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ÚVOD  

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 

Enviral, ktorá sa venuje výrobe a vývoju týkajúceho sa bioetanolu v podobe participácií 

na dvoch projektoch Horizontu 2020, ktorými sú CONVERGE a EXCornsEED. 
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 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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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V TRNAVSKOM KRAJI 
 

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.  
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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 

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 
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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 

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.  
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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. 

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 
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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 

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 
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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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