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Rozpracovanie jednotlivých identifikovaných oblastí špecializácie SR 

z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít v súlade s RIS3 

 

 
Rozpracovanie priorít pre implementáciu RIS3 pre roky 2014-2020 je spracované do piatich oblastí 

špecializácie z hľadiska dostupných výskumných a vývojových kapacít v súlade s RIS3 s prepojením 

na oblasti hospodárskej špecializácie a perspektívne oblasti špecializácie.  

 

Materiálový výskum a nanotechnológie 

1. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Výskum progresívnych materiálov a nanotechnológie 
 

Ciele: 

• Rozvoj výskumnej základne smerovanej do oblastí reálnych potrieb priemyslu pôsobiaceho 

na Slovensku (ťažiskovo automobilový, strojársky, chemický, elektroenergetický 

a elektronický priemysel, ako aj spracovanie rudných a druhotných surovín) tak, aby vyššou 

mierou novosti vychádzajúcej z vlastného výskumu bola zabezpečovaná vyššia miera 

inovácií a pridanej hodnoty vo výrobe a tým väčší hospodársky efekt.  

• Systematický rozvoj ľudských zdrojov zameraných na technologické potreby priemyslu 

v blízkej budúcnosti 

• Systematický rozvoj metodík, zručností, technickej bázy potrebných pre 

výskum, experimentálny vývoj a výrobu progresívnych a inovatívnych materiálov, ich 

štruktúr, technológií a diagnosticko-analytických  metód. 

 

Predpokladané výstupy a zámery uplatnenia, využitia v hospodárskej a spoločenskej praxi: 

Vo všeobecnosti sa očakávajú ako výstup vývoja nové produkty, alebo inovácia existujúcich 

produktov prinášajúca vyššiu ekonomickú efektívnosť, vyššiu kvalitu, pridanú hodnotu, životnosť, 

prijateľnejšie energetické a ekologické dopady alebo bezpečnejšiu výrobu, užívanie alebo likvidáciu 

výrobkov.   

Očakávajú sa nové, resp. inovované produkty v subdodávateľskom reťazci automobilového, 

strojárskeho, elektroenergetického priemyslu ako sú rôzne konštrukčné časti, funkčné systémy 

alebo fluidné sústavy. 

Zvýšenie efektívnosti využitia domácej surovinovej základne – výroba výrobkov s vyššou pridanou 

hodnotou.  

Nové zásadne inovované materiály a ich technológie s výraznou pridanou hodnotou pre zavedenie 

do výroby.  

Vývoj nových typov senzorov pre nasadenie v rôznych oblastiach použitia. 

Vývoj nových látok pri náhradách zakázaných materiálov v zmysle normy REACH. 

Vývoj nových materiálov pre medicínu – rôzne typy nosičov liekov, poprípade nové typy náhrad  

kostí. Príklad: polymérny obal pre pankreatické ostrovčeky na lieky pri liečbe cukrovky 

Vývoj nových materiálov pre dennú potrebu - nové typy obalov. Príklad: biodegradovateľné obaly, 

hydrofóbne povlaky na obalové materiály a pod. 

Nové elektroizolačné materiály z nižšou ekologickou záťažou pre zvýšenie bezpečnosti jadrových 

elektrární. 

 

Predpokladaná doba riešenia: 

2015-2022 
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Predpokladaný objem finančných prostriedkov na riešenie celkom: 

 

Predpokladané náklady na riešenie úloh v rámci prioritnej oblasti výskumu a vývoja v mil. eur 

Zdroje 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ∑ 

Štátny rozpočet 26,85 28,98 31,53 31,1 34,97 42,71 50,66 246,8 

Podnikateľské zdroje 61,06 63,97 63,61 64,4 84,4 92,61 106,49 536,58 

Zdroje EÚ (ŠF) 86 88 91 89 91 95 99 639 

Horizont 2020 
(indikatívny zdroj) 

5,4 5,7 5,8 6,1 6,2 6,3 6,7 42,2 

 

Predpokladaní riešitelia a partneri: 

Základom bude vznik konzorcií pre riešenie jednotlivých úloh VaV. V konzorciách budú nielen 

výskumné inštitúcie, pracoviská univerzít a vysokých škôl, ale aj podnikateľské subjekty. 

Skúsenosti v tejto oblasti majú najmä: SAV, STU Bratislava, UPJŠ Košice, TU Košice, UK 

Bratislava, Matador, a.s., Púchov, Prvá zváračská a.s. Bratislava, Geothermalanywhere a.s., 

Danubia Nanotech s.r.o., VUKI a.s. Bratislava, EVPÚ a.s. Nová Dubnica, VÚPaC a.s. Bratislava, 

VUSAPL Nitra,  Centrum excelentnosti získavania a spracovania surovín SMZ a.s. Jelšava, Duslo 

a.s. Šaľa, VUCHT a.s., VÚP a.s., Fortischem a.s., VÚCHV a.s., Chemosvit a.s., ŽP VVC s.r.o. 

Podbrezová, VÚZ PI Bratislava, ŽP a.s. Podbrezová, ŽP Informatika s.r.o. Podbrezová, ŽP EKO 

QELET s.r.o. Podbrezová, CEIT a.s., Žilina, OMS, HAMELN Modra, Plastikársky klaster Nitra, 

VUTCh a. s., VIPO Partizánske. 

 

Informačné a komunikačné technológie 

1. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Priestor dát, informácií a jeho využitie  
 

Ciele: 
V téme Priestor dát, informácií a jeho využitie je cieľom dosiahnuť do roku 2020 výsledky, ktoré 

posunú poznanie, metódy a nástroje na úroveň, ktorá vzbudí záujem o ich prezentáciu, využitie 

(prípadne patentovanie) aj vo vyspelých krajinách EÚ. Sprievodným cieľom je prispieť k 

vytvoreniu nadkritickej masy v príslušnej špecifickej oblasti koncentráciou kapacít kľúčových 

výskumných pracovísk a firiem schopných absorbovať výsledky s inovačným potenciálom. 

 

Predpokladané výstupy a zámery uplatnenia, využitia v hospodárskej a spoločenskej praxi: 
Výstupom riešenia témy „Priestor dát, informácií a jeho využitie“ prostredníctvom prvého celku 

„Ekosystém pre zdieľanie a využitie informácií a dát“ bude vytvorenie platformy na vkladanie 

získaných dát, spracovanie dát, získanie resp. prístup k dátam za účelom vytvárania služieb.  

 

Predpokladaná doba riešenia: 
Predpokladaná doba riešenia témy je 2014-2020. Realizácia sa očakáva prostredníctvom jedného 

veľkého projektu „Ekosystém pre zdieľanie a využitie informácií a dát“, ktorý bude obsahovať 

viacero dielčích podprojektov pričom jeho očakávaná doba riešenia je 6 rokov.  

