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Príklady najlepšej praxe v oblasti 

priemyselnej biotechnológie v 

podmienkach SR 
 Vladimír Sitkey, Axxence Slovakia s.r.o. 

www.axxence.com 



Biologizácia národného hospodárstva 

Biotechnológia 

Medicína 
humánna, veterinárna, rastlinná Obnoviteľné zdroje energie Biometalurgia 

Výroba 
Potraviny, krmivá, biokomposty 

Doprava  
(biopalivá) 

Spotrebný priemysel 
(biopolymeéry, prírodné suroviny) 

Chemický priemysel 
(biochemické procesy) 

Biotechnologické 
strojárstvo Bioinformatika 

Biokybernetika 

Bioelektronika 

Mikrobiálny 

 priemysel 

Farmaceutický 

priemysel 

Potravinársky priemysel 

Poľnohospodárstvo 

Lesníctvo 

Zdroj: Blažej, A. 



Priemyselná alebo Biela biotechnológia 

je aplikácia biotechnológie pri 

spracovaní a výrobe chemických látok, 

materiálov a energie.  

Priemyselná biotechnológia používa 

enzýmy a mikroorganizmy na výrobu 

produktov v odvetviach ako je chémia, 

potravinárstvo a krmovinárstvo, výroba 

papiera a celulózy, textilu a energie.  
 

 

Zdroj: Európska technologická platforma pre trvalo 

udržateľnú chémiu  

 



Strategická výskumná agenda pre PB 

Ciele 
Vývoj a výroba nových inovovaných   

výrobkov a procesov ekologickým a   

cenovo efektívnym spôsobom  na báze  

obnoviteľných zdrojov surovín. Produkty     

predstavujú širokú škálu, od špeciálnych  

chemikálií s vysokou pridanou hodnotou  

(zvyčajne nízky objem výroby), ako sú  

liečivá, kozmetika, nutričné aditíva,  atď.,  

až po masovo vyrábané produkty, ako sú  

biopolyméry, a  biopalivá.  

 

Výskumné oblasti 
• Nové enzýmy a mikroorganizmy 

• Microbiálna genomika a bioinformatika 

• Biokatalýza, návrh a optimalizácia procesov 

• Metabolické inžinierstvo a modelovanie 

• Inovatívne fermentácie a bioinžinierstvo 

• Inovatívne izolačné procesy 



 Využitím alternatívnych obnoviteľných surovín sa redukuje spotreba obmedzených   

    fosílnych zdrojov, čím sa znížia emisie CO2. 

 Využívajú sa priemyselné výrobné procesy, ktoré sú šetrnejšie k životnému  

    prostrediu, pretože sú vykonávané v uzavretom prostredí a majú potenciál priniesť    

    vysoké výnosy špecifických produktov s nízku spotrebu energie a minimálnu  

    produkciu odpadov. Poskytujú vysokú biologickú odbúrateľnosť  

    (kompostovatelnosť) a teda nižšiu toxicitu. 

 Nové procesy umožňujú ľahký prístup k stavebným blokom a materiálom, ktoré  

    boli predtým dostupné len pomocou zložitých postupov, respektíve vôbec nie. 

 Môžu významne prispieť k trvalo udržateľnému a konkurencieschopnému  

    priemyslu, schopnému generovať rast 

 Vytvárajú sa nové priemyselné štruktúry (kombinovaný záujem  

    poľnohospodárstva, lesníctva a priemyslu) – vytvárajú sa  nové trhy pre   

    poľnohospodárske plodiny a rozvoj integrovaných biorafinérií  v   

    poľnohospodárskych oblastiach a tým ponúkajú nové príležitosti pre rozvoj vidieka 

Bioprocesy/biokonverzie reprezentujú: 

 Selektívnejšie procesy 

 Zjednodušenie procesov integráciou niekoľkých krokov do jedného 

 Nižšie nároky na zdroje (voda, energia) 

Prečo produkty vyrobené na biologickej báze            

(bio-based products) ? 



Biotechnologický a chemický priemysel  

Spoločnosť 
(zamestnanci) 

Suroviny + Energia 
(voda, vzduch, ropa, nerastné látky...) 

Suroviny + Energia 
(voda, vzduch, obnoviteľné zdroje...) 

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 

Produkty 

Produkty 

Odpady 

Odpady 

Výskum a vývoj 

Spoločnosť 
(spotrebitelia) 

Vedľajšie produkty 

? 

! 
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Axxence Slovakia s.r.o. je súkromná spoločnosť, ktorá  bola 

založená v r. 1993 pod obchodným menom MONOPRIX spol. s r.o.  

