
       

Zoznam žiadostí o NFP schválených 
 v rámci výzvy KaHR-111DM-0801 

názov žiadateľa názov projektu
výška zazmluvneného 

NFP (v EUR)
miesto realizácie 

(NUTS III)

1. prešovská 
nástrojáreň, s.r.o.

Implementácia inovatívnej 5-osej 
technológie v CNC obrábaní

185 280,90 € Prešovský kraj

A.G.E.S., s.r.o. 
Olcnava

Modernizácia technologického 
parku spoločnosti A.G.E.S., s.r.o. 

Olcnava
99 500,00 € Košický kraj

AGRICOM, s.r.o. 
Košice

Modernizácia a technické 
zhodnotenie výrobných kapacít

77 161,00 € Košický kraj

ALKON Košice, a.s.

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
spoločnosti zavedením 

inovatívnej technológie na 
spracovanie kovových a 
plastových konštrukcií

197 740,82 € Košický kraj

ASPA - REAL, s.r.o. Lakovňa ASPA - REAL, Prešov 61 738,41 € Prešovský kraj

AUTOLUX KOŠICE, 
spol. s r.o.

Technické zhodnotenie a 
modernizácia autoservisu

50 683,86 € Košický kraj

CEDRO I., s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
výroby pílových kotúčov 
nákupom inovatívnych 

technologických zariadení

117 592,01 € Nitriansky kraj

COMPEL RAIL, a.s.

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
prostredníctvom inovácie 
technického zariadenia 

spoločnosti

199 977,45 € Žilinský kraj

Delta - ML, s.r.o.
Obnova strojového parku Delta - 

ML
95 305,52 € Žilinský kraj

Domina, s.r.o.

Rozvoj konkurencieschopnosti 
spoločnosti Domina, s.r.o. 

nákupom inovatívnych 
technológií

194 919,84 € Banskobystrický kraj

Dremont spol.s.r.o.

Obstaranie nárezovej píly, 
širokopásmovej brúsky a 

pretlakového boxu v podniku 
Dremont spol.s.r.o.

134 400,00 € Banskobystrický kraj

Ekometal, spol. s r.o.

Modernizácia a inovácia 
technológií ako ďalší krok k 

zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti 

spoločnosti Ekometal, spol. s r.o.

75 465,88 € Banskobystrický kraj



EL spol. s. r. o.

Inovácia laboratórnej techniky v 
oblasti skúšok potravín a krmív 

na zvýšenie 
konkurencieschopnosti spol. EL 

spol. s. r. o.

165 310,45 € Košický kraj

Elcom, s.r.o.
Nákup HIGH TECH technológií 

Elcom s.r.o.
199 982,49 € Prešovský kraj

Elektroplast, v.d. 
Prešov

Inovácia technologického 
zariadenia vstrekovne plastov 

Gregorovce
195 651,17 € Prešovský kraj

Energomont, s.r.o.
Inovujeme v prospech kvality 

výroby
153 200,00 € Trnavský kraj

EPUR, spol. s r.o. Modernizácia výroby EPUR 34 276,04 € Trenčiansky kraj

Eurospan, s.r.o.
Technológia na výrobu nábytku, 

okien a dverí 
117 585,00 € Košický kraj

Famis Pro, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
spoločnosti Famis Pro s.r.o. 
doplnením technologického 

vybavenia 

74 159,52 € Žilinský kraj

FAUN spol. s r.o.
Inovácia technológie pre 

pekársku výrobu
134 016,27 € Trnavský kraj

Fresh Food, s.r.o.
Nová výroba spoločnosti Fresh 

Food
110 518,45 € Trenčiansky kraj

Glaspol, s.r.o.
Modernizácia a inovácia 

technologickej linky pre výrobu a 
úpravu drevených okien

61 948,15 € Prešovský kraj

GOMS, s.r.o.
Horizontálny frézovací a 

vyvrtávací stroj
196 808,00 € Trenčiansky kraj

GPU, s.r.o.

Zavádzanie modernej a 
ekologickej technológie do 

procesov povrchových úprav 
kovov v spoločnosti GPU, s.r.o. 

Levoča

55 600,00 € Prešovský kraj

GUKOM, spol. s r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti 
firmy GUKOM prostredníctvom 

inovácií
94 000,00 € Nitriansky kraj

Hi - Reklama, s.r.o.
Inovácia a rozšírenie 

technologického portfólia firmy - 
veľkoformátová tlač

199 999,66 € Košický kraj

HOPA Slovakia, s.r.o.