Naplnenie výskumných cieľov sa očakáva prostredníctvom menšieho počtu väčších podprojektov, 

ktorých riešiteľské kolektívy budú zmysluplne spájať najlepších odborníkov v danej oblasti v SR a 

v prípade potreby zahrňovať aj odborníkov z iných oblastí a tiež prostredníctvom viacerých  

menších projektov pre užšie zamerané témy. 

Pri väčších projektoch sa očakáva „dvojfázový“ prístup. V prvej fáze by vybrané užšie konzorcium 
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kľúčových pracovísk v priebehu 2-8 mesiacov vypracovalo detailný návrh štruktúry a zamerania 

výskumu pre projekt, ktorý by následne po verejnej oponentúre (rozšírené) konzorcium pracovísk 

riešilo v rozsahu 3 – 5 rokov.  

 

Predpokladaný objem finančných prostriedkov na riešenie celkom: 
Projekt zahŕňa vytvorenie celého ekosystému pre zdieľanie a využitie informácií a dát vrátane 

vytvorenia informačného systému pre dátový trh. Očakávané náklady na riešenie prvého celku sú 

cca 35 mil. EUR a na riešenie celkov 2 a 3 po 15 mil. EUR. Celková predpokladaný objem 

finančných prostriedkov je teda 65 mil. EUR 

 

Predpokladaní riešitelia a partneri: 
Konzorcium pozostávajúce z organizácií zastupujúcich Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, Ministerstvo hospodárstva SR, akademické inštitúcie a odvetvové zväzy.  

Pre prvú fázu predpokladáme konzorcium so zastúpením CVTI, Slovak Business Agency, UK, 

STU, TUKE, TU Žilina, SAV, ITAS, Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku, ZEP  

 

Plánovaná štruktúra realizácie 
Pre naplnenie cieľov tejto prioritnej témy sa predpokladá financovanie z rôznych zdrojov: 

 Vytvorenie štátneho programu Priestor dát, informácií a jeho využitie s tematickými 

oblasťami zahrňujúcimi tri horeuvedené celky. 

 Výzvy APVV orientované najmä na celky 2 a 3. 

 Stimuly pre podporu startupov prípadne uvoľnenie prístupu k niektorým zdrojom dát. 

 Dostupné fondy EÚ 

 

2. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

  Internet of things  – Smart Internet (Smart Devices, Smart Applications, Smart 

Cities, …) 
 
Ciele: 

 Posilniť konkurencieschopnosť SR priemyslu v oblasti vývoja, zvládania a formovania 

internetu budúcej generácie, ktorý postupne nahradí súčasný web, pevné a mobilné siete a 

infraštruktúry služieb, a umožní prepojenie zariadení (Internet vecí) množstva operátorov a 

domén, čím sa zmení spôsob oznamovania poznatkov, prístupu k nim a ich využívania. 

 Umožniť inováciu existujúcich produktov a riešení slovenských firiem a vytvorenie nových 

a tým podporiť rozvoj internetovej ekonomiky na Slovensku a presadenie sa slovenských 

firiem na svetovom trhu. 

 Rozšírenie a skvalitnenie služieb eGovernment a lepšie využitie potenciálu IKT v oblasti 

zdravotníctva, vzdelávania a kultúry. 

 

Predpokladané výstupy a zámery uplatnenia, využitia v hospodárskej a spoločenskej praxi: 
Výstupom budú inovatívne riešenia, realizované formou ponuky nových informačných služieb 

a inovatívnych aplikácií, ktoré budú viesť k vzniku nových inovatívnych firiem „start-up“-ov.  

Očakávame, že výstupy z prioritnej oblasti budú viesť do roku 2020 k zvýšeniu podielu IKT a 

informačného priemyslu na HDP o 0.5%, k vzniku 5 a viac nových SME v oblasti IKT a služieb 

ročne od roku 2016 a k zvýšeniu zamestnanosti v oblasti IKT o 5000 pracovných miest do roku 

2020. V dôsledku zlepšenia bezpečnosti a dôveryhodnosti internetových transakcií prispeje IKT k 

nárastu obchodných transakcií cez internet o 20%.  

 

Predpokladaná doba riešenia: 
Predpokladaná doba riešenia sú roky 2014-2020. Pri realizácii zámeru sa predpokladá „dvojfázový“ 
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prístup. V prvej fáze sa predpokladá, že vybrané užšie konzorciá kľúčových pracovísk 

z univerzitného prostredia, SAV a firiem v priebehu niekoľkých mesiacov vypracujú detailný návrh 

štruktúry a zamerania samotných projektov, ktoré by následne po verejnej oponentúre (rozšírené) 

konzorciá a jednotliví relevantní uchádzači riešili v rozsahu 3 – 5 rokov. 

 

Predpokladaný objem finančných prostriedkov na riešenie celkom: 
Priemerný objem prostriedkov potrebný na riešenie každého z piatich špecifikovaných celkov je 15 

mil. Euro. Celkový objem na tému je 75 mil. Euro. 

 

Predpokladaní riešitelia a partneri: 

Predpokladá sa vytvorenie konzorcií pre tematické celky, v ktorých sa o. i. očakáva participácia 

nasledujúcich inštitúcií: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (priamo riadené 

organizácie, univerzitné vedecké parky a centra excelencie), Ministerstvo hospodárstva SR, 

Ministerstvo financií SR, akademické inštitúcie, odvetvové zväzy, SAV a najvýznamnejší 

zástupcovia priemyselnej sféry a nevládnych organizácií).  

Pre prvú fázu predpokladáme konzorciá so zastúpením CVTI, Slovak Business Agency, UK, STU, 

TUKE, TU Žilina, TU Zvolen, SAV, ITAS, Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku, ZEP.  

 

Plánovaná štruktúra realizácie 
Pre naplnenie cieľov tejto prioritnej témy sa predpokladá financovanie z rôznych zdrojov: 

1.Vytvorenie štátneho programu Smart Internet pre zlepšenie kvality života a rozvoj 

hospodárstva s tematickými oblasťami zahrňujúcimi päť horeuvedených celkov. 

2.Výzvy APVV orientované najmä na celky 3, 4 a 5. 

3.Stimuly pre podporu startupov. 

4.Dostupné fondy EÚ 

 

3. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

  IKT pri riešení výskumných, technologických a spoločenských výziev 
 

Ciele: 
Zámerom V&V v tejto téme je vyvinúť viacnásobne použiteľné metódy a nástroje pre existujúce 

malé a stredné podniky, umožňujúce vznik start-ups v špecializovaných aplikačných oblastiach a 

postavenie ich produktov na výsledkoch výskumu. Cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti 

existujúcich slovenských SME na európskom trhu a vznik nových. V oblasti spoločenských výziev 

budú aplikačnými oblasťami najmä školstvo, kultúra, zdravotníctvo a verejná správa. 

