
 

              
 

Zoznam žiadostí o NFP schválených v rámci výzvy  

 KaHR-111SP-1101 
 

Názov žiadateľa Názov projektu 

Výška 

schváleného 

NFP (v €) 

Miesto realizácie 

(NUTS III) 

QUERCUS, s.r.o. 

Inovácia zastaranej technológie výroby, spojená so 

vznikom nových racovných miest pre príslušníkov 

MRK a rast konkurencieschopnosti spoločnosti 

QUERCUS, s.r.o. 

771 970,00 € 
Banskobystrický 

kraj  

STROJLAB, s.r.o. Vyspelé technológie - otvorené dvere k Inováciám 449 000,00 € Prešovský kraj  

EKOPAK TRADE, a.s. 

Inovácia výroby nákupom zariadenia na výrobu 

veľkoformátových tvarových výsekov s 

flexografickou potlačou 
397 500,00 € Prešovský kraj  

Tribyt, s.r.o. 
Modernizácia a rozšírenie výroby nábytku v 

spoločnosti Tribyt, s.r.o. 
220 000,00 € Žilinský kraj  

THYMOS, spol. s.r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho 

rastu obstaraním inovatívnych technológií - 

THYMOS   
102 248,35 € Prešovský kraj  

HYDREX, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 

HYDREX, s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie 
2 374 680,00 € 

Banskobystrický 

kraj  

METALPORT, s.r.o. 

Zvýšenie kvality povrchovej úpravy výrobkov v 

spojení so znižovaním negatívneho dopadu na 

životné prostredie  
108 215,00 € Košický kraj  

KOVACO, spol. s r.o. Inovácia firmy KOVACO, spol. s r.o. 230 000,00 € 
Banskobystrický 

kraj  

EIP Services, s.r.o. 
Obstaranie technológie ofsetovej tlače a súvisiacich 

technológií v spoločnosti EIP Services, s.r.o.  
532 650,00 € Žilinský kraj  

JA servis, s.r.o. Modernizácia výroby firmy JA servis, s.r.o. 91 579,60 € 
Trenčiansky 

kraj  

JT - PARTNER, s.r.o. Výroba produktu KP1 3 339 955,00 € 
Banskobystrický 

kraj  

EMP, s.r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti EMP, 

s. r. o. transferom novej inovatívnej technológie do 

kovovýroby  
189 970,00 € Žilinský kraj  

Dúha, a.s. 
Zavedenie vysoko produktívnej zákazkovej výroby 

nábytku Dúha a.s. 
1 693 101,90 € Prešovský kraj  

TITAN - Tatraplast, s.r.o. 
Zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu 

prostredníctvom nových výrobných technológií  
269 169,00 € Žilinský kraj  

EUROSPAN, s. r. o. 
Olepovačka so spätným dopravníkom v nábytkárskej 

výrobe 
170 000,00 € Košický kraj  

ZIN  s.r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ZIN s. 

r.o. implementáciou inovatívnych technológií do 

výrobných procesov 
132 953,50 € 

Banskobystrický 

kraj  



 

ALFOPA, spol. s r.o. Košice Inovácia cez technológiu 589 964,50 € Košický kraj  

HAJ SK, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti HAJ SK, s.r.o. 

zavedením inovatívnej technológie 
183 885,00 € Žilinský kraj  

SPINEA, s. r. o. 

Inovatívne technológie pre zavedenie 

konkurencieschopnej výroby novej rady ložiskových 

reduktorov  
4 964 179,47 € Prešovský kraj  

Medeko Cast s.r.o. 
Zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby presných 

odliatkov spoločnosti MEDEKO Cast, s.r.o. 
201 983,41 € 

Trenčiansky 

kraj  

STROPTEL, s.r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku 

STROPTEL, s.r.o. kúpou inovačnej výrobnej 

technológie 
725 000,00 € Prešovský kraj  

KEREX s.r.o.  

Zavedenie inovatívnej technológie do výroby 

veľkých kovových konštrukcií spoločnosti KEREX 

s.r.o.  
113 500,00 € Košický kraj  

K.V.N.-NOVOŤ, spol. s r.o. Modernizácia výroby paliet 215 891,00 € Žilinský kraj  

LUMASEK s.r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 

LUMASEK s.r.o. prostredníctvom nákupu novej 

inovatívnej technológie 
246 150,00 € Prešovský kraj  

PEKÁREŇ, s.r.o. 
Inovatívne technológie pre výrobu pekárenských 

výrobkov  
402 400,00 € 

Banskobystrický 

kraj  

WOODMETAL, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti 

WOODMETAL, s.r.o.  
711 085,00 € Žilinský kraj  

CORETA, s. r. o.  

