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Zoznam predložených žiadostí v grantovej výzve „Inovácie v biohospodárstve“ 

(v abecednom poradí) 

 

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu Akronym 

1. 3E – Inštitút 
environmentálneho 
výskumu a vzdelávania 

Suť na dvor SUT 

2. 4Planet, s.r.o. Rozvoj ekologických sviečok zo 
Slovenska do Európy 

Candles4planet 

3. Agrotechna, s.r.o. 
Michalovce 

Implementácia technológie trvalo 
udržateľného poľnohospodárstva 

ITUP 

4. BIOLIFE spol. s r.o. Bio mazivá v poľnohospodárskych 
mechanizmoch a ich matematické 
modely pre prax 

Biommax 

5. Ceramiccoatingsolution, 
s.r.o. 

Biočistiaci prostriedok pre pekárne 
s obsahom živých mikroorganizmov 

PEKAA+ 

6. ENERGIA REAL, s.r.o. ENERGIA REAL, s.r.o. – technológia 

ERcuper® pre rodinné domy 
ERcuper® Geosolar 

7. HUMAC s.r.o. Identifikácia komplementárneho 
partnera pre huminové kyseliny so 
zámerom inovovať / zvýšiť 
environmentálne využiteľný potenciál 
preparátu HUMAC Agro pre 
imobilizáciu / dekontamináciu rôznych 
xenobiotik vstupujúcich do 
potravového reťazca z pôdnej matrice 

HUMAC Enviro 

8. Ing. Martin Gálik – 
Modern Garden 

Záchrana a využitie starých odrôd 
ovocných drevín pre moderné 
poľnohospodárstvo 

STAROVOC 

9. INVIZ J&K, s.r.o. Biokonverzia biologicky rozložiteľného 
odpadu na bielkovinové krmivo 
prostredníctvom lariev muchy čiernej 

BioConvert 

10. KARPATSKÁ PERLA s.r.o. Aplikácia zeolitu za účelom zlepšenia 
fyzikálnych, chemických a biologických 
vlastností pôdy vo vinohrade Suchý 
vrch vo firme KARPATSKÁ PERLA 

Zdravá pôda 

11. KON s.r.o. Recyklované záhradné domčeky REZADO 

12. Konopné družstvo Finalizácia konopného pazderia na 
produkt s vyššou pridanou hodnotou 

Čistiaci valec 

13. Matej Wiczmándy - 
SZČO 

Wood Truss software Wiczmandy WTSW 

14. MPconnect s.r.o. Výskum spotreby hnojív v skleníkovom 
hospodárstve Bruty 

VSH Bruty 

15. RAKár Agrolesnícke systémy na ornej pôde Agroles 

16. Slovenský rybársky zväz 
– Mestská organizácia 

Odbahnenie štrkoviska pri rybárskom 
dome 

Odbahnenie 

17. Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

Biomazivá v poľnohospodárskych 
mechanizmoch a ich matematické 
modely pre prax 

Biommax 
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18. Šlinský - EKOplod Výkresová výrobná dokumentácia 
výdajného vozíka zeleniny 

Výdajný vozík Agrokruh 

19. Technická univerzita vo 
Zvolene 

Hovorme o bioekonomike BIOTALK 

20. VermiVital s.r.o. Možnosti využitia vermikompostu 
v biologickom poľnohospodárstve cez 
pestovateľské substráty 

Vermikompost 
v biopoľnohospodárstve 
cez pestovateľské 
substráty – VKVPS 

21. VIŇA VINICOLA SK s.r.o. Stabulácia hroznového muštu SHM 

22. ZAMIO s.r.o. Automatizácia značenia dátumu 
spotreby BIO produktov 

Automatizácia značenia 
dátumu spotreby BIO 
produktov 

 