 

Predpokladané výstupy a zámery uplatnenia, využitia v hospodárskej a spoločenskej praxi: 
V jednotlivých aplikačných oblastiach sa dajú výstupy očakávať takto: 

1. informačné a komunikačné systémy pre materiálový výskum a riadiace systémy pre nové 

technológie výroby pokročilých materiálov a nanomateriálov s podstatne zlepšenými alebo úplne 

novými vlastnosťami a s pridanou hodnotou, umožňujúcou ich uplatnenie na globálnych  trhoch.  

2. biomedicínske a biotechnologické informačné, komunikačné a riadiace systémy s významne 

novou pridanou hodnotou, umožňujúce zvýšenie kvality života alebo riadeného biotechnologického 

procesu.  

3. konkurencie schopné výrobky s významne novou pridanou hodnotou.  

4. informačné a komunikačné systémy pre podporu nových a inováciu súčasných procesov v oblasti 

verejnej správy a zdravotníctva, moderných metód v oblasti vzdelávania a nástrojov pre 

sprostredkovanie kultúry cez internet. 

 

Predpokladaná doba riešenia: 
Predpokladaná doba riešenia prioritnej oblasti je 2014-2020 s tým, že doba riešenia jednotlivých 
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projektov v rámci tematických oblastí sa očakáva v rozmedzí 1-5 rokov. 

 

Predpokladaný objem finančných prostriedkov na riešenie celkom: 
Pri financovaní projektov sa očakáva spolufinancovanie z tej prioritnej oblasti RIS3, ktorá 

požiadavku na potrebu špecifického riešenia z oblasti IKT zadala. Predbežný odhad priemerného 

objemu finančných prostriedkov na každú z tematických oblastí je 15 mil. Euro (v členení 10 mil. 

Euro z príslušnej tematickej oblasti a 5 mil. Euro z prostriedkov priority IKT). Potreba finančných 

prostriedkov z prioritnej oblasti IKT je teda 30 mil. Euro (s tým, že sa očakáva dofinancovanie z 

ostatných prioritných oblastí vo výške 60 mil. Euro). 

 

Predpokladaní riešitelia a partneri: 
Predpokladá sa vytvorenie konzorcií pre tematické celky, v ktorých sa o. i. očakáva participácia 

nasledujúcich inštitúcií: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (priamo riadené 

organizácie, univerzitné vedecké parky a centra excelencie), Ministerstvo hospodárstva SR, 

Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, akademické inštitúcie, odvetvové zväzy, 

SAV a najvýznamnejší zástupcovia priemyselnej sféry a nevládnych organizácií).  

Pre prvú fázu predpokladáme konzorciá so zastúpením CVTI, Slovak Business Agency, UK, STU, 

TUKE, TU Žilina, TU Zvolen, SAV, ITAS, Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku, ZEP.  

 

Plánovaná štruktúra realizácie 
Pre naplnenie cieľov tejto prioritnej témy sa predpokladá financovanie z rôznych zdrojov: 

 Vytvorenie štátneho programu IKT pri riešení výskumných, technologických a spoločenských 

výziev s tematickými oblasťami zahrňujúcimi šesť horeuvedených celkov ako aj oblasť IKT 

ako takú. 

 Výzvy APVV orientované najmä na špecifické požiadavky z horeuvedených celkov ako aj 

oblasť IKT ako takú. 

 Dostupné fondy EÚ 

 

4. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Vybudovanie národnej podpornej IKT infraštruktúry pre vedu, výskum a inovácie 
 

Ciele: 
Vybudovať resp. ďalej rozvíjať akademickú IKT infraštruktúru, ako kľúčovú infraštruktúru vedy, 

výskumu a vzdelávania – zabezpečiť plošnú realizáciu plne optickej siete ako bázovej strategickej 

komunikačnej infraštruktúry  rezortu školstva, nielen pre potreby vzdelávania ale aj pre oblasť vedy 

a výskumu – pripojenie všetkých subjektov rezortu školstva na túto infraštruktúru a poskytovanie 

adekvátnych podporných komunikačných služieb, pre rezort školstva, a ktorá bude vhodne 

integrovaná s rezortnými, európskymi a ďalšími platformami. 

Cieľovou skupinou sú výskumné inštitúcie mimo schém štátnej pomoci (najmä univerzity, SAV a 

rezortné výskumné inštitúcie, výskumné a vývojové inštitúcie neziskového sektora), ale aj 

podnikateľské subjekty pri zohľadnení pravidiel štátnej pomoci.   

Predpokladané výstupy a zámery uplatnenia, využitia v hospodárskej a spoločenskej praxi: 
Funkčné a motivačné prostredie pre implementáciu stratégie inteligentnej špecializácie.  

 

Predpokladaná doba riešenia: 
Pri realizácii zámeru sa predpokladá „dvojfázový“ prístup. V prvej fáze sa predpokladá, že vybrané 

užšie konzorcium kľúčových pracovísk v priebehu niekoľko mesiacov vypracuje detailný návrh 

štruktúry a zamerania samotného projektu (prípadne projektov), ktorý by následne po verejnej 

oponentúre (rozšírené) konzorcium pracovísk riešilo v rozsahu 3 – 5 rokov.  
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Predpokladaný objem finančných prostriedkov na riešenie celkom: 
Projekt zahŕňa vytvorenie celého IKT ekosystému pre podporu vedy, výskumu, zavádzanie inovácií 

a transferu technológií. Celkové náklady cca 200 mil. EUR. 

 

Predpokladaní riešitelia a partneri: 

Predpokladá sa vytvorenie konzorcia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (priamo 

riadené organizácie, univerzitné vedecké parky), Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo 

financií SR, akademické inštitúcie, odvetvové zväzy, SAV a najvýznamnejší zástupcovia 

priemyselnej sféry a nevládnych organizácií).  

 

5. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Stredoeurópsky ekosystém pre zdieľanie a transfer poznatkov a podporu inovácií v 

oblasti IKT 
 

Ciele: 
Cieľom je vybudovať ekosystém pre podporu transferu výsledkov vedy a výskumu do praxe na 

báze medzinárodného konferenčno-vzdelávacieho centra (podobného centru Schloss Dagstuhl) a 

univerzitných technologických parkov a centier excelentnosti. Úlohou ekosystému bude vybudovať 

(obnoviť) komunikáciu medzi tvorcami nových poznatkov a metód a tými, ktorí ich v aplikačných 

oblastiach môžu využiť na inovácie a zvýšenie konkurencieschopnosti. Významnou súčasťou bude 

aj sprostredkovanie najnovších poznatkov, metód a „best practices“ zo zahraničných pracovísk.  

