 2020. Okrem Bizzcom v tomto priemyselno-

technologickom parku pôsobí aj spoločnosť Vossloh Schwabe Deutschland GmbH patriaca 

do skupiny Panasonic Electric, ktorá sa venuje návrhom dizajnu elektrických preradníkov 

a testerov a testovaniu ich kvality. V komplexe pôsobí aj spoločnosť Natures, ktorá sa zaoberá 

výskumom, vývojom a výrobou liečív a vitamínov. STM POWER sa v rámci výskumu venuje 

modernizácii, rekonštrukcii a výrobe strojov a zariadení pre vodné diela a elektrárne, ale aj 

sektoru jadrovej a tepelnej energetiky a obnoviteľným zdrojom energie. Z fondov EÚ a grantu 

ministerstva hospodárstva bol v podniku realizovaný priemyselný výskum v oblasti 

kompaktných agregátov turbína-generátor. Výskumný projekt však slúžil skôr pre zvýšenie 

konkurencieschopnosti spoločnosti a získaniu vlastného know-how. STM POWER je zároveň 

materskou spoločnosťou podniku ZTS – Výskum a vývoj, ktorému venujeme pozornosť v rámci 

Trenčianskeho kraja.  

Vývojom, výrobou a distribúciou minerálnych zmesí na výživu hospodárskych zvierat sa 

zaoberá Mikrop Slovensko. V priemyselnom parku pôsobí aj akciová spoločnosť GA Drilling, 

ktorá pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov a geotermálnej energie. V rámci 
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jedenásťročného výskumu vyvinula unikátnu technológiu PLASMABIT® pre frézovanie 

a vŕtanie, realizovala prvé plazmové frézovanie pod vodou či za vysokého tlaku a teploty. GA 

Drilling sa aktívne zúčastňuje aj medzinárodných projektov, o čom vypovedá aj viac ako 20 

získaných grantov na nové technológie týkajúce sa vrtov a viac ako 20 unikátnych 

technologických vynálezov či 5 úžitkových vzorov. Spoločnosť je aj členom konzorcia, ktoré sa 

spoločne podielalo na výskume plazmového spracovania a v rámci ktorého bola vytvorená aj 

organizačná štruktúra Centra excelentnosti pre plazmové vysoko-produktívne spracovanie 

materiálov a aditívne vytváranie štruktúr, ktorý bol financovaný z operačného programu 

Výskum a vývoj. Partnermi projektu centra excelentnosti boli v Trnave pôsobiace podniky 

Ecoland, CELIM Slovakia a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV. Okrem podieľania sa 

na spomínanom projekte boli združením CELIM Slovakia realizované ďalšie 3 projekty 

týkajúce sa výskumnej a vývojovej aktivity. V rámci medzinárodnej spolupráce s Vienna 

University of Technology bol v rámci programu INTERREG IVA realizovaný projekt TeReGeo 

zameraný na výskum novej technológie z oblasti dezintegrácie tvrdých materiálov (hornín) a 

hĺbkovej geotermálnej energetiky. Ďalším významným projektom bol Generátor 

vysokoprúdovej plazmy na báze kompozitných materiálov pre účely gazifikácie pevných 

uhľovodíkov – Plasmat uskutočnený v spolupráci s Ústavom anorganickej chémie SAV 

s podporou agentúry min. školstva a Európskeho fondu reg. rozvoja, ktorého cieľom bol 

aplikovaný výskum generátora vysokoprúdovej plazmy. Projekt Špičková infraštruktúra vznikol 

tiež vďaka podpore EFRR a jeho zámerom bolo skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu 

a vývoja hĺbkového vŕtania a zvýšenie efektívnej spolupráce združenia s výskumnými 

inštitúciami.  

Ecoland sa aktívne zameriava na výskum a vývoj čistých environmentálnych technológií. 

Okrem participácie na projekte centra excelentnosti získal Ecoland v roku 2010 projekt 

Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnych zdrojov energie pre ultra vysoko tlakové impulzy, ktorý 

realizovali v spolupráci so Žilinskou univerzitou.  

 

Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) (Piešťany) 

V roku 1952 bol rozhodnutím ministerstva zdravotníctva zriadený Výskumný ústav reumatických 

chorôb, ktorého hlavnou úlohou je výskum reumatických chorôb z hľadiska ich výskytu, 

prevencia, liečba, rehabilitácia, starostlivosť o výchovu vedeckých a odborných pracovníkov. 

NÚRCH spolupracuje s odbornými ústavmi v globálnom rozsahu, usporadúva medzinárodné 

kongresy a sympózia.  

V súčasnosti rieši ústav projekt H2020 s názvom Výskum nežiadúce účinkov 

glukokortikoidov z pohľadu pacientov a reumatológov, skrátene GLORIA, ktorého cieľom je 

dokázať, že pridanie chronických nízkych dávok glukokortikoidov k súčasnej antireumatickej 

liečbe je vysoko nákladovo efektívne a bezpečné u starších pacientov s reumatoidnou 

artritídou. Kvalitatívny výskum u pacientov a lekárov členských štátov preskúma očakávania a 
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výzvy pri implementácii usmernení. Výsledky štúdie umožnia aktualizáciu existujúcich pokynov 

a informácií o pacientoch v spolupráci s výbormi pre usmernenia a regulačnými agentúrami.  

V minulosti NÚRCH riešil významné medzinárodné projekty ako napríklad SONIA – 

DevelopAKUre v spolupráci s britskou University of Liverpool a Necker Hospital v Paríži, ktorý 

sa zaoberal problematikou liečby alkaptonúrie s čím súvisel klinický vývoj lieku Nitisinone, 

ktorého účinky sú už v súčasnosti potvrdené. Ďalšími významnými medzinárodnými projektami 

boli aj EUSTAR/EULAR (výskum patogenézy, správna diagnostika a liečba systémovej sklerózy) 

a RASGENAS (cezhraničná spolupráca s  Endokrinologickým ústavom SAV a Viedenskou 

Univerzitou, NÚRCH v pozícii strategického partnera).  

Ústav sa v rámci svojich projektov zapojil do troch operačných programov, a to Výskum 

a vývoj, Zdravotníctvo a Integrovaná infraštruktúra, v súvislosti s ktorými získal finančné 

prostriedky na modernizáciu a rekonštrukciu prístrojov a zariadení. NÚRCH figuroval ako 

prijímateľ a partner v projektoch Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových 

ochorení pohybového aparátu; CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu 

a výroby; Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé 

ochorenia; a Modernizácia výskumnej a vývojovej infraštruktúry Národného ústavu 

reumatických chorôb v Piešťanoch. V prípravnej fáze sú v súčasnosti dva projekty, a to 

Detekcia  chondroprotektívnych látok získaných z vaječných blán a Overenie 

imunomodulačných vlastností vybraných liekových foriem na modeli adjuvantnej artritídy 

u potkanov. V roku 2019 bol ústav zaradený medzi finalistov prestížneho ocenenia Clinical and 

Research Excellence Awards v kategórii Klinické partnerstvo roka spoločnosti Medidata.  

 

Inovatívne súkromné firmy 

Výskumný ústav jadrovej energetiky (VÚJE) (Jaslovské Bohunice) 

Spoločnosť VÚJE pôsobí na Slovensku viac ako 44 rokov vo výskume, inžinierskej a projektovej 

činnosti v oblasti jadrovej energetiky či zvyšovaniu energetickej bezpečnosti. Ústav vznikol 

v roku 1977 ako súčasť koncernu Slovenských energetických podnikov, situovaný v Jaslovských 

Bohuniciach. V novembri 1994 sa VÚJE transformoval na súkromnú akciovú spoločnosť a v roku 

1985 presídlila spoločnosť do krajského mesta Trnava, kde pôsobí dodnes. V období 2000-

2003 pokračovala diverzifikácia činnosti a spoločnosť vytvárala konzorciá so zahraničnými 

partnermi. Úsilie ústavu presadiť sa v medzinárodnom meradle ukazujú úspešné spolupráce 

s firmami v rámci Európy (Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Španielsko, Švédsko), ale aj 

projekty v Číne. Predpoklady pre efektívny výskum spĺňa ústav vďaka špičkovým výskumným 

tímom v oblasti energetiky, a s tým súvisiacich technológií, previazanosťou svojho výskumu 

s vysokoškolským sektorom a hospodárskou praxou, plnením potrieb priemyslu a spoločnosti 

prostredníctvom budovania infraštruktúry a inovatívnych zdrojov energie a koncentráciou 

výskumných tímov v technickom centre pre energetiku.  
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V rámci medzinárodnej spolupráce rieši VÚJE výskumné projekty financované 

Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) či projekty OECD - IPSN CABRI 

Water Loop Project a OECD Halden Reactor Project. Súčasťou medzinárodnej spolupráce je 

aj zapojenie ústavu do programu PHARE so zameraním sa na rozšírenie a úpravu 

multifunkčných simulátorov na trenažéri V1 a V2, monitoringový systém v Bohuniciach a ďalšie. 

Taktiež je riešiteľom 3 štrukturálnych fondov v rámci prioritnej oblasti energetika a energie, 

a to v podobe projektov: Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí; 

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR; a Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických 

zariadení pri seizmickej udalosti. VÚJE je členom European Sustaunable Nuclear Industrial 

Initiative (ESNII), ako aj členom medzinárodného združenia V4G4 Centre of Excellence, ktoré 

vzniklo za účelom realizácie spoločného výskumu a vývoja inovatívneho jadrového reaktora IV. 

generácie chladeného héliom v podobe projektu Allegro.   

Spoločnosť sa od roku 2000 zapája aj do Rámcových programov EÚ, pričom v rámci 

5.RP sa zúčastnila na 17 projektoch, ktoré boli zamerané na krízový manažment, manipuláciu 

s rádioaktívnym odpadom, bezpečnostné analýzy či životnosť komponentov jadrovej 

elektrárne (JE). V 6. RP bola účasť zameraná okrem krízového manažmentu na moderné 

technológie a spracovanie rádioaktívnych odpadov (RA), bezpečnosť reaktorov VVER, 

životnosť a materiálové problémy a progresívne informačné technológie. V 7.RP VÚJE 

participovalo na 13 projektoch zameraných na manažment RA, bezpečnosť jadrových 

zariadení, pokročilé jadrové systémy a radiačnú ochranu.  

Ústav sa tiež zapája do významných medzinárodných projektov Horizontu 2020, pričom 

v období od roku 2015 po súčasnosť participoval na 8 projektoch, pričom v poslednom je 

zároveň koordinátorom. Hlavným zámerom projektu Bezpečnosť GFR prostredníctvom 

inovatívnych materiálov, technológií a procesov, v ktorom je VÚJE v úlohe koordinátora, je 

zvýšenie bezpečnosti demonštrátora ALLEGRO a preskúmanie možností materiálov 

a technológií. Úlohou je aj preskúmanie rôznych palivových cyklov z hľadiska bezpečnosti a 

odolnosti a tiež prispôsobenie bezpečnosti GFR, aby vyhovovala meniacim sa globálnym 

potrebám výroby elektrickej energie. Do projektov Horizontu 2020 sa ústav zapája od roku 

2015, kedy participoval na projekte, ktorého úlohou bola integrácia európskych a národných 

programov pre výskum radiačnej ochrany. V tom istom roku vznikol aj projekt VINCO (Visegrad 

Initiative for Nuclear Cooperation) zameraný na spoluprácu krajín V4, pričom si členské štáty 

rozdelili oblasti a špecializácie výskumu nasledovne: héliová technológia v Českej republike, 

konštrukčné a bezpečnostné analýzy na Slovensku, palivové štúdie v Maďarsku a materiálový 

výskum v Poľsku. VÚJE sa zapojilo tiež do spoločných projektov na dodávku energie 

a jadrového paliva pre ruské tlakovodné reaktory (VVER); tepelné spracovanie a redukciu 

rádioaktívneho odpadu a zníženie jeho nebezpečenstva; spoločný európsky program týkajúci 

sa nakladaním s rádioaktívnym odpadom; výskum štrukturálnych materiálov pre bezpečnú 

dlhodobú prevádzku JE LWR; a manažment plutónia v systémoch štvrtej generácie.  
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ŽOS Trnava 

Akciová spoločnosť ŽOS Trnava je najväčšou opravovňou železničných vozňov v strednej 

Európe. Taktiež je výrobcom nových nákladných železničných vozňov, vykonáva revízie 

nákladných a osobných vozňov, ich prestavby a modernizácie, opravy podvozkov, brzdových 

komponentov a ďalšie činnosti súvisiace s vozňami. Firma rozvíja aj činnosti v oblasti strojárskej 

novo-výroby, výroby zvarencov, CNC obrábania pre rôzne oblasti priemyslu. Do projektu 

LessThanWagonLoad sa zapojila ako partner so skúsenosťami s modernizáciou nákladných 

železničných vozňov, ktorý je tiež držiteľom certifikátov kvality pre dizajn, vývoj, výrobu nových 

vozidiel, revízie, opravy a práve modernizáciu nákladných automobilov, dvojkolesí a 

podzostáv. Cieľom tohto projektu bol vývoj inteligentného špecializovaného logistického 

klastra pre chemický priemysel v antverpskom prístave s cieľom presunúť objemy prepravy 

z cestnej na železničnú nákladnú dopravu.  

 

Twenty Communications (Skalica) 

Hlavnými tromi oblasťami činnosti spoločnosti Twenty communications sú podnikové 

poradenstvo; marketing a branding; a grantové poradenstvo. Od roku 2019 je Twenty 

communications jedným z 83 participantov projektu AI4EU koordinovanom francúzskym 

podnikom THALES SIX GTS FRANCE SAS, ktorého úlohou je vybudovanie komplexnej 

európskej platformy umelej inteligencie (AI) na požiadanie s cieľom znížiť prekážky inovácii, 

podporiť prenos technológií a katalyzovať rast začínajúcich a malých a stredných podnikov 

vo všetkých odvetviach prostredníctvom otvorených výziev a iných akcií. Zámerom platformy 

je zaujatie vykonávať funkciu sprostredkovateľa, vývojára a jednotného kontaktného miesta 

poskytujúceho služby, odborné znalosti, algoritmy, softvérové rámce, vývojové nástroje, 

komponenty, moduly, údaje, výpočtové zdroje, prototypové funkcie a prístup k financovaniu. 

Pilotné projekty a výskum by mali ilustrovať ako môže AI4EU stimulovať vedecký objav a 

technologické inovácie.  

 

Enviral (Trnava) 

Enviral je prvým výrobcom bioetanolu na Slovensku, pričom jeho komerčná výroba funguje 

od roku 2007. Výroba bioetanolu v podniku je bezodpadová a v areáli sa nachádza aj čistička 

odpadových vôd a plynová kotolňa na likvidáciu bioplynu ako vedľajšieho produktu výroby. 

Proces výroby bioetanolu v Envirale je zameraný na minimalizáciu spotreby elektrickej energie 

a zemného plynu, vďaka čomu dosahuje podnik vysokú úsporu emisií skleníkových plynov. 

V súčasnosti Enviral participuje na dvoch projektoch Horizontu 2020. Prvým je CONVERGE, 

ktorého cieľom je zníženie výrobných nákladov bionafty na úroveň fosílnych palív za súčasného 

generovania negatívnych emisií s využitím odpadovej biomasy. Konzorcium zložené 

z univerzít, výskumných centier a súkromných spoločností z krajín EÚ pokrýva celý proces 
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od prvotného zabezpečenia vhodnej biomasy až po koncovú výrobu bionafty. Druhým 

projektom je EXCornsEED, ktorého zámerom je využitie interdisciplinárnej konvergencie 

medzi nástrojmi vedy, chémie, biológie, strojárstva a biotechnológie a vyvinutie a overenie 

integrovaného procesu inovatívnych a vysoko udržateľných technológií aplikovateľných 

v biorafinériách na regeneráciu bielkovín a niekoľkých ďalších bioaktívnych zlúčenín a ich 

využitie ako prísad pre trhy s potravinami, špeciálnymi chemikáliami a kozmetikou. V roku 2018 

vznikom aj projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu Zvyšovanie kvalifikácie 

študentov stredných a vysokých škôl v spoločnosti Enviral, a.s., ktorého hlavným zámerom je 

vzdelávanie študentov vo veku do 25 rokov a odovzdanie praktických skúsenosti, pracovných 

návykov a zručností z výrobných a pracovných postupov formou mentorovaného zapracovania 

a praxe u zamestnávateľa.  

 

WAI (Piešťany) 

Špecializácia WAI je zameraná na tvorbu CRM (Customer Relationship Management), teda  

systému manažovania vzťahov so zákazníkmi, na tvorbu podnikového software-u, v ktorý 

eviduje všetky dátové pohyby vo firme (ERP), vývoj mobilných aplikácií a webových stránok. 

V súčasnosti participuje WAI na projekte PLEIADES, ktorého cieľom je demonštrácia 

inovatívneho prístupu založeného na modelovaní BIM pre podrobné plánovanie logistiky, 

alokácie zdrojov a bezpečnostných opatrení z holistického hľadiska na starostlivo vybraných 

pilotných zariadeniach. Výsledkom projektu by mala byť vyspelá platforma založená 

na prístupe BIM, ktorá bude integrovať softvérový balík vrátane nových nástrojov a digitálnych 

riešení poskytovaných partnermi PLEIADES. Úlohou projektu je aj  vyvinutie spoločného jadra, 

na ktoré sa môžu všetky softvérové moduly pripojiť, načítať vstupné údaje, vypočítať výsledky 

simulácie a zdieľať aktuálne údaje, najmä uskutočniteľnosť scenára, odhad odpadu, radiačné 

žiarenie, náklady a trvanie.  

 

ABmerit (Trnava) 

ABmerit pôsobí v oblasti havarijnej pripravenosti a odozvy na havárie jadrových zariadení 

na európskej a svetovej úrovni. Tím ABmerit je autorom  systému ESTE, ktorý sa využíva 

v centrách havarijnej odozvy na území Slovenska, Česka, Rakúska, Bulharska a IAEA, na vládnej 

úrovni alebo na úrovni jednotlivých jadrových zariadení. Tím je postavený na skúsenostiach 

a odborných znalostiach výkonného manažéra a majiteľa firmy Petra Čarného ako aj 

schopnostiach špičkového tímu jadrových inžinierov a fyzikov, inžinierov GIS a SW. Zároveň je 

kolektív licencovaný na užívanie Scale6/Origen, MCNP, SCDAP/ RELAP5, ArcGIS a ENVI. 

Spoločnosť sa zapája do výskumných a vývojových projektov v oblasti prírodných 

a technických vied (matematické modelovanie, fyzika radiačnej ochrany, modelovanie 

jadrových a radiačných havárií, atď.). V rámci medzinárodnej spolupráce podnik aktívne 
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participoval na projektoch OECD NAE (FASTRUN), MAAE (MODARIA), EC (UDINEE), ESA 

a Horizont 2020 (FASTNET). V rokoch 2015 až 2019 participoval ABmerit na projekte FASTNET 

v spolupráci s partnermi z EÚ, USA a Kanady. Cieľmi projektu bolo vytvorenie databázy 

scenárov ťažkých havárií; posúdenie spoločnej metodológie havarijnej odozvy, ktorá integruje  

nástroje a metódy hodnotenia zdrojového člena, na zabezpečenie diagnostiky a prognózy 

progresu ťažkých havárií; a prostredníctvom webovej  stránky projektu FASTNET navrhnúť a 

ponúknuť možnosti komunikácie o prístupoch, opatreniach a zdrojoch havarijnej pripravenosti 

v Európe. Taktiež realizovala spoločnosť v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV projekt 

z OP Výskum a vývoj zaoberajúci sa výskumom, vývojom a aplikáciou pokročilých metód 

geoinformatiky, DPZ a metód paralelného počítačového modelovania so zameraním na ich 

využitie pri modelovaní šírenia rádioaktivity.  

