
P.č. Názov prijímateľa Názov projektu
Výška zmluvne 

viazaného NFP   

Miesto realizácie     

(NUTS III)

1 A1SYNTH, s. r. o.
Stereoselektívna príprava beta-aminokyselín ako 

základných stavebných kameňov pre prípravu beta-

peptidov 

        348 438,41 € Trnavský kraj

2 AGRO VOS, s.r.o.
Výskum a vývoj nového typu paliva z biomasy na báze 

slamy a kalu z ČOV 
     1 436 426,36 € Trnavský kraj

3 AKE Skalica, s.r.o.
Overenie základov kvalitatívne novej výpočtovej metodiky 

návrhu vysokootáčkových vretenových valivých ložísk 
        908 236,80 € Trnavský kraj

4 Algiwo, s.r.o.
Inovácia technologického postupu spracovania Alginitu za 

účelom využitia jeho výnimočných vlastností 
     1 999 114,60 € Banskobystrický kraj

5 Amicus SK, s.r.o.
Vývoj nových bezdrôtových zariadení využívajúcich 

komunikačnú platformu Zigbee a ich integrácia do 

úsporného regulačného systému IQRC 

        342 559,53 € Trnavský kraj

6 BILLIK, s.r.o.
Výskum možností technológie zvárania a automatizačných 

prvkov zvárania veľkých hrúbok 
        873 926,90 € Nitriansky kraj

7 BioEner Slovakia, a.s. Zelený priemysel bez emisií CO2      1 981 000,00 € Nitriansky kraj

8 BOST SK, a.s. Výskum inovatívnych metód čistenia odpadových vôd      1 136 750,00 € Trenčiansky kraj

9 CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o. INHOUSE TRACKING         312 816,63 € Košický kraj

10
COMPSERVICE, spol. s r.o. 

Košice

Výskum a vývoj nových služieb firmy Compservice s.r.o. 

typu Cloud computing accounting software" 
           76 881,00 € Košický kraj

11 ECO PWR, s. r. o. Výskum v oblasti optimalizácie procesu výroby bioplynu         939 400,00 € Nitriansky kraj

12 ECO-GLOBAL spol. s r.o.
Priemyselný výskum technologického postupu využitia 

domácich druhotných kovonosných surovinových zdrojov 
     1 340 320,00 € Košický kraj

13 EKOPAK TRADE, a.s. Zušľachťovanie výroby vlnitej lepenky a obalov z nej         586 052,95 € Prešovský kraj
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14 EL spol. s r.o.
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu 

zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality 

života 

     1 107 725,71 € Košický kraj

15 ELMON SK s.r.o.
Výskum komplexného systému na zvýšenie bezpečnosti a 

spoľahlivosti prevádzky a predĺženie životnosti kovových 

úložných zariadení 

     1 733 200,00 € Nitriansky kraj

16 EXItravel s.r.o.
Výskum a vývoj inteligentnej cestovateľskej platformy - 

systému vysoko personalizovaného predaja produktov 

spoločnosti 

        213 014,00 € Košický kraj

17 FONTANA a.s.

Výskum možností zásadnej inovácie výroby FONTANA, a.s. 

prostredníctvom aplikácie inovatívnej technológie 

nanášania oteru vzdornej vrstvy na funkčnú časť nožov a 

rezných častí 

        587 790,00 € Žilinský kraj

18
FORNETTI SLOVAKIA,                                       

spol. s r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti, kvality a štandardnosti 

mrazených pekárskych polotovarov využitím inovácií na 

báze nových informačno- riadiacich a kontrolných 

systémov nových technologických postupov 

        564 219,28 € Trnavský kraj

19 GA Drilling a.s.
Výskum súčastí systému vŕtacej platformy na termické 

rozrušovanie hornín v extrémnom prostredí 
     1 852 584,44 € Trnavský kraj

20 GALIA SLOVAKIA s.r.o.
Výskum konštrukcie ťažných zariadení s využitím delenia 

materiálu laserom 
        188 825,00 € Žilinský kraj

21 GAMO a.s.
PODPORA INOVÁCIÍ V OBLASTI TVORBY EXPERTNÝCH 

SYSTÉMOV V SPOLOČNOSTI GAMO a.s. 
     1 659 211,92 € Banskobystrický kraj

22 GAMOTA - agro s.r.o.
Výskum v oblasti vodných mlynov umiestnených na povodí 

Dunaja a Váhu generujúcich elektrickú energiu 
        886 621,75 € Nitriansky kraj

23 Gort, s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Gort, s.r.o. 

prostredníctvom výskumu a vývoja fermentora a 

teplovzdušného turbogenerátora. 

