
 

              
 

Zoznam žiadostí o NFP schválených v rámci výzvy  
 KaHR-13SP-0801  

 

názov žiadateľa názov projektu 
výška schváleného  

 NFP (v EUR) 
miesto realizácie 

(NUTS III) 

Packaway 
Investment s.r.o. 

Univerzálny skladací bicykel 1 620 000,00 Banskobystrický kraj 

VSL Software, a.s. 
 

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
spoločnosti prostredníctvom priemyselného 
výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií 

1 606 377,15 
 

Košický kraj 
 

EVPÚ a.s. 
 

Výskum topológií a riadiacich systémov 
statických výkonových meničov pomocných 
pohonov trakčných vozidiel 

840 248,80 
 
 

Trenčiansky kraj 
 
 

ELCOM, 
spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným, 
Prešov 
 

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
produktov spoločnosti ELCOM, s.r.o., Prešov 
prostredníctvom priemyselného výskumu 

1 085 000,00 
 
 

 
Prešovský kraj 

 

 
SEZ Krompachy 
a.s. 
 

Nový kompaktný ochranný a istiaci prístroj pre 
trojfázové elektrické inštalácie 
 

305 340,40 
 

Košický kraj 
 

K-system, spol. s 
r.o. 
 
 

Výskum a vývoj inovatívnych 
postupov a technológií v spoločnosti K-system, 
spol. s r.o. 

798 470,00 
 

Banskobystrický kraj 

 
K W D s.r.o. 
 

Výskum a vývoj nového produktu v KWD s.r.o. 
 

331 347,24 
 

Banskobystrický kraj 
 

BOST SK, a.s. 
 

 
Vysokoproduktívne robotizované obrábacie 
centrum 

 
1 099 842,30 

Trenčiansky kraj 
 

DREVOPROJEKT 
Komárno, 
s.r.o 

Vývoj univerzálnej pyrolyzačnej 
linky na rôzne druhy biomasy 

814 380,80 
 

Nitriansky kraj 

KOVACO, spol 
s.r.o. 

Inovácia polohovadiel pre ručné a robotizované 
zváranie v kusovej a malosériovej výrobe 
zvarencov 

945 320,00 Banskobystrický kraj 

AGROSPOL  
ŽELOVCE s.r.o. 

Tvorba funkčného protypu sanačnej stanice na 
likvidáciu ekologických záťaží pomocou 
biodegradačných enzýmov 

124 347,60 Banskobystrický kraj 

HAKO, a.s. 
Priemyselný výskum3D vizualizačného prístroja 
 

240 894,25 Žilinský kraj 

BUČINA 
ZVOLEN, a.s. 

Priemyselný výskum výroby dreveného prachu 
a procesov jeho spaľovania 

1 745 000,00 Banskobystrický kraj 

GoldenSUN 
Slovakia, s.r.o. 
 

Priemyselný výskum a vývoj 
solárnej vežovej tepelnej elektrárne 

1 982 250,00 Žilinský kraj 



 

Transmisie 
engineering,a.s. 

Experimentálny vývoj prototypu nového 
mobilného manipulátora 

208 533,60 Žilinský kraj 

TESGAL-
Holzapfel,s.r.o. 

Vývoj a výskum povrchových úprav v TESGAL-
Holzapfel, s.r.o. 

1 335 640,00 Nitriansky kraj 

VIPO a.s. 
Inovácia strojárenských a 
chemických produktov VIPO a.s. 
prostredníctvom priemyselného výskumu 

101 364,88 Trenčiansky kraj 

SPINEA,s.r.o. 

Výskum a vývoj novej rady 
ložiskových reduktorov pre 
nízkomomentové  a presné 
aktuátory a pohony 

775 639,48 Prešovský kraj 

KOPAST, s.r.o. 
Priemyselný výskum a experimentálny vývoj 
v spoločnosti Kopast, s.r.o. 

225 826,00 Banskobystrický kraj 

JAKOR, s.r.o. 
Energeticky úsporná kompaktácia železorudného 
koncentrátu s vylúčením procesu spekania (pri 
teplotách do 180 oC) 

1 807 278,95 Prešovský kraj 

TRIOSTRAND, 
spol.s.r.o. 

Výskum a vývoj predpínacej 
výstuže s extrudovanou 
antikoróznou ochranou 

162 200,00 Trnavský 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.  
 