 

Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava 

Poskytuje služby v oblasti výpočtového modelovania projektových i nadprojektových havárií 

jadrových elektrární. Spoločnosť sa zúčastnila projektov 5.RP (EVITA, IMPAM-VVER, VERSAFE) 

ako aj projektov 6.RP a 7.RP (SARNET a SARNET2). Taktiež sa zúčastnila na aktivitách MAAE 

v oblasti prípravy smerníc pre havarijné analýzy reaktorov VVER a PWR, na koordinovaných 

výskumných projektoch, benchmark aktivitách  a aktivitách OECD/NEA (Gamma TMI-2 

Alternative Benchmark, OECD-IAEA Paks Fuel Project). Spoločnosť počas svojho pôsobenia 

realizovala množstvo podporných výpočtových analýz a návrhov stratégií týkajúcich sa riadenia 

a likvidácie havárií v jadrových elektrárňach, modernizácii systému kontroly a riadenia JE, 

taktiež realizovala analýzy pre bezpečnostné správy JE. Podieľala sa na vývoji simulátora 

jadrovej elektrárne Bohunice V2 na báze výpočtového programu APROS. V oblasti validácie 

a praktických aplikácií výpočtového programu ASTEC má bilaterálnu spoluprácu s francúzskym 

IRSN. V rámci programov Euratom Horizontu 2020 participoval podnik na projekte vedenom 

francúzskym INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE.   

Cieľom projektu, ktorý bol realizovaný v rokoch 2015 až 2019 bola analýza použiteľnosti 

a technickej uskutočniteľnosti stratégie IVMR pre vysoko výkonné reaktory, a to tak 

pre existujúce reaktory (napr. Bloky VVER 1000 typ 320), ako aj pre budúce reaktory rôznych 

typov (PWR alebo BWR). Hlavnými výstupmi projektu sú dôležité predikcie a scenáre odhadu 

maximálneho tepelného zaťaženia steny nádoby, zdokonalené numerické nástroje na analýzu 

problémov IVMR a harmonizovaná metodika IVMR. 

 

CEMMAC (Horné Sŕnie) 

Cementáreň CEMMAC a.s. sídliaca v obci Horné Srnie je jednou zo štyroch slovenských 

cementární. V rámci akčného programu MSCA-RISE participuje cementáreň na výskumnom 

projekte vedenom Vysokým technickým učením v Brne GeoDust, ktorý sa zaoberá výskumom 



Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch Slovenska 
 

 22 

a testovaním alkalicky aktivovaných betónov na báze prachu z pece a iného vhodného 

priemyselného odpadu a využitím druhotných surovín pri výrobe geopolymérov. Projekt je 

primárne zameraný na betón, ktorého vlastnosti sú definované európskymi normami. 

Prefabrikované betóny vyhovejú všetkým požiadavkám na kvalitu a vlastnosti v priemysle. 

Návrh projektu bude realizovaný konzorciom univerzitných výskumných organizácií (Vysoké 

učení technické v Brne, Technická univerzita v Ostrave a Institute of Eduardo Torroja for 

construction Science-CSIS), výrobcu by-pass prachu z pece (Cemmmag Inc.) a veľkého výrobcu 

prefabrikovaných betónov (ŽPSV as).  

 

INNOV8 (Trnava) 

INNOV8, v minulosti SimPlan Optimizations s.r.o., pôsobí ako konzultačná spoločnosť 

pre oblasť plánovania a optimalizáciu procesov prostredníctvom simulácie s využitím 

moderných IT nástrojov. Služby INNOV8 zahŕňajú procesnú analýzu, audit logistiky, koncepčné 

a detailné plánovanie, optimalizáciu existujúcich procesov, poradenstvo pomocou procesnej 

simulácie a simulácie materiálového toku pre výrobu, logistiku a dopravu. Spoločnosť patrí aj 

do skupiny úspešných riešiteľov akcelerátora EIC určeného pre MSP, a to ako koordinátor 

projektu Nové nositeľné meracie zariadenia pre Priemysel 4.0 založené na hernom systéme 

snímania pohybu, skrátene ERGOVIAKinematix. ERGOVIAKinematix je inováciou z oblasti 

Smart Factory, ktorá je určená najmä pre odvetvia automobilového a strojárskeho priemyslu. 

Jedná sa o komplexné HW&SW riešenie pozostávajúce z nositeľného inteligentného 

meracieho prístroja so senzormi schopnými eliminovať narušenie dát magnetického poľa, 

vysokokapacitnej dátovej jednotky s analytickým nástrojom Big-Data a jedinečného 

softvéru schopného rozpoznávať a vyhodnocovať biometrickú polohu prstov v reálnom čase 

(v 3D) na základe globálne používaných ergonomických metód. Koncepcia produktu je 

založená na spätnej väzbe zákazníkov a identifikovanej medzere na trhu (absencia senzorov 

odolných voči magnetickým poliam kovových predmetov, ktoré ovplyvňujú presnosť 

nameraných údajov napr. vo výrobných linkách motorov). 

 

Usability Engineering Center (Trnava) 

Je slovenský startup, ktorý sa zaoberá hodnotením užívateľskej skúsenosti s rôznymi softvérmi 

a produktmi a stojí za vývojom aplikácie, ktorá umožňuje spravovať bankové účty vo viacerých 

krajinách, priame okamžité platby bez kartových asociácií, správu investícií, kryptoaktív alebo 

iných nefinančných aktív a možnosť online doručovať faktúry. V rámci prestížneho grantu EIC 

Accelerator bol podniku v programe Horizont 2020 schválený projekt EVERIFIN, čo je aplikácia 

internetového bankovníctva pre celú EÚ na správu viacerých účtov z viacerých bánk na jednom 

mieste. Aplikácia ponúka nediskriminačný spôsob využívania bankových služieb od viacerých 

bánk súčasne bez ohľadu na občianstvo v členskom štáte EÚ. Je to možné vďaka novému 
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európskemu nariadeniu s názvom PSD2. Nakoľko sú údaje o zákazníkoch, ktoré banky 

poskytujú, sú v rôznych formátoch cieľom aplikácie bolo vytvoriť jedinečné riešenie, ktoré spája 

všetky dáta do jedného štandardu. Aplikácia dokáže prepojiť všetky banky v EÚ s Everifinom a 

zjednotiť fragmentovaný európsky trh. 
Spoločnosť sa zaraďuje tiež k držiteľom pečate Seal of Excellence, teda značky kvality, 

ktorá je udeľovaná projektovým návrhom Horizontu 2020, ktoré splnili prísne kritériá výberu, 

avšak nemohli byť financované z dôvodu nedostatku financií pre danú výzvu. 

 

DECOM (Trnava) 

DECOM sa zaoberá konzultačnou, inžinierskou a dokumentačnou činnosťou. Poskytuje 

technickú podporu v oblasti technicko-ekonomickej analýzy a vypracováva technické 

dokumentácie a bezpečnostné správy v oblasti jadrovej energetiky. Aktívne sa zapája 

do medzinárodných projektov Európskej Komisie, MAAE a OECD/NEA, pracovníci DECOM. 

Participovali na projektov 5. rámcového programu (EAECTP C) a 6. rámcového programu 

v programe Euratom (NUCTECH, NUCHORIZ, NUWASTE). V rámci projektov APVV bol 

realizovaný projekt Vývoj softvérovej platformy pre výpočtové stanovovanie a optimalizáciu 

nákladov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na báze medzinárodného štandardu 

ISDC pre zaistenie bezpečného a efektívneho vyraďovania. Ďalšími dvomi významnými 

projektami z dielne DECOMU boli Podpora výskumno-vývojových centier - Dlhodobé 

prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné 

prostredie; a Stimuly na podporu výskumu a vývoja v roku 2009- Podmienené uvoľňovanie 

materiálov z vyraďovania jadrových zariadení (Conrelmat). V podniku vyvinuli pokročilý 

výpočtový prostriedok OMEGA so softvérovým riešením pre stanovovanie a optimalizáciu  

parametrov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, boli vypracované dokumenty 

pre vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a dokumenty pre nakladanie s rádioaktívnymi 

odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom na Slovensku, ale aj pre Maďarsko a Česko. 

V rokoch 2015 až 2017 bol realizovaný projekt Udržateľná sieť pre nezávislú technickú 

prax v nakladaní s rádioaktívnym odpadom - interakcie a implementácia zaoberajúci sa 

koordinačnou akciou SITEX-II a  praktickým uskutočnením činností spolu s režimami interakcie 

SITEX zo 7. RP s cieľom rozvoja siete funkčných expertíz. 

 

BIZZCOM (Bučany) 

Spoločnosť sa venuje tvorbe špecializovaných priemyselných nástrojov a aplikácií, ktorých 

cieľom je integrácia priemyselných zariadení do výrobných procesov a zvýšiť prínos výpočtovej 

techniky. Bizzcom sa spolu so Slovenskou technickou univerzitou zapojil do projektu DiCoMI 

z akčného programu MSCA-RISE-2017  vedenom univerzitou Loughborough DiCoMI, ktorý má 

za cieľ spojiť vedúcich nie len európskych inovátorov, aby vyvinuli novú metódu výroby častí 
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z kompozitných materiálov s optimalizovanou smerovosťou. Ambíciou DiCoMi je zjednotenie 

pokročilých výrobných techník, vedy o kompozitných materiáloch a návrh výrobného systému. 

Výsledkom interdisciplinárnej spolupráce by mal byť nový systém výroby kompozitov  s vyššou 

presnosťou, nižšími nákladmi a väčšou funkčnosťou. V roku 2020 Bizzcom uzavrel dohodu 

o spolupráci s bratislavskou spoločnosťou SFÉRA a v rámci spoločného vývojového projektu 

sa budú zameriavať na riešenia, ktoré podporujú digitálnu transformáciu priemyselných firiem 

v oblasti priemyselných riešení.  

 

SHARK.AERO (Letisko Senica) 

SHARK.AERO, sídliace na letisku Senica v obci Hlboké, sa zaoberá vývojom a výrobou 

ultraľahkých lietadiel. V období rokov 2016-2018 participoval podnik na projekte z programu 

SESAR Navigácia vzdušného vozidla s integrovaným vesmírnym a atómovým signálom - 

NAVISAS koordinovanom portugalskou firmou TEKEVER ASDS. Úlohou NAVISAS bolo 

navrhnutie nového konceptu malých lietadiel na získanie informácií o alternatívnom určovaní 

polohy, navigácii a načasovaní (APNT) v prípade zlyhania satelitnej navigácie pri súčasnom 

zachovaní výkonu a efektívnosti v súlade s požiadavkami vzdušného priestoru. určovania 

polohy (napr. GPS a GALILEO), miniatúrnymi hodinami (MAC), miniatúrnym atómovým 

gyroskopom (MAG) a víziou pre aplikácie v navigácii malých lietadiel. V súčasnosti 

SHARK.AERO realizuje ďalší významný projekt v spolupráci s Materiálovotechnologickoi 

fakultou STU v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 s názvom Výskum a vývoj 

vylepšení lietadla SHARK UL a ich implementácia. Cieľom výskumu je inovácia a zlepšenie 

existujúceho produktu a zavedenie vyvinutých prototypov do procesu výroby so zámerom 

zlepšenia letových vlastností. 
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TRENČIANSKY KRAJVÝDAVKY NA VAICelkové výdavky kraja na VaI 94 105 096 €

ZAMESTNANCI VAI (vo FTE) 1 777,3 zamestnancovz toho 1 038,9 výskumníkov75,6%24,4%VEDECKÉ PUBLIKÁCIE(SCOPUS)



● 11 inštitúcií zapojených do 13 participácií na projektoch H2020● Príspevok Európskej komisie partnerom z Trenčianskeho kraja 13 705 125,00 € ● Najvyšší počet participácií: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (2),    MaSaTECH (2)● Najvyšší príspevok EK (participácie spolu): Trenčianska univerzita Alexandra    Dubčeka 12 689 962,50 €
● Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka● Vysoká škola manažmentu (Trenčín) ● Vysoká škola DTI (Dubnica nad Váhom)
● Mesto Trenčín 
● SAE-Automation● MaSaTECH● Matador Industries● Virtual Reality Media● Biomila● Pistonpower● Bonfiglioli● EVPÚ

● VIPO● Environmental Institute● ZTS - Výskum a vývoj● Konštrukta Defence

TRENČIANSKY KRAJ
VEREJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTORINOVATÍVNE SÚKROMNÉ FIRMY
UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 
ZAPOJENIE DO HORIZONT 2020
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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V TRENČIANSKOM KRAJI 
 

Trenčiansky kraj patrí svojou rozlohou, počtom obyvateľov a aj veľkosťou výskumného 

a inovačného ekosystému k menším krajom v rámci Slovenska. Považský Inovec rozdeľuje kraj 

na dva charakterovo odlišné regióny, a to priemyselné Považie a banícku oblasť Ponitrie. 

Významné priemyselné zameranie orientované na gumárenský a strojársky priemysel  v oblasti 

Považia úzko súvisí aj výskumným a inovačným zameraním miestnych podnikov. Dôležitú úlohu 

a historický význam má v Trenčianskom kraji aj odevný a najmä sklársky priemysel. Práve 

sklárstvo je jedným z dôležitých smerov výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra 

Dubčeka, ktoré vytvorilo zázemie pre Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá 

FunGlass. V excelentnom centre FunGlass sa výskum špecializuje v troch dominantných 

smeroch, a to v zdravotníctve, energetickom a automobilovom priemysle. Ďalšími vedeckými 

centrami Univerzity Alexandra Dubčeka sú Centrum kompetencie pre výskum skla VITRUM 

LAUGARICIO (VILA), Centrum pre diagnostikovanie a testovanie kvality materiálov (CEDITEK), 

Bielokarpatská sklárska výskumná, vývojová a vzdelávacia základňa (KASKLO); a centrá Fakulty 

zdravotníctva HBO -  Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu; CeQoL - Centrum 

pre výskum kvality života(Fakulta zdravotníctva TnUAD); a CEBiA - Centrum bioštatistických 

aplikácií.  

 Ďalšou významnou oblasťou výskumu v kraji je strojárstvo a súvisiace odvetvia. 

Inovatívny technologický startup Pistonpower zameriava výskumnú činnosť na vysokotlakové 

riešenia pre hydraulické valce. Prievidzská firma VIPO sa venuje výskumu, vývoju a výrobe 

strojov a elektronických systémov. V oblasti strojárskej výroby, montáže, konštrukcií, výroby 

náhradných dielov, prevodových skríň a najmä výroby prevodoviek pôsobí spoločnosť 

Bonfiglioli, ktorá participuje na medzinárodnom projekte knowlEdge, ktorý sa zaoberá 

potrebou nových riešení umelej inteligencie, infraštruktúry správy údajov a transformáciou 

výmeny poznatkov. Umelej inteligencii a virtuálnej realite sa venuje aj firma Virtual Reality 

Media, ktorá vyvíja moderné simulátory, výcvikové a vzdelávacie systémy. Na výskum 

produktov IMS elektrometrov s vysokým rozlíšením a citlivosťou sa orientuje spoločnosť 

MaSaTECH. Vývoju vlastných softvérových produktov sa v Trenčianskom kraji venuje 

spoločnosť SAE-Automation. 

Výskumným zameraním EVPÚ sú elektrokomponenty pre automobilový priemysel, 

mechatronické systémy, prúdové zdroje a systémy obranného priemyslu. Významné 

postavenie v automobilovom priemysle má spoločnosť Matador, ktorá sa aktívne podieľa aj 

na výskumných projektoch. Jedným z takýchto projektov je projekt riešený v spolupráci 

s Žilinskou univerzitou a spoločnosťou VIPO, zameraný na výskum a vývoj modulárnych 

rekonfigurovateľných výrobných systémov s využitím princípov Smart Industry. Matador tiež 

participuje na teamingovom projekte centra excelentnosti SlovakION.  
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Inovatívne konštrukčné návrhy a expertízy v zbraňovej a muničnej oblasti, 

elektronických systémoch, skúšobníctve a v civilných výskumno-vývojových programoch rieši 

Konštrukta Defence. ZTS – Výskum a vývoj sa venuje rekonštrukciám vodných elektrární, 

navrhovaniu malých vodných elektrární a ich údržbe a inžinierskej činnosti v strojárskej výrobe 

v oblasti energetiky so špecializáciou na vodné hospodárstvo a jadrovú energetiku. Súčasný 

výskum Environmentálneho inštitútu sa sústredí na hodnotenie rizika vznikajúcich látok 

v životnom prostredí na podporu rámcovej smernice o vode, novými látkami. Hlavnou 

činnosťou inštitútu je integrovaný manažment povodí, tvorbou plánov vodohospodárskeho 

manažmentu a implementáciou súvisiacich politík. 

 Projektovým zameraním sa od už spomínaných výrazne odlišuje projekt ECOBREED, 

ktorý rieši Biomila zaoberajúca sa primárne produkcii a spracovaniu pšenice špaldovej 

v systéme ekologického poľnohospodárstva.  
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Univerzity a vysoké školy 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (Trenčín)  

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, založená v roku 1997, patrí medzi najmladšie 

univerzity v Slovenskej republike. Pozostáva zo štyroch fakúlt (Fakulta špeciálnej techniky; 

Fakulta zdravotníctva; Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov; Fakulta priemyselných 

technológií), Celouniverzitného pracoviska, ktorým je Katedra politológie a vedeckých centier 

a Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass. Centrum FunGlass je 

súčasťou univerzity od roku 2006 a je jedným z úspešných projektov vybudovania centra 

excelentnosti európskeho rámcového programu Horizont 2020. Práve FunGlass sa týkajú dva 

projekty realizované v rámci Horizontu 2020. Prvý z nich prebiehal v rokoch 2015-2016 a jeho 

cieľom bola modernizácia už existujúceho Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a cement 

na medzinárodne uznávané Centrum funkčných a povrchovo funkčných skiel. Zámerom bolo 

špecializovať centrum na špičkový výskum v oblasti okuliarov so špeciálnymi funkčnými 

vlastnosťami (luminiscenčné, elektrické) a na funkcionalizáciu konvenčných okuliarov s cieľom 

modifikácie ich vlastností a pridania nových funkcionalít. Realizácia druhého, rovnomenného 

projektu, prebieha od roku 2017 s plánovaným ukončením v roku 2024 a je pokračovaním 

predošlého. Špecializáciou FunGlass je excelentný výskum s uplatnením v zdravotníctve, 

energetickom a automobilovom priemysle. Strategický význam centra spočíva v jeho trhovo 

orientovaných vynálezoch, uľahčovaní výskumných a inovačných aktivít a príspevku k premene 

výskumu na komerčný úspech. FunGlass je jediným úspešným slovenským projektom v rámci 

výziev Horizontu 2020 Teaming for Excellence.  

Ďalšími vedeckými centrami Univerzity Alexandra Dubčeka sú  VILA - Centrum kompetencie 

pre výskum skla VITRUM LAUGARICIO, v ktorom pôsobia aj vedeckí pracovníci Ústavu 

anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied  a Fakulty chemickej a potravinárskej 

technológie STU; CEDITEK - Centrum pre diagnostikovanie a testovanie kvality materiálov; 

KASKLO – Bielokarpatská sklárska výskumná, vývojová a vzdelávacia základňa; a centrá Fakulty 

zdravotníctva HBO -  Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu; CeQoL - Centrum 

pre výskum kvality života(Fakulta zdravotníctva TnUAD); a CEBiA - Centrum bioštatistických 

aplikácií.  

Medzinárodná spolupráca sa na univerzite rozvíja prostredníctvom medzinárodných 

bilaterálnych dohôd o spolupráci, mobilitných programov, participáciou na medzinárodných 

projektoch či účasťou na podujatiach. Na jednotlivých fakultách participovali vedeckí 

pracovníci univerzity na rôznych projektoch národných schém financovania výskumu či 

medzinárodných projektoch Interreg, Fondu V4 či už uvedeného rámcového programu 

Horizont 2020. 
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Vysoká škola manažmentu (Trenčín)  

Prvou slovenskou súkromnou vysokou školou na Slovensku je Vysoká škola manažmentu 

v Trenčíne, zriadená v decembri 1999. Škola svojimi programami nadväzuje na tradíciu 

kvalitného obchodného vzdelania City University of Seattle, pričom nie je členená 

na samostatné fakulty. Ako prvá neverejná vysoká škola získala v roku 2007 prestížne 

hodnotenie European University Association. Výskum na škole sa zameriava na oblasť 

ekonómie a jej špecifických problémov a je realizovaný prostredníctvom zapojenia 

do projektov VEGA, KEGA či Medzinárodného vyšehradského fondu. Podporu v OP VaV získal 

projekt Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja metodológií 

adaptívneho e-learningu. 

