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Bioeconomy Cluster (ďalej len BEC) každoročne v zmysle stanov vyhotovuje Výročnú správu o svojej 

činnosti a aktivitách uskutočnených v danom roku.    

 

 

Základné údaje 

Názov:   Bioeconomy Cluster 

Skrátený názov:  BEC 

Právna forma:  záujmové združenie právnických osôb 

IČO:   50102265 

DIČ:   22120210477 

IČ DPH:   nie je platcom DPH 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN:   SK54 1100 0000 0029 4801 7324 

SWIFT (BIC):  TATRSKBX 

Web:    www.bioeconomy.sk  

 

 

Orgány BEC 

Valné zhromaždenie – vo Valnom zhromaždení má zastúpenie každý člen klastra, pričom právo hlasu 

majú zakladajúci a pridružení členovia. Predsedom Valného zhromaždenia je Daniel Ács. 

Správna rada – je tvorená zástupcami zakladajúcich členov klastra, ktorými sú: 

− zástupca PROUNION, a.s. – Ing. Daniel Ács, PhD. - predseda Správnej rady 

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

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

Dozorná rada – jej členmi sú: 

− Ing. Andrej Gero – predseda Dozornej rady 

− Dominika Čižmarová  

− Ing. Štefan Ilko  

Riaditeľ – riaditeľkou BEC bola v roku 2017 Ing. Katarína Blicklingová, PhD. 

 

 

Členstvo v BEC 

V roku 2017 sa členská základňa rozšírila o 1 strategického člena a o 5 pridružených členov. 

K 31.12.2017 mal teda BEC nasledujúcich členov:  

• Zakladajúci členovia:  

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 

 

http://www.bioeconomy.sk/


3 
 

• Pridružení členovia: 

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 

o  FRUCTOP, s.r.o., 956 34 Ostratice 144 

o  EURÓPSKE INTEGRAČNÉ CENTRUM OZ platforma Konopný dvor, Brezová 374/30, 900 

23 Viničné 

o  Boonex, s.r.o., 094 23 Merník 151 

o  Poľnohospodárske družstvo BADÍN, Družstevná 73, 976 32 Badín 

o  AGRO Divízia, s.r.o., Sov. armády 431, 925 72 Selice 

• Strategickí členovia: 

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

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

o  AGROINŠTITÚT Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra 

Celkový počet členov BEC k 31.12.2017 bol 15.  

 

 

Aktivity BEC v roku 2017 

Aktivity BEC v roku 2017 smerovali najmä k zapájaniu sa do projektov na národnej aj medzinárodnej 

úrovni a k reprezentovaniu klastra a jeho členov v národných a európskych platformách, iniciatívach, 

pracovných skupinách a sieťach, ktorých sa BEC stal členom. 

 

V priebehu roka 2017 boli členom klastra zasielané informácie z rôznych informačných zdrojov 

týkajúce sa napr. vidieckeho rozvoja, inovácií v pôdohospodárstve, prebiehajúcich projektov klastra, 

informácie o  podujatiach relevantných pre oblasť biohospodárstva organizovaných na národnej aj 

medzinárodnej úrovni, ďalej zaujímavé dokumenty vytvorené pracovnými skupinami a platformami 

zameranými na oblasť biohospodárstva, prípadne aj informácie o možnostiach zapojenia sa do rôznych 

typov projektov a grantových schém.  

 

ČLENSTVO V PRACOVNÝCH SKUPINÁCH, PLATFORMÁCH A SIEŤACH 

V júni 2017 Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie schválila Implementačný plán RIS3, v rámci 

ktorého bolo zadefinovaných päť domén inteligentnej špecializácie pre Operačný program Výskum 

a Inovácie (OP VaI). Téma biohospodárstva je čiastočne reflektovaná v rámci inovačnej domény 

„Zdravé potraviny a životné prostredie“. Doména je zameraná na tému inovácií a podpory 

konkurencieschopnosti agrosektora, potravinárstva a lesníctva. V súčasnosti je OP VaI 

najvýznamnejším programom pre podporu výskumu a inovácií s rozpočtom viac než 2 mld. Eur na 

Slovensku a bez zadefinovania a schválenia priority (domény) „Zdravé potraviny a životné prostredie“ 

by boli žiadatelia zo sektora pôdohospodárstva vylúčení z podpory OP VaI. Zástupcovia BEC boli 

v roku 2017 aktívnymi členmi pracovnej skupiny pre prípravu RIS3 v rámci uvedenej domény.  

