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ÚVOD  

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.  

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, 
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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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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V TRENČIANSKOM KRAJI 
 

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 
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medzinárodných projektoch Interreg, Fondu V4 či už uvedeného rámcového programu 

Horizont 2020. 

 

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.  
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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 

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 

 
1 inteligentný merací systém  
2 mäkká chemicko-ionizačná hmotnostná spektrometria 
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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. 

 

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. 

 
3 Dodávateľ úrovne 1 – spoločnosti, ktoré dodávajú diely alebo systémy priamo finálnym 
výrobcom vozidiel.  
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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, 

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

produktivitu, príležitosť ušetriť náklady a znížiť dopad na životné prostredie. 

 

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 
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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 

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

identifikáciou neznámych organických znečisťujúcich látok vo vzorkách životného prostredia. 

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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