        676 737,74 € Košický kraj

24 GREENPON s.r.o. Podpora inovačných aktivít v spoločnosti GREENPON s.r.o.         448 650,00 € Banskobystrický kraj

25 Hlogistic, s.r.o.
Priemyselný výskum rezacieho zariadenia poháňaného 

hydraulickým motorom 
        658 840,00 € Banskobystrický kraj

26 HYDREX, s.r.o.
Vývoj technológií pre pohon mobilných zariadení na prevoz 

betónu 
     1 729 875,00 € Banskobystrický kraj

27 CHETRA SK,s.r.o.
Výskum a vývoj vysokovýkonných Hi-Tech mechanických 

upchávok 
     1 098 458,00 € Prešovský kraj

28 CHIRANA Medical, a.s.
Výskum automatizovaných a poloautomatizovaných 

systémov pre diagnostiku, kontrolu a riadenie umelej 

ventilácie pľúc v intenzívnej medicíne a anesteziológii 

     1 025 197,50 € Trenčiansky kraj

29 ICS ice cleaning systems s. r. o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti ICS ice cleaning systems 

s.r.o. prostredníctvom podpory inovačných aktivít a 

súvisiaceho aplikovaného výskumu a experimentálneho 

vývoja 

        366 312,66 € Trenčiansky kraj



30 K+K REPROMAT, s.r.o.
APOLLÓN – výskum metód získavania a spracovania 

optických informácií 
     1 980 708,20 € Žilinský kraj

31 KLARTEC, spol. s r. o.
Optimalizácia technologického postupu výroby betónových 

prefabrikátov pre dosiahnutie požadovaného vzhľadu a 

kvality povrchu výrobkov vymývaním a farbením 

     1 999 849,06 € Trnavský kraj

32 KOMPOZITUM
Výskum vplyvu infiltrácie kovmi na transportné vlastností 

uhlíkových kompozitov 
        175 669,72 € Nitriansky kraj

33
KONŠTRUKTA - Industry,                            

akciová spoločnosť

Priemyselný výskum nových metodických postupov pre 

návrh technológie chladenia gumárenských pásových 

polotovarov 

        472 979,13 € Trenčiansky kraj

34 KOVAL SYSTEMS, a.s.
Priemyselný výskum častí automatizovaných zakladacích 

systémov (AZS) pre zakladanie a manipuláciu s rôznymi 

predmetmi 

        883 223,89 € Trenčiansky kraj

35 K-system, spol. s r.o. Energetické a dizajnové využitie stavebných otvorov      1 184 450,00 € Banskobystrický kraj

36 KYBERNETES s.r.o.
Štúdia uskutočniteľnosti a experimentálny vývoj 3D 

integrovaného senzorického zariadenia 
        355 950,00 € Košický kraj

37 LED-SOLAR, s.r.o. Priemyselný výskum v oblasti inovatívnych LED technológií         167 638,47 € Prešovský kraj

38 LKT, s.r.o. Výskum a vývoj inovácií konštrukčných skupín LKT 82.         144 471,60 € Žilinský kraj

39 Manz Slovakia, s. r. o. Vývoj linky na výrobu batérií pre E- mobilitu         193 440,00 € Trenčiansky kraj

40 MASAM, s.r.o.
Kompenzácia geometrie ťažných nástrojov vzhľadom na 

zmenu hrúbky výlisku 
     1 068 410,00 € Nitriansky kraj

41 Melli Interiéry, s.r.o.
Výskum recyklátov PUR pien zameraný na zvýšenie ich 

kvalitatívnych hodnôt a možnosti ďalšieho spracovania pre 

širšie použitie v priemysle 

        615 160,00 € Trnavský kraj

42 NLB 1 s. r. o.
Inteligentné kompaktné zariadenie pre aplikáciu 

obnoviteľných zdrojov energie 
        897 750,00 € Košický kraj

43 Premier Consulting, spol. s r.o.
Vývoj kompletnej vývojovej rady inovatívneho 

karbónového paramotora SCOUT 
        174 973,50 € Nitriansky kraj

44 Remeslo strojal, s.r.o.
Výskum degradačného procesu oceľového anódového 

jarma v elektrolýznom procese výroby hliníka 
     1 123 950,00 € Banskobystrický kraj