 

Už v roku 2016 vznikla podpísaním Memoranda o spolupráci medzi Slovenskou poľnohospodárskou 

univerzitou v Nitre, Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a Bioeconomy 
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Clustrom tzv. Národná platforma AgroBioFood Nitra. Členovia platformy sa aj v roku 2017 stretávali 

a diskutovali o možnostiach zapojenia sa do medzinárodných výziev a projektov. V roku 2017 

prebiehala príprava na zapojenie sa do platformy pre špičkový výskum v oblasti potravín vo vzťahu 

k výžive a zdraviu - European Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNH-RI). FNH-RI 

predstavuje spoločnú a jedinečnú iniciatívu 6 štátov (Holandsko, Dánsko, Taliansko, Veľká Británia, 

Francúzsko a Slovensko), pričom Slovensko je súčasťou tejto iniciatívy práve vďaka vytvorenej 

Národnej platforme AgroBioFood Nitra. FNH-RI má ambíciu stať sa súčasťou Európskeho strategického 

fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI). ESFRI je poradným orgánom Európskej komisie 

a vypracovalo strategický materiál „ESFRI Roadmap“ pokrývajúci množstvo tém vrátane potravín, 

zdravia, životného prostredia, energetiky a pod. Cieľom je lepšie využitie a rozvoj výskumnej 

infraštruktúry v Európe, prostredníctvom čoho by sa Európa mala stať konkurencieschopnou vo 

svetovom výskumnom priestore. Vedúcim slovenským partnerom tejto iniciatívy je Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre. 

 

V roku 2017 sa BEC tiež zapájal do aktivít Strategickej pracovnej skupiny pre biohospodárstvo, ktorá 

vznikla v rámci Stáleho výboru pre poľnohospodársky výskum (Standing Committee on Agricultural 

Research – SCAR), a ktorej je BEC členom. V júni 2017 sa zástupca BEC zúčastnil stretnutia tejto 

pracovnej skupiny, pričom cieľom bolo nájsť synergiu medzi stratégiou biohospodárstva a cirkulárnou 

ekonomikou. Rovnako sa zástupcovia BEC zúčastňujú stretnutí pracovnej skupiny pre 

Pôdohospodárske znalostné a inovačné systémy (SCAR AKIS), kde sa živo diskutuje o AKIS ako 

o súčasti Strategického plánu po roku 2020, z ktorého sa bude vytvárať budúci Program rozvoja 

vidieka. 

 

Za účelom výmeny skúseností, vytvárania partnerstiev a zapájania sa do národných aj medzinárodných 

projektov sa zástupcovia BEC v roku 2017 zúčastnili aj ďalších zasadnutí. Ide najmä o stretnutia 

riadiaceho výboru  Prioritnej oblasti 8 Dunajskej stratégie – Konkurencieschopnosť a rozvoj klastrov, 

prípadne o stretnutia European Rural Networks’ Assembly (ERNA), v rámci členstva zástupcov BEC v 

podskupine pre inovácie. 

 

PROJEKTY 

Aby sme zabezpečili realizáciu našich aktivít, ale aj samotný chod klastra, BEC sa aktívne zapája do 

medzinárodných projektov, ktoré pomáhajú vytvárať nové stratégie a politiky najmä pre oblasť 

biohospodárstva a cirkulárnu ekonomiku a testovať ich realizáciu v praxi. V júli 2017 sa začala realizácia 

projektu KETGATE v rámci programu Stredná Európa 2014-2020, pričom BEC je asociovaným 

partnerom tohto projektu.  

 

Rovnako sa tak BEC v roku 2017 ako riadny partner zapojil do prípravy nasledujúcich projektov: 

• DanubeS3Cluster v rámci Dunajského nadnárodného programu 2014-2020, ktorého cieľom je 

posilniť podnikateľský ekosystém založený na inováciách prostredníctvom rozvoja klastrových 

politík v kontexte RIS3, posilniť znalosti a zručnosti v oblasti riadenia inovácií a podporiť 

nadnárodnú spoluprácu klastrov v agropotravinárstve.  

• CHAIN REACTIONS v rámci programu Stredná Európa 2014-2020, zameraný na podporu 

malých a stredných podnikov pri lepšom využívaní inovácií a nových poznatkov a na inovácie 

hodnotových reťazcov.  
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• WOODFOOD v rámci Dunajského programu 2014-2020 má za cieľ pripraviť nový komplexný a 

kvalitný projektový návrh, ktorý sa bude zameriavať na riešenie problémov najmä 

potravinárskych a drevárskych klastrov v dunajskom regióne. 

• BIOREG v rámci programu Horizont 2020 (Marie Skłodowska-Curie), ktorého cieľom je 

vzdelávanie a výchova ďalších odborníkov pre biohospodárstvo. 

• COUNTRYSIDE v rámci programu Horizont 2020 je zameraný na posilnenie európskych 

vidieckych oblastí prostredníctvom spracovania stratégií, akčných plánov a vytvorenia 

funkčných biznis modelov v oblasti biohospodárstva. 

 

CERTIFIKÁCIA KLASTRA 

Významným míľnikom v roku 2017 bolo, že Bioeconomy Cluster bol certifikovaný Európskou 

organizáciou podporujúcou klastre (ESCA) a bol mu udelený bronzový certifikát (BRONZE Label), ktorý 

oprávňuje klaster, a tým aj jeho členov, zúčastniť sa rôznych medzinárodných podujatí a žiadať 

o podporu najmä z európskych programov. Platnosť certifikátu je do októbra 2019.   

 