 

Predpokladané výstupy a zámery uplatnenia, využitia v hospodárskej a spoločenskej praxi: 
Pilotná realizácia ekosystému pre zdieľlanie a transfer poznatkov a podporu inovácií. Po získaní 

skúseností v oblasti IKT sa budú môcť budovať podobné ekosystémy pre ďalšie oblasti (s využitím 

možnosti zdieľania pre odborovo nezávislé súčasti). 

Výstupom bude pravidelný a organizovaný transfer poznatkov a vybudované centrum, ktoré bude 

jeho nositeľom a organizátorom.  

 

Predpokladaná doba riešenia: 
Predpokladaná doba riešenia je od 2014 do 2020. Návrh stratégie bude riešiť projekt v trvaní 1 rok. 

 

Predpokladaný objem finančných prostriedkov na riešenie celkom: 
Celkový predpokladaný objem finančných prostriedkov na riešenie je 50 mil. Euro s tým, že časť v 

objeme asi 35 mil. Euro sa predpokladá zo zdrojov Dunajskej stratégie a štrukturálnych fondov. 

 

Predpokladaní riešitelia a partneri: 

Predpokladá sa vytvorenie konzorcia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (priamo 

riadené organizácie, univerzitné vedecké parky), Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo 

financií SR, akademické inštitúcie, odvetvové zväzy, SAV a najvýznamnejší zástupcovia 

priemyselnej sféry a nevládnych organizácií).  

 

Biomedicína a biotechnológie 

1. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Výskum a vývoj moderných a účinných stratégií na prevenciu vzniku a metód pre 

včasnú diagnostiku a modernú liečbu spoločensky významných druhov 

onkologických ochorení 
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Orientácia biomedicínskeho výskumu na onkologickú problematiku má na Slovensku dlhoročnú 

históriu. Prioritnou témou je prevencia vzniku nových onkologických ochorení a ich včasná 

diagnostika a tvorba nových účinných postupov na celospoločenskej úrovni.  

Takto získané poznatky by mali byť transponované do praktickej liečebno – diagnostickej praxe, ale 

aj do novej slovenskej legislatívy s cieľom realizovať účinné opatrenia na prevenciu vzniku 

a znižovanie incidencie onkologických ochorení na Slovensku. Budovanie alebo dobudovanie 

centier klinického a experimentálneho výskumu po stránke personálnej, priestorovej a prístrojovej 

na pôde onkologických ústavov so zapojením klinických a výskumných inštitúcií je metódou, ktorá 

by mala byť uplatnená pri realizácii úlohy. 

 

2. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Vytvorenie moderných a celospoločensky účinných postupov pre prevenciu, včasnú 

diagnostiku a liečbu aterosklerózy a ischemickej choroby srdca za účelom zníženia 

kardiovaskulárnej morbidity i mortality 
Výskum aterosklerózy a ischemickej choroby srdca predstavujú dlhodobo jednu z kľúčových tém 

biomedicínskeho výskumu tak v EÚ ako aj vo svete. Témy Horizont 2020 a RIS3 SK v 

biomedicínskom výskumnom priestore sa v mnohých výzvach týkajú tejto problematiky a na ich 

riešenie sú vynakladané veľké finančné prostriedky. Slovensko je krajinou s jednou z najväčších 

incidencií týchto ochorení. Je preto veľmi dôležité, aby sa kardiovaskulárny výskum na Slovensku 

začlenil do celoeurópskych výskumných konzorcií a aby bol úzko koordinovaný a 

spolufinancovaný aj projektmi EÚ. Vytvorením kvalitných personálnych a prístrojových podmienok 

sa môže tento typ výskumu uchádzať aj o významnejšiu finančnú grantovú podporu z EÚ.  

 

3. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Výskum a vývoj moderných inovatívnych postupov pre regeneráciu tkanív 

a orgánov s cieľom zvýšenia efektívnosti liečby spoločensky a ekonomicky 

závažných typov ochorení 
Regeneračná medicína a výskum kmeňových buniek je témou, ktorá v biomedicínskom výskume v 

EÚ a celosvetovo predstavuje najintenzívnejšie sa rozvíjajúci odbor. Slovensko vďaka niekoľkým 

výskumným kolektívom trend tohto výskumu čiastočne zachytilo, potrebuje sa však dobudovať tak 

po stránke personálnej ako aj prístrojovej. Hlavne v oblasti regenerácie tkanív skeletu – kosti a 

chrupky – ale aj v oblasti regenerácie ischemických komplikácií počas diabetu ale aj liečby 

ischemických nádorov pomocou geneticky modifikovaných adultných kmeňových buniek došlo aj 

ku významným klinickým aplikáciám, čo je pre európsky výskum nesmierne zaujímavý moment. 

 

4. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Molekulárne mechanizmy poškodenia tkaniva ionizujúcim žiarením a cielená 

prevencia 
I keď v mnohých vyspelých krajinách sa využíva pri liečbe onkologických ochorení ožarovanie 

protónmi s ich šetriacim efektom na okolité zdravé tkanivo, stále sa pri špecifických prípadoch 

uprednostňuje gama žiarenie, ktoré pri likvidácii tumoru pôsobí i na okolité zdravé tkanivo a 

poškodzuje ho. Preto hľadať mechanizmy tohto poškodenia a cielenú preventívnu medikamentóznu 

liečbu je i v záujme krajín, ktoré používajú liečbu protónovým žiarením. 

 

5. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Odstraňovanie perzistentných kontaminantov v sedimentoch vodných tokov 
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a nádržiach, vo vode a v pôde zväzkami urýchlených elektrónov 
Odstraňovanie kontaminantov zo životného prostredia vyžaduje zariadenia, ktoré sú šetrné voči 

životnému prostrediu, sú premiestniteľné, spoľahlivé  a efektívne aj na odstraňovanie 

perzistentných kontaminantov. Týmto podmienkam vyhovujú urýchľovačové zariadenia 

produkujúce energetické zväzky elektrónov, pomocou ktorých sa „studenou cestou“ účinne 

degradujú aj perzistentné látky a ťažké kovy zo životného prostredia. 

 

6. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Efektívna a šetrná radiačná dezinfekcia poľnohospodárskych produktov: 
Problematika radiačnej dezinfekcie poľnohospodárskych je atraktívna v rámci EÚ, pretože okrem 

toho, že je šetrná k životnému prostrediu je perspektívna aj z hľadiska ekonomických prínosov. 

Radiačné odstraňovanie baktérií a ďalšieho mikrobiologického znečistenia poľnohospodárskych 

produktov je vysokoúčinné, prebieha v bežnom prostredí bez zvýšenia teploty, nevyžaduje žiadne 

úpravy produktov pred ožiarením ani počas a po ožiarení  produktov. Poľnohospodárske produkty 

po ich dezinfekcii možno okamžite distribuovať spotrebiteľom. 

