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P.č. Organizácia
Kontaktné údaje

(adresa, webové sídlo)

Kontaktná osoba

(meno, telefón, email)
odvetvie činnosť

1. V.I.P. SERVICES, s.r.o. Piešťanská 512, 922 21 Moravany nad Váhom

Stanislav Polonský, konateľ

mobil: 0911 872 490

email: polonsky@vipservices.sk

Ekonómia, podnikové financie a riadenie podnikov, 

projektové a grantové financovanie so zameraním na 

priemysel a služby vrátané automobilového, 

elektrotechnického/mikroelektronického, drevárskeho, 

sklárskeho odvetvia, automatizáciu (priemysel 4.0), 

nových odvetví (vodíková ekonomika, IT- cloudové 

služby a digitalizácia)

Vypracovávanie strategických analýz a plánov, štúdií uskutočniteľnosti, projektov pre 

účely čerpania štátnej pomoci, finančných modelov a špecializovaných finančných 

modelov pre účely žiadostí o štátnu pomoc (funding gap analýzy)

2.

 StormLevel, a.s. Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
Zuzana Mojžišová 

mobil: 0918 803 463

email: zuzana.mojzisova@stormlevel.com

výrobné a nevýrobné odvetvie, najmä priemysel a služby: 

energetika (OZE a vodíkové technológie), štátna správa, 

bankovníctvo, telekomunikácie, IT sektor. Služby v 

oblasti štúdií uskutočniteľnosti, dátové analýzy a 

predikcie, GDPR, EU poradenstvo, implementácia kyber 

bezpečnosti

Výskum a vývoj v oblasti: riadenie, optimalizácia a automatizácia procesov; 

digitalizácia procesov; automatizácia a spracovanie dát; riadenie národných 

transformačných IT projektov; technicko-environmentálne štúdie.

3. STRATEGIO, s.r.o. Rozkvet 2037/75, Považská Bystrica
Ing. Jozef Matušov, PhD. 

Mobil: 0908 033 227, 

email: strategio.sro@gmail.com

Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, 

spoločenských a humanitných vied, Poradenská činnosť 

v oblasti strojárstva a energetiky, Činnosť 

podnikateľských, organizačných a ekonomických 

poradcov, Strategické poradenstvo pre oblasť prípravy a 

tvorby IPCEI projektov (batérie, vodík)

Poskytovanie strategického poradenstva pre riešenie unikátnych výskumno-vývojových 

projektov s dosiahnutím produktov s vysokou pridanou hodnotou.

4.

Aspiro, a.s.
 

Gagarinova 7/C, 821 09 Bratislava Ing. Mária Hvizdáková

mobil: 0914 326 840

email: maria.hvizdakova@aspiro.sk

Výrobné a nevýrobné odvetvie, najmä priemysel a 

služby: energetika (OZE a vodíkové technológie), štátna 

správa, bankovníctvo, telekomunikácie, IT sektor. Služby 

v oblasti finančných modelov, štúdií uskutočniteľnosti, 

dátové analýzy a predikcie, IT transformácie.

Výskum a vývoj v oblasti: obnoviteľných zdrojov energie a vodíkových technológií; 

riadenie, optimalizácia a automatizácia procesov; digitalizácia procesov; 

automatizácia a spracovanie dát; riadenie národných transformačných IT projektov; 

technicko-environmentálne štúdie.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Databáza oprávnených riešiteľov inovačných projektov na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a poskytovateľov expertných, poradenských a vzdelávacích služieb v oblasti výskumu, vývoja a inovácií formou Inovačných voucherov IPCEI


