
 

              
 

Zoznam žiadostí o NFP schválených v rámci výzvy  
 KaHR-13SP-1001 

 
Prvé hodnotiace kolo 
 

názov žiadateľa názov projektu 
výška schváleného  

 NFP (v EUR) 
miesto realizácie 

(NUTS III) 
KONŠTRUKTA - 
Industry, akciová 
spoločnosť  

Priemyselný výskum novej technológie 
efektívne zhodnocujúcej druhotné 
suroviny  

800 599,66 Trenčiansky kraj 

Confal a.s. 

Pokročilé technológie pre 
environmentálne, energetické a 
ekonomické zhodnotenie technogénnych 
odpadov a surovín   

1 767 409,66 Banskobystrický kraj 

ZF Boge Elastmetall 
Slovakia, a.s. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
prostredníctvom experimentálneho 
vývoja  

377 232,60 Trnavský kraj 

Knauf Insulation, s.r.o. 
Výskum možností zásadného zvýšenia 
životnosti rozvlákňovacích kotúčov v 
spoločnosti Knauf Insulation  

724 523,04 Banskobystrický kraj 

REGADA, s. r. o. 
Vývoj elektrického servopohonu typu 
RM4 s elektronikou  188 232,59 Prešovský kraj 

INNOVATIVE 
PROJECT s.r.o. 

Dry fermentor ROTUNDA 928 991,75 Nitriansky kraj 

KOMPOZITUM s.r.o. 

Zvyšenie konkurencieschopnosti 
výskumom kompozitných materiálov 
infiltrovaných inhibítormi vysokotepelnej 
oxidácie  

111 592,95 Nitriansky kraj 

SENZOR, s.r.o. 
Výskum a vývoj novej výrobkovej rady 
sanitárnej techniky v spoločnosti 
SENZOR, s.r.o 

210 666,88 Košický kraj 

NACEVA - SLOVAKIA, 
spol. s r.o. 

Priemyselný výskum v spoločnosti 
NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r.o.  

947 825,00 Prešovský kraj 

JUSTUR, spol. s r. o.  
Výskum a vývoj súboru sofistikovaných  
zariadení v spoločnosti JUSTUR, spol. s 
r. o.  

397 005,65 Trenčiansky kraj 

SEZ PLASET s.r.o. 
Ekologické plastové skrine pre použitie v 
elektrotechnike  

367 235,55 Košický kraj 

TERMEL SK, spol. s r.o. 
Výskum a vývoj stredofrekvenčného a 
vysokofrekvenčného zdroja prúdu s 
chladiacou stanicou  

147 964,83 Žilinský kraj 

Sucharda s.r.o. 
Priemyselný výskum v spoločnosti 
Sucharda s.r.o.  

1 993 000,00 Nitriansky kraj 

S & S Kovovýroba s.r.o. 
Priemyselný výskum v spoločnosti S & S 
Kovovýroba s.r.o.  

1 799 370,00 Nitriansky kraj 

T-Industry, s.r.o 
Platforma diaľkových odpočtov 
spotrebovaných energií a médií  

80 636,10 Trenčiansky kraj 

 
 



 

Druhé hodnotiace kolo 
 

názov žiadateľa názov projektu 
výška schváleného  

 NFP (v EUR) 
miesto realizácie 

(NUTS III) 

Continental Matador 
Rubber,s.r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
spoločnosti prostredníctvom 
širokospektrálneho výskumu 
zameraného na výrazné zlepšenie 
vlastností produktov 

62 719,00 Trenčiansky kraj 

ETOP - TRADING, a.s. 

Výskum a optimalizácia iradiácie na 
konštrukčných systémoch solárnej 
fotovoltiky vrátane koncentrácie 
zrkadiel 

409 868,01 Trenčiansky kraj 

TATRAVAGÓNKA, a.s. 
Zavedenie technologicky vyspelej, 
efektívnej a konkurencieschopnej 
kováčskej výroby 

449 071,65  Prešovský kraj  

STM POWER a.s. 
Priemyselný výskum v spoločnosti 
STM POWER a.s. 

1 404 902,80 Trnavský kraj 

CHIRANA Medical, a.s. 