 

7. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Nové postupy na kontrolované uvoľňovanie biologických liekov, nové postupy v 

prevencii a liečbe ochorení s použitím látok prírodného pôvodu 
 

Spoločný program EÚ v oblasti biomedicíny z hľadiska dlhodobejšej perspektívy dáva veľké šance 

pre rozvoj tejto oblasti v Európe, čo umožňuje prekonať aj národné bariéry. 

Kontrolované uvoľňovanie liekov možno definovať ako techniky alebo metódy, ktoré zabezpečujú 

dostupnosť účinnej látky k danému cieľu (prenos účinnej látky z rezervoára k určenému povrchu) 

rýchlosťou a v trvaní tak, aby sa zabezpečil požadovaný efekt. Využitie bunkových kultúr na 

testovanie biologicky aktívnych látok a liečiv ako alternatívy pokusov na zvieratách. 

 

8. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Príprava biokatalyzátorov, mikrobiálnych metabolitov a biopolymérov, nové 

remediačné technológie, využitie biotechnológií pri likvidácii odpadov 
Plast nie je inertný. Bežný plast obsahuje veľké, niekedy prevažujúce množstvo chemických prísad 

(ftaláty, fenoly a pod), ktoré môžu narušiť činnosť žliaz s vnútornou sekréciou, môžu byť 

karcinogénne alebo mať iné toxické účinky a môžu v zásade (aj keď len v malých množstvách) 

prenikať do životného prostredia. Perzistentné organické znečisťujúce látky sa prirodzenou cestou 

ťažko rozkladajú, hromadia sa v telesných tkanivách a môžu mať karcinogénne, mutagénne a iné 

účinky na zdravie. Biodegradabilné polyméry sú predmetom výskumu, vývoja i výroby niekoľko 

desaťročí. Dôvodov pre túto oblasť výroby sú jednak vysoký nárast syntetických polymérov 

(plastov, thermoplastov i elastomerov) založených na petrochemických surovinách (dôvody 

surovinové), veľmi nízka biodegradabilita (environmentálne dôvody), nevyhovujúce hygienické 

vlastnosti (zdravotnícke dôvody), energetická náročnosť (ekonomické dôvody).  

 

9. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Biotechnologická výroba pohonných hmôt, bioenergetika založená na priemyselnej 

biotechnológii, výroba bioetanolu, biobutanolu, metánu a vodíka z 

poľnohospodárskych odpadov 
Energetika je jedným z najdôležitejších odvetví národného hospodárstva a má priamy dopad nie len 
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na ekonomický rast krajiny, ale i na životné prostredie. 

Doposiaľ členské štáty nepripravili primerané systémy podpory a výroby biopalív, pričom aj 

dodávatelia palív sa stavajú odmietavo k používaniu bioetanolu. Hoci ciele v biopalivách, pre rok 

2020 sú navrhnuté: dosiahnuť minimálna úroveň 10 %, využitia v porovnaní s ostatnými palivami  a 

to právne záväzným spôsobom. Hlavnými surovinami pre etanol majú byť zrniny a neskôr sa má 

produkovať aj lignocelulózový etanol zo slamy a odpadu. Pre bionaftu sú to hlavne repkový olej a v 

malej miere sójový a palmový olej. Neskôr aj biopalivá druhej generácie vyrobené z ISCHER-

TROP metódou najmä z cielene pestovaného dreva. 

 

10. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Výskum a vývoj liekov určených na  správne fungovanie imunitného systému pri 

využití biologicky aktívnych látok pre humánne použitie – podpora zdravej 

populácie 
Biologicky aktívne látky humánneho pôvodu by mali vykazovať vyššiu aktivitu, účinnosť 

a bezpečnosť pre zabezpečenie správneho a  účinného fungovania imunitného systému- 

imunologická  a onkologická oblasť. 

 

11. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Výskum a vývoj produktov na báze bakteriálnych fágov určených pre humánne 

použitie – využitie progresívnych technológií a postupov pre elimináciu rizikových 

faktorov  za účelom zvyšovania kvality, bezpečnosti procesov a produktov 
Vývoj a výskum v liečbe infekcií bakteriálneho pôvodu získaných v nemocničnom alebo domácom 

prostredí , doplnenie rady produktov voči agensom rezistentným voči produktom v súčasnosti 

aplikovaných  – infekčná oblasť. 

 

12. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Výskum a vývoj diagnostík a liekov určených na zhodnotenie alebo posilnenie 

obranyschopnosti organizmu voči vírusovým a bakteriálnym agensom s využitím 

najmodernejších biotechnologických procesov 
Výskum a vývoj diagnostík a liekov určených na zhodnotenie alebo posilnenie obranyschopnosti 

organizmu voči vírusovým a bakteriálnym ochoreniam – posilnenie diagnostickej a terapeutickej 

oblasti. 

 

13. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Vývoj a výskum produktov zvyšujúcich účinnosť  liečby alergických ochorení 
Vývoj a výskum liekov zvyšujúcich účinnosť  liečby alergických ochorení vychádzajúcich zo 

zmeny zloženia a aplikačnej  formy – imunologická oblasť. 

 

Pôdohospodárstvo a životné prostredie 

1. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Udržateľné a ekologické systémy využívania a obnovy poľnohospodárskej krajiny 

pri efektívnej rastlinnej a živočíšnej výrobe, výrobe kvalitných potravín, 
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a nepotravových produktov z pôdy  
 

Ciele: 

Rámcovým cieľom je zlepšiť tvorbu nových poznatkov a posilniť inovácie na dosiahnutie zvýšenia 

produktivity v poľnohospodárstve a súčasne zabezpečiť udržateľné využívanie zdrojov a 

zmierňovanie tlaku na životné prostredie.  

 

Predpokladané výstupy a zámery uplatnenia, využitia v hospodárskej a spoločenskej praxi: 

 Stanovenie vhodnosti využívania pôd na produkčné a mimoprodukčné účely v rôznych 

pôdno-klimatických podmienkach Slovenska prispeje k optimalizácii využívania pôd 

z pohľadu ekonomického environmentálneho, ale hlavne z pohľadu udržania ich 

priaznivých vlastností pre ďalšie generácie. 

 Využitie ekonomicky efektívnych a ekologicky únosných systémov pestovania plodín 

a chovu hospodárskych zvierat umožní slovenským pestovateľom úspešne sa uplatniť v stále 

sa meniacich ekonomických a klimatických podmienkach. 

 Zvýšenie efektívnosti využívania rastlinných a živočíšnych druhov, podpora ekonomickej 

stability a udržateľnosti poľnohospodárstva so súčasným znížením environmentálne 

zaťaženia. 