Predmetom činnosti spoločnosti je výskum, vývoj, výroba a predaj 

vybraných prírodných chuťových a vonných látok rastlinného pôvodu 

a ich koncentrátov do potravín a kozmetických prípravkov.  

Všetky prírodné produkty sú vyrábané exkluzívne fyzikálnymi 

separačnými a koncentračnými technikami v zhode s "Code of 

Practise for the Flavour Industry", I.O.F.I., Ženeva, 1993, EC Council 

Directive 88/388/EEC a FDA-CFR §21,172.510. Autenticita (prírodný 

pôvod) produktov je dokumentovaná izotopovou analýzou - aktivitou 

izotopu uhlíka 14C a pomerom izotopov 13C/12C a D/H. Navyše, 

všetky produkty sa vyrábajú v zhode so špecifickými náboženskými 

požiadavkami, čo je osvedčené príslušnými Kosher certifikátmi.  

Výskumná a vývojová činnosť spoločnosti  je dlhodobo orientovaná 

na využitie domácich rastlinných surovinových a vybraných vedľajších 

(odpadových) produktov z potravinárskej výroby.  



V snahe dosiahnuť špičkovú kvalitu výrobkov a taktiež 

zosúladiť riadenie firmy s medzinárodne uznávanými 

systémami riadenia získala spoločnosť Axxence Slovakia 

s.r.o. postupne pre oblasť „Výskum, vývoj a  výroba 

prírodných aromatických látok“ :  

 
 Certifikát manažérstva kvality ISO 9001:2008 (2010),  

 Certifikát environmentálneho manažérstva ISO   

    14001:2004 (2010) 

 Certifikát manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia  

    pri práci podľa normy BS OHSAS 18001:2007 (2011) 

 Certifikát manažérstva bezpečnosti potravín ISO  

    22000:2005 pre oblasť výroby prírodných aróm na  

    potravinové účely (v roku 2012)  

 Certifikát manažérstva bezpečnosti potravín podľa  

    schémy FSSC 22000:2011 pre oblasť výroby prírodných  

    aróm na potravinové účely  (2013) 



Zoznam produktov spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o. 

Produkt Kvalita,  (GC) Objem 

produkcie/rok (kg) 

Prírodný trans-2-hexenál 96%, 97%, 

98% 

  2500   

Prírodný trans-2-hexenol 80%, 94%    200   

Prírodný trans-2-hexenyl acetát 93 %    40   

Prírodný 1-oktén-3-ol 98%    100   

Prírodné alkyl pyrazíny, rôzne 

zmesi 

99 %    330   

Prírodný 1-pentén-3-ol min. 32%    25    



2010 Sacha-Yoast Becheer B.V. 1 010 000 

2011 Sacha-Yoast Becheer B.V. 1 025 000 

2012 Sacha-Yoast Becheer B.V. 1 100 000 

Rok Priemerný počet 

zamestnancov 

Obrat (€) 

2010 31 2 074 078 

2011 46 3 943 910 

2012 51 5 497 714 

2013 56 6 333 711 

Vývoj počtu zamestnancov a obratu spoločnosti 

Axxence Slovakia s.r.o. za posledné 4 roky: 



Rok Investície (€) 

2010 1 010 000 

2011 1 025 000 

2012 1 100 000 

Investície do V a V za celý Axxence Holding B.V. 



„Biotechnologická“ hala č.1 pred rekonštrukciou (2010) 



Exteriér haly č.1 pred rekonštrukciou (2010) 



Rekonštrukcia haly č.1  



Rekonštrukcia haly č.1  



Rekonštrukcia haly č.1  



Inštalácia nových zariadení v hale č.1  



Dopravník  biomasy do mixéru     



Rektifikácia     



Výrobná hala Axxence Slovakia č. 1 v Plavnici  

Doba výstavby: 10/2011-04/2012 

Výška investície vrátane haly č.2 (dokončenie v roku 2014) : 720 tis € 

Kapacita: 7200 ton rastlinného materiálu /rok  



Výskumno-výrobný komplex AXXENCE Park v Bratislave 

Doba výstavby: 10/2012-09/2013 

Investícia: 1 700 000 € 



Študenti pri výklade o výrobe 

prírodných aromatických látok 

Študenti s prof. Bálešom pred 

plagátom informujúcim 

o vytvorení Spoločného 

pracoviska s CHÚ SAV, v rámci 

projektu  OPVaV „Aplikovaný 

výskum v oblasti priemyselnej 

biokatalýzy“ ITMS kód: 

26240220079. 
 