 

Vysoká škola DTI (Dubnica nad Váhom) 

Vysoká škola DTI je súkromná vysoká škola zriadená v roku 2006 (v období 2006-2016 Dubnický 

technologický inštitút). Škola pozostáva zo štyroch katedier, ktorými sú Katedra školskej 

didaktiky; Katedra školskej pedagogiky a psychológie; Katedra manažmentu a ekonómie; 

a Katedra didaktiky odborných predmetov. DTI sa zameriava na vytváranie a šírenie poznatkov 

v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín, s dôrazom na prípravu 

odborníkov žiadaných na trhu práce. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými 

školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami a podieľa 

sa na národných i medzinárodných projektoch VEGA, KEGA, APVV, IGA, ESF, Erasmus+ 

a Medzinárodného vyšehradského fondu. Operačným programom VaV boli finančne 

podporené projekty Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom 

technologickom inštitúte (2010-2014); Vysoká škola na základe európskych štandardov 

vzdelávania (2012-2014); Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v Dubnickom 

technologickom inštitúte; Manažér služieb v automobilovom priemysle; a Dobudovanie 

infraštruktúry pre podporu vedy a výskumu na Dubnickom technologickom inštitúte 

so zameraním na znalostné technológie a energetiku. Vysokou školou je tiež vydávaný vedecký 

časopis Acta Educationis Generalis.  

 

Verejný a neziskový sektor 

Mesto Trenčín  

Výskum v rámci mesta Trenčín sa realizuje predovšetkým na pôdach univerzít a v už uvedených 

podnikoch, ktoré v meste sídlia. Aj samotný Trenčín však vystupuje ako participant v aktuálne 

prebiehajúcom projekte MAKING-CITY, ktorý koordinuje španielska nadácia Cartif. MAKING-

CITY sa zameriava na vývoj nových integrovaných stratégií, ktorých cieľom je transformácia 
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mestského energetického systému na mestá s nízkym obsahom uhlíka. Projekt sa bude 

zaoberať metodikami na podporu miest v ich dlhodobom mestskom plánovaní smerom 

k adekvátnej energetickej transformácii, čím sa pripraví pôda pre proces plánovania, 

implementácie a rozširovania.   

 

Inovatívne súkromné firmy 

SAE-Automation (Nová Dubnica) 

Od roku 1995 pôsobí v Novej Dubnici firma SAE-Automation, ktorá sa pôvodne zameriavala 

na vývoj zákazníckeho softvéru a firmvéru. V súčasnosti sa firma venuje vývoju vlastných 

softvérových produktov. SAE-Automation sa aktívne zapájala do medzinárodných výskumných 

projektov, v 6.RP to bol projekt Zosieťované riadiace systémy odolné voči poruchám, v 7.RP 

Platforma pre vývoj heterogénnych systémov s oportunistickým chovaním. V Horizonte 2020 

participovala firma na projekte Flex4Grid, ktorého cieľom bolo vytvorenie nového konceptu 

riadenia flexibility dopytu a generovania prosumerov, využívania cloud computingu pre správu 

rozvodnej siete a otvorenia infraštruktúry DSO pre služby agregátora.  

 

MaSaTECH (Stará Turá) 

Výskumná spoločnosť MaSaTECH, ktorá vznikla v roku 2013 v univerzitnom prostredí FIIT STU, 

je zameraná na výskum a vývoj produktov IMS1 elektrometrov s vysokým rozlíšením 

a citlivosťou. Spoločnosť vyvinula spektrometer Advanced IMS, niekoľko vzorkovacích 

modelov umožňujúcich analýzu a detekciu chemických zlúčenín v plynných tuhých látkach 

v kvapalných fázach. V rokoch 2016-2019 participovala MaSaTECH na projekte z akčného 

programu MCSA-ITN pod vedením The University of Birmingham s názvom IMPACT.  

Zámerom IMPACT bolo vytvorenie medziodvetvovej a multidisciplinárnej výcvikovej siete 

SCIMS2. V súčasnosti participuje na projekte RISEN, ktorý sa venuje vývoju a demonštrácii 

bezkontaktných, nedeštruktívnych, automatizovaných senzorov na identifikáciu, výber a 

označovanie stopových materiálov. Taktiež je cieľom RISEN aj spracovanie a odoslanie 

získaných údajov in-situ v reálnom čase  do systému vyšetrovania 3D scény rozšírenej 

kriminality na vytvorenie interaktívneho 3D modelu scény s pozíciou a označením stôp a 

relatívnych výsledkov analýzy na mieste. 

 

 
1 inteligentný merací systém  
2 mäkká chemicko-ionizačná hmotnostná spektrometria 
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Matador Industries (Dubnica nad Váhom) 

Matador industries situovaný v Dubnici nad Váhom je súčasťou nadnárodnej spoločnosti 

založenej v roku 1905, ktorá sa pôvodne venovala výhradne výrobe gumárenských produktov.  

O 45 rokov neskôr bol v Púchove založený podnik na výrobu pneumatík a podnik sa stal 

významným výrobcom pneumatík CEE z pohľadu veľkosti aj inovatívnosti. Svoju gumárenskú 

divíziu podnik v roku 2007 predal spoločnosti Continental AG a Matador sa transformoval 

na dodávateľa TIER 13 v automobilovom priemysle. Matador poskytuje služby z oblastí dizajnu, 

inžinieringu, sériovej výroby štrukturálnych komponentov, priemyselnej automatizácie a výroby 

lisovacích nástrojov pre popredných výrobcov automobilov v Európe. Spoločnosť sa aktívne 

podieľa aj na výskumných projektoch v automobilovom priemysle. Matador riešil niekoľko 

projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, ktoré sa zameriavali 

na zvýšenie inovačných kapacít podniku, zvýšenie kvalifikácie a odbornosti zamestnancov či 

zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov podniku. V súčasnosti rieši Matador 

v spolupráci s Žilinskou univerzitou a spoločnosťou VIPO projekt zameraný na výskum a vývoj 

modulárnych rekonfigurovateľných výrobných systémov s využitím princípov Smart Industry. 

Taktiež bol zapojený do medzinárodného teamingového projektu vedenom Slovenskou 

technickou univerzitou, ktorého cieľom bolo vytvorenie centra excelentnosti SlovakION, 

zameraného na výskum technológií iónových lúčov a plazmy v materiálovom inžinierstve 

a nanotechnológiách. Cieľom projektu je aj prenos inovácií a úzka interajcua s regionálnym 

priemyslom, ktorá prispieva k ekonomickému rozvoju Slovenska.  

 

Virtual Reality Media (Trenčín) 

Návrhom, vývojom a výrobou moderných simulátorov, výcvikových a vzdelávacích systémov 

na báze virtuálnej reality sa venuje firma Virtual reality media, pričom pôvodne bol podnik 

zameraný na predaj softvérov a počítačovej techniky. Už v roku 1995 realizovala firma zákazku 

pre Ministerstvo obrany SR, ktorou bol simulátor Full Mission lietadla MiG-29. Produkty firmy 

sú určené pre vojenské aj civilný letectvo. Od roku 2019 participuje Virtual reality media 

na medzinárodnom projekte z akčného programu MSCA-RISE-2018 s názvom WrightBros. 

Cieľom tohto výskumného programu je vývoj prototypu profesionálneho letového simulátora 

NewTechnology, na ktorom spolupracujú tímy Sliezskej technickej univerzity v Poľsku, rakúskej 

spoločnosti LG Nexera vyvíjajúcej softvéry a tím slovenskej firmy Virtual reality media. Práca 

na dosiahnutí vedeckých cieľov v multidisciplinárnom projekte WrightBros sa opiera 

o pokročilé spracovanie obrazu, rozpoznávanie vzorov, získavanie a spracovanie vedomostí, 

 
3 Dodávateľ úrovne 1 – spoločnosti, ktoré dodávajú diely alebo systémy priamo finálnym 
výrobcom vozidiel.  
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metódy inteligentnej diagnostiky, technológie rozšírenej reality a modely simulácie 

aerodynamiky.  

 

Biomila (Rudník) 

Spoločnosť Biomila sa venuje produkcii a spracovaniu pšenice špaldovej v systéme 

ekologického poľnohospodárstva. Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka 

bol spolufinancovaný projekt Inovácia a rozšírenie výroby špaldových múk a krupíc tradičnou 

technológiou mletia, ktorého cieľom bolo zvýšenie konkurencieschopnosti podniku 

prostredníctvom rozšírenia výroby, zavedením výroby nových produktov či zvýšenie 

efektívnosti výrobného procesu. V súčasnosti participuje Biomila aj na projekte Horizontu 2020 

ECOBREED. Cieľom Ecobreed je zvýšenie dostupnosti osív a odrôd pre ekologický sektor, 

zvýšenie šľachtiteľských aktivít pre ekologickú a nízkopríkonnú rastlinnú výrobu, identifikácia 

genetických a fenotypových variácií v morfologických, abiotických alebo biotických 

toleranciách/rezistenciách a vlastnostiach nutričnej kvality či vyhodnotenie potenciálu 

genetických variácií pre lepšie získavanie živín.  

 

Pistonpower (Považská Bystrica) 

Pistonpower je inovatívnym technologickým startupom s pôsobiskom v Nemecku 

a na Slovensku, ktorá sa venuje vysokotlakovým riešeniam pre hydraulické valce. Na Slovensku 

má firma strojársky a výrobný závod v meste Považská Bystrica. V roku 2016 získala spoločnosť 

podporu v podobe grantu z OP Výskum a inovácie určeného na zvýšenie 

konkurencieschopnosti podniku zavedením originálneho inovatívneho produktu. V období 

rokov 2018-2019 participoval Pistonpower na medzinárodnom projekte akcelerátora EIC 

s názvom Prelomové hydraulické riešenie na zvýšenie produktivity, zvýšenie energetickej 

účinnosti a zníženie emisií v ťažkých priemyselných aplikáciách, skrátene Smart Cylinder, ktorý 

plynule nadviazal na spoluprácu konzorcia talianskej firmy Idraulica Sighinolfi s Pistonpower 

z roku 2016. Smart Cylinder predstavuje novú generáciu hydraulických systémov, ktoré 

optimalizujú prevádzkovú efektívnosť. Cieľom projektu bolo priviesť na trh novú generáciu 

hydraulických systémov, ktoré optimalizujú prevádzkovú efektívnosť. Vďaka internému 

vložkovému zosilňovaču sa tlak vo valci automaticky zvyšuje vždy keď je potrebná veľká sila. 

Vo vnútri valca pritom zostáva vysoký tlak, čo eliminuje potrebu vysokotlakových riešení a 

umožňuje zmenšenie rozmerov valca. Výsledkom je, že Smart Cylinder dodáva podobnú 

prítlačnú silu s nižšou hmotnosťou a rozmermi valca, čo ponúka odberateľom vyššiu 

produktivitu, príležitosť ušetriť náklady a znížiť dopad na životné prostredie. 
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Bonfiglioli Slovakia (Považská Bystrica) 

Bonfiglioli je nadnárodnou spoločnosťou, ktorá vznikla z rodinnej firmy v Taliansku. Firma 

pôsobí v oblasti strojárskej výroby, montáže, konštrukcií, výroby náhradných dielov, 

prevodových skríň a najmä výroby prevodoviek. V súčasnosti je Bonfiglioli súčasťou 

medzinárodného projektu knowlEdge, ktorý sa zaoberá potrebou nových riešení umelej 

inteligencie, infraštruktúry správy údajov a transformáciou výmeny poznatkov. Umelá 

inteligencia predstavuje softvérový motor pre štvrtú priemyselnú revolúciu, ktorá mení spôsob 

nášho života a práce. Komplexné technológie a nedostatok kvalifikovaných talentov sú však 

prekážkami v rozvoji umelej inteligencie, a tým zvyšujú kvalitu výrobkov a udržateľnosť 

podnikania. Snahou projektu je kombinovať inovatívne technológie správy údajov, analýzy 

údajov a riadenia znalostí. Dvanásť partnerov zo siedmych európskych krajín vytvorilo pre účel 

projektu konzorcium a spoločne sa budú usilovať o naplnenie jeho cieľov, pričom jeho riešenie 

bude testované a hodnotené v troch výrobných odvetviach.  

 

 

Elektrotechnický výskumný a projektová ústav (EVPÚ) (Nová Dubnica) 

EVPÚ sa venuje výrobe, výskumu a vývoju, servisu a obchodu elektrokomponentov 

pre automobilový priemysel, mechatronické systémy, prúdové zdroje a systémy obranného 

priemyslu. Ústav sídliaci v Novej Dubnici aktívne riešil projekty spolufinancované z národných 

grantových systémov APVV, operačných programov Výskum a vývoj, Integrovaná 

infraštruktúra, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a projekty financované MŠVVaŠ SR. 

Ako partner sa ústav spolupodieľal aj na vybudovaní Kompetenčného centra pre výskum a 

vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení, kde spojili svoje úsilie 

pod vedením Jesseniovej lekárskej fakulty UK aj partneri ako Žilinská univerzita, Univerzita P. 

J. Šafárika v Košiciach a spoločnosť KONŠTRUKTA. V súčasnosti ústav rieši v rámci APVV 

Výskum možností zvýšenia disponibility napájacích sietí tvorených statickými výkonovými 

meničmi, Výskum a vývoj bezodpadovej technológie pre dekompozíciu a selekciu nežiaducich 

zložiek z procesného plynu generovaného splynovacím zariadením, Nanokvapaliny 

v elektrotechnike (Prijímateľ: Ústav experimentálnej fyziky SAV). Spolufinancovaný 

ministerstvom školstva je Výskum a vývoj vysoko efektívnych energetických zdrojov a 

technológií pre dopravné systémy s využitím princípov Industry 4.0 a z OP Integrovaná 

infraštruktúra je to Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných 

komponentov dopravných prostriedkov. Ústav sa pravidelne zúčastňuje aj na Medzinárodnom 

veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB, kde za svoje výrobky získal už niekoľko 

ocenení Grand Prix. V roku 2014 získal EVPÚ prvé miesto v Cene ministra hospodárstva v rámci 

Inovatívneho činu roka za technologickú inováciu udelenú za Technologický komplex 

pre spracovanie zmesového komunálneho odpadu. O dva roky neskôr bolo ústavu udelené 
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druhé miesto v Inovatívnom čine roka za výrobkovú inováciu Viacsystémového meniča 

pre napájanie chladiarenských kontajnerov. 

 

VIPO (Partizánske) 

Prievidzská firma VIPO sa venuje výskumu, vývoju a výrobe strojov a elektronických systémov. 

Firma založená v roku 1974 sa postupne transformovala z podniku vyrábajúceho stroje 

pre obuvnícky priemysel na oblasť strojno-technologických systémov pripravujúcich 

komponenty pneumatík a stroje určené na opracovanie a montáž komutátorových uhlíkových 

kief pre elektrické motory. Firma sa venuje aj chemickému výskumu, a to najmä chémii 

gumárenskej a adhezívnej. Ďalšou oblasťou pôsobenia VIPO je skúšobníctvo a polyméry 

kožiarenského, galantérneho a obuvníckeho priemyslu. Podnik bol zapojený do projektov 

financovaných z operačných programov Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Výskum 

a vývoj. Dva z projektov z OP Výskum a vývoj boli realizované v spolupráci s gumárenskou 

spoločnosťou VEGUM. Prvý z nich, s názvom Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a 

recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle, bol 

realizovaný v rokov 2012-2014. Druhý projekt, Výskum fyzikálno-mechanických vlastností 

technickej gumy dôležitých pre automatizáciu a robotizáciu procesov jej výroby a spracovania, 

riešia spoločnosti v súčasnosti a jeho tromi hlavnými aktivitami sú priemyselný výskum, 

experimentálny vývoj a ochrana práv duševného vlastníctva.  

 

Environmental Institute (Koš) 

Environmentálny inštitút pôsobiaci v obci Koš je manažérskou, výskumnou a konzultačnou 

spoločnosťou, ktorej odborní zamestnanci participovali na desiatkach projektov financovaných 

národnými grantovými systémami, ako aj významných medzinárodných projektoch ako 

napríklad projekty ANALEACH (INCO-Copernicus), TAQC WFD (Marie Curie-Skłodowska), 

AWACSS, TRAP-NAS, WARP , WEKNOW, VIRM (5. RP), AQUATERRA, NORMAN, EAQC-WISE 

a SOCOPSE (6. RP), SOLUTIONS (7. RP) či v rokoch 2014-2018 na dvoch významných 

projektoch COST. Aktuálne participujú odborníci z Environmentálneho inštitútu na projekte 

PRORISK - Najlepší odborníci na hodnotenie chemických rizík pre maximálny prínos 

pre ekosystémové služby a LIFE APEX - Systematické využívanie údajov o kontaminujúcich 

látkach od vrcholových predátorov a ich koristi v hospodárení s chemikáliami. Spoločnosť sa 

zaoberá integrovaným manažmentom povodí, tvorbou plánov vodohospodárskeho 

manažmentu a implementáciou súvisiacich politík, monitorovacími a posudzovacími 

činnosťami a mnohými ďalšími. Súčasný výskum sa sústredí na hodnotenie rizika vznikajúcich 

látok v životnom prostredí na podporu rámcovej smernice o vode, novými látkami a 

identifikáciou neznámych organických znečisťujúcich látok vo vzorkách životného prostredia. 
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V roku 2003 bol Environmentálny inštitút vymenovaným aj za európske stredisko excelentnosti 

v sektore pitnej vody. 

V projekte ANSWER sa školila nová generáciu mladých výskumníkov v oblasti 

opätovného používania odpadových vôd. Inovatívne chemické, mikrobiologické, 

toxikologické a modelovacie nástroje a nové procesné inžinierstvo tvorili vedecké a výcvikové 

jadro inovatívnych výskumných projektov a školení. Projekt prispel k pochopeniu životného 

cyklu antibiotík a ich rezistencie prenesenej z odpadových vôd do životného prostredia a ľudí 

prostredníctvom pôdy, podzemných a povrchových vôd a plodín.  

Mladí vedci v rámci projektu PRORISK rozvíjajú a integrujú mechanistické porozumenie, 

hĺbkové analýzy chemicko-biologických interakcií a expozícií a fungovanie ekosystémov, 

s cieľom byť schopní kriticky vyhodnotiť spoľahlivosť predpovedí rizika a vyhodnotiť sociálno-

ekonomické náklady na poškodenie životného prostredia. PRORISK umožňuje mladým 

vedcom vyvinúť kritickú schopnosť syntézy procesov na rôznych úrovniach biológie a v rôznych 

mechanistických, ekosystémových a sociálno-ekonomických koncepciách.  

V projekte BIO2G si kládla spoločnosť za úlohu vyvinúť novú biorafinérsku technológiu 

na výrobu ekologicky nezávadného biopaliva druhej generácie (biobutanol) a biorozpúšťadiel 

(bioacetón, bioetanol) z ligno-celulózových surovín. Cieľom projektu bolo znížiť skleníkové 

plyny nahradením surovín na báze potravín alebo krmív nepotravinovými surovinami a overiť 

uskutočniteľnosť a udržateľnosť technológie v pilotnom závode. 

 

ZTS – Výskum a vývoj (Dubnica nad Váhom) 

Hlavnou oblasťou pôsobenia akciovej spoločnosti ZTS – Výskum a vývoj, sídliacej v Dubnici 

nad Váhom, sú rekonštrukcie vodných elektrární, navrhovanie malých vodných elektrární a ich 

údržba, ako aj inžinierske činnosti v strojárskej výrobe v oblasti energetiky so špecializáciou 

na vodné hospodárstvo a jadrovú energetiku. V ZTS sa venujú projekciám technologických 

zariadení, konštrukciami a aplikovanému výskumu. Od roku 2005 je ZTS dcérskou 

spoločnosťou firmy STM POWER a aktívne sa zapája do národných aj medzinárodných 

projektov najmä v oblasti energetiky. V rokoch 2014-2015 úspešne realizovala projekt 

Vybudovanie technologického pracoviska na výrobu vysoko sofistikovaných kontajnerov, ktorý 

bol spolufinancovaný z NFR. Významné sú aktivity spojené s výskumom a vývojom batérií 

v rámci projektov IPCEI4, konkrétne IPCEI European Battery Innovation – EuBatIn, ktorých 

zámerom je vybudovanie technologickej samostatnosti v segmente batérií. ZTS v súčasnosti 

rieši projekt Production of second-life battery modules, zaoberajúceho sa produkciou 

batériových modulov z použitých batérií z elektromobilov, ktorý v rámci segmentu batérií 

napĺňa aj jeden z cieľov hodnotového reťazca, a to „Recyklácia a udržateľnosť“.  