 Rastlinná výroba vo významnom rozsahu rieši aj problém energetickej sebestačnosti, t.j. 

produkcie fytomasu pre rôzne spôsoby jej využitia.  

 Nároky spotrebiteľa nie sú už orientované na kvantitu, ale na ich kvalitu, prípadne ich tzv. 

funkčnosť, t.j. ich nové vlastnosti, ktoré sú podmienené obsahom niektorých látok 

prospešných pre zdravie.  

 Komplexná analýza manažmentu krajiny vybraného povodia, ktorá bude obsahovať návrhy 

na nového usporiadania pôdneho fondu a jeho využívania.  

 Komplexná analýza zmien agroekosystémových služieb vplyvom degradačných procesov 

v senzitívnych územiach, návrh manažmentu a opatrení na zmiernenie predpokladaných 

následkov degradačných  procesov.   

 Inovácie informačného systému o pôde budú zahrňovať inovovaný informačný systém 

o pôde, inovovaný on-line systém pôdoznaleckých informácií pre širokú odbornú verejnosť, 

inovovaný súbor základných pôdnych máp vrátane účelových máp vybraných pôdnych 

vlastností a metodiky hodnotenia a monitoringu pôdodegradačných procesov a 

integrovaného manažmentu povodia. 

 Využitie ekonomicky efektívnych a ekologicky únosných systémov hospodárenia na pôde 

a živočíšnej výroby umožní slovenským poľnohospodárom úspešne sa uplatniť v stále sa 

meniacich ekonomických a globálnych (klimatických) podmienkach. 

 Požadované socio-ekonomické štúdie budú poznatkovou základňou pre vyjednávaciu 

schopnosť Slovenska pri tvorbe a novelizácii poľnohospodárskych politík EÚ vrátane 

globálnych. 

 

Predpokladaná doba riešenia: 

2015 - 2018 

 

Predpokladaný objem finančných prostriedkov na riešenie celkom: 

20 mil. Eur 

 

Predpokladaní riešitelia a partneri: 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácií Košice, Národné lesnícke centrum, Slovenská 

akadémia vied (ústavy z oblasti poľnohospodárstva), Slovenská technická univerzita, Výskumný 

ústav vodného hospodárstva, Univerzita Komenského, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita 
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Konštantína Filozofa, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska 

komora a poľnohospodárske podniky a farmy. 

 

2. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Udržateľné systémy využívania lesov, spracovania dreva a využívania drevných 

produktov 
 

Ciele: 

 Vývoj inovatívnych riešení na zlepšenie a zabezpečenie trvalej udržateľnosti produkcie 

drevnej biomasy, ako najdôležitejšej domácej suroviny a plnenia mimoprodukčných funkcií 

lesov. 

 Návrh riešení na znižovanie produkcie emisií a odpadov, adaptáciu na zmenu klímy 

a znižovanie zaťaženia životného prostredia. 

 Podpora vývoja priemyselných  technológií (zelených) s minimálnym dopadom na biotu 

a komplementarity medzi priemyselným rozvojom a udržateľnosťou rovnováhy v ŽP.  

 Vypracovanie inovatívnych postupov na trvalo udržateľný rozvoj energetického využitia 

drevnej biomasy, ako jedného z kľúčových OZE v SR. 

 Návrh inteligentných technológií spracovania dreva umožňujúcich podstatné zvýšenie 

efektívnosti a konkurencieschopnosti produkcie z domácich surovinových zdrojov. 

 Návrh implementovateľnej stratégie trvalo udržateľnej produkcie, spracovania a využívania 

drevnej biomasy v podmienkach SR s dôrazom na potreby rozvoja vidieka a zlepšovanie 

životného prostredia a životaschopnosti odvetví lesníctva, spracovania dreva a využívania 

OZE. 

 Návrh možností alternatívneho využívania nelesných pozemkov na produkciu drevnej 

biomasy. 

 Návrh metód/technologických postupov zhodnocovania použitých drevených výrobkov 

podľa ich výrobkovej kategorizácie a druhu chemickej záťaže v nich obsiahnutej 

 Vývoj expertného systému na podporu rozhodovania pri výbere najvhodnejšej  alternatívy 

zhodnocovania drevných odpadov z hľadiska environmentálneho, ekonomického a trvalej 

udržateľnosti zohľadňujúci princíp "life cycle thinking". 

 

Predpokladané výstupy a zámery uplatnenia, využitia v hospodárskej a spoločenskej praxi: 

Realizáciou navrhnutých inovácií v manažmente lesného hospodárstva sa zvýši produkčnosť 

lesných ekosystémov, zdravotný stav a odolnosť lesných porastov, čim sa vytvoria podmienky na 

zlepšenie plnenia mimoprodukčných funkcií lesov (napr. vodoochranná, pôdoochranná, rekreačná, 

biodiverzita a pod.). 

Využitím máloproduktívnych a nevyužívaných nelesných pozemkov na produkciu drevnej biomasy 

v na to vhodných podmienkach sa zvýši produkčný potenciál suroviny v SR, podporí tvorba 

pracovných miest, zlepší stav životného prostredia (pôda, voda, viazanie uhlíka, emisie). 

Zavádzaním moderných technológií v obhospodarovaní lesov sa zvýši ekonomická efektívnosť 

výrobných činností v lesnom hospodárstve, zlepší sa dostupnosť drevnej biomasy pre následné 

využitie, zníži sa zaťaženie životného prostredia, energetická náročnosť výrobných činností a zvýši 

sa bezpečnosť práce. 

Rozvojom efektívnych postupov výroby energií a biopalív v podmienkach SR sa zvýši energetická 

sebestačnosť regiónov a štátu, bezpečnosť zásobovania palivami, zníži sa produkcia skleníkových 

plynov, stabilizujú sa ceny palív a energií, podporí sa tvorba pracovných miest a rozvoj nadväzných 

hospodárskych aktivít. 

 

Predpokladaná doba riešenia:   
2015–2018 
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Predpokladaný objem finančných prostriedkov na riešenie celkom:  
16,5 mil. Eur 

 

Predpokladaní riešitelia a partneri: 

Národné lesnícke centrum, Národné potravinárske a poľnohospodárske centrum, Výskumný ústav 

papiera a celulózy, a.s., Technická univerzita Zvolen, Ústav SAV zaoberajúce sa problematikou lesa 

a spracovania dreva, Slovenská technická univerzita. Podniky odpadového hospodárstva: OLO, 

ASA, M. Pedersen, Zberné suroviny. 

