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Výzva  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny 
a životné prostredie 

Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08 

Kód projektu v ITMS2014+ 313011X029 

Názov projektu Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblasti energetiky 

Subjekt/prijímateľ pomoci Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Partner  - 

Financovanie projektu COV 991 444,53  EUR 

NFP  941 872,30 EUR 

VZ 49 572,23 EUR 

Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019 

Miesto realizácie projektu SR/Nitriansky kraj/Nitra 

Doména inteligentnej špecializácie Zdravé potraviny a životné prostredie 

Hlavné relevantné SK NACE 

odvetvie 

A01 Poľnohospodárstvo 

Funkčné väzby irelevantné 

PREDMET VÝSKUMU 

Znižovanie emisií prostredníctvom inovatívnych technológií spracovania biomasy a k zlepšeniu energetických vlastností 

biomasy cez: 

-  Využitie  výskumného a inovačného potenciálu SPU v Nitre so zameraním sa na VC ABT ako bázu pre výskumno-vývojové 

činnosti. 

-  Syntetizovanie vedeckej oblasti s cieľom posilniť oblasť energetiky ako jednu z nosných tém výskumu a vývoja. 

- Posilnenie prenosu poznatkov a výsledkov výskumu prostredníctvom zvýšenia publikačnej činnosti a ochrany duševného 

vlastníctva. 

- Posilnenie medzinárodnej pozície vedecko-výskumných kapacít v priestore ERA (European Research Area). 

KARTA PROJEKTU 



 

 

 

VÝSTUPY DO PRAXE 

o Podporenie výskumnej inštitúcie v počte 1 – SPU v Nitre. 
o Počet publikácií vytvorených v rámci projektu v počte 8. 
o Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu v počte 7,2. 
o Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV v počte 1. 

 

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

Téma 1:  Zvyšovanie účinnosti premeny energie a redukcia emisií pri využití biomasy 

- Determinácia vplyvu biopalív na technické parametre energetických prostriedkov a ich vplyv na životné prostredie 

- Ochrana životného prostredia prostredníctvom aplikácie biopalív z poľnohospodárskej produkcie v pohonoch mobilných 

energetických prostriedkoch. 

Téma 2:  Vývoj sofistikovaných metód pri technológii výroby biopalív a optimalizácia ich vlastností 

 - Skúmanie energetického využitia biomasy spracovanej do formy peliet 

- Skúmanie spôsobu zhutňovania biouhlia pre energetické využitie spaľovaním 

 Téma 3:  Sledovanie energetickej náročnosti prípravy a termo-chemickej konverzie biomasy 

- Laboratórne analýzy biomasy a ich splyňovanie 

- Sledovanie energetickej náročnosti prípravy a termochemickej konverzie biomasy 

 Téma 4:  Determinácia ekofyziologických vlastností a produkčného potenciálu rýchlorastúcich energetických bylín a drevín 

- Identifikácia ekofyziologických vlastností a produkčného potenciálu rýchlorastúcich energetických bylín a drevín 

- Determinácia dynamiky rastu a produkcie biomasy rýchlorastúcich drevín 

 

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Subjekt/ prijímateľ pomoci -  Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre 

Výskumná aktivita 1 -  Komplexný prístup k zlepšovaniu 

energetických vlastností a k zlepšovaniu využívania biomasy 

pomocou inovatívnych a sofistikovaných metód 

Téma 1 -  Zvyšovanie účinnosti premeny energie a redukcia emisií 

pri využití biomasy 

Téma 2 -  Vývoj sofistikovaných metód pri technológii výroby 

biopalív a optimalizácia ich vlastností 

Téma 3 -  Sledovanie energetickej náročnosti prípravy a termo-

chemickej konverzie biomasy 

Téma 4 - Determinácia ekofyziologických vlastností a 

produkčného potenciálu rýchlorastúcich energetických bylín a 

drevín 

Partner 1 - ........ 
 
 Irelevantné  

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

Subjekt / prijímateľ pomoci – Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 
  
webové sídlo 
 
www.uniag.sk  

    Partner 1 -  

 

   Irelevantné 
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