 

 
4 Významné projekty spoločného európskeho záujmu 
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Konštrukta Defence (Dubnica nad Váhom)  

V Dubnici nad Váhom pôsobí výskumno-vývojová a výrobná organizácia, ktorá je spoločne 

s pobočkou v Moldave nad Bodvou súčasťou spoločnosti Konštrukta Trenčín, ktorá vznikla 

v roku 1953 z pôvodnej zbrojnej výroby Škody Plzeň. Činnosť podniku Konštrukta Defence 

prináša inovatívne konštrukčné návrhy a expertízy v zbraňovej a muničnej oblasti, 

elektronických systémoch, skúšobníctve a v civilných výskumno-vývojových programoch. 

Kompetencie a odborné schopnosti zamestnancov sa osvedčili najmä v obrannom priemysle, 

pre ktorý boli vyvinuté, modernizované alebo upravené produkty pre klientov v celom svete. 

V podniku sú aktuálne riešené dva projekty podporené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. Prvý z nich nesie názov Nové metódy pre zlepšenie diagnostiky, prevencie a liečby 

kardiovaskulárnych ochorení so zameraním na oxidačný stres. Ochrana pred radiáciou 

indukovaným poškodením srdca. Reperfúzne poškodenie – transplantácia srdca, ktorého 

partnerom je Centrum experimentálnej medicíny SAV Bratislava. Druhý rieši Konštrukta 

Defence spolu s Fakultou špeciálnej techniky TNUAD, a to Zvýšenie pevnostných vlastností 

vybraného komponentu špeciálnej techniky pri súčasnom zachovaní optimálnej úrovne 

plastických vlastností. Ministerstvom obrany SR je spolufinancovaný projekt Nanokompozitný 

keramický materiál pre balistickú ochranu, na ktorom spolupracuje Ústav materialového 

výskumu SAV Košice.  
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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V NITRIANSKOM KRAJI 
 

Výrazne poľnohospodársky charakter v rámci Slovenska má práve Nitriansky kraj. 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 
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riešila projekt COSMOS-Fenix zaoberajúci sa opätovným použitím nebezpečného 

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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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 

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.  
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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 

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 
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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 

komunitami iniciovaním a koordináciou konvergencie a synergie miestnych, regionálnych a 

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

vedeckej konferencie J. Selyeho. 
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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 

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.  
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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 

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.  
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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 

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 
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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 HME5 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. 

 

 
 

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 

 
5 Vodíková kovová energia 
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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. 

 

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 
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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 

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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ŽILINSKÝ 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bezpečnosť a krízové riadenie
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DO HORIZONT 2020
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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V ŽILINSKOM KRAJI 
 

Žilinský kraj je tradične sídlom výskumu v oblasti technických vied zameraných primárne 

na dopravu (cestnú, železničnú, vodnú a leteckú) a inteligentné dopravné systémy, 

elektrotechniku, telekomunikácie, informatiku, informačné a komunikačné technológie, 

strojárstvo, robotiku, energetiku a stavebníctvo. Za historicky hlavného iniciátora výskumno-

vývojových činností vo väčšine vyššie uvedených oblastí možno považovať Žilinskú univerzitu 

v Žiline a s ňou previazané inštitúcie. Tie v priebehu času vznikli v symbióze so zameraním 

univerzity alebo predstavovali ďalší vývojový krok, kedy sa výskum a vývoj na základe 

požiadaviek trhu a dopytu spoločnosti presunul do fáze inovácií a na základe výskumných 

a vzdelávacích aktivít vyvíjaných na univerzite následne došlo k založeniu súkromných firiem, 

ktoré vychádzali z osobných ambícií učiteľov a absolventov tejto významnej slovenskej 

univerzity.  

Považie je synonymom tradície v oblasti strojárskej výroby a zbrojného priemyslu. Je 

preto prirodzené, že výskumné aktivity nachádzajú uplatnenie aj v tomto segmente. Založenie 

technologickej firmy na Liptove, ktorá vyvíja a vyrába detektor chemických a biologických látok 

v ovzduší, primárne určený pre potreby ozbrojených síl a v poslednom období aj civilnej 

ochrany a ochrany životného prostredia, potvrdzuje ľudský potenciál v tomto segmente. 

Významné postavenie má aj samotný výskum podporujúci civilnú ochranu, ktorý je 

podporovaný jednak verejnými ale aj súkromnými subjektami.  

Žilinský kraj je rovnako typický aj pre svoje zameranie na lekárske vedy, ktoré dlhoročne 

reprezentuje Jesseniova lekárska fakulta v Martine ako súčasť univerzity Komenského 

v Bratislave a jej vedecký park BioMed Martin. Z tohto pohľadu je významné aj previazanie 

lekárskej fakulty s Univerzitnou nemocnicou Martin a záujem zahraničných študentov 

o štúdium na tejto lekárskej fakulte. 
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Univerzity a vysoké školy 

Žilinská univerzita v Žiline 

Žilinská univerzita v Žiline, založená v roku 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení 

technického v Prahe ako Vysoká škola železničná, pozostáva zo siedmich fakúlt (Fakulta 

prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a 

informačných technológií, Stavebná fakulta, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta 

riadenia a informatiky a Fakulta humanitných vied). Ďalej ju tvorí osem centier excelentnosti 

reprezentujúcich organizácie výskumu a vývoja, ktoré sú zapojené do medzinárodnej vedecko-

technickej spolupráce s pridanou hodnotou pre európsky výskumný priestor, štyri 

kompetenčné centrá, tri centrá APVV - SUSP (podpora spolupráce univerzít a SAV 

s podnikateľským prostredím), Univerzitný vedecký park, Výskumné centrum Žilinskej univerzity 

v Žiline a v rámci štruktúry rektorátu univerzity oddelenie medzinárodných výskumných 

projektov – ERAdiate+. V oblasti vedy a výskumu je Žilinská univerzita zapojená do riešenia 

takmer 200 domácich a 65 zahraničných vedeckých projektov a ročne organizuje približne 60 

vedeckých a odborných podujatí. Odborný profil univerzity tvoria doprava (cestná, železničná, 

vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, 

elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, 

manažment a marketing, strojárstvo, materiály a technológie, robotika, konštruovanie strojov 

a zariadení, energie, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, 

požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda a vysokohorská biológia. 

Žilinská univerzita sa k decembru 2020 môže pýšiť titulom jedinej univerzity 

na Slovensku, ktorá koordinuje medzinárodný výskumný kolaboratívny projekt programu 

Horizont 2020. Projekt MoTiV je realizovaný medzinárodným tímom umiestneným na oddelení 

medzinárodných výskumných projektov – ERAdiate+ a zaoberá sa hodnotou cestovného času 

nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska motivácie, preferencií a správania sa jedinca 

v širšom ponímaní konceptu blahobytu s cieľom čo najlepšie využiť svoj čas.  

Ďalšie medzinárodné výskumné projekty realizované na univerzite sa zaoberajú 

vývojom kľúčových technológií pre oblasť železničných vozidiel ako súčasti dlhodobej stratégie 

rozvoja koľajových vozidiel; prípravou prostredia pre urýchlené uplatnenie vysoko 

automatizovaných a autonómnych systémov v oblasti mobility v automobilovom, leteckom, 

železničnom a námornom priemysle, ako aj v oblasti zdravotnej starostlivosti; identifikáciou 

zručností a kompetencií potrebných pre budúcich zamestnancov v doprave pri súčasnom 

zadefinovaní nových školiacich metód a nástrojov na ich splnenie; v oblasti letectva 

definovaním, konsolidovaním a validovaním dodatočných bezpečnostných nástrojov, ktoré 

majú za cieľ zmierniť riziko vniknutia na dráhu a všeobecného výskytu incidentov a nehôd 

zahŕňajúcich lietadlá; špecifikáciou a rozvojom nových technológií s cieľom podporovať a riadiť 

prevádzkové služby, ako napríklad manažment 4-rozmerných trajektórií letov v budúcom 
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systéme riadenia letovej prevádzky; prípravou „vodičov“, cestujúcich a prevádzkovateľov 

vozidiel budúcnosti na prijímanie a používanie prepojených, kooperatívnych a 

automatizovaných spôsobov dopravy; návrhom a vývojom komunikačnej platformy na riadenie 

prepojenia s rôznymi službami (multimodálne operačné systémy) podporujúcimi aplikácie 

riadenia dopravných systémov; integráciou a harmonizáciou rozmanitých informácií 

o železničnej doprave, verejnej doprave, zdieľaní jázd a crowdsourcingu v sociálnom 

ekosystéme v reálnom čase, čo používateľom umožní porovnávať a vyberať z viacerých 

možností / služieb podľa ich preferencií, čím bude cestovanie globálne udržateľnejšie 

a priaznivejšie pre jednotlivcov; transformáciou dopravnej politiky v prospech zmeny 

paradigmy v oblasti mobility, ktorá sa opiera o víziu udržateľnosti a zohľadňuje rastúce obavy 

o zmenu klímy.  

 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave  

Jesseniova lekárska fakulta je jednou z troch lekárskych fakúlt verejných vysokých škôl 

v Slovenskej republike. V roku 1969 bola zriadená ako samostatná fakulta, ktorá je integrálnou 

súčasťou Univerzity Komenského. V oblasti výskumu a vývoja je fakulta profilovaná do 4 

komplexných výskumných oblastí: onkológia, molekulová biológia, neurovedy a respirológia. 

Vedecko-výskumná činnosť fakulty sa zoskupila okolo štyroch centier: Martinské centrum 

pre biomedicínu, Centrum translačnej medicíny, Centrum experimentálnej a klinickej 

respirológie a Centrum excelencie pre perinatologický výskum. 

Pôsobia tu tri špičkové vedecké tímy s vysoko nadpriemernými výsledkami 

v slovenskom meradle, ktoré sa významne presadili aj v medzinárodnej vedeckej oblasti: 

Martinská výskumnú skupina v oblasti neurologických a nádorových ochorení; Poruchy 

metabolizmu a hemostázy v tehotenstve; Kardiorespiračný systém a viscerálna bolesť.   

Na fakulte sa v prevažnej miere riešia národné projekty z grantových agentúr VEGA a 

KEGA financovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

grantov Agentúry na podporu výskumu a vývoja, grantov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky, grantov Univerzity Komenského a projektov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja. V projektoch financovaných inou domácou alebo zahraničnou inštitúciou dominuje 

individuálne zastúpenie pedagogických a vedeckých pracovníkov fakulty. 

 

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (Liptovský 

Mikuláš) 

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) je štátnou vysokou 

školou so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Koncepcia AOS v oblasti vedy a techniky je 

podmienená charakterom rezortnej štátnej vysokej školy a výskum a vývoj je zameraný hlavne 

na podporu bezpečnosti a obrany SR a rozvoj spôsobilostí ozbrojených síl SR v rámci 
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bezpečnostnej komunity štátu. Prioritne preto rieši projekty výskumu a vývoja, ktorých 

zadávateľom je Ministerstvo obrany SR, a ktoré ich financuje zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom svojej kapitoly. Akadémia sa zúčastnila riešenia dvoch projektov 

financovaných Európskou obrannou agentúrou - Sofistikované informácie pre úspech misie 

(SIMS) a Inteligentné ovládanie nepriateľských rádiokomunikácií (ICAR). Hlavným cieľom 

projektu SIMS je navrhnúť systém na podporu rozhodovania, ktorý bude v rámci mierových 

misií, využiteľný pri plánovaní operácií, ich vykonávaní a pri príprave na mierové operácie. 

Projekt ICAR predpokladá štúdium a experimentálne vyhodnotenie návrhu vysoko 

efektívneho, reaktívne riadeného systému na rádiovom rozhraní (fyzickej vrstve) proti 

nežiaducemu využitiu komunikačných systémov - celulárnych GSM (Globálny systém 

pre mobilnú komunikáciu), PMR (Privátne Mobilné Siete) a SATCOM (Satelitné telefónne 

služby). Systém bude optimalizovaný na reálne definované situácie vo vybraných 

urbanistických a podobných prostrediach s viaccestným šírením signálu.  

V rámcových programoch inštitúcia realizovala projekt SAVELEC, ktorý riešil 

problematiku bezpečného ovládanie nespolupracujúcich vozidiel prostredníctvom 

elektromagnetických zariadení. Zameriaval sa na poskytovanie riešení pre externé zásahy 

smerujúce k bezpečnému ovládaniu vozidla bez akýchkoľvek následkov na osoby vo vnútri 

vozidla alebo iných osôb a objektov v okolí. 

 

Verejný a neziskový sektor 

ISEMI - Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie (Žilina) 

ISEMI je neziskovou organizáciou, ktorá predstavuje profesionálnu platformu združujúcu 

bývalých aktívnych policajtov a dôstojníkov národnej bezpečnosti, vojakov, odborníkov 

v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia z celého sveta s potrebnou bezpečnostnou 

previerkou a dlhodobými skúsenosťami v prevencii kriminality, v oblasti boja proti terorizmu a 

CBRN-E hrozieb, boja s organizovaným zločinom, environmentálnou kriminalitou, boja proti 

obchodovaniu s ľuďmi, počítačovej kriminalite a pašovaniu drog. Projekty, ktoré ISEMI 

implementuje sa priamo odrážajú v tejto charakteristike a v rámci programu Horizont 2020 ich 

organizácia implementuje šesť. Týmto sa zaraďuje na prvé miesto v počte získaných projektov 

v rámci tematickej oblasti Bezpečné spoločnosti programu Horizont 2020 na Slovensku. 

Projekt SYSTEM financovaný programom Horizont 2020 má za primárny cieľ dosiahnuť 

synergiu integrovaných smart snímačov a technológií pre bezpečné mestá a zvýšiť mieru 

úspešného pátrania po zločinoch. Okrem ISEMI reprezentujú Slovensko v projekte ďalšie 3 

slovenské subjekty. Slovenskí partneri participujú na vývoji dvoch senzorov, ktoré zabezpečujú 

priame informácie o hodnotách monitorovaného množstva produkovanej nebezpečnej látky. 

Prvý senzor priamo ukazuje prítomnosť monitorovaných prvkov a indikuje ich hladinu 

vo vybranom prostredí. Esenciálnou inováciou senzora je film (pastová elektróda), ktorý počas 
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monitorovania reaguje na konkrétnu vyhľadávanú zlúčeninu. Pre zvýšenie autonómnej 

existencie senzora sa plánuje použiť IoT6 systém LoRa7, ktorý zabezpečí nízku spotrebu energie 

pre fungovanie nainštalovanej SIM karty v zariadení. Takto môže byť inštalované zariadenie 

dlhšiu dobu v monitorovanom prostredí. Na identifikovanie nelegálnej výroby je aj ďalší senzor 

vo vývoji, ktorý používa 5 rôznych skúmaviek/trubíc na detekciu, čerpadlo na prívod vzduchu,  

a firmware na prenos signálu. Detekčné trubice je možné využiť k identifikácii známych a 

neznámych toxických látok napr. pri screeningu. Ich použitie je rozmanité a môže slúžiť 

pri kontrole ovzdušia, terénu, rôznych materiálov a ich povrchov, ale tiež ku kontrole 

kontaminácie vody alebo iných kvapalín.  

V projekte TARGET, ktorý sa orientuje na školenie bezpečnostných zložiek v rozšírenej 

realite participoval ISEMI na tvorbe celoeurópskej platformy obsahujúcej nové nástroje, 

techniky, obsahy pre školenia a posudzovanie zručností a kompetencií rôznych 

bezpečnostných zložiek. V rámci projektu bolo vypracovaných 6 tréningov, ktoré spolu 

s technickými a technologickými nástrojmi a zapracovaním „serious gaming“ v prostredí 

virtuálnej a/alebo zmiešanej/rozšírenej reality  umožňujú účastníkom tréningov definovanie 

rôznych taktických a strategických úloh s pripravenými scenármi, napr. taktické nasadenie 

strelných zbraní, ochrana majetku, hromadné demonštrácie, kybernetické útoky a CBRN 

incidenty.  

Projekt TERRIFFIC prináša postupnú zmenu v efektívnosti zasahujúcich tímov v prvej 

línii (First Responders – FR), teda počas prvých hodín incidentu s prítomnosťou rádiologického, 

jadrového či výbušného (RNE) materiálu. Výsledkom je znížená doba odozvy, menšie 

zdravotné a bezpečnostné riziká pre zasahujúci tím a zníženie potreby na prítomnosť ľudských 

kapacít počas zásahu v dôsledku vyššieho počtu automatizovaných procesov a lepších 

detekčných schopností pomocou mobilných zariadení. Pokročilá technológia so zmiešanou a 

rozšírenou realitou je využívaná na poskytovanie ad-hoc dostupných a neustále 

aktualizovaných informácií počas operácie. Osobitná pozornosť sa venuje štandardizácii 

s cieľom optimalizovať integráciu s existujúcimi a budúcimi riešeniami. 

Projektom DAREnet sa organizácia zapojila do podpory odborníkov v oblasti 

manažmentu povodní z rôznych disciplín. Účelom je prehĺbiť a rozšíriť spoluprácu v oblasti 

výskumu, vývoja a inovácií. DAREnet vytvára multidisciplinárnu komunitu odborníkov 

pôsobiacich v sieti organizácií civilnej ochrany s podporou širokej škály zainteresovaných strán 

z oblasti politiky, priemyslu a výskumu. Spoločne vytvárajú nadnárodný a interdisciplinárny 

ekosystém na podporu synergie, inovácií a ich využívania. Projekt je zameraný na oblasť 

povodia rieky Dunaj. 

Projektom ILEAnet spoločnosť prispieva k tvorbe a rozvoju  trvalo udržateľnej 

celoeurópskej siete organizácií a odborníkov v oblasti presadzovanie práva (LEA). Poslaním 

tejto siete a projektu je stimulovať schopnosti LEA ovplyvňovať, rozvíjať a využívať výskum, 

 
6 Internet of things 
 
7 Long Range - riešenie pre bezdrôtový prenos dát 
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vývoj a inovácie, ktoré sú užitočné a použiteľné pre tieto subjekty, a tým im pomôcť riešiť 

hlavné problémy, ktorým čelia. 

V projekte iProcureNet je hlavnou úlohou vybudovať sieť relevantných organizácií, 

ktoré podporia obstarávanie bezpečnostných riešení. Hlavnými cieľmi projektu sú 

koordinované zdieľanie a analýza trendov obstarávania zahrnutých v investičných plánoch, 

rozvoj spoločných a štandardizovaných postupov z technického, právneho a finančného 

hľadiska a vytvorenie procesov pre spoločné obstarávanie inovatívnych riešení, výskumných 

služieb a komerčných produktov v oblasti bezpečnosti. 

 

Inovatívne súkromné firmy 

CEIT (Žilina) 

Hlavným dôvodom vzniku spoločnosti CEIT v roku 2007 bola priaznivá situácia na trhu, ktorý 

umožnil komerčné využitie a transfer výstupov výskumu a vývoju v oblasti logistiky a robotiky 

realizovaného na Žilinskej univerzite v Žiline pred rokom 2007. Spoločnosť CEIT ako 

technologická spoločnosť sa tak stala inovačným partnerom priemyselných podnikov, ktorým 

prináša rast produktivity a efektivity vďaka orientácii na automatizáciu internej logistiky, 

optimalizáciu výrobných a logistických procesov či komplexné riešenia pre smart fabriky. 

V rámci vedecko výskumných a inovačných projektov spoločnosť implementovala sériu 

výskumných projektov. V medzinárodnom projekte financovanom EIT InnoEnergy8 realizovali 

projekt HYDEALIST, ktorý reflektoval potrebu rýchleho nabíjania bezobslužných ťahačov AGV9, 

ktorý slúži ako príklad využitia rýchleho nabíjania elektrických vozidiel vo všeobecnosti. 