 

3. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Inovácie a moderné postupy pre produkciu a kontrolu kvalitných a bezpečných 

potravín z domácich zdrojov 
 

Ciele: 
Strategickým cieľom projektu je zásadné zvýšenie produkcie a konkurencieschopnosti slovenských 

potravín a ich surovín efektívnym využitím vedy a výskumu, produkčného potenciálu 

poľnohospodárskej prvovýroby a voľného ľudského potenciálu vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Produkcie vlastných, kvalitných, zdravie podporujúcich potravín, produktov a surovín primárnej 

poľnohospodárskej produkcie. V neposlednom rade, ambíciou projektu je vytvoriť podmienky pre 

zvýšenie stupňa zhodnotenia druhotných surovín z poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýroby. 

Zvýšenie zamestnanosti a príjmov vidieckych regiónov.  

 

Predpokladané výstupy a zámery uplatnenia, využitia v hospodárskej a spoločenskej praxi: 

 Vypracovanie situačnej analýzy v rôznych malých a stredných potravinárskych výrobách, 

aby sa od kontroly výrobkov prešlo k prevencii mikrobiálnej kontaminácie pri výrobe 

potravín 

 Vypracovanie štúdie hodnotenia mikrobiologického rizika pre výrobcov tradičných 

regionálnych potravín. 

 Vypracovanie nových vysokocitlivých, kvalitatívnych a kvantitatívnych chemických, 

fyzikálno-chemických, molekulárno-biologických metód zameraných na rýchlu diagnostiku 

kvality, zdravotnej a hygienickej bezpečnosti potravín pre potreby kontrolných orgánov. 

 Špecifikácia nových funkčných výrobkov pripravených inovovanými postupmi s návrhom 

technológie výroby. 

 Súbor metód druhej generácie na molekulárno-biologickú kvantitatívnu analýzu alergénov 

v potravinách na nízkych hladinách kontaminácie 

 Súbor metód na molekulárno-biologickú identifikáciu zložiek potravín rastlinného pôvodu 

vrátane ich kvantifikácie v zmesiach 

 Vývoj a aplikácia analytických metód na stanovenie cudzorodých a toxických látok za 

účelom kontroly ich obsahu v potravinárskych surovinách a výrobkoch, minimalizáciu 

tvorby a obsahu týchto látok v procesoch výroby a skladovania potravín. 

 Vývoj a aplikácia analytických metód za účelom analýzy prírodných a aditívnych látok 

využiteľných v potravinárskom priemysle. 

 Budovanie databázy analytických charakteristík určených pre potravinovú banku dát 

(nutričná kvalita potravín), budovanie databáz vybraných analytických charakteristík 

potravinárskych produktov ako nástroja pre ich identifikáciu a autentifikáciu. 

 Zabezpečenie servisu pre spotrebiteľov v podobe laboratórnych skúšok a stanovenia 

vybraných analytických parametrov podľa požiadaviek odberateľa 

 Odborné poradenstvo pre potravinársky priemysel a orgány štátnej správy zamerané na 

kontrolné metódy v oblasti kvality a bezpečnosti potravín, elimináciu toxických a rizikových 
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látok a vývoji nových potravinárskych produktov. 

 Výskum, vývoj a výroba nových konštrukčných uzlov, strojov a technológií, ako aj vývoj a 

výroba optimalizovaných technologických cyklov pre zhodnocovanie organických odpadov, 

podľa konkrétnych požiadaviek regiónu a v súlade s „Národnou energetickou stratégiou“ 

 

Predpokladaná doba riešenia: 

2015 - 2018 

 

Predpokladaný objem finančných prostriedkov na riešenie celkom: 

10 mil. € 

 

Predpokladaní riešitelia a partneri: 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská akadémia vied (ústavy z oblasti pôdohospodárstva 

a sociálnych vied), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Výskumný ústav 

mliekarenský v Žiline, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a malé a stredné 

podniky v oblasti agropotravinárstva, drobní spracovatelia a producenti potravín (KKV-Union, 

Bryndziareň a syráreň Zvolenská Satina). 

 

Udržateľná energetika a energie 

1. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Centrum aplikovaného výskumu Allegro 
 

Ciele: 

 vybudovanie "Centra aplikovaného výskumu ALLEGRO" 

 výskum a vývoj konštrukčných materiálov aktívnej zóny a primárneho okruhu vhodných na 

použitie v rôznych prevádzkových situáciách za podmienok vysokých teplôt, vysokého 

neutrónového toku a pri zohľadnení požiadaviek héliovej technológie 

 výskum a vývoj materiálov sekundárneho okruhu reaktora, materiálov pre generačnú 

jednotku a skladovanie vodíka s a materiálov so špeciálnymi vlastnosťami s možnosťou 

širšieho využitia výsledkov v energetike a automobilovom priemysle 

 výskum a vývoj povrchových úprav materiálov pre špecifické použitie v reaktore ako aj s 

možnosťou ich širšieho využitia v technickej praxi 

 výskum a vývoj materiálov pre senzory, vývoj senzorov pre špecifické aplikácie v okruhoch 

reaktora vrátane vývoja senzorov aj pre širšie uplatnenie v praxi 

 výskum a vývoj technológií výroby materiálov vrátane technológii ich spájania so 

špecifickým zohľadnením požiadaviek tesnosti spojov pri použití hélia ako pracovného 

média 

 výskum a vývoj deštruktívnych a nedeštruktívnych metód priemyselného skúšania 

materiálov, komponentov a uzlov reaktora pri simulovaných pracovných podmienkach 

reaktora s možnosťou širšieho využitia metód  

 

Predpokladané výstupy a zámery uplatnenia, využitia v hospodárskej a spoločenskej praxi: 

 Projekt ALLEGRO predstavuje jedinečnú príležitosť pre slovenskú vedu a výskum sústrediť 

svoje výskumné, vývojové a inovačné aktivity na vytýčené priority v novom OPVaI a 

maximalizovať efekty doteraz vložených investícií do vedy a výskumu. 
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 Realizácia projektu na Slovensku pozitívne ovplyvní technický rozvoj a ekonomiku 

slovenských výskumných a výrobných organizácií počas celej doby výskumu cez 

projektovania ale i následne, počas výroby komponentov týchto reaktorov. 

 V ďalších desaťročiach projekt ALLEGRO bude hnacím motorom pre špičkový výskum a 

technológie v tomto regióne a budú poskytovať skvelú príležitosť pre priemysel pracujúci s 

vysokou pridanou hodnotou. 

 Získané know-how z oblasti budovania a prevádzky rýchlych reaktorov zaradí Slovensko 

medzi vyspelé štáty v oblasti nielen jadrových technológií a umožní slovenským firmám 

zúčastniť sa výstavby nových reaktorov v EU a vo svete. 

 Vyriešenie otázky uskladnenia vyhoreného jadrového paliva z prevádzkovaných jadrových 

elektrárni na Slovensku, ktoré by sa po prepracovaní využívalo ako palivo pre nový typ 

reaktorov. 

