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ÚVOD  

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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HODNOTENIE VÝSKUMNÉHO A INOVAČNÉHO 
PROSTREDIA V ŽILINSKOM KRAJI 
 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

monitorovania reaguje na konkrétnu vyhľadávanú zlúčeninu. Pre zvýšenie autonómnej 

existencie senzora sa plánuje použiť IoT1 systém LoRa2, 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 

 
1 Internet of things 
 
2 Long Range - riešenie pre bezdrôtový prenos dát 
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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, 

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 InnoEnergy3 realizovali 

projekt HYDEALIST, ktorý reflektoval potrebu rýchleho nabíjania bezobslužných ťahačov AGV4, 

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 

 
3 EIT InnoEnergy- Accelerating sustainable energy innovations 
4 Automated Guided Vehicle 
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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.   

 

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 
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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.  

 

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 

Copernicus5 na podporu riadenia katastrof, ako napr. Sendai6. KAJO úzko spolupracuje 

s národnými a medzinárodnými organizáciami (napr. Copernicus, ECMWF7, ERCC8, JRC9, 

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

Partnership10. 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)11, 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 

 
5 https://www.copernicus.eu/en 
6 https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030 
7 https://www.ecmwf.int/ 
8 https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en 
9 https://ec.europa.eu/jrc/en 
10 https://gfp.jrc.ec.europa.eu/ 
11Emergency Management Service  https://emergency.copernicus.eu/  
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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 

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.  
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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.  

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 RISE12, 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. 

 
12 Marie Skłodowska-Curie Actions – Research and Innovation Staff Exchange 
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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“. 

Strategickým cieľom projektu HubIT bolo prispieť k vysokej úrovni európskeho 

výskumu a inovácií a zabezpečiť, aby inovácie súvisiace s IKT13, 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 OZE14). 

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. 

 
13 Informačné a komunikačné technológie 
14 Obnoviteľné zdroje energií 
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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 

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 
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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 

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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