Výstupom projektu je vytvorenie hybridného energetického systému s rýchlym nabíjaním a 

AGV s týmto hybridným energetickým systémom a rýchlym nabíjaním pre internú logistiku. 

Dané riešenie by mohlo byť použiteľné aj pre prepravu tovarov a cestujúcich v smart mestách 

alebo využiteľné pre vysokozdvižné vozíky na letiskách a prístavoch.  

Ďalšie výskumné aktivity sa týkajú návrhu inovatívneho systému pre testovanie 

logistických procesov v priemyselných organizáciách založeného na prepojení reálneho a 

virtuálneho sveta za pomoci počítačovej emulácie, tvorba prototypu nového autonómneho 

logistického vozidla  štvrtej generácie s vlastným navigačným a riadiacim systémom 

a nadradeným riadiacim systémom pre skupinu autonómnych logistických vozidiel 

využívajúcich prvky umelej inteligencie, tvorba univerzálneho senzorického systému 

zavedeného do produkčnej praxe a nasadzovanie unikátnych technológií pre dopravné 

prostriedky z hľadiska pohonu, akumulácie a distribúcie energie za účelom dekarbonizácie 

dopravy a dopravných systémov.   

 
8 EIT InnoEnergy- Accelerating sustainable energy innovations 
9 Automated Guided Vehicle 
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SEC  Technologies (Liptovský Mikuláš) 

SEC  Technologies s.r.o. je mladou technologickou spoločnosťou, ktorá bola založená v roku 

2015 v Liptovskom Mikuláši avšak vo svojich technologických riešeniach odzrkadľuje viac ako 

30-ročnú históriu v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť vyvinula aktívny diaľkový laserový 

detektor chemických a biologických látok v ovzduší, vrátane bojových chemických látok a 

toxických industriálnych chemikálií. Súčasťou tohto riešenia je aj vlastná LIDAR technológia, 

ktorá poskytuje spoľahlivé meranie nezávislé na vonkajších podmienkach s až 30 násobne 

väčšou citlivosťou ako konkurenčné technológie a dosahom do 6 km a 3D vizualizáciou 

plynného mraku. Detektor je v ovzduší okrem chemických zbraní ako napr. yperit a sarín 

schopný identifikovať aj prvky ako amoniak, ozón, PM5 a PM10, čím okrem využitia 

pre vojenské účely nachádza použitie aj v oblasti civilnej a environmentálnej bezpečnosti 

(detekcia zdrojov emisií, plynov v priemysle, meranie lokálneho znečistenia). Spoločnosť 

začiatkom roku 2021 získala 3 mil. EUR investíciu od Venture to Venture Fund a investorov 

platformy Crowdberry. Získaný kapitál plánuje SEC Technologies použiť na zvýšenie výrobných 

kapacít a expanziu na civilný trh. Vďaka získaniu financovania vytvorí SEC Technologies 

v najbližších dvoch rokoch v Liptovskom Mikuláši nové pracovné miesta, z nich polovica bude 

vo výskume a vývoji s vysokou pridanou hodnotou. 

 

Výskumný ústav dopravný (Žilina) 

Výskumný ústav dopravný, a.s., s dlhoročnou tradíciou a výskumným potenciálom v oblasti 

dopravy, sa v roku 2002 stal súkromnou akciovou spoločnosťou, pričom jeho korene siahajú 

vyše 60 rokov späť do minulosti. Počas svojho pôsobenia získal skúsenosti pri mnohých 

riešených odborných projektoch s národným a medzinárodným významom.  

Divízia výskumu a vývoja poskytuje svoje služby v cestnej, železničnej, vodnej, leteckej, 

verejnej osobnej a nemotorovej doprave. Zameriava sa prevažne na riešenie problematiky 

strategického a dopravného plánovania, inteligentných a integrovaných dopravných systémov, 

dopravných prieskumov a dopravného inžinierstva, vrátane spracovania mikro a makro 

dopravných modelov, ekonomického a finančného hodnotenia dopravnej infraštruktúry, 

merania a posudzovania vplyvu dopravy na životné prostredie, dôsledkov klimatických zmien 

a ich vplyvu na dopravné projekty, systémov manažmentu aktív správcov infraštruktúry, 

bezpečnosti dopravy, diagnostiky a pasportizácie dopravnej infraštruktúry a ďalších. 

V rámci programu Horizont 2020 spoločnosť participuje na riešení výskumnej úlohy 

projektu FUTURA, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života a bezpečnosť obyvateľov EÚ, ktorí žijú 

a pracujú v blízkosti železničných tratí, uvedením nového brzdového systému označovaného 

ako Divided Rail Freight Brake Disc na trh.  
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Kajo (Bytča) 

KAJO s. r. o. je slovenská konzultačná spoločnosť so sídlom v Bytči, ktorá prepája vedu 

so špičkovou technológiou. KAJO ponúka širokú škálu služieb súvisiacich predovšetkým 

s riadením rizika katastrof, „dolovaním dát“ a (geo) analýzou dát. Má dlhoročné skúsenosti 

s vývojom aplikácií a analytických nástrojov na podporu riadenia katastrof, vrátane systémov 

včasného varovania, rýchleho mapovania, modelovania, hodnotenia rizík a adaptácie. 

Spoločnosť KAJO aktívne vyvíja nástroje a nadväzujúce služby založené na programe 

Copernicus10 na podporu riadenia katastrof, ako napr. Sendai11. KAJO úzko spolupracuje 

s národnými a medzinárodnými organizáciami (napr. Copernicus, ECMWF12, ERCC13, JRC14, 

Červený kríž) a zúčastňuje sa medzinárodných odborných sietí, napr. Global Floods 

Partnership15. Spoločnosť vyvíja aktivity v programoch financovaných zo zdrojov EÚ a 

spolupracuje na  výskumných projektoch financovaných v rámci programu H2020 ( projekty 

Anywhere, E2MC, Operandum a Polirural). 

Cieľom projektu Anywhere bolo vytvoriť celoeurópsku platformu v oblasti 

viacnásobných hrozieb,  ktorá by mala poskytnúť lepšiu identifikáciu očakávaných dopadov 

vyvolaných počasím a ich umiestnenie v čase a priestore ešte pred ich výskytom. Platforma by 

mala podporovať rýchlejšiu analýzu a predvídanie rizík ešte pred vznikom mimoriadnej 

situácie, lepšiu koordináciu reakcií na mimoriadne situácie v teréne a pomôcť zvýšiť 

sebapripravenosť ohrozenej populácie. Pre tento účel sa využívajú výstupy z už financovaných 

projektov v oblasti pokročilých metód predpovedí  a modelovania dopadov počasia.  

V rámci projektu E2mC bol vyvinutý prototyp nového komponentu služby riadenia 

mimoriadnych udalostí Copernicus (EMS)16, ktorý bol navrhnutý tak, aby využíval možnosti 

analýzy sociálnych sietí a crowdsourcingu na vytvorenie nového produktu portfólia EMS. 

Účelom nového komponentu je zlepšiť včasné varovanie a presnosť geopriestorových 

informácií poskytovaných zložkám civilnej ochrany 24 hodín denne, 7 dní v týždni, počas celého 

cyklu krízového riadenia a najmä v prvých hodinách bezprostredne po mimoriadnej udalosti.  

Projekt OPERANDA si definoval za cieľ znížiť hydrometeorologické riziká na európskych 

územiach prostredníctvom spoločne navrhnutých, spoločne vyvinutých, nasadených a 

testovaných inovatívnych prírodných riešení  ako aj podporu ich obchodného využitia. Keďže 

zmiernenie dopadov hydrometeorologických javov využívaním prírodných riešení nie je 

adekvátne vedecky preukázané a na európskej úrovni nie je ani dostatočne koordinované, 

nedosahuje plný potenciál. Projekt sa zameriava na poskytnutie vedeckých dôkazov 

 
10 https://www.copernicus.eu/en 
11 https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030 
12 https://www.ecmwf.int/ 
13 https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en 
14 https://ec.europa.eu/jrc/en 
15 https://gfp.jrc.ec.europa.eu/ 
16Emergency Management Service  https://emergency.copernicus.eu/  
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o použiteľnosti prírodných riešení a najlepších postupov pri ich návrhu na základe 

participatívnych procesov. 

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 bude mať úžitok a v akom rozsahu, aké hnacie sily budú 

mať najväčší vplyv a aký vplyv budú mať na ľudí a využitie pôdy. Projekt PoliRural  má poskytnúť 

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

ako aj opatrení prijatých regionálnymi aktérmi na ich riešenie. 
 

Simcon (Žilina) 

Simcon, s.r.o. bola založená v roku 1997 a poskytuje konzultačné služby a vyvíja simulačné a 

optimalizačné softvérové nástroje pre racionalizáciu prevádzky dopravných logistických 

systémov.  Jej kľúčoví pracovníci sú úzko spätí so Žilinskou univerzitou v Žiline, čo firme Simcon 

umožňuje spájať prax s výsledkami teoretického výskumu európskej i svetovej úrovne 

v doprave, počítačovej simulácii, vývoji informačných systémov, operačnej analýze, logistike a 

počítačovej grafike. Spoločnosť vyvinula vlastný simulačný softvér Villon. Ten má využitie 

na tvorbu simulačných modelov dopravných logistických terminálov a experimentovanie 

s týmito modelmi, pričom využíva technológie ako napr. agentovo-orientovaná simulácia 

alebo 3D animácia (s využitím MS DirectX). Zároveň podporuje kompletný životný cyklus 

simulačnej štúdie, počínajúc vytvorením modelu (vrátane konverzie infraštruktúry z CAD 

súborov), cez experimentovanie s vytvoreným modelom až po vyhodnotenie výsledkov 

(užívateľsky definovateľný grafický výstup).  

Spoločnosť sa zúčastnila projektu OptiYard, financovaného z programu Horizont 2020, 

ktorý definuje zdokonalený informačný a komunikačný proces a simuluje inteligentné činnosti 

vlakotvorných staníc v reálnom čase. Za týmto účelom poskytuje automatizované 

optimalizačné algoritmy pre riadenie vlakotvorných staníc a využíva technický demonštrátor 

vo forme plne funkčného softvérového modulu.  
 

Scheidt & Bachmann Slovakia (Žilina) 

Spoločnosť bola na Slovensku založená v roku 1995 ako pobočka zahraničnej matky, ktorej 

história siaha až do 19. storočia, pričom podnetom pre vznik spoločnosti bolo stretnutie 

zorganizované na pôde Žilinskej univerzity v Žiline v roku 1995. Spoločnosť na Slovensku tvoria 

štyri divízie. Divízia Parking Solutions sa zaoberá vývojom automatizovaného systému 

starostlivosti o parkoviská ako alternatívy k manuálnej kontrole. Divízia Signalling Systems 

vyvíja v Žiline softvér, ktorý diagnostikuje železničné priecestia a riadi elektronické stavadlá.  
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Zamestnanci divízie Fare Colecting Systems v Žiline a Bratislave vyvíjajú softvér pre produkty 

FareGo a poskytujú pre ne technickú podporu a servis. V poslednej divízii Fuel Retail Solutions 

spoločnosť vyvíja nové systémy automatického predaja palív založené na cloude, ktoré 

umožňujú odberateľom spravovať čerpacie stanice čo najflexibilnejším spôsobom. 

V programe Horizont 2020 spoločnosť participuje na projekte SENSIBLE podaného 

v rámci mobilitnej schémy MSCA RISE17, ktorá umožňuje výmenu mladých a skúsených 

vedeckých pracovníkov na medzinárodnej a medzisektorovej úrovni, čím sa podporuje výmena 

poznatkov medzi výskumom a trhom. Cieľom projektu SENSIBLE je vyvinúť nové výskumné a 

inovačné prístupy k snímaniu informácií, ktoré slúžia na získanie a spracovanie veľkého 

množstva heterogénnych údajov v kontexte inteligentných budov, a to vybudovaním 

medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej siete pracovníkov v oblasti výskumu 

a inovácií, čo zabezpečí plynulú výmenu nápadov, odborných znalostí, údajov, testovacích 

miest a know-how. 

 

Pedal Consulting (Martin) 

PEDAL Consulting, založená v roku 2013 v Martine,  je manažérsko-poradenská 

spoločnosť so zavedenými sieťami vo všetkých členských štátoch EÚ, v širšej Európe, Eurázii, 

Afrike, Južnej Amerike a Spojených štátoch. Na propagáciu a posilnenie demokratických 

hodnôt a hospodárskeho rastu využívajú silu súkromného kapitálu a inovatívnych obchodných 

riešení s cieľom posilniť dlhodobý sociálny a ekonomický dopad, stabilitu, mier, odolnosť a 

prosperitu. Spoločnosť sa v programe Horizont 2020 zúčastnila 10 podporných projektov 

(CSA). 

Projekt Dandelion mal za cieľ propagovať prácu realizovanú v rámci inkluzívnych a 

inovatívnych spoločenských projektov na miestnej, regionálnej a európskej úrovni a to sériou 

inovatívnych komunikačných aktivít s cieľom informovať, vzdelávať a zabaviť širokú európsku 

populáciu, tvorcov politík, akademikov a médiá.  

V rámci projektu BIOWAYS sa vyvíjali propagačné a vzdelávacie materiály a realizovalo 

zapojenie verejnosti do aktivít projektu. Činnosti boli zamerané na podporu bio-priemyslu a 

potenciálu výrobkov z tohto odvetvia, pri súčasnom poukázaní na výhody, ktoré prinášajú. 

Medzi nástroje vyvíjané na dosiahnutie tohto cieľa patrí inovatívna platforma pre online 

spoluprácu, sociálna sieť, dostupná knižnica bio produktov, vývoj školiacich materiálov, 

workshopy, eConference, BarCamps a ďalšie. 

Hlavným cieľom projektu T2gE bolo prispieť k prechodu na ekologické hospodárstvo 

v Európe prostredníctvom organizácie medzinárodnej konferencie „Transition to a green 

economy“. 

 
17 Marie Skłodowska-Curie Actions – Research and Innovation Staff Exchange 
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Strategickým cieľom projektu HubIT bolo prispieť k vysokej úrovni európskeho 

výskumu a inovácií a zabezpečiť, aby inovácie súvisiace s IKT18, ktoré boli financované z H2020 

boli zodpovedné, inkluzívne a zamerané na zvrátenie nerovností. 

Projekt BIOVoices bol zameraný na zapojenie všetkých relevantných skupín (tvorcov 

politík, výskumných pracovníkov, podnikateľskej sféry a občianskej spoločnosti) s cieľom riešiť 

spoločenské, environmentálne a ekonomické výzvy súvisiace s bio výrobkami a aplikáciami 

s konečným cieľom poskytnúť akčný plán zameraný na výzvy zvyšovania povedomia občanov 

o bio výrobkoch.  

Cieľom projektu Altfinor bolo navrhnúť, vyvinúť a implementovať stratégiu budovania 

kapacít finančného ekosystému na poskytovanie a absorpciu alternatívnych foriem 

financovania (AF) pre inovačné MSP v krajinách južnej, strednej a východnej Európy. 

Projekt BIOBRIDGES je zameraný na zvýšenie predajnosti bio výrobkov zavedením 

úzkej spolupráce a partnerstva medzi odvetviami produkujúcimi bio produkty, vlastníkmi 

značiek a zástupcami spotrebiteľov. 

Cieľom projektu W4RES je využiť potenciál žien ako iniciátoriek zmien na akceptáciu 

obnoviteľnej energie pri vykurovaní a chladení stavebných objektov (trh, ktorý urgentne musí 

prejsť na OZE19). 

Transition2BIO bude pri svojej implementácii vychádzať z najrelevantnejších projektov 

a iniciatív financovaných EÚ s cieľom prispieť k implementácii aktualizovanej stratégie EÚ 

v oblasti biohospodárstva a podporiť prechod na udržateľnejšiu výrobu, spotrebu a životný 

štýl. 

 

OMNIA KLF (Kysucké Nové Mesto)  

OMNIA KLF, a.s. je strojárenská firma situovaná v Kysuckom Novom Meste s vyše 70 ročnou 

tradíciou, ktorá sa orientuje na výrobu výkovkov pre automobilový, železničný, ložiskový  

priemysel a priemysel veternej energie.   

V rámci programu Horizont 2020 spoločnosť participuje na riešení výskumnej úlohy, 

ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života a bezpečnosť obyvateľov EÚ, ktorí žijú a pracujú v blízkosti 

železničných tratí, uvedením nového brzdového systému označovaného ako Divided Rail 

Freight Brake Disc na trh. 

 

OFZ (Oravský Podzámok) 

OFZ, a.s. so sídlom v Oravskom Podzámku a s viac ako 60-ročnou históriou je diverzifikovaným 

výrobcom mangánových a kremíkatých ferozliatin, plnených profilov s rôznymi práškovými 

náplňami, kovového kremíka a vedľajších produkty z úletov a trosky. Spoločnosť patrí 

 
18 Informačné a komunikačné technológie 
19 Obnoviteľné zdroje energií 
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k najvýznamnejším dodávateľom ferozliatin pre oceliarsky a zlievarenský priemysel v regióne 

Strednej Európy, zameriava sa na stratégiu diverzifikácie portfólia výrobkov s vysokou pridanou 

hodnotou a presadzuje technológie a procesy bezodpadového hospodárstva. 

V programe Horizont 2020 je spoločnosť partnerom v projekte PREMA, ktorej cieľom 

je demonštrovať inovatívny súbor technológií (zahŕňajúcich rekuperáciu tepla a solárne 

technologické prístupy), ktoré umožňujú predbežné ošetrenie mangánových rúd, efektívnejšie 

využitie energetických a materiálových tokov a zníženie priamych a nepriamych emisií CO2 

spolu s SO2 a NOx. Cieľom projektu je zvýšiť flexibilitu, udržateľnosť a atraktívnosť odvetvia 

mangánových zliatin v Európe.  

 

Cassovia Life Sciences (Kysucké Nové Mesto) 

Cassovia Life Sciences je mladou slovenskou firmu so sídlom v Kysuckom Novom Meste, ale 

s presahom realizovaných aktivít v košickom regióne. Víziou spoločnosti je vytvoriť regionálne 

výskumné a inovačné centrum biologických vied, ktoré reprezentuje kompetencie súvisiace 

s biologickými vedami, výskumné a inovačné kapacity v rámci a okolo univerzitného mesta 

Košice (Cassovia) a v jeho cezhraničnom regióne. Túto víziu napĺňajú tvorbou kritického 

množstva vedeckých kompetencií a výskumných kapacít s cieľom umožniť generovanie nových 

vedomostí a poznatkov s potenciálom podporovať zdravie, predchádzať ochoreniam alebo ich 

liečiť.  

Spoločnosť sa v Horizonte 2020 zúčastnila projektu SKIN. Ide o iniciatívu v oblasti 

krátkych potravinových dodávateľských reťazcov. Cieľom projektu v danej oblasti bolo 

systematizovať a priniesť vedomosti odborníkom, podporovať a propagovať spoluprácu 

v rámci inovatívnej logistiky založenej na dopyte a poskytovať vstupy do tvorby relevantných 

politík.  

 

PerBiotiX (Kysucké Nové Mesto) 

PerBiotiX s.r.o. založená v máji 2020 je mladá technologická firma zaoberajúca sa 

problematikou modulácie črevného mikrobiómu. Spoločnosť je logickým vyústením 

dlhodobých aktivít zakladateľov na poli výskumu črevného mikrobiómu a medzinárodnej 

spolupráce vo forme organizácie najväčšej konferencie na svete zameranej na probiotiká, 

prebiotiká a črevný mikrobióm. Dlhodobým cieľom spoločnosti je prinášanie technológii 

zo sveta do regiónu strednej Európy, vývoj vlastných produktov a zvýšenie povedomia laickej 

a odbornej verejnosti o dôležitosti črevného mikrobiómu pre ľudské zdravie. Spoločnosť 

využíva formu „open innovation“ pre svoje aktivity a zapája aj iné subjekty, tak aby sa dokázal 

vytvoriť maximálny úžitok. Prvým produktom umiestneným na trhu boli vybrané 

personalizované probiotiká – iProbio. Tieto probiotiká predstavujú kvalitatívny skok 

v možnostiach úpravy mikrobiómu, keďže sa vyrábajú na mieru, a tým majú potenciál 
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poskytnúť výrazne vyšší pozitívny zdravotný účinok. iProbio slúži ako metóda cielenej 

modulácie mikrobiómu. 