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 

CORETA, s.r.o. zavedením inovatívnych a 

vyspelých technológii v polygrafii 
513 210,00 € Žilinský kraj  

Tradičná Pekáreň s. r. o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 

Tradičná pekáreň s.r.o. inštaláciou inovatívnej 

pekárenskej technológie 
126 232,80 € 

Trenčiansky 

kraj  

KM-SYSTÉM, s.r.o. 
Inovácia výroby vysokopresných výrobkov z plastov 

pre aplikáciu v zdravotníctve.  
130 054,00 € Prešovský kraj  

SKIPPI Nitra, s.r.o. 
Zvýšenie výrobnej kapacity a zefektívnenie 

výrobného procesu v spoločnosti SKIPPI Nitra, s.r.o. 
370 540,00 € Nitriansky kraj  

REVOL TT Consulting s.r.o. 
Zavádzanie inovácie do výrobného procesu 

spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o. 
80 880,00 € Trnavský kraj  

Gasparik, s. r. o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 

Gasparik, s. r. o. nákupom inovatívnej technológie 

na výrobu nábytku 
189 940,00 € Žilinský kraj  

Oto Almási - AVATS 

Zvýšenie konkurencieschopnosti Oto Almási – 

AVATS zavedením inovatívnych technológií a 

rozšírením výrobného procesu  
827 906,80 € Trnavský kraj  

TATRACHEMA,  
Modernizácia výroby obalov spoločnosti 

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 
149 800,00 € Trnavský kraj  

HPM Therm, s.r.o. 
Inovatívne technológie v spoločnosti HPM Therm, 

s.r.o. 
171 854,39 € 

Trenčiansky 

kraj  

Jozef Ligenza - LIGE 

Nákupom inovatívnej technológie na výrobu 

komponentov z dreva pre exteriéry zvýšiť 

konkurencieschopnosť a rast tržieb firmy Jozef 

Ligenza – LIGE 

249 365,00 € Prešovský kraj  

STM POWER a.s. Linka na výrobu kogeneračných jednotiek  1 083 338,18 € 
Trenčiansky 

kraj  

QUAD SLOVAKIA, s.r.o. 
Inovácia a rozšírenie výroby membránových 

klávesníc 
106 939,18 € Žilinský kraj  



 

MASAM, s.r.o. 
Zavedenie inovatívnej technológie výroby rezného 

náradia 
899 839,36 € Nitriansky kraj  

VUMAT SK, s.r.o. 
Inovácie technológie rezania spoločnosti VUMAT 

SK, s.r.o.  
316 226,50 € Žilinský kraj  

ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho 

rastu nákupom inovatívnych technológií - 

ADVERTA  

SLOVAKIA, s.r.o. 

185 200,00 € Nitriansky kraj  

MANOMER SK, a. s. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho 

rastu obstaraním inovatívnych technológií 
80 152,80 € 

Trenčiansky 

kraj  

LOMAN, s.r.o. 

Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti 

LOMAN, s.r.o. prostredníctvom modernizácie  

technologického vybavenia firmy 
119 540,00 € Nitriansky kraj  

LES, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LES, 

s.r.o. zvýšením objemu výroby EKO brikiet  
400 000,00 € 

Trenčiansky 

kraj  

A P I A G R A , klimatizácia a 
vetranie 

Komplexná inovácia výrobného procesu 

vzduchotechnických zariadení. 
82 681,25 € Žilinský kraj  

SKL Cuting, s.r.o.  

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SKL 

Cuting, s.r.o. prostredníctvom nákupu inovatívnej  

technológie na spracovanie diamantových koruniek  
197 500,00 € 

Banskobystrický 

kraj  

ZLIEVÁREŇ T R N A V A  

Inováciou a rozšírením výrobného programu 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o. zabezpečiť rast 

konkurencieschopnosti a zamestnanosti  
487 502,40 € Trnavský kraj  

HALDY - PLUS, spol. s r.o. 
Obstaranie inovatívnej technológie do výrobného 

procesu spoločnosti HALDY - PLUS, spol. s r.o. 
132 665,00 € Prešovský kraj  

Radovan Kendereš EBEN  

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Radovan 

Kendereš EBEN – výroba a predaj nábytku 

obstaraním inovatívnych technológií  
170 080,00 € Prešovský kraj  

Anton Kráľ - METAL CRAFT 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Anton 