 Výrazne zníženie ekologického zaťaženia z prevádzky a výrazne zvýšenie účinnosti 

jadrových zariadení. 

 Výrazne zvýšenie bezpečnosti jadrových reaktorov 4. generácie pri porovnaní s reaktormi 

chladenými sodíkom v kritických situáciách.   

 Potenciálna ESFRI štruktúra, jedinečná svojho druhu na Slovensku. 

 

Predpokladaná doba riešenia: 

2015 - 2020 

 

Predpokladaný objem finančných prostriedkov na riešenie celkom: 

500 mil. EUR 

 

Predpokladaní riešitelia a partneri: 

Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Žilinská univerzita, Technická univerzita 

Košice, VUJE, a.s., Ekonomická univerzita v Bratislave, DECOM, a.s., Centrum pre vedu a 

výskum, s.r.o., Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, Prvá zváračská, a.s., 

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav Nová Dubnica, a.s., ZTS Výskumno-vývojový ústav 

Košice, a.s., Železiarne Podbrezová, a.s., Slovenské energetické strojárne, a.s., SYLEX, s. r. o.  

 

CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) Francúsko 

MTA-EK (Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont) Maďarsko 

NCBJ (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) Poľsko 

ÚJV Řež, a.s. Česká republika 

Zahraniční partneri nebudú financovaní z rozpočtu projektu, ale ich príspevok do projektu bude 

predstavovať ich podiel na reaktore ALLEGRO. 

 

2. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Zvýšenie prenosových schopností a bezpečnosti elektrizačnej sústavy Slovenska 
 

Ciele: 
Cieľom programu je výskum, vývoj a kompletácia systémov a technológií pre systémy WAMS 

(Wide Area Monitoring System) a WAPS (Wide  Area  Protection  System), realizácia pilotného 

projektu  nasadenia systémov systémov WAMS a WAPS v oblasti prenosových sústav  a použitie 

jednotiek PMU (Phasor Measurement  Unit) ako základného prostriedku pre nové spoľahlivé 

meranie potrebných veličín.  

 

Predpokladané výstupy a zámery uplatnenia, využitia v hospodárskej a spoločenskej praxi: 

 Výskum a vývoj nových komunikačných a monitorovacích štruktúr WAxS pre riadenie 
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elektrizačných sústav. 

 Návrh architektúry systémov WAxS pre prenosové sústavy. 

 Vytvorenie počítačových modelov elektrizačnej sústavy pre overenie vlastností systémov 

WAxS  využívajúcich PMU zariadenia. 

 Návrh a testovanie komplexných modelov elektrických sietí pre overenie funkčnosti prenosu 

dát z PMU, redispečng a rekonfiguráciu elektrizačnej sústavy. 

 Návrh legislatívnych opatrení pre použitie redispečingu a rekofigurácie sietí s dopadom 

na susediace sústavy. 

 Analýza možných ekonomických dopadov realizácie redispečingu a rekonfigurácie sietí 

vo vybraných situáciách v sústave. 

 

Predpokladaná doba riešenia: 

2014 -2020 

 

Predpokladaný objem finančných prostriedkov na riešenie celkom: 

36 mil. EUR 

 

Predpokladaní riešitelia a partneri: 

STU Bratislava, UK Bratislava,  TU Košice, ŽU Žilina, IPSOFT, s.r.o.,  RELKO s.r.o, SIPRIN, 

s.r.o., ATOS, s.r.o., Siemens, s.r.o., ZSE, a.s SSE, a.s., VSE, a.s., Schrack Technik, s.r.o., MicroStep 

s.r.o., SEPS, a.s., ENEL – SE, a.s., ENFEI, s.r.o., Sféra, a.s. 

 

3. 
Názov zámeru/témy (podklad pre výzvy / projekty / programy):  

Výskum a inovácie v oblasti inteligentných sietí a ich komunikácie 
 

Ciele: 
Cieľom programu je výskum, návrh a vývoj potrebných komponentov a technológií inteligentných 

sietí ako aj  vhodných IKT technológií pre  účely komunikácie a poskytovania údajov v kontexte 

inteligetných sietí. Realizácia výskumných pilotných projektov inteligentných sietí. 

  

Predpokladané výstupy a zámery uplatnenia, využitia v hospodárskej a spoločenskej praxi: 

 výskum, návrh a vývoj vhodných komponentov a technológií pre budovanie inteligentných 

sietí,  ich komunikácie a  riadenia, 

 testovanie komponentov a technológií, návrh referenčnej architektúry pre inteligentné siete 

a inteligentné meracie systémy, komunikačné systémy zabezpečujúce interoperabilitu, 

kompatibilitu a prepojiteľnosť prvkov v sústave výberom vhodných technológií, štandardov 

a protokolov pre špecifické vlastnosti sústav v SR v súlade s legislatívou SR a so 

štandardami EÚ, 

 návrh, testovanie a validácia možností technických a ekonomických synergií medzi riadením 

inteligentných sietí, ovplyvňovaním spotreby, lokálnou úschovou energie a ich celkovou 

integráciou s využitím informačno-komunikačných technológií s obmedzením negatívnych 

vplyvov na životné prostredie a so znižovaním nákladov, 

 komplexné modely a nástroje pre plánovanie a prevádzku inteligentných sietí, 

 modely pre analýzy nákladov a prínosov týkajúce sa rozvoja inteligentných sietí a ich 

súčastí, 

 analýza  a návrh technicko-ekonomických riešení pre rozvoj elektromobility, možnosti jej 

regulácie v elektrizačnej sústave pri predpokladanom nasadzovaní decentralizovanej výroby 

z OZE, 

 využitie nových materiálov a technológií vhodných pre elektromobilitu a návrh nástrojov 

zabezpečujúcich bezpečnosť dát a ochranu osobných údajov. 
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Predpokladaná doba riešenia: 

2014 - 2020 

 

Predpokladaný objem finančných prostriedkov na riešenie celkom: 
49 mil. EUR 

 

Predpokladaní riešitelia a partneri: 
Organizácie, ktoré sa môžu zapojiť do predmetného výskumu a vývoja: 

STU v Bratislave, TU Košice, ZU Žilina, Slovenská akadémia vied, ATOS s.r.o., Siemens s.r.o., 

ZSE, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., VSE, a.s., Východoslovenská Distribučná, a.s., SSE, 

a.s., SSE-Distribúcia, a.s., Schrack Technik, s.r.o., Greenway Technologies, s.r.o., ENFEI s.r.o,  

MicroStep HDO s.r.o., SE, a.s., SEPS, a.s., Sféra, a.s., OKTE a.s., Energotel a.s., ANDIS s.r.o, 

Elbatex Sk s.r.o.,  EVPU, a.s., SPU v Nitre 

  
 
  

 

 