Vlastný vývoj zabezpečuje spoločné výskumné pracovisko v rámci MEDIPARKu LF 

UPJŠ, kde sa využíva pokročilá infraštruktúra zameraná na výskum mikrobiómu. Výskumné 

aktivity sa zameriavajú na: (1) prevenciu a terapiu nozokomiálnych infekcií najmä clostridium 

difficile; (2) fekálnu autotransplantáciu mikrobiómu ako liečebnej metódy; (3) tvorba 

inovatívnych funkčných potravín. V rámci svojich aktivít chce PerBiotiX vytvoriť súbor metód 

na tvorbu funkčných potravín, ktoré budú vedecky otestované. 
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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI 
 

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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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. 

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 
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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.  

 

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 
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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.  

 

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. 
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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 

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, 
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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.  

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.  
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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.  

 

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 
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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 ASIC20 

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, RFID21, 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 

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 (uSD22) karty na trh, ktorá ponúka úplnú 

 
20 Application-Specific Integrated Circuit 
21 Radio-frequency identification 
22 micro Secure Digital 
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náhradu za klasickú NFC23 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 

pomocou vyvíjaného zariadenia ošetrí celý úľ, aby následne nedochádzalo k prenosu infekcie 

medzi včelami pri ich vzájomnom strete.  

 

  

 
23 Near-Field Communication 
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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V PREŠOVSKOM KRAJI 
 

Regionálny inovačný systém na severovýchode Slovenska je rozsahom najmenší. Ide o územie 

ležiace prevažne na hospodárskej periférii krajiny, napriek tomu, že jeho centrom je tretie 

najľudnatejšie mesto na Slovensku. Infraštruktúra sa tu viaže prevažne na inštitúcie vybudované 

v minulosti, vo verejnom sektore aj v hospodárstve. Tie si v priebehu uplynulých desaťročí 

prešli unikátnym vývojom a hlbokou premenou. Stopy ich cesty v súčasnej štruktúre výskumu 

a vývoja pozorujeme zreteľne. 

 Medzi aktivitami v akademickom sektore vyniká výskum v oblasti solárnej fyziky a 

bioetiky na Prešovskej univerzite. Prebieha tam vývoj hybridných matematických modelov 

prenosu tepla a hmoty v poréznych médiách. Výsledky majú uplatnenie v oblasti 

monitorovania a bezpečnostných systémov v jadrovej energetike a experimentov v jadrovej 

fyzike. Inštitút etiky a bioetiky rieši etické a morálne otázky v biotechnológiách, medicíne a 

ošetrovateľstve. Snaží sa o pokrok v oblasti profesijnej etiky biomedicínskych a zdravotníckych 

profesií. 

 Astronomický ústav SAV v Poprade sa podieľa na príprave nových zariadení 

na Kanárskych ostrovoch, ktoré môžu onedlho zmeniť súčasné chápanie javov súvisiacich 

s magnetickou aktivitou Slnka. Výsledkom by mali byť lepšie podmienky v oblasti zberu a 

spracovania údajov vo vysokom rozlíšení a širšia miera ich využitia. Slovenský tím je súčasťou 

siete pracovísk, ktoré sa sústredia na pozorovanie aj teoretický výskum. 

  V inovatívnom súkromnom sektore regiónu sú črty klastra okolo vývoja polymérov. 

Vyvíjané sú napríklad z biomasy či určené na textílie priateľskejšie k životnému prostrediu. 

V Nexis Fibers sa snažia inovovať životný cyklus textílií, dodať im schopnosť biologickej 

odbúrateľnosti. To by malo postupne znížiť znečisťovanie prostredia mikroplastmi 

pochádzajúcimi z degradácie textilných materiálov. Materiály na konci životnosti budú 

schopné biologickej recyklácie. V Chemosvit Fibrochem vyvíjajú polyméry opäť na báze 

biomasy. Ich kompozit sa využíva vo výrobe prototypov, dielcov v batožine, v automobilovom 

priemysle, v domácich spotrebičoch. Má potenciál v škále aplikácií, napríklad v stavebníctve, 

interiérovom dizajne, vo výrobe športového náradia. V Terichem Tervakoski vyvíjajú iné 

polymérne kompozity so zameraním na vhodnosť do súčiastok inteligentných elektrických sietí. 

Termoplastický materiál umožní efektívnejšiu výrobu káblov, zvýši prenosovú kapacitu a zlepší 

parametre využitia elektrickej energie aj spotreby materiálov. 

 V regióne identifikujeme aj zoskupenie podnikov, ktoré investujú do pokroku 

v precíznom riadení priemyslu novej generácie. Spinea vyvíja a vyrába portfólio presných 

aktuátorov v modulárnom prevedení a priamej spolupráci so svojimi zákazníkmi. Skúma 

súčasné možnosti zvyšovania efektivity v prevádzkovaní výrobných technológií, ktoré sa opiera 
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o dáta a ich spracovanie. Podobne aj v Elcom pracujú na vývoji podobných precíznych 

postupov v oblasti produkcie elektroniky pre obchod, mobilných zariadení do extrémnych 

podmienok, riadiacich systémov v jadrovej energetike, automobilovom priemysle či 

zdravotníctve. Pokroky v priemysle reagujú na technologický vývoj v kybernetike. Dizajnujú a 

testujú sa nové adaptabilné výrobné a logistické systémy, podporuje sa automatizácia, nové 

formy interakcií medzi človekom a strojom. Konceptom učiacej sa továrne títo výrobcovia 

zhodne reagujú na výzvu individualizovaného a dynamického dopytu. Blízky trend nachádzame 

aj v iných hospodárskych odvetviach. 

 Technológie pre inteligentnú železničnú logistiku vyvíjajú v Tatravagónke. Digitalizácia 

a automatizácia nákladnej železničnej dopravy je proces, ktorý zvýši udržateľnosť nákladnej 

dopravy. Ich činnosti sa zameriavajú na nové zariadenia pre lepšiu realizáciu údržby vlakov a 

lepšie využitie kapacít pomocou softvérom plánovanej dopravy. Skúmajú sa možnosti 

flexibilného pohonu vlakov s cieľom znížiť dopravné náklady. Vhodné rozmiestnenie 

dodatočných lokomotív medzi nákladné vozne by napríklad mohlo v budúcnosti vlakom 

umožniť pohyb ťažkých nákladov bez rizika vykoľajenia. Zavedenie nových trendov 

do prevádzky výrazne zvýši konkurencieschopnosť železnice, ktorá je už dnes 

najekologickejším druhom nákladnej dopravy. 

 V regióne identifikujeme popri priemysle a doprave aj aktérov, ktorí pracujú 

na inováciách v doménach inteligentného mesta. Cviker vyvíja a prevádzkuje komunikačnú 

platformu, ktorá do stavebníctva a obchodu s nehnuteľnosťami vnáša prvok radikálnej 

transparentnosti, efektívnejšie procesy a potenciál značných úspor. Umožňuje zdieľanie 

komplexných digitálnych modelov naprojektovaných stavieb a infraštruktúry. Používatelia si 

cez ich aplikáciu dokážu modely zobrazovať, napríklad v reálnej veľkosti. Môžu si prezerať 

varianty modelov, rôzne fasády, zobraziť stavbu z rôznych smerov, za meniacich sa svetelných 

podmienok počas dňa. Rozhodovanie o stavbe môže byť vďaka službe kvalitnejšie a rýchlejšie 

ako dnes. Seak sa venuje urgentnému problému budovania mestských sietí nabíjacích staníc 

pre elektromobily. Vyvíja vlastné dostupné nabíjacie stanice, ktoré umožnia rozvoj tejto novej 

infraštruktúry za prijateľných podmienok. Technológia dokáže využiť všadeprítomný grid 

verejného osvetlenia, integruje nabíjacie stanice do stožiarov lámp. Obyvatelia si onedlho 

budú môcť nabíjať vozidlá všade, kde obvykle parkujú. 

 V Prešove aj v menších centrách regiónu nachádzame vo väzbe s miestnymi 

priemyselnými podnikmi dynamiku v priamom kontakte s takými témami, ktorej sa venujú 

špičkové špecializované pracoviská vo svete. Reagujú na aktuálne praktické výzvy aj na pokrok 

v základnom výskume širokej škály odborov. Metodicky sme sa v tejto štúdii rozhodli 

pre zjednodušenie primárnou identifikáciou výskumných tímov, ktoré sú s kolegami v zahraničí 

zosieťovaní prostredníctvom aktuálnych Európskych programov verejného financovania. 

Zo skorších etáp nášho projektu totiž vyplýva, že práve tieto pracoviská dokážu tvorivú energiu 

transformovať do podoby nových poznatkov a inovácií najspoľahlivejšie, a preto by sme ich 

nemali zo štúdie vynechať.  
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Univerzity a vysoké školy 

Prešovská univerzita (Prešov) 

Na Fakulte manažmentu (Prešovská univerzita v Prešove, 2021) prebieha výskum v spolupráci 

s ruským JINR, Dubna. Projekt "Modelovanie procesov riadenia bezpečnosti technosféry" sa 

v tíme s vedením Márie Popovičovej sústredí na vývoj hybridných matematických modelov 

prenosu tepla a hmoty v poréznych médiách, s prihliadnutím na prechodné a kritické procesy. 

Skúmajú sa fázové prechody a procesy koexistencie v týchto médiách. Vyvíjané algoritmy a 

programy majú cieľ simulovať prenosy tepla a hmoty v paralelných a hybridných výpočtových 

systémoch. Projekt porovnáva riešenia makro-modelov a mikro-modelov. Ich výsledky nájdu 

svoje uplatnenie v oblasti monitorovania a bezpečnostných systémov jadrovej energetiky a 

experimentov v jadrovej fyzike. 

 Na Filozofickej fakulte je medzinárodne integrované pracovisko Inštitút etiky a bioetiky 

s úzkym kontaktom na UNESCO (Gluchman, 2021). Globálna organizácia sa usiluje postupne 

budovať na univerzitách a výskumných centrách think-tanky, ktorých cieľom je posilniť 

prepojenie medzi vedou, výskumom a občianskou spoločnosťou. Súčasťou týchto 

strategických zámerov je sieť centier excelentnosti a inovácií. Pracovisko "UNESCO Chair in 

Bioethics" bolo zriadené v Prešove v roku 2010. Inštitút patrí medzi niekoľko exkluzívnych 

pracovísk vo svete zaoberajúcich sa výskumnými a vzdelávacími aktivitami v čoraz 

významnejšom segmente bioetiky a je jediným pracoviskom svojho druhu v strednej Európe. 

Jeho cieľom je rozvíjať platformu pre zdieľanie znalostí v oblasti bioetiky. 

 Nové problémy, ktoré sa týkajú etických a morálnych otázok v medicíne, 

biotechnológiách, biomedicínskom výskume a ošetrovateľstve získavajú pozornosť špeciálne 

v súčasnom období extrémneho zaťaženia globálnou epidémiou a snahou o jej vyriešenie. 

Platforma pre spoluprácu medzi akademikmi v oblasti humanitných odborov, vedcov, lekárov, 

ošetrovateľov a zdravotníckeho manažmentu môže priniesť pokrok v oblasti profesijnej etiky 

biomedicínskych a zdravotníckych profesií. 

 

SAV, výskumné inštitúcie a vedecké parky 

Astronomický ústav SAV (Poprad) 

Astronomický ústav SAV sa aktuálne venuje projektom "Pre-Est" a "Solarnet" spolu 

s desiatkami medzinárodných partnerov. Prvý z nich je prípravnou fázou pre Európsky solárny 

ďalekohľad, ktorý sa má stať revolučnou výskumnou infraštruktúrou pre hľadanie odpovedí 

na kľúčové otázky modernej fyziky slnka (EU Publications Office, 2021). Ďalekohľad sa vybuduje 

na Kanárskych ostrovoch. Solárnym fyzikom poskytne pokročilé nástroje, ktoré môžu 



Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch Slovenska 
 

 94 

v budúcnosti zmeniť súčasné chápanie javov súvisiacich so slnečnou magnetickou aktivitou. 

Cieľom prípravnej fázy je poskytnúť medzinárodnému konzorciu a agentúram podrobný plán 

uskutočnenia zámeru. 

 Skúmajú sa možné právne rámce a súvisiace systémy riadenia, ktoré môžu agentúry 

použiť na zriadenie, výstavbu a prevádzku infraštruktúry. Táto ostane v dočasnom 

organizačnom rámci až do začiatku ďalších fáz projektu. Porovnávané sú dve konkrétne lokality 

v observatóriách na Kanárskych ostrovoch. Do prípravy sú zapojené európske agentúry a 

tvorcovia súvisiacich politík – v záujme dlhodobého záväzku, aby bola zaručená výstavba aj 

prevádzka ďalekohľadu. Priemyselní dodávatelia by napríklad mali dosiahnuť požadovanú 

úroveň kvality technických komponentov. Očakáva sa, že projekt posilní informačné a 

strategické väzby v komunite budúcich používateľov ďalekohľadu. 

 Projekt "Solarnet" na predchádzajúci priamo nadväzuje. Cieľom je integrácia 

európskej infraštruktúry v oblasti fyziky slnka s vysokým rozlíšením. Presadzuje nadnárodný 

prístup k používateľom, integruje malé výskumné komunity a podporuje spoluprácu. 

Výsledkom by mali byť lepšie zdieľané odborné znalosti v oblasti zberu a spracovania údajov 

vo vysokom rozlíšení a širšia miera ich používania. V kombinácii vesmírnych a pozemných 

údajov je potenciál v jednotnom prístupe k existujúcim databázam. Podporovať by sa mali 

synergie medzi pracoviskami, ktoré sa sústredia na pozorovanie a teoretický výskum, 

vzdelávanie mladých odborníkov aj zdieľanie výsledkov výskumov smerom k širšej verejnosti. 

 Inovatívne prístrojové vybavenie novej generácie sa bude zameriavať na korekciu 

atmosférických turbulencií. Mali by byť položené základy pre kombinované využitie 

synoptických zariadení a zariadení s vysokým rozlíšením na zemi aj vo vesmíre. Projekt zahŕňa 

európske výskumné inštitúcie, infraštruktúru aj prevádzkovateľov databáz. Spolu s účasťou 

súkromných spoločností a mimoeurópskych výskumných inštitúcií by sa malo dosiahnuť 

maximálne využitie budúceho Európskeho solárneho ďalekohľadu. Projekt v sebe spája 

interdisciplinárnu oblasť udržateľného rozvoja s astronomickým štúdiom vo fyzike slnka a 

meteorologickým štúdiom atmosférických turbulencií. 

 

Inovatívny súkromný sektor 

Nexis Fibers (Humenné) 

V spoločnosti Nexis Fibers sa budú počas nasledujúcich rokov podieľať na riešeniach 

v projekte "Glaukos". V skupine partnerov s belgickým vedením sa zaoberajú komplexným 

cirkulárnym riešením pre textilný priemysel – produkciu udržateľných odevov a rybárskeho 

výstroja (EU Publications Office, 2021). Cieľom technologického projektu je vývoj inovatívnych 

a udržateľných textilných vlákien a poťahov. 

 Výskumníci sa v ňom snažia inovovať životný cyklus textílií, dodať im schopnosť 

biologickej odbúrateľnosti a recyklovateľnosti. Vsádzajú na dvojicu konceptov, z ktorých 
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kľúčový je kontrolovaná biologická odbúrateľnosť polymérov. Cieľom je postupne znižovať 

znečisťovanie prírodného prostredia mikroplastmi pochádzajúcich z degradácie textilných 

materiálov. Materiály na konci životnosti potrebujú nadobudnúť novú schopnosť – úplnej 

biologickej recyklácie. Projekt sa okrem toho snaží o skrátenie náročného výrobného reťazca. 

Optimálne by sa výroba polymérov mala vystavať iba na báze niekoľkých organických surovín. 

Uhlíková a plastová stopa odevov a rybárskeho výstroja by sa tým dala do budúcnosti radikálne 

znížiť. 

 V projekte prebieha vývoj nových typov textilných vlákien a poťahov. Mali by dosiahnuť 

vynikajúce environmentálne parametre aj bez kompromisu v otázke technických vlastností. 

Environmentálne ťažisko projektu nachádzame v otázke hľadania riešenia mikroskopického 

plastového znečistenia svetových oceánov, ktoré pochádzajú aj z odpadu z odevov a 

rybárskeho výstroja. Súčasťou projektu je zriadenie laboratórií priamo u výrobcov materiálov 

používaných v šití odevov a na rybársky výstroj. Popri tom sa projekt venuje aj marketingu a 

šíreniu znalostí do povedomia spotrebiteľov. V tomto sektore nepostačuje len zodpovednosť 

výrobcov. V záujme lepšieho posudzovania plastovej stopy z textílií sa vyvíjajú nové 

integrované metódy hodnotenia biologickej odbúrateľnosti a ekologickej toxicity 

mikroplastov v mori. Projekt v sebe vecne kombinuje chemický výskum polymérov, 

environmentálne štúdie o znečistení, vedy o poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve a 

technologickú oblasť materiálového inžinierstva v oblasti textilu. 

 

Chemosvit Fibrochem (Svit) 

Spoločnosť Chemosvit Fibrochem sa podieľala na výskumnom riešení vo veľkej skupine 

partnerov s belgickým vedením v projekte "Bio4Self". Ich predmetom boli samovystužené 

kompozitné materiály na biologickej báze vysoko výkonných nanovlákien PLA (EU Publications 

Office, 2021). Vývoj s zameriaval na polymérové kompozity z biomasy. Na ich výrobu sú 

potrebné dva druhy kyseliny polymliečnej – s nízkou teplotou tavenia pre vytvorenie matrice a 

vysokú pevnosť a s vysokou teplotou tavenia pre vytvorenie výstužných vlákien. Pre dosiahnutie 

vysokej pevnosti výstužných vlákien sa materiál spájal s tekutým kryštalickým polymérom 

vhodným na výrobu nanovlákien. Zámerom bolo zvýšiť tepelnú odolnosť a zlepšiť životnosť 

materiálu. 

 Projekt využil nedávno dosiahnutý pokrok v technológii PLA nanovlákien. Materiál bol 

pozmenený, aby nadobudol nové autonómne funkcie, ako napríklad samo-čistiace vlastnosti 

pomocou foto-katalytických vlákien, samo-liečivé vlastnosti cestou využitia mikro-kapsúl a 

samo-snímanie pomocou vlákien detekujúcich objavujúce sa deformácie. Kompozitná látka sa 

využila na výrobu prototypov – dielov napríklad v batožine, v automobilovom priemysle alebo 

v domácich spotrebičoch. Mali by ilustrovať omnoho širšiu škálu možných priemyselných 

aplikácií, ako napríklad pri výrobe nábytku, v stavebníctve alebo v namáhanom športovom 

náradí. 
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 Podstatným prvkom vývoja bolo, že umožní používať kompozitné materiály na báze 

biomasy, čím prispeje k využívaniu obnoviteľných surovín. Schopnosť vyrábať, spracovávať a 

predávať nové materiály a medzi-produkty sa stáva už dnes podstatnou konkurenčnou 

výhodou. Odhady predpovedajú trh s hodnotou stoviek miliónov Eur už v horizonte niekoľkých 

rokov. Projekt vytvoril predpoklady pre prvý úplne biologicky založený kufor, ktorý má partner 

projektu Samsonite v úmysle komercializovať a inovovať ním svoju už dnes najpredávanejšiu 

špičkovú sériu produktov. Doteraz bola založená na vystuženom polypropyléne. Projekt spojil 

výrobné podniky, menšie inovatívne spoločnosti zamerané na technologický vývoj, aktérov 

výskumu a vývoja a podpornú sféru inovácií špecializovaných partnerov. Výskum v priemyselnej 

biotechnológii sa v tomto projekte sústredil najmä na využitie kyseliny polymliečnej. 