Kráľ - METAL CRAFT 
418 005,00 € 

Banskobystrický 

kraj  

Anna Dlubáčová - DLUKOR 

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Anna 

Dlubáčová – DLUKOR obstaraním inovatívnych a 

vyspelých technológií  
67 263,00 € Prešovský kraj  

AKB Martinská kaliareň, s. r. o. Nákup technológie na spracovanie kovov 330 449,05 € Žilinský kraj  

PAP-PEX Slovakia s.r.o. Inovácie vo výrobe fólie 380 450,40 € Nitriansky kraj  

MIKRON SLOVAKIA s.r.o. 
Výrobná linka na výrobu zvarených dielov a 

súčiastok veľkých rozmerov 
3 195 492,00 € Nitriansky kraj  

STAVKOV, s.r.o.  

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 

STAVKOV, s.r.o. zavedením inovatívnych 

technológií vo výrobe  
238 998,40 € Nitriansky kraj  

NAJPI a.s. Úprava zlievarenských a sklárskych pieskov 4 999 999,46 € Trnavský kraj  

ORGECO spol.s.r.o. 
Nákup inovatívnej technológie spoločnosti 

ORGECO spol. s r.o. 
263 863,20 € Nitriansky kraj  

INFINITY GROUP a.s. 
Nákupom inovatívnych technológií podporiť 

zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku 
387 085,00 € 

Banskobystrický 

kraj  

SMALTOVŇA, s.r.o. 
Konjunktúra - obstaranie inovatívnej technológie pre 

SMALTOVŇA, s.r.o. 
295 600,00 € Trnavský kraj  

ZEOCEM, a. s.  
Dodávka a montáž homogenizačnej linky pre 

zmesné zeolitové produkty. 
360 850,00 € Prešovský kraj  

Mihálik ÚK, s.r.o. 

Obstaranie inovatívnej výrobnej technológie do 

novej výrobnej prevádzky spoločnosti Mihálik ÚK, 

s.r.o.  
665 700,00 € Trnavský kraj  



 

RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 

RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. zavedením nových 

inovatívnych technológií  
489 163,50 € Žilinský kraj  

RANOX, s. r. o. 

Posilnenie výkonnosti a konkurencieschopnosti 

spoločnosti RANOX, s.r.o. s aspektom ochrany 

životného prostredia  
1 797 693,20 € Trnavský kraj  

SALTRA, s.r.o. 
Zvýšenie výrobných kapacít obuvníckej výroby 

zavedením inovatívnych technológií 
78 500,00 € Prešovský kraj  

GM TECHNOLOGY SK s.r.o. 
Inovácie v GM TECHNOLOGY SK s.r.o. - Linka na 

výrobu foriem pre výrobu obalov zo skla 
233 060,00 € 

Trenčiansky 

kraj  

KOVAL SYSTEMS, a. s. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 

KOVAL SYSTEMS, a. s., zavedením inovatívnych a 

vyspelých technológií 
1 101 036,40 € 

Trenčiansky 

kraj  

BOST SK, a.s. 
BOST SK, a.s. - Inovatívna poloautomatická linka 

na výrobu elektromagnetických zariadení 
337 946,48 € 

Trenčiansky 

kraj  

Distrib Capital, s.r.o. 

Podpora zavádzania inovácií v spoločnosti Distrib 

Capital, s.r.o. so zameraním na zvýšenie 

zamestnanosti a zvýšenie jej konkurenčného 

potenciálu  

639 395,20 € Trnavský kraj  

RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. 
Podpora inovačného rastu v RAJEC INDUSTRY, 

spol. s r.o.  
199 960,00 € 

Trenčiansky 

kraj  

KOVYT, spol. s r. o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 

KOVYT, spol. s r.o. zavedením inovatívnych a 

vyspelých technológií 
533 760,00 € 

Trenčiansky 

kraj  

ELMAX ŽILINA, a.s. 
Inováciou výroby k zvýšeniu konkurencieschopnosti 

spoločnosti ELMAX ŽILINA, a.s.  
376 900,00 € Žilinský kraj  

Glass LPS, s.r.o. 
Zavedenie inovatívnej technológie pri výrobe 

ovesových lustrov 
98 915,00 € Prešovský kraj  

Welding, s.r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti 

mechanického opracovania a presnosti merania 

statorov elektromotorov veľkých priemerov  
738 169,60 € Nitriansky 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. 


