
 

 

 
 

  

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Výzva  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu 
mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo 
Bratislavského kraja 

 

Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 

Kód projektu v ITMS2014+ 313011W442 

Názov projektu Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku 
materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK 

Subjekt/prijímateľ pomoci Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

Partner  KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 

Partner MIKON spol. s r.o. 

Partner Ústav anorganickej chémie SAV 

Partner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 

Financovanie projektu COV 6 318 125,48  

NFP  5 913 495,13  

VZ 404 630,35 

Obdobie realizácie projektu 01/2019 – 06/2023 

Miesto realizácie projektu SR/  Košický kraj/ Košice – mestská časť Sever  
SR/  Trenčiansky kraj/ Dubnica nad Váhom 
SR/ Trenčiansky kraj/ Pruské 
SR/ Trenčiansky kraj/ Púchov 
SR/ Trenčiansky kraj/ Trenčíne  

Doména inteligentnej špecializácie Priemysel pre 21. storočie 

Hlavné relevantné SK NACE 

odvetvie 

C24 Výroba a spracovanie kovov 
C20 Výroba chemikálií a chemických výrobkov 
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 
 
 
 

KARTA PROJEKTU 



 

 

PREDMET VÝSKUMU 

o Zlepšovanie a optimalizácia úžitkových vlastností vysokopevných kovových materiálov  
o Funkčné a povrchovo funkcionalizované materiály s vysokou pridanou hodnotou 
o Vývoj prísad, nových polymérnych materiálov, kompozitov s požadovanými technologickými, úžitkovými vlastnosťami a skúmanie 

funkčných biopolymérov  
o Zvýšenie pevnostných vlastností vybraného komponentu špeciálnej techniky pri súčasnom zachovaní optimálnej úrovne plastických 

vlastností 
o Spracovanie nových polymérnych zmesí technológiou vstrekolisovania 

VÝSTUPY DO PRAXE 

o šírenie výsledkov výskumu a vývoja dosahovaných Centrom prostredníctvom rôznych diseminácií výsledkov. 
o aktívnu spoluprácu centra s praxou 
o šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, najmä prostredníctvom verejne prístupných publikácií 
o Výsledky projektu významným spôsobom prispejú k trvalej udržateľnosti získaných poznatkov v oblasti výskumu nových progresívnych 

materiálov v rôznych oblastiach 

DÁVAME DO POZORNOSTI....(ŠPECIFIKÁ/UNIKÁTY A ZAUJÍMAVOSTI PROJEKTU) 

Originálnosť výskumno – vývojové zamerania predkladaného projektu je možnosť aplikovateľnosti na široké spektrum materiálového výskumu 

a s prepojením na potreby strojárskeho, automobilového, elektrotechnického, sklárskeho a obranného priemyslu, ale aj v oblastiach zameraných na 

ochranu životného prostredia.  V slovenskom aj medzinárodnom meradle je téme vývoja nových progresívnych materiálov použiteľných v rôznych 

hospodárskych oblastiach venovaná veľká pozornosť. Projekt zodpovedá najvyšším kvalitatívnym výskumným štandardom, patrí medzi horizontálne 

priority SR a je v súlade s aktuálnymi a medzinárodnými trendmi výskumu nových progresívnych materiálov. Konzorcium disponuje dostupnou 

špičkovou prístrojovou infraštruktúrou výskumných centier vybudovaných z OPVa I zameraných na oblasť výskumu materiálov. Významným vstupom 

pre posúdenie excelentnosti je nadnárodný charakter zapojeného centra „Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass), ktoré 

vzniklo na základe projektu schváleného v rámci výzvy  H2020- WIDESPREAD-01-2016-2017-Teaming Phase2, ktorého cieľom  je podpora špičkového 

výskumu a vývoja prostredníctvom centier excelentnosti európskeho významu, a to prepojením excelentných európskych  univerzít a výskumných 

organizácií. 

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne 
 
313W44200001 - 1. Zlepšovanie a optimalizácia úžitkových vlastností 
vysokopevných kovových materiálov (PV95) 
313W44200002 - 2. Funkčné a povrchovo funkcionalizované materiály s vysokou 
pridanou hodnotou (PV95) 
313W44200003 - 3. Vývoj prísad, nových polymérnych materiálov, kompozitov s 
požadovanými technologickými, úžitkovými vlastnosťami a skúmanie funkčných 
biopolymérov (PV95) 

 
 
 

Partner 1 -  KONŠTRUKTA - Defence, a.s.  

  
313W44200004 - 4. Zvýšenie pevnostných vlastností vybraného 
komponentu špeciálnej techniky pri súčasnom zachovaní optimálnej 
úrovne plastických vlastností (PV65) 
  

 

Partner 2 -  MIKON spol. s r.o. 
   
313W44200005 – 5. Spracovanie nových polymérnych zmesí technológiou 
vstrekolisovania (PV75) 

 
 

Partner 3 - Ústav anorganickej chémie SAV 

313W44200006 - 2. Funkčné a povrchovo funkcionalizované 
materiály s vysokou pridanou hodnotou (PV100) 
 

 

Partner 4 -    Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 

 
313W44200007 – 2. Funkčné a povrchovo funkcionalizované materiály s vysokou 
pridanou hodnotou (PV100) 

  
 

 



 

 

 
 

 

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

Subjekt / prijímateľ pomoci -  Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Verejnoprávna inštitúcia  

Sídlo: Trenčín, Študentská 2, 91150  

IČO: 31118259      

DIČ: 2021376368 

Telefón/fax: +421 32 7400 101 

E-mail: sekreatariát@tnuni.sk 

www.tnuni.sk 

 

 
 

   Partner 1 -   KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 
 

 

KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 

Akciová spoločnosť 

Sídlo:  Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25, 01841 

IČO: 34139800    

DIČ: 2020387336 

Telefón/fax: +421 42 285 2232/ +421 42 285 2203 

E-mail: kotadef@kotadef.sk  

www.kotadef.sk  

 

 

Partner 2 -  MIKON spol. s r.o. 
 

MIKON spol. s r.o. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo: Pruské, Pruské 119, 01852 

IČO: 31 560 903  

DIČ: 2020441170 

Telefón/fax: +421 42 445 03 44  

www.mikon.eu 

 

   

Partner 3 - Ústav anorganickej chémie SAV 

 

   Ústav anorganickej chémie SAV 

Rozpočtová organizácia 

Sídlo:  Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 

Dúbravská cesta 9,  

IČO: 00 586 919  

DIČ: 2020830691 

   Telefón/fax: +421 2 594 10 400 / +421 2 594 10 444

  

   E-mail: uachboca@savba.sk 

    

 

 

                                     Výskumná agentúra, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 

                             www.vyskumnaagentura.sk, info@vyskumnaagentura.sk 
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