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VÝROČNÁ SPRÁVA  
Bioeconomy Cluster 

za rok 2016 
 
Bioeconomy Cluter (ďalej len BEC) každoročne v zmysle stanov vyhotovuje Výročnú správu o svojej 
činnosti.   
 

Základné informácie 

BEC bol založený v decembri 2015 na základe predloženia návrhu na zápis záujmového združenia do 

registra záujmových združení právnických osôb a následného rozhodnutia Okresného úradu Nitra. 

BEC je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ustanovení § 20f a nasl. 

Občianskeho zákonníka.  

BEC bol založený za účelom podpory spolupráce v oblasti inovácií a vzájomnej výmeny informácií 

medzi členmi klastra, ktorými sú primárne zástupcovia podnikateľskej sféry (podniky v sektore 

pôdohospodárstva, potravinárstva a iných sektorov biohospodárstva, napr. eko-stavebníctvo, 

papiernicky priemysel, biopolyméry, biochémia, fyto-farmaceutický priemysel a pod.), zástupcovia 

výskumu, vývoja a vzdelávania, zástupcovia regionálnych a miestnych samospráv a v neposlednom 

rade zástupcovia tretieho sektora.  

Hlavným cieľom klastra je spolupráca s praxou a zároveň prepájanie praxe s vedou a výskumom. 

Klaster v tomto ohľade zabezpečuje zastupovanie svojich členov, zastrešuje spoločné vystupovanie, 

propagáciu a presadzuje spoločné záujmy. Členmi sú subjekty, s ktorými klaster spolupracuje pri 

podpore rozvoja sektora biohospodárstva. 

 

Orgány BEC 

Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom klastra a je tvorené zo zástupcov všetkých členov 

klastra, pričom právo hlasu majú zakladajúci a pridružení členovia. 

Správna rada – je výkonným orgánom združenia a je tvorená zástupcami zakladajúcich členov klastra. 

Správna rada usmerňuje a riadi činnosť klastra. Členmi Správnej rady sú: 

− zástupca PROUNION, a.s. – Ing. Daniel Ács, PhD. 

− zástupca Projektové služby, s.r.o. – Ing. Marek Pihulič 

− zástupca Pivovar Trogár, s.r.o. – Ing. Martin Wolf 

Dozorná rada – je kontrolným orgánom klastra a je zložená z troch členov volených Valným 

zhromaždením. Dozorná rada dohliada na činnosť klastra. 

Riaditeľ – je štatutárnym orgánom klastra, ktorý koná v jeho mene a zastupuje ho navonok. 

Riaditeľkou je Ing. Katarína Blicklingová, PhD.  
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Členstvo v BEC  

Členovia klastra sú v zmysle stanov rozdelení do troch kategórií:  

• Zakladajúci členovia – zakladajúcimi členmi sú:  

o PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra 

o Projektové služby, s.r.o., Valentiniánova 2, 851 10 Bratislava 

o Pivovar Trogár, s.r.o., Svätoplukova 11, 949 01 Nitra 

• Pridružení členovia – ide primárne o zástupcov praxe, teda právnické osoby, ktoré si podali 

prihlášku za člena a splnili podmienky pre vznik členstva v BEC. Pridružení členovia majú 

právo hlasu vo Valnom zhromaždení. K 31.12.2016 mal klaster štyroch pridružených členov: 

o  MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

o  KONDOR EU, s.r.o., Tatranská 50, 940 02 Nové Zámky 

o  KEĽO A SYNOVIA, s.r.o., Hlavná 137, 980 51 Veľké Teriakovce 

o  KORO, s.r.o., Chrenovisko 2674, 979 01 Rimavská Sobota 

• Strategickí členovia – ide najmä o zástupcov výskumu, vývoja, akademickej sféry 

a samosprávy, s ktorými klaster spolupracuje pri podpore rozvoja sektora biohospodárstva. K 

31.12.2016 mal klaster dvoch strategických členov: 

o Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra  

o Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky  

Celkový počet členov BEC k 31.12.2016 bol 9.  

 

Aktivity BEC v roku 2016 

BEC v priebehu roka 2016 realizoval základné administratívne úkony spojené so spustením svojej 

činnosti. Išlo o vytvorenie vizuálnej identity (logo klastra, vytvorenie webstránky 

www.bioeconomy.sk), ďalej o aktivity spojené s akvizíciou členov, ale tiež aktivity postupne 

smerujúce k tvorbe partnerstiev, vrátane tých medzinárodných. Bol vytvorený profil klastra na 

platforme European Cluster Collaboration Platform (www.clustercollaboration.eu), prostredníctvom 

ktorej je možné dostať sa k zaujímavým informáciám v rôznych oblastiach a tiež nadviazať 

medzinárodné partnerstvá.   