 

Terichem Tervakoski (Svit) 

Spoločnosť Terichem Tervakoski realizuje v skupine partnerov s fínskym vedením projekt 

"Gridable". Venuje sa vývoju plastového nanokompozitného izolačného materiálu. Mal by 

v budúcnosti umožňovať spoľahlivejšiu integráciu technológií obnoviteľných zdrojov a 

uskladnenia energie v sieti striedavého prúdu (EU Publications Office, 2021). 

 Vývoj nových termoplastických polymérnych kompozitov je dôležitý v záujme zvýšiť 

výkon základných komponentov infraštruktúry inteligentných elektrických sietí. V laboratórnych 

podmienkach bolo zistené, že nanokompozit z polypropylénu a oxidu kremičitého prináša 

značné zlepšenie, najmä pokiaľ ide o pevnosť v tzv. dielektrickom rozpade. 

 Ak sa tento nový materiál použije ako izolátor v kábli vysokonapäťového 

jednosmerného prúdu (HVDC) a v kondenzátoroch jednosmerného prúdu, prinesie 

kompozitná látka oproti súčasnej technológii významné zlepšenie zariadenia. Veľkosť 

kondenzátorov sa môže zmenšiť a náklady na nich znížiť. Termoplastický kompozitný materiál 

umožní efektívnejšiu výrobu káblov. Okrem toho, zlepšené dielektrické vlastnosti zvýšia 

prenosovú kapacitu a výsledkom bude efektívnejšie využitie elektrickej energie aj materiálov. 

 V projekte je praktickým zámerom previesť materiál z laboratórneho do pred-

výrobného štádia. Pre tento účel sa vyvinuli príslušné prípadové demonštrácie a prototypy. 

Technický pokrok s novým dielektrickým materiálom by mal zvýšiť spoľahlivosti napájania, 

zvládnuť volatilitu siete vzhľadom na rôzne zdroje energie v budúcnosti. Účinnosť prenosovej 

siete sa tak môže zvýšiť. Nové káble HVDC umožnia efektívny prenos elektrickej energie 

na veľké vzdialenosti, napríklad z elektrární na šetrnej nízko-uhlíkovej technologickej báze. Tým 

projekt tiež zlepšuje využitie distribuovaných a nestabilných obnoviteľných zdrojov energie 

oproti súčasnému stavu. Projekt vychádza najmä z oblasti chemických vied o polyméroch. 

Integruje ich do oblasti nanokompozitov v materiálovom inžinierstve a do oblasti obnoviteľnej 

energie. 
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Spinea (Prešov) 

Spoločnosť Spinea na trhu ponúka výrobky z portfólia aktuátorov s vysokou presnosťou 

pre rôznorodé aplikácie v automobilovom priemysle, obrábacom priemysle a robotike. Ich 

produkt a služba vychádzajú priamo zo zákazníckych požiadaviek na vývoj alebo zmenu, 

zdokonalenie vlastností a spôsobu využitia zariadení. Výrobca ich pritom potrebuje vedieť 

dosiahnuť v krátkom čase a za akceptovateľnú cenu. Paulišin (2021) zo spoločnosti Spinea 

Technologies uvádza, že predpokladom úspechu podnikania a prežitia na trhu sú neustále 

inovácie. Trendy ukazujú na kombináciu konkurenčných faktorov, akými sú vysoká kvalita 

produktov, výrobného procesu, spoľahlivosť dodávok, schopnosť rýchlo inovovať. Podľa neho 

sa zákazníci v ich oblasti rozhodujú pre komplexné riešenia, aby mali služby zabezpečené 

pod jednou strechou a s možnosťou úprav. 

 Spinea investuje do zvyšovania kvality, výrobných kapacít, do inovácií existujúcich 

produktov aj vývoja úplne nových produktov. Sústredí sa na výskum, vývoj a výrobu veľmi 

presných aktuátorov vo variáciách a v modulárnom prevedení v priamej spolupráci 

so zákazníkom. Jednotlivé typy aktuátorov sa vyrábajú vo viacerých veľkostných radách. 

Zákazníci si pri výbere vhodného typu môžu zvoliť charakteristické vlastnosti aktuátora, 

napríklad prevodový pomer, napäťovú verziu, termistor, typ elektrického pripojenia, verziu 

s brzdou alebo bez brzdy a iné požadované modifikácie produktu. Aktuátory spĺňajú náročné 

požiadavky zákazníkov z rôznych oblastí priemyslu. 

 Spoločnosť Spinea sa podieľa na projekte "Prediktívny systém podpory rozhodovania 

o kognitívnej údržbe". Projekt s koordináciou u švédskeho partnera sa venuje súčasným 

dátovo-intenzívnym možnostiam zvýšenia efektívnosti prevádzkovania výrobných technológií 

(EU Publications Office, 2021). Lacnejšie a výkonnejšie senzory, spolu s analýzou veľkých dát 

ponúkajú príležitosť sledovať výkonnosť a technický stav strojov. Výrobcovia v praxi v súčasnosti 

vynakladajú len zlomok celkových nákladov na údržbu v modeli tzv. prediktívnej údržby, 

v porovnaní s údržbou, ktorá reaguje neskoro, až pri výskyte porúch. Nesnaží sa im preventívne 

predchádzať. 

 V rámci projektu sa testuje prediktívny systém podpory rozhodovania o kognitívnej 

údržbe. Inovatívny mechanizmus dokáže identifikovať a lokalizovať poškodenie, posúdiť jeho 

závažnosť, predpovedať vývoj a posúdiť zostávajúcu životnosť súčiastky či modulu. Vo výsledku 

by tento mechanizmus mohol zlepšiť využitie zariadení, znížiť pravdepodobnosť falošných 

poplachov, poskytnúť presnejšiu detekciu nevyhnutne objavujúcich sa porúch. Preventívne 

údržbárske činnosti by sa mohli vykonať v optimálnom čase, čím by sa v konečnom dôsledku 

mohla zvýšiť efektívnosť prevádzkovania strojov. 

 Vyvíjaná a testovaná platforma obsahuje štyri časti. Prvou z nich je modul na zber 

údajov, ktorý využíva externé senzory s senzory zabudované do komponentov stroja. Druhý 

modul – umelá inteligencia kombinuje fyzické modely, štatistické modely a algoritmy 

strojového učenia schopné sledovať individuálny technický stav v kontexte širokej škály 

dynamických prevádzkových podmienok. Tretia časť, integračný modul spája platformu 
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so systémami plánovania a údržby výroby prostredníctvom virtuálneho cloudu. Modul na konci 

procesu je rozhraním čitateľným pre človeka. Integruje dashboard a rozhranie rozšírenej reality 

pre uľahčenie vykonávania údržby strojov. 

 Projektové konzorcium zahŕňa výrobné pracoviská koncových používateľov, 

dodávateľov strojov, komponentov, inovatívne malé a stredné podniky aj výskumné inštitúcie. 

Platforma sa postupne overuje v spektre priemyselných scenárov, ako sú: nízky objem výroby, 

vysoký objem výroby a nepretržitá výroba. Cieľom je demonštrovať priamy vplyv platformy 

na udržateľnosť, dostupnosť, bezpečnosť práce a napokon finančné náklady, ktoré budú 

zdokumentované v detailných obchodných modeloch využiteľných v priemyselnom sektore 

v širšej miere. 

 Z ekonomických vied sa tento projekt venuje procesom výroby. Reaguje na oblasti 

databáz a umelej inteligencie a veľkých dát. Tie integruje so štatistikou a pravdepodobnosťou 

z aplikovanej matematiky. V elektronickom inžinierstve do projektu vstupuje oblasť senzorov. 

 

Elcom (Prešov) 

Spoločnosť Elcom pôsobí na trhu už desaťročia. Vyvinula sa z distribútorskej firmy produktov 

značky Sharp na poskytovateľa vlastných pokladničných riešení (Elcom, 2021). V súčasnosti má 

na medzinárodnom trhu strategicky silnú pozíciu. Pracuje na vývoji a výrobe registračných 

pokladníc aj mobilných zariadení do extrémnych podmienok. Vyrába riadiace systémy 

v jadrových elektrárňach, elektroniku pre automobilový priemysel a pre zdravotníctvo. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti svojich produktov realizuje prostredníctvom priemyselného 

výskumu. Investovaním do inovácii v sektore dosahuje vyššiu efektívnosť výroby a 

technologickú úroveň. Trh očakáva schopnosť rýchlo inovovať produkty pri nízkych nákladoch, 

zabezpečovať vysokú výkonnosť, atraktívny a funkčný dizajn produktov, ktorý sa odvíja od 

dopytu zákazníkov. 

 Elcom sa v skupine partnerov s talianskym vedením zúčastňuje na projekte "Priemysel 

4.0 pre malé a stredné podniky". Zo Slovenska je v projekte aj Technická univerzita v Košiciach 

a jedným z partnerov je MIT (EU Publications Office, 2021). Konkrétne sa v jeho rámci riešia 

otázky inteligentnej výroby a logistiky pre malé a stredné podniky v kontexte schopnosti 

prispôsobenia individuálnym odlišnostiam dopytu. Koncept priemyslu 4.0 odkazuje na štvrtú 

priemyselnú revolúciu a technologický vývoj, ktorý popri zabudovaných tradičných systémoch 

presadzuje príklon ku kybernetickým systémom. Ciele projektu možno zhrnúť aj ako vývoj 

adaptabilných modulárnych výrobných a logistických systémov. Tieto by mali integrovať 

udržateľné pokročilé výrobné technológie, vrátane podpory automatizácie a interakcií medzi 

človekom a strojom. 

 V priemysle štvrtej generácie sa očakáva implementácia nových informačných a 

komunikačných technológií, webových nástrojov za účelom podpory nástupu inteligentných, 

autonómnych a učiacich sa tovární. Výrobcovia totiž už dnes čelia nemalej výzve 

individualizovaného a dynamického dopytu. Ten vyžaduje neustále prispôsobovať portfólio 
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produktov. Výzvou do budúcnosti odvetvia je prenos odborných znalostí a technológií priamo 

do siete flexibilných malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky sú dôležitou 

súčasťou zdravého hospodárstva. Majú nezastupiteľnú pozíciu v rozvojových programoch 

na posilnenie konkurencieschopnosti podnikov. Potenciál priemyslu 4.0 je značný, ale vážnym 

limitom sa zdá zatiaľ byť nedostatok konkrétnych modelových aplikácií v malých a stredných 

podnikoch. 

 Aktéri projektu sa zameriavajú na prekonanie deficitu vytvorením medzinárodnej 

interdisciplinárnej výskumnej siete. Postupne sa venujú identifikácii potrieb v inteligentnej 

výrobe, tvorbe adaptabilných koncepcií a návrhových riešení pre výrobné a logistické systémy 

a napokon vývoju vhodných organizačných a obchodných modelov vybudovaných okolo nich. 

Tento projekt kombinuje perspektívu ekonomických vied v špecializácii na produktivitu, 

obchodné modely v oblasti podnikania a manažmentu, oblasť automatizácie v sociologickej 

doméne priemyselných vzťahov s presahom do politologického štúdia spoločenských 

transformácií. 

 

2J Antennas (Bardejov) 

Spoločnosť 2J Antennas je podľa vlastnej prezentácie na webe (2J Antennas, 2021) globálnym 

dodávateľom antén, ktorého cieľom je dodávať inovatívne technológie. Okrem ponuky 

klasických antén obsahuje ich katalóg aj sériu vysoko kvalitných alternatív, ktoré sú založené 

na najmodernejších technológiách. Ich ponuka vyhovuje rýchlo sa rozvíjajúcemu 

bezdrôtovému odvetviu. Okrem toho sa zameriavajú na segment meracej techniky, navigácie, 

senzorov internetu vecí, námornej dopravy, telematiky, automatizácie a iným segmentom. 

Svoje riešenia výrobca prispôsobuje vývoju a nevyhnutne napĺňa požiadavky rôznorodých 

praktických aplikácií. 

 Vďaka internému výskumu a vývoju je možné maximalizovať efekt pre zákazníkov cestou 

rýchlych prototypov a procesu certifikácie. Ich vývojové tímy pracujú v súčasnosti na Slovensku 

a vo Veľkej Británii. Pre americký trh spoločnosť otvorila kanceláriu technickej podpory a 

predaja vo Phoenixe. Spoločnosť využíva portfólio moderných inžinierskych nástrojov, 

simulačného softvéru, 3D tlač. Moderné nástroje pomáhajú skrátiť fázu dizajnu, ktorá umožňuje 

technickému tímu pohotovo zareagovať a efektívne expandovať, aby uspokojili potreby 

odberateľov. 

 

Tatravagónka (Poprad) 

Spoločnosť Tatravagónka vníma podľa vlastného profilu na webe, že pilierom úspechu na trhu 

je dnes interný výskum a vývoj. Svoj konštruktérsky tím považuje za lídra v európskom sektore 

nákladných vagónov a podvozkov. Vzhľadom na charakter tohto trhu, ich riešenia sa vždy 

pripravujú pre konkrétneho zákazníka na báze do istej miery štandardného portfólia výrobkov 
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alebo celkom unikátne, podľa požiadaviek zákazníka. Súčasťou katalógu je vývoj špeciálnych 

typov vagónov, podvozkov a súvisiacich zariadení (Tatravagónka Poprad, 2021). Nákladné 

vagóny a podvozky odkúšané a certifikované pre železnice v Európe, v Rusku, Afrike, 

na Blízkom Východe a v USA. Spoločnosť tým do istej miery sama ovplyvňuje vývoj a trend 

v sektore nákladnej železničnej dopravy. Realizuje dynamické simulácie svojich technických 

riešení, zefektívňuje hlučnosť, hmotnosť, energetickú efektivitu vagónov a podvozkov. 

 Tatravagónka je aktuálne zapojená do európskych projektov "Freightrail". Ich 

predmetom je modernizácia európskej železničnej nákladnej dopravy a vývoj inovácií 

zameraný na prevádzku v spoločnom železničnom priestore (EU Publications Office, 2021). 

Projekty sa realizujú v sieti partnerov s nemeckým vedením a účasťou koncernu Bombardier. 

Očakáva sa, že plánované výskumné činnosti prispejú k efektívnejšej železničnej nákladnej 

doprave. Logistický reťazec by sa mal automatizovať prostredníctvom inteligentného 

vybavenia a železničných terminálov. Tie by mali umožňovať poskytovanie presných 

prevádzkových údajov operátorom a koncovým zákazníkom. Vývoj technológií dôležitých 

pre sektor nákladnej železničnej dopravy nadväzuje na výsledky dosiahnuté 

v predchádzajúcich projektoch výrobcov dopravných zariadení pre nákladnú železnicu. 

 Digitalizácia a automatizácia nákladnej železničnej dopravy v Európe je strategicky 

dôležitá. Len málo druhov dopravy je rovnako efektívnych a ekologických tak ako železnice, 

pokiaľ ide o prepravu tovarov na veľké vzdialenosti. Nové technológie majú zámer zvyšovať 

udržateľnosť nákladnej dopravy. Konkrétne sa činnosti zameriavajú na vývoj automatických 

spriahadiel na spájanie vagónov a vybavenie vlakov novými telematickými zariadeniami 

pre lepšiu realizáciu údržby. Nové metódy by sa mali využívať aj v oblasti plánovania 

cestovných poriadkov a optimalizovaných kapacít pomocou softvérom naplánovanej 

nákladnej dopravy. Skúmajú sa možnosti flexibilného pohonu vlakov s cieľom znížiť 

prevádzkové náklady. Umiestnenie dodatočných lokomotív medzi nákladné vozne by malo 

vlakom umožniť pohyb ťažkého nákladu aj bez rizika vykoľajenia. Zavedenie týchto trendov 

do prevádzky by malo výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť železnice v Európe. 

 Zlepšenie ekosystému nákladnej dopravy bude možné dosiahnuť zameraním sa 

na rôzne technologické výzvy. Automatické spriahadlá pripojené na internet by mali 

v budúcnosti premeniť celý proces zostavovania vlakov. Zmeniť by sa mal aj proces údržby, 

aby bol založený na prenose, spracovaní a vyhodnotení všetkých potrebných informácií. 

Lepším plánovaním cestovného poriadku by dopravní operátori mohli zvýšiť celkovú kapacitu 

a presnosť výkonov, pričom by mali mať možnosť sieť spravovať v reálnom čase. V logistickom 

reťazci by sa malo integrovať prevádzkové plánovanie aj v námorných a ričnych prístavoch 

a v termináloch železničnej siete. Neefektívne miesta by sa tým mali minimalizovať. 

 Budúci dizajn nákladného vozňa je kľúčom k tomu, aby bolo možné dosiahnuť lepšiu 

spoľahlivosť nákladnej dopravy a zvýšiť vyťaženie vlakov. Počíta sa s budúcimi elektrickými 

nákladnými lokomotívami vo flexibilnom systéme nákladného pohonu a s podstatne nižšími 

prevádzkovými nákladmi, ako je možné dosahovať dnes. Nové nákladné vlaky s viacerými 

lokomotívami umožnia zostaviť nákladné vlaky do dĺžky jeden a pol kilometra. Nový systém 
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riadenia dopravy by mal zvyšovať kapacitu, presnosť a optimalizovať energetické nároky 

železničného systému. 

 

Ekoservis Slovensko (Poprad) 

Spoločnosť Ekoservis sa podľa vlastného profilu (Ekoservis Slovensko, 2021) technologicky 

zaoberá čistením odpadových vôd. Vykonáva činnosti v oblasti dizajnu technologických 

zariadení, výroby, dodávky, montáže, technologického servisu a ich prevádzkovania. Pôsobí 

v regióne dlhodobo, rieši potreby stavebných investorov a požiadavky stálych aj nových 

zákazníkov na základe certifikácií a expertíz. Portfólio produktov pre čistenie odpadových vôd 

ponúka riešenia domových čistiarní, kontajnerových čistiarní, obecných a veľkých čistiarní, 

odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a rôzne šachtové systémy. 

 Vo výskumnej sfére sa zaoberala vývojom membránového modulárneho filtračného 

systému (EU Publications Office, 2021). Zámerom jej projektu bolo vyriešiť technologický 

systém čistenia odpadových vôd pomocou tzv. plošných membrán. Výsledky by mali byť 

využiteľné v komunálnych a priemyselných čistiarňach odpadových vôd tak, aby spĺňali náročné 

požiadavky kvality vody na kúpanie. Technológia prispieva priamo k ochrane vôd a vodných 

zdrojov, k opätovnému použitiu odpadových vôd a k zlepšeniu kvality vody vo vodných tokoch 

a nádržiach. Cieľom projektu bolo zaviesť do praxe proces membránovej filtrácie. Možnosti 

využitia membránovej filtrácie sú široké - od mikro-mierky jedného rodinného domu, až 

po úpravne vody s kapacitou odpadovej vody pre mestá s viac ako sto tisíc obyvateľmi. Tento 

zámer kombinoval prvky výskumu v oblasti hydrológie s environmentálnym inžinierstvom 

v oblasti procesov čistenia odpadových vôd, s automatizáciou a riadiacimi systémami 

v strojárstve a technológiách. 

 

Cviker (Poprad) 

Spoločnosť Cviker vyvíja a prevádzkuje digitálnu platformu Akular. Ponúka služby pre potreby 

stavebníctva a realitného trhu (Crowdberry, 2021). Zámer sa rozvíja najmä okolo funkcie 

vizualizácie trojrozmerných modelov v rozšírenej realite. Cez mobilné zariadenia dáva 

používateľom schopnosť znázorniť si modely budov a technickej infraštruktúry v skutočnej 

alebo zmenšenej veľkosti a v kontexte skutočného okolia ešte vo fáze zámeru, pred začiatkom 

výstavby. Architekti, projektoví manažéri, developeri alebo verejnosť si môže zobraziť a 

porovnať viaceré alternatívy návrhu. Platforma je integrovaná s prostredím Autodesk BIM360. 

Cviker už má za sebou úspešné projekty v spolupráci s americkými developermi a absolvovala 

aj americký startup akcelerátor "Smart City Works" (Nemec, 2019). 