Výskum a vývoj počítačom asistovanej 
umelej ventilácie pľúc a jej praktická 
aplikácia v odbore intenzívnej medicíny 
a anestéziológie 

99 450,00 Trenčiansky kraj 

JIT Plastic, s.r.o. 
Výskum dopadov a chovania sa 
plastických hmôt pri aplikácii 
recyklovaného materiálu 

45 360,00 Trenčiansky kraj 

VERKO, s.r.o. 
Výskum nových zmesí polymerbetónu 
a spôsobov ich využitia v stavebníctve 
VERKO 

260 400,00 Nitriansky kraj 

VANEX spol. s r.o. 
Experimentálny vývoj novej 
kompaktnej technologickej linky na 
spracovanie rôznych druhov kalov. 

37 021,41  Žilinský kraj 

TTS Martin 
Výskum a vývoj nového výrobku v 
spoločnosti TTS Martin, s.r.o.  

759 474,48 Žilinský kraj 

GEODETICCA VISION, 
s.r.o. 

A.M.O.N. 89 164,80  Košický kraj 

ETOP WHEELS, s.r.o. 
Výskum zariadení pre automatizáciu 
montážneho cyklu pneumatík a diskov 

506 114,21 Trenčiansky kraj 

BISO Schrattenecker 
Slovakia,s. r. o. 

Priemyselný výskum v spoločnosti 
BISO Schrattenecker Slovakia, s.r.o. 

1 633 869,25 Trenčiansky kraj 

Mondi SCP, a.s. 
Optimalizácia technológie výroby 
bielenej sulfátovej listnatej buničiny 

424 255,60 Žilinský kraj 

V O N S CH spol. s r.o. 

Výskum metód zvyšovania kvality 
rozvodnej  elektrickej siete NN v oblasti 
kompenzácie vyšších harmonických 
prúdov a účinníka   

149 352,00 Banskobystrický kraj 

MACH TRADE, spol.s r.o. 

Zefektívnenie procesu spracovania a 
recyklácie olovených akumulátorov 
prostredníctvom výskumu a vývoja v 
spoločnosti   

2 000 000,00 Trnavský kraj 

TRELLIS a.s. 
Vývoj riadiacich systémov 
technologických procesov 

35 600,00 Trenčiansky kraj 

BRIK, a.s. 
Výskum správania sa rôznych druhov 
náterových látok a lepených spojov na 
kvalitu povrchovej úpravy 

588 138,00 Banskobystrický kraj 

Herb-Pharma Sk, s.r.o. 
Podpora inovačných aktivít v 
spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o. 

1 022 400,00 Nitriansky kraj 

JUNOZ&PARTNERS 
ENGINEERING, s.r.o. 

Priemyselný výskum hodnotenia 
živnosti a vedomostná databáza 
stavebných objektov 

93 714,18 Nitriansky kraj 



 

EDUCATION TRAINNING 
& CONSULTING 
company, a.s ** 

Vývoj prototypu leteckého simulátora a 
výskum jeho použitia 

1 775 952,00 Košický kraj 

ENERGO - AQUA a.s. 
Vývoj čistiacich strojov pre malé vodné 
elektrárne 1 689 750,00 Trenčiansky kraj 

DEEM s.r.o. 
Výskum diamantových rezných, 
vrtných a brúsnych nástrojov 

1 038 524,40 Žilinský kraj 

DV, s.r.o. 
Priemyselný výskum v oblasti použitia 
vysokopevnostných oceľových 
materiálov v spoločnosti DV, s.r.o. 

572 950,00 Trenčiansky kraj 

I.G.C.STROJAL s.r.o. 
„Podpora priemyselného výskumu a 
experimentálneho vývoja v spoločnosti 
I.G.C.STROJAL s.r.o.  

111 912,15 Banskobystrický kraj 

Kamil Kubik Vývoj demontovateľnej konštrukcie 
truhly 

1 998 571,95  Žilinský kraj 

MAGIC TRADING 
CORPORATION, a.s.   

Komplex mobilného rádiologického 
laboratória 

636 329,82 Žilinský kraj 

 
 
UPOZORNENIE: Schválenie žiadosti o NPF neznamená podpis zmluvy o poskytnutí NFP. Zoznam 
Zmluvne viazaných projektov bude zverejnený po podpise zmlúv o poskytnutí NFP s úspešnými žiadateľmi. 