45 robotec, s.r.o.
Robotec – Centrum priemyselného výskumu výrobných 

postupov inovatívnych robotických technológií 
     1 062 357,04 € Žilinský kraj



46 RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.
Výskum a vývoj inovatívnej metódy využitia biomasy a 

rôznych odpadových surovín pre energetické zhodnotenie 
        997 323,25 € Žilinský kraj

47
SITECH - Slovenský inštitút                       

technológií, s.r.o.

Výskum materiálov pre penetrátorový komplex a ich 

overenie v simulovaných podmienkach 
     1 326 220,00 € Košický kraj

48 SLOVMAG, a.s. Lubeník
Optimálne využívanie magnezitovej suroviny a smolou 

viazané bázické stavivá 
        997 587,50 € Banskobystrický kraj

49 TATRALIFT a.s.
Výskum a vývoj v oblasti lanových dopravných prostriedkov 

ako cesta k zvýšeniu konkurencieschopnosti TATRALIFT 
     1 850 000,00 € Prešovský kraj

50 TATRAWORLD s.r.o.
Výskum a vývoj komplexných kontrolných prístupových 

systémov 
     1 946 000,00 € Prešovský kraj

51 TEBIO s. r. o.
Priemyselný výskum technológie KVET na báze tuhej 

biomasy do výkonu 100 kWe 
        895 184,64 € Prešovský kraj

52
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA,                           

spol. s r.o., Prešov

Výskum a vývoj metód a prostriedkov pre bezdemontážne 

posudzovanie komponentov na prenos mechanického 

výkonu - analýza kontaktných povrchov 

     1 193 951,74 € Prešovský kraj

53 TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Výskum a vývoj v spoločnosti T E S L A Liptovský Hrádok 

a.s. 
        307 220,00 € Žilinský kraj

54 THORMA Výroba, k. s.
Vývoj a výroba kachlí určených na spaľovanie drevených 

peliet so súbežnou výrobou elektrickej energie 
           62 268,89 € Banskobystrický kraj

55 T-Industry s.r.o. Moderný systém distribuovaného riadenia a zberu dát         119 063,56 € Trenčiansky kraj

56 TRANSBET, s.r.o.
Výroba nového mikroplniva do vysokohodnotného betónu 

na báze kremičitého úletu vo forme suspenzie 
        251 938,75 € Žilinský kraj

57 TRANSTECH, a.s. Energetický manažment elektromerov         130 824,03 € Prešovský kraj

58 Treat My Water, s. r. o.
Výskum, vývoj a inovácia v oblasti malých domových 

čistiarní odpadových vôd. 
        158 450,00 € Trenčiansky kraj

59 ULTRATECH, spol. s r.o. Využitie výsledkov výskumu  pri vývoji nových výrobkov.            74 723,68 € Trenčiansky kraj

60 VILLA PRO s.r.o.
Výskum a optimalizácia metód získavania a číslicového 

spracovania obrazovej informácie pre použitie v statickej 

doprave 

        125 356,00 € Košický kraj

61 VIPO a.s.
Integrované pracovisko na finálne operácie výroby 

automobilových plášťov 
        453 300,00 € Trenčiansky kraj



62 Virtual Reality Media, a.s.
Výskum metód simulovania lietadlových systémov pre 

letecké simulátory najvyššej kategórie 
     1 361 938,00 € Trenčiansky kraj

63 VRB EAST EUROPE s.r.o.
Výskum technologického zariadenia na výrobu bioetanolu z 

lignocelulózových surovín priemyselnej veľkosti s trvalou 

prevádzkou 

     1 997 800,00 € Nitriansky kraj

64 Welding, s.r.o.
Inovácia výroby visutých dráh a ich nosných prvkov 

prostredníctvom priemyselného výskumu a 

experimentálneho vývoja 

        450 023,16 € Nitriansky kraj

65 ZTS VVÚ, a.s.
Bezpečný systém suchého skladovania vyhoreného 

jadrového paliva
        395 382,96 € Košický 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. 