Medzi významné aktivity v roku 2016 patrilo zapojenie BEC do prípravy projektu KETGATE v rámci 

operačného programu Stredná Európa 2014-2020. BEC sa stal asociovaným partnerom tohto 

projektu, pričom lídrom projektu je nemecké Steinbeis Europa Zentrum. Cieľom projektu je vytvoriť 

zo strednej Európy modelový región v oblasti prenosu inteligentných riešení od fázy nápadu až 

na trh, a to za uplatnenia tzv. kľúčových podporných technológií (key enabling technologies - KET), 

ako napr. mikro-nanoelektronika, optické technológie, pokročilé materiály a pod. Malým a stredným 

podnikom by mal projekt umožniť priniesť inteligentné riešenia na trh rýchlejšie, pričom sa očakáva 

tiež nárast súkromných aj verejných investícií a podpora dynamického rozvoja KET a ich aplikácie 

v regióne strednej Európy.  

Okrem toho sa BEC zapojil aj do prípravy ďalších dvoch projektov zameraných na oblasť 

biohospodárstva, a to v rámci INTERREG Dunajského nadnárodného programu 2014-2020. BEC je 
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v tomto prípade priamym beneficientom oboch projektov. Ide o projekt DanuBioValNet, ktorého 

lídrom je BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (Nemecko), a ktorý je zameraný na podporu eko-

inovácií v tzv. bio-priemysle prostredníctvom zlepšenia rámcových podmienok a využitia klastrov, 

potenciálu a rôznorodosti Dunajského regiónu. Ďalším projektom pod vedením Steinbeis Europa 

Zentrum je projekt Made in Danube, zameraný na zlepšenie rámcových podmienok pre inovácie, 

zvýšenie konkurencieschopnosti a spolupráce malých a stredných podnikov v oblasti biohospodárstva 

v Dunajskom regióne a na zlepšenie spolupráce výskumných organizácií a firiem.  

Jednou z dôležitých aktivít BEC v roku 2016 bolo vytvorenie Národnej platformy AgroBioFood Nitra 

na základe Memoranda o spolupráci uzatvoreného medzi Slovenskou poľnohospodárskou 

univerzitou v Nitre, Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a Bioeconomy 

Clustrom. Platforma prepája vzdelávanie, výskum a podnikateľskú sféru, teda subjekty znalostného 

trojuholníka, prispieva k podpore rozvoja a inovácií, k transferu a implementácii výsledkov výskumu 

a vývoja a vytvára podmienky pre zapojenie sa do projektov medzinárodnej spolupráce, 

nadnárodných konzorcií a štruktúr zameraných na výskum, inovácie a transfer poznatkov do praxe. 

Platforma bola akceptovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako odborný partner 

pre výskum a vývoj v oblasti potravín a biotechnológií a zároveň ako oficiálny reprezentant SR vo 

vzťahu k európskym a medzinárodným iniciatívam a programom.  

V roku 2016 sa zástupcovia BEC tiež stali členom strategickej pracovnej skupiny pre 

biohospodárstvo - Strategic Working Group „Sustainable Bio-Resources for a Growing Bioeconomy“ 

(SWG SBGB) v rámci tzv. Stáleho výboru pre poľnohospodársky výskum (Standing Committee on 

Agricultural Research - SCAR). Táto pracovná skupina prejednáva, ako môžu byť obnoviteľné 

biologické zdroje produkované pre biohospodárstvo udržateľným spôsobom. Zástupcovia BEC sa 

v roku 2016 zúčastnili prvého zasadnutia obnovenej SWG pre biohospodárstvo počas Bratislava 

Bioeconomy Conference, ktorá sa konala v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie 

v októbri 2016 v Bratislave. Konferencia bola organizovaná pod záštitou SCAR a bola zameraná na 

úlohu regiónov EÚ pri rozvoji udržateľného európskeho biohospodárstva.  

 

V Nitre dňa 18.07.2017   

 

 

Vypracovala: Ing. Katarína Blicklingová, PhD. – riaditeľka BEC  ................................................ 
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