 V súčasnosti sa sústredí na rast vývojového tímu na Slovensku. Má širšiu víziu rozvíjať 

väčšiu komunikačnú platformu, ktorá prinesie do stavebníctva a realít viac transparentnosti, 

efektívnejšie procesy, úspory a napokon viac spokojnosti. Obvyklý spôsob zdieľania obsahu 
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stavebných plánov a modelov je dnes roztrieštený, zdĺhavý a netransparentný. Pracovné verzie 

sa klientom komunikujú na osobných stretnutiach, nákladnými prezentačnými videami 

bez možnosti efektívnych opráv. V stavebnom procese majú svoje záujmy však aj iní aktéri – 

samosprávy, regulačné inštitúcie, sieť stavebných firiem a dodávateľov a napokon verejnosť 

v území, ktoré investícia navždy zmení. 

 Integrovaná platforma je nástroj najmä na zdieľanie komplexných modelov 

plánovaných stavieb a infraštruktúry. Používatelia si cez aplikáciu dokážu modely zobraziť 

v reálnej veľkosti a v kontexte reálnej polohy. Môžu si prezrieť viaceré varianty modelov, rôzne 

fasády, obklady, zobraziť modely z rôznych smerov, za rôznych svetelných podmienok počas 

dňa. Lokalizácia na konkrétnej parcele umožňuje vsadiť modely do kontextu reálneho okolia 

priamo na mieste, kde bude zámer skutočne raz stáť. Rozhodovanie klientov a miest môže byť 

vďaka ich službe kvalitnejšie a rýchlejšie. Virtuálna realita umožní zažiť a posúdiť prostredie, 

ktoré vznikne až v budúcnosti. 

 Úspešný projekt začal vznikať pred niekoľkými rokmi v popradskom coworkingu 

Fitcubator. Získal podporu "Slovak Smart City Cluster" a mesta Poprad. S vládnou podporou 

tím strávil v startup akcelerátore vo Washingtone. Odborníci využili nové skúsenosti a kontakty 

a vďaka nim zrealizovali viaceré pilotné projekty. Svoju platformu poskytli niektorým mestám 

na Slovensku bezplatne. Spoločnosť a jej projekt vlastnia atraktívny koncept s potenciálom byť 

dôležitým hráčom na globálnom trhu vo svojej oblasti (Poprad dnes 24, 2019; Slovak Spectator, 

2019).  

 

Seak (Prešov) 

Elektrotechnická spoločnosť Seak sa venuje okrem iných svojich projektov aj segmentu 

inteligentného mesta a urgentnému problému nabíjacích staníc pre elektromobily. Spoločnosť 

vníma podľa vlastnej prezentácie na webe (2021) ako príležitosť, že hustota verejných 

nabíjacích staníc v mestách nepostačuje očakávanému nárastu tejto technológie. Okrem iných 

aspektov problému, na sídliskách si obyvatelia ani nemôžu nainštalovať vlastné nabíjacie 

stanice. Chýbajú na verejných parkoviskách, na plochách pred nákupnými centrami, 

reštauráciami, školskými zariadeniami. Seak vyvinul svoje vlastné a dostupné nabíjacie stanice, 

ktoré by umožnili rozvoj tejto novej mestskej infraštruktúry za cenovo dostupných podmienok. 

Ich technológia dokáže využiť už všadeprítomnú sieť pouličného osvetlenia a integrovať 

verejné nabíjacie stanice do stožiarov lámp. Obyvatelia by si mohli nabíjať svoje vozidlá tam, 

kde obvykle parkujú – na mieste bývania, práce alebo kdekoľvek inde. Za cenu obvyklej DC 

nabíjacej stanice je podľa spoločnosti možné vybudovať sieť viac ako päťdesiatich AC staníc 

integrovaných do stĺpov pouličného osvetlenia v rezidenčnej zóne. 

 Nabíjacie stanice pre elektromobily namontované na stĺpoch pouličného osvetlenia 

komunikujú s informačným systémom od tejto spoločnosti. Počas dňa, keď je osvetlenie 

v uliciach v pohotovostnom režime môže byť celá kapacita siete k dispozícii pre vozidlá. V noci 

sa časť kapacity využije na svietenie a zvyšok opäť na nabíjanie vozidiel. Inteligentnou 
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reguláciou intenzity  svetla v čase a na takých miestach, kde nie je potrebná po celú noc sa dá 

ešte viac navýšiť výkon, ktorý môže smerovať do elektromobilov. Spoločnosť na svojom riešení 

už spolupracuje s viacerými platobnými bránami operátorov v tomto trhovom segmente. 

 Systém dokáže integrovať s ich platobnými systémami. Originálne riešenie 

inteligentného osvetlenia s nabíjacou stanicou pre elektromobily získalo ocenenie "Urbis 

Smart City" v Brne v roku 2018. Ocenili jednoduché nasadenie nabíjacích staníc do existujúcej 

siete bez inštalácie dodatočných prvkov a automatickú reguláciu odberu elektrické energie. 

Aplikácia StreetLite ponúka kontrolu nad osvetlením priamo pre samosprávy. Softvérová 

služba má jednoduché ovládanie, ktoré riadi intenzitu osvetlenia a jeho harmonogram. Dá sa 

ním na diaľku skontrolovať funkčnosť lámp. Pre ovládanie aplikácie StreetLite je potrebný iba 

web. Aplikácia automaticky rozpozná a upozorní na poruchy svietidiel a uľahčí prácu s údržbou 

zobrazením súradníc jednotlivých lámp na mape. 

 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (Poprad) 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov sa venuje v projekte "Step" problémom okolo energetickej 

chudoby (EU Publications Office, 2021). Pre zabezpečenie adekvátnej životnej úrovne a zdravia 

ľudí je nevyhnutné energeticky zabezpečiť v zime primerané teplo, v lete ochladzovanie, 

svietenie a napájanie spotrebičov. Energetická chudoba nastáva, ak domácnosti trpia 

nedostatkom energetických služieb. Povedomie o energetickej chudobe v Európe 

v poslednom čase rastie a otázka sa čoraz viac začleňuje do plánovania súvisiacich činností 

medzinárodných verejných inštitúcií. Projekt vytvára priamy kontaktuje energeticky 

chudobných spotrebiteľov v krajinách s najvyšším výskytom uvedeného aspektu nerovnosti 

v životnej úrovni. Vytvára národné siete poradcov a poskytuje kvalifikovanú asistenciu 

energeticky chudobným domácnostiam. 

 Riešenie energetickej chudoby je ambiciózny a replikovateľný model, ktorý sa zakladá 

na osvedčených prístupoch k riešeniu energetickej chudoby. Vďaka syntéze skúseností 

spotrebiteľských organizácií v oblasti energetiky a spotreby a konsolidácii najlepších postupov 

z minulých projektov v oblasti energetickej chudoby má tento projekt ambíciu zmierniť 

energetickú chudobu v deviatich krajinách. K zmene spotrebiteľského správania by malo dôjsť 

prostredníctvom dôveryhodného a individualizovaného poradenstva poskytovaného priamo 

domácnostiam a uplatňovaním nízko-nákladových riešení energetickej účinnosti. Dobre 

fungujúce siete poradcov zo spotrebiteľských organizácií by sa mali dostať do priameho 

kontaktu so spotrebiteľmi už v štádiu rizika energetickej chudoby. Zlepšenie životných 

podmienok domácností, ktoré žijú v energetickej chudobe by malo nastať prostredníctvom 

zmeny správania a opatrení energetickej účinnosti bez nákladov alebo len s nízkymi nákladmi. 

 Aj prostredníctvom nízko-nákladových opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti, ako 

sú informačné kampane a tipy na úspory nákladov by má projekt potenciál znížiť účty 

za energie pre spotrebiteľov a priniesť úspory energeticky chudobným. Projekt má ambíciu 

prinášať dlhodobé vplyvy na udržateľnosť svojho zámeru. 
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Fitcubator (Poprad) 

Fitcubator je nezisková organizácia, ktorá sa snaží o vytvorenie talentovanej komunity mladých 

ľudí s prepojením na odborníkov v oblasti IT (Fitcubator, 2021). Sústreďuje sa na netradičné 

myšlienky, ktoré majú nádej ekonomicky zhodnotiť dostupnú podporu. Pomáha rozvíjať okolitý 

región, organizuje podujatia, workshopy, diskusie na témy neustále rozvíjaných informačných 

technológií a ich súčasnému marketingu. Svoju misiu formulujú okolo podpory spájania 

komunity tvorivých ľudí v regióne prostredníctvom vzdelávania, poradenských služieb a 

podpory v priestoroch inkubátora. Mali by poskytovať pomoc v rozbiehanom podnikaní aj 

realizácií inovatívnych podnikateľských zámerov. Do regiónu sa snažia dostať viac aktérov v IT 

priemysle, motivovať mladých ľudí ostať v regióne žiť a pracovať na vlastných projektoch. 

Okrem toho sa snažia pomáhať školám vo vzdelávaní v oblasti IT kompetencií. 

 Mesto Poprad vyhlásilo na prevádzkovanie vlastného priestoru súťaž pre organizácie, 

ktoré majú skúsenosti s riadením startupov a prevádzkou coworkingu. Myšlienkou mesta bolo, 

aby na jednom mieste vzniklo niekoľko desiatok pracovných miest, ktoré dajú mladým ľuďom 

priestor na sebarealizáciu a možnosť pracovať nepriamo pre samosprávu – cestou vývoja 

aplikácií, spracovania dotazníkov z rôznych oblastí mestského života. V meste bol zistený zjavný 

trend, že tvorcovia úspešných komerčných projektov z mesta v krátko čase odišli do iných 

regiónov. Nemali priestor na rozvoj ani podporu a tomu mesto chce v budúcnosti zabrániť 

(Sýkora, 2018). 

 

Regionálne poradenské a informačné centrum, Prešov 

Regionálne poradenské a informačné centrum pôsobí v regióne Prešova dlhý čas, už 

od  začiatku 90. rokov. Je platformou, ktorej členmi sú v súčasnosti štyri firmy a mesto. Zaoberá 

sa podporou podnikania a poskytuje svoje služby v partnerstve so Slovak Business Agency, 

Slovenskou asociáciou podnikateľských a technologických inkubátorov, Národnou agentúrou 

pre rozvoj podnikania, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. V regióne 

spolupracuje s Prešovskou regionálnou samosptrávou a Technickou univerzitou v Košiciach. 
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z Košického kraja 12 562 183,05 € ● Najvyšší počet participácií: Technická univerzita v Košiciach (13), Univerzita Pavla   Jozefa Šafárika v Košiciach (5)● Najvyšší príspevok EK (participácie spolu): Farma Oborín 3 069 500,00 €
● Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach● Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach● Technická univerzita v Košiciach● Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
● Matematický ústav SAV● Neurobiologický ústav SAV● Parazitologický ústav SAV● Spoločenskovedný ústav CSPV SAV● Ústav experimentálnej fyziky SAV

● Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV● Ústav geotechniky SAV● Ústav meteriálového výskumu SAV
● Biomedical Engineering● DB Biotech● Farma Oborín● InterSoft● Micronic

● Minebea● NectRetreat● Novitech● Safra Photonics
● Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach Medipark● Univerzitný vedecký park Technicom● Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií Promatech

UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 
SAV, VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIE A VEDECKÉ PARKY  
INOVATÍVNE SÚKROMNÉ FIRMY

ZAPOJENIE DO HORIZONT 2020
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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V KOŠICKOM KRAJI 
 

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

na svete budú chýbať až milióny zdravotníckych pracovníkov. Sociálne roboty môžu byť raz 

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 
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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. 

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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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 

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. 
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 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 

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, 
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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 

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 



Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch Slovenska 
 

 114 

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 

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. 
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 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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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 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 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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. 
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ZÁVER 

Inovačné a súvisiace činnosti nie sú v krajine distribuované rovnomerne. Niektoré regióny sú 

vysoko inovatívne, zatiaľ čo iné tvoria len pomerne málo inovácií. Rozvoj inovácií môže byť 

ovplyvnený miestnymi ekonomickými charakteristikami, stavom infraštruktúry, dostupnosťou 

kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj podobou štátnych politík, ktoré sa týkajú výskumu a vývoja, 

ochrany práv duševného vlastníctva, hospodárskej súťaže. Ako užitočné sa v literatúre javia 

pozitívne miestne externality z dôvodu geografickej blízkosti inovačných aktérov. Dostupnosť 

kvalifikovanej pracovnej sily môže tiež hrať kľúčovú úlohu, pretože vytvára trh so špecifickými 

pracovnými miestami. Súčasná prítomnosť mnohých firiem vyvíjajúcich podobné alebo 

kompatibilné technológie môže stimulovať spoluprácu aj súťaž a nepriamo inovatívnosť. 

Prehľad aktuálneho diania v slovenskom výskume a vývoji nám poskytuje obraz 

o zlomku skutočnej tvorivej energie, ktorú máme rozdistribuovanú v krajine. Množstvo 

začínajúcich podnikov sa spolieha na súkromné zdroje a neformálne výskumné kapacity. Iné 

podniky hľadajú spôsob, ako sa vysporiadať s epidemickou dobou, ktorá im okresala alebo 

úplne zlikvidovala doterajší predmet činnosti či len obvyklý distribučný kanál smerom 

k zákazníkom. Do inovácií ich nútia súčasné okolnosti. Niektoré podniky kríza likviduje a iným 

dáva príležitosť narodiť sa a rásť. 

Inovačný ekosystém v podniku obvykle nie je umiestnený v jadre jeho existencie. Tam 

sú funkcie a procesy, ktoré zabezpečujú, že realizačný mechanizmus produkcie tovaru alebo 

služby, súkolie jednotlivých krokov potrebných k uspokojovaniu dopytu na trhu hladko beží. 

Inovácie možno aj sú často žiadúce, ale sú takmer vždy extrémne nákladné a riskantné, ak majú 

priniesť naozaj niečo, čo nikto iný neprodukuje a nepredáva. Nové nápady majú tendenciu 

prichádzať zo šedej zóny mimo hlavného prúdu, kde má podnik kontakt s okolitým svetom. 

Hospodárska realita je pestrejšia, premenlivejšia a menej štruktúrovaná ako vnímame 

z oficiálnych sektorových štatistík. Veríme, že identifikácia na základe kontaktu so schémami 

európskeho financovania nám poskytla pre náš účel vhodný objektívny filter, hoci riskujeme, 

že množstvo zaujímavých projektov neregistrujeme. Je to tak aj v poriadku, v súlade 

s neuchopiteľnou podstatou konceptu ekosystému. Ale napriek tomu dúfame, že sme sériou 

regionálnych situácií popísala realitu aspoň čo najmenej deformujúcim spôsobom. Európske 

projekty nám ukazujú tých aktérov, ktorí majú dostatočne rozvinuté kompetencie, interné 

procesy, aby mohli spoluvytvárať a tímovo realizovať výskum s najlepšími na kontinente. 

Podniky a iné inštitúcie, ktoré sa úspešne zapájajú do medzinárodných projektových 

konzorcií sú ambiciózne a odvážne subjekty otvorené navonok a skúsenosti ukazujú, že 

podobné pomery pravdepodobne panujú aj v ich vnútri. Majú na potrebnej úrovni 

zabezpečené riadenie, funkčnú komunikáciu. Ich formálna úspešnosť v získavaní grantov je len 

odrazom dobrej kondície neformálneho diania v organizačnej hladine ich výskumných tímoch. 

Ide o nádejné pracoviská, ktoré okolo seba môžu šíriť inak neuchopiteľné ovzdušie 

inovatívnosti. A v slovenských regiónoch ich nachádzame v súkromnej aj verejnej sfére. 
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Slovensku sa v predchádzajúcom období úspešne podarilo začleniť a rozvinúť hospodárstvo 

integráciou v niektorých globálnych produkčných sieťach, najmä v sektore automobilového 

priemyslu. Udialo sa tak na základe priamych zahraničných investícií do podnikov veľkých 

výrobcov automobilov po vstupe do Európskej únie a dispozície z hľadiska výhodných 

výrobných faktorov, najmä nízkych nákladov práce. Netreba zabúdať, že máme veľmi mladé 

hospodárstvo, ktoré sa na trhovej báze rozvíja len uplynulých tridsať rokov. Historicky ide 

o veľmi krátke obdobie, neporovnateľné so storočiami, ktoré mali k dispozícii vyspelé trhové 

hospodárstva v Európe a vo svete. 

Významnou podmienkou typického fungovania odvetvia výskumu a vývoja je 

dostatočne veľké mestské prostredie, ktoré umožňuje úzku špecializáciu ľudského kapitálu a 

vznik pestrého spektra atraktívnych pracovných miest. Na Slovensku skutočné veľkomesto nie 

je. Rýchlo sa však rozvíja región hlavného mesta Bratislavy so širokým zázemím. Predchádzajúci 

režim len simuloval geografické koncentrácie, ktoré prirodzene vznikajú v trhovom prostredí a 

v odvetví vedy a výskumu vytvoril v Bratislave významnú koncentráciu infraštruktúry aj kapacít. 

Krajina mimo Bratislavy je podľa štatistických profilov regiónov podľa výdavkov 

na výskum a vývoj a proporcií medzi nimi rôznorodá. Pozostáva z rôzne veľkých regionálnych 

hospodárskych celkov, ktoré majú navyše rozdielne schopnosti rozvíjať svoj výskum 

pritiahnutím investícií z dostupných zdrojov. Ak skutočne existuje priamy vzťah medzi 

schopnosťou experimentálne vyvíjať nové tovary a služby a prosperitou, už dnes zaostávajúce 

regióny nemajú dobré vyhliadky na zvrátenie pre nich nepriaznivých trendov. Skúsenosti 

zo sveta ukazujú, že tento vzťah je na mieste.  

Z troch nepriaznivo dotknutých regiónov sa javí, že zmena sa na endogénnom základe 

môže podariť za vhodných podmienok iba Košiciam, ktoré v trende investovania do výskumu 

a vývoja mieria konzistentne vysoko. Do budúcnosti sa celkovo najviac optimisticky javí 

rozvojová perspektíva v Žiline. Má voči ostatným regiónom proporčne väčšie a rastúce 

hospodárstvo a najrýchlejšie zintenzívňuje svoju aktivitu vo výskume a vývoji. Podobnú, možno 

prechodne menej dynamickú situáciu majú Košice. Medzi ostatnými regiónmi vyniká 

na opačnom konci celkovej kondície Prešov, ktorý síce produkciou svojho hospodárstva bude 

silnieť, ale jeho výskum a vývoj najviac stagnujú. To žiaľ podľa súčasných trendov neumožní 

územiu a jeho mestám rozvoj sofistikovanejšej produkcie. A to nie je dobrá rozvojová 

perspektíva, pretože v regióne už dnes chýbajú pracovné miesta orientované na exportné 

odvetvia a na ne sekundárne naviazané pracovné miesta na pestrejšiu než základnú spotrebu. 

Kvalitný verejne financovaný výskum na univerzitách a iných pracoviskách môže prinášať  

poznatky, ktoré následne nájdu uplatnenie v komerčnej sfére formou spomínanej 

kvalifikovanej pracovnej sily alebo tvorbou nových miestnych inovatívnych firiem, prípadne 

inými alternatívnymi cestami. Aglomerácia inovačných aktivít má teoreticky mnoho výhod. 

Súčasne, ostáva pomerne nejasné aké sú charakteristiky, vďaka ktorým sú niektoré regióny 

v oblasti inovácií výkonnejšie ako iné. 

Nevieme predvídať, aký môže byť vplyv inovácií na región a jeho ekonomickú 

výkonnosť. Tiež nie je jasné, ako podporuje miestny rozvoj špecializáciu alebo rozmanitosť. 
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Štát má možnosť presadzovať politiky, ktorých cieľom je podporovať mimoriadne centrá 

excelentnosti vo výskume a vývoji. To však na druhej strane môže viesť k prehlbovaniu 

rozdielov medzi regiónmi. Mal by štát podporovať geografickú koncentráciu inovačných aktivít 

alebo sa snažiť namiesto toho činnosti radšej rozptýliť? Územný rozmer sa premieta 

do problémov ako mobilita ľudského kapitálu, tvorba sietí excelentnosti a prepojení medzi 

univerzitami a súkromnou sférou. Tieto a súvisiace témy sú v centre pozornosti štátnych 

inovačných politík, hoci nie sú ich explicitnou súčasťou.
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