Inováci výroby a zvýšenie 
konkurencieschopnosti 

spoločnosti HOPA Slovakia, 
s.r.o. obstaraním moderných 

technológií

199 956,29 € Nitriansky kraj

INDECO, s.r.o.
Zvyšovanie konkurenčného 

postavenia spoločnosti INDECO, 
s.r.o. v nábytkárskom priemysle

59 684,16 € Banskobystrický kraj

Ing. Vladimír Kundrát 
VEKASTOOL

Modernizácia spracovania 
presných kovových dielcov

191 694,88 € Prešovský kraj

INTERGAS s.r.o. 
Košice

Zavádzanie inovatívnych 
technológií do výroby nábytku

87 479,00 € Košický kraj

INVENTIVE, s.r.o.
Zavedenie inovatívnej 

technológie vstrekovacích 
plastov

195 865,00 € Žilinský kraj



Ján Vaľo JaVa
Ján Vaľo JaVa - podpora 

zavedenia inovácii a 
technologických transferov

136 787,99 € Košický kraj

JENEX Dobšiná s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
firmy prostredníctvom novej 

modernej technológie na výrobu 
spiro potrubí a tvaroviek

82 364,57 € Košický kraj

Július Šuvert FRITEX
Inovatívne technológie pre 

výrobu cestovín vo firme Július 
Šuvert FRITEX

199 754,37 € Banskobystrický kraj

Keraming Trenčín 
s.r.o.

Zavádzanie inovatívnych 
technológií pri výrobe 
stavebných profilov

200 000,00 € Trenčiansky kraj

KEREX s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
podniku zavedením inovatívnej 

technológie na spracovanie 
plechov

199 993,94 € Košický kraj

KM - Systém, s.r.o.

Zvýšenie kvality a efektivity 
produkcie prostredníctvom 

inovácie technológií v 
spoločnosti KM-SYSTÉM, s.r.o.

97 822,48 € Prešovský kraj

Kornélia Dimičová 
Pekáreň NELA

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
spoločnosti nákupom technológie 

do pekárenskej výroby
199 473,88 € Nitriansky kraj

KRON SK, s.r.o.

"For best product" - 
zabezpečenie inovatívnej 

technológie pre spoločnosť 
KRON SK, s.r.o.

192 209,11 € Trnavský kraj

Loman, s.r.o.
Loman - moderné CNC 

technológie
115 672,80 € Nitriansky kraj

LPH a.s.
Energeticky vysoko úsporné 
pracoviská pre spracovanie 

termoplastov
200 000,00 € Prešovský kraj

LPH Vranov n/T, s.r.o.
Zvýšenie kapacít v oblasti 
vstrekovania termoplastov 

nákupom inovatívnej technológie
191 278,03 € Prešovský kraj

MARKOB, spol. s r.o. 
Prešov

Inovácia výroby v MARKOB, 
spol. s r.o. Prešov

124 311,23 € Prešovský kraj

Martimex, a.s. Martin Modernizácia ozubárne Martimex 82 965,44 € Žilinský kraj

MEVAK, a.s.

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
spoločnosti MEVAK a.s. 
zavedením inovatívnej 

technológie na finalizáciu 
produktov

38 325,02 € Nitriansky kraj

Miroslav Pilát - 
Drevokom 

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
Miroslav Pilát - Drevokom  

nákupom inovatívnej technológie 
pre výrobu výrobkov z dreva 

79 710,00 € Prešovský kraj

MONTRÚR s.r.o. 
Košice

Obstaranie inovatívnej 
technológie - zvýšenie 
konkurencieschopnosti 

spoločnosti MONTRÚR s.r.o. 
Košice

47 730,83 € Košický kraj



Niko, s.r.o. Trebišov 
Zvýšenie konkurencieschopnosti 

firmy NIKO s.r.o. pomocou 
nových technológií 

121 178,95 € Košický kraj

Pekáreň Juraj 
Oremus, s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie na 
výrobu pekárenských výrobkov

199 940,00 € Nitriansky kraj

POLYSTON s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
podniku POLYSTON s.r.o. 

prostredníctvom obstarania CNC 
obrábacieho centra

108 000,00 € Banskobystrický kraj

Prenosil, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
spoločnosti prostredníctvom 

obstarania inovatívnej 
technológie

125 194,18 € Trenčiansky kraj

PRP - Plasty, s.r.o.
Kompletná automatizácia 

výrobných procesov v 
spoločnosti PRP - Plasty, s.r.o.

199 980,25 € Banskobystrický kraj

PRP, s.r.o.

Zavedenie moderných 
technologických celkov do 

píliarskej výroby v spoločnosti 
PRP, s.r.o.

104 170,00 € Banskobystrický kraj

REKOS, s.r.o.
REKOS - Podpora zavedenia 

inovácií a technologických 
transferov

199 900,00 € Trnavský kraj

RUDOS 
RUŽOMBEROK, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
spoločnosti prostredníctvom 

nákupu inovatívnej technológie
132 977,53 € Žilinský kraj

SEC spol. s r.o.
Implementácia progresívnych 
technológií do tvorby a výroby 

inovatívnych svietidiel
197 624,58 € Nitriansky kraj

Schiller, spol. s. r. o.
Zavedenie vyspelej technológie 
spoločnosti Schiller, spol. s. r. o.

102 535,00 € Banskobystrický kraj

SL SLOVAKIA, a.s.

Modernizácia a zvýšenie kvality 
výroby obstaraním inovatívnych 

technológií v spoločnosti SL 
SLOVAKIA, a.s.

195 461,74 € Banskobystrický kraj

Slovakwood, s.r.o.
Zavedenie prevádzky na výrobu 

ľahkých tepelnoizolačných 
omietkových zmesí z diamonitu 

191 565,55 € Banskobystrický kraj

Slovpol Exim, spol. s 
r.o.

Výroba HDPE kanistrov na 
Kysuciach

42 322,25 € Žilinský kraj

SLOVRES a.s.

Inovácia a modernizácia 
výrobných zariadení SLOVRES 

a.s. pre udržanie a rast 
konkurencieschopnosti

107 500,00 € Košický kraj

Stanislav Potoma PS Kvalitné kelímky 181 719,88 € Prešovský kraj

Steelkov, s.r.o.
Modernizácia a rozšírenie 

strojárenskej výroby
192 755,00 € Košický kraj

STK - MIKO, s.r.o.
Diagnostické centrum vozidiel 

európskeho štandardu
48 783,83 € Žilinský kraj

STOMS, s.r.o.
"Premeny dreva" - zabezpečenie 

inovatívnej technológie pre 
spoločnosť STOMS, s.r.o.

162 933,21 € Trnavský kraj

Strojstav Nové Mesto 
nad Váhom, a.s.

Inovácia pracoviska na výrobu 
tlakových nádob

162 332,40 € Trenčiansky kraj



Stylos - interier, s.r.o.
Inovácia výroby štýlového 

interiérového nábytku
116 439,74 € Banskobystrický kraj

Štefan Mikluš - PROFI 
CAR

Zriedenie novej výrobnej 
prevádzky - výroba výliskov z 

plastu
54 023,10 € Košický kraj

Štefan Rehuš
"New home" - zabezpečenie 

technológie na inováciu výroby 
pre f. Štefan Rehuš

183 854,48 € Trnavský kraj

TAVAL, s.r.o.
TAVAL INOVATECH - inovácie a 

technologické transfery v 
spoločnosti TAVAL

174 825,00 € Prešovský kraj

Tera Plastik, s. r.o.
Inovácia výroby v spoločnosti 

Tera Plastik, s. r. o.
30 990,00 € Banskobystrický kraj

Thermo/Solar Žiar, 
s.r.o.

Rozšírenie a zefektívnenie 
výroby slnečných kolektorov 

147 392,42 € Banskobystrický kraj

Tlačiareň svidnícka, 
s.r.o.

Tlačme s vyššou kvalitou cenu 
nadol

199 163,51 € Prešovský kraj

Topoľčianske pekárne 
a cukrárne a.s. - 

TOPEC a.s.

Zvýšenie kapacity a efektívnosti 
výroby chleba a jemného pečiva

198 650,40 € Nitriansky kraj

TS Creo, s. r. o.
Inovácia a doplnenie technológie 

výroby obrazového skla
136 095,07 € Banskobystrický kraj

TSK - heat treating 
services, s.r.o.

Modernizácia výroby TSK - heat 
treating services, s.r.o.

197 795,66 € Trenčiansky kraj

TZB Global, s.r.o.

Modernizácia výrobného procesu 
spoločnosti TZB Global, s.r.o. 

pomocou obstarania inovatívnej 
technológie

72 360,09 € Trnavský kraj

Umelecké remeslá - 
stolárstvo s.r.o.

Inovácia technológie v atypickej 
umelecko - remeselnej výrobe 

nábytku
162 749,78 € Žilinský kraj

Unigroup, v.o.s.

Rozšírenie výrobných priestorov 
a nákup inovatívnej technológie 

pre zvýšenie 
konkurencieschopnosti firmy

200 000,00 € Trnavský kraj

UNIPLAST MH, s.r.o. Technológia výroby plastov 192 300,01 € Prešovský kraj

VICTORIA PREŠOV, 
s.r.o.

Zriadenie novej výrobnej 
prevádzky v rámci zvýšenia 

konkurencieschopnosti firmy v 
regióne

62 520,75 € Prešovský kraj

VIPO a.s.

Posilnenie 
konkurencieschopnosti 

strojárenskej a chemickej 
produkcie VIPO a.s. zvýšením 
technickej úrovne výrobných 

zariadení

114 557,67 € Trenčiansky kraj

Vladimír Lacko - 
UMAKOV

Inovatívne technológie pre 
kováčsku a zámočnícku dielňu 

Vladimír Lacko - UMAKOV
198 744,61 € Prešovský kraj

Vladimír Paracka - 
Kameňovýroba

Linka na spracovanie žulových 
dosiek 

58 000,00 € Trenčiansky kraj



VÚTCH - CHEMITEX, 
spol. s r.o.

INOVATEX - Inovácia skúšania 
textilu a odevov pre zvýšenie 

konkurencieschopnosti VÚTCH - 
CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina

35 443,40 € Žilinský kraj

WANES, s.r.o.
Inštalácia modernej 

poloautomatickej linky na delenie 
oceľových zvitkov do tabúľ

199 995,25 € Košický kraj

Zin, s. r. o.
Inovácia výroby v spoločnosti 

Zin, s. r. o.
168 317,61 € Banskobystrický 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. 