Vedúci analytického oddelenia Ing. 

Široký vysvetľuje študentom princíp 

senzorického hodnotenia 

Senzorické hodnotenie 

trans-2-hexenálu  



Priemyselná biotechnológia sa stáva kľúčovým faktorom pre rast a 

konkurencieschopnosť v Európe a preto vlády vyspelých krajín v súčasnosti 

vynakladajú veľké prostriedky na jej podporu.  

Dobrým príkladom môže byť prístup svetového lídra v oblasti priemyselných 

biotechnológií – USA, kde bol v roku 2000 vytvorený na úrovni federálnej 

vlády Stály poradný výbor pre výskum a vývoj v oblasti priemyselnej 

biotechnológie, zložený zo zástupcov akademického sektora, priemyslu, 

poľnohospodárstva, mimovládnych organizácií a vlády. Tento výbor 

vypracoval tzv. cestovnú mapu, ktorá bola impulzom pre masívne 

financovanie výskumno-vývojových a demonštračných projektov v oblasti 

priemyselnej biotechnológie. zámerom strojnásobiť používanie bioproduktov 

a bioenergie do roku 2010. Napríklad,  v roku 2003 bolo iba z prostriedkov 

federálnej vlády na tento účel poskytnutých 485 miliónov dolárov.  

Na rozdiel od okolitých krajín v SR neexistuje koordinačné centrum pre 

priemyselnú biotechnológiu. 

Priemyselná biotechnológia a jej význam pre zabezpečenie 

inovácií, konkurencieschopnosti  a trvalo udržateľného rozvoja  



Podľa koncepcie otvorenej inovácie musia veľké korporácie, 

mikropodniky, MSP, vysoké školy a technologické centrá úzko 

spolupracovať.  
 

Malé a stredné podniky sú motorom európskej ekonomiky a hlavným tvorcom 

pracovných príležitostí. Avšak MSP nie sú dostatočne oslovované 

výskumnými programami financovanými z verejných zdrojov. 

Navyše výstupy výskumných programov nie sú zosúladené s celkovým 

potrebami a výzvami ekonomiky. Preto by národné/regionálne vlády mali 

orientovať svoje inovačné politiky z veľkej časti na potreby MSP a poskytovať 

im podporu pri zavádzaní a používaní nových technológií s promočnými 

programami, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám a vo vyššej miere 

zapojiť tieto firmy do štátom podporovaných výskumných projektov. 

V niektorých krajinách EÚ boli úspešne zavedené daňové stimuly pre 

výskum a vývoj. V súvislosti so skracovaním sa inovačných cyklov, meniacich 

sa potrieb zákazníkov, a intenzívnejšej globálnej konkurencii, je stimulácia 

vzájomnej spolupráce medzi  podnikmi nevyhnutná. 

Koncepcia otvorenej inovácie - podpora 

výskumu a inovácií v MSP 



Európske technologické platformy (ETP) sú iniciatívami pod 

vedením priemyslu, ktoré združujú všetkých tých, ktorí majú 

záujem v konkrétnom priemyselnom odvetví vytvoriť víziu 

toho, ako by mal tento sektor vyzerať v budúcnosti, a zistiť,  

aký výskum je potrebný.  

V súčasnosti je aktívnych  34 ETP, napríklad:                                                                                

   

 European Biofuels Technology Platform – Biofuels 

 Food for Life – Food 

 Plants for the Future - Plants 

 Sustainable Chemistry - SusChem 

 Water Supply and Sanitation Technology Platform – WSSTP 

 Zero Emission Fossil Fuel Power Plants – ZEP 
 

Európske technologické platformy  



ERA-net pre Priemyselnú Biotechnológiu 
– 13 krajín, 16 partnerov (bez účasti SR) 
 



Rezortný prístup k priemyselným biotechnológiám 

? 

? 

? 

? 



Systémový prístup k priemyselným biotechnológiám 

Vysoko kvalifikovaná 

pracovná sila 
Suroviny + Energia 

(voda, vzduch, obnoviteľné zdroje...) 

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 

Produkty Odpady 

Výskum a vývoj 

Spoločnosť 
(spotrebitelia) 

Vedľajšie produkty 

Univerzity Legislatíva 
Politická stabilita 

Dane 

Zamestnanosť 



 Vypracovanie ucelenej štátnej koncepcie a národného   

    programu  podpory rozvoja  priemyselnej   

    biotechnológie v podmienkach SR  pripomienkovanej  

    širokou odbornou verejnosťou 

 Zriadenie vládneho výboru pre priemyselnú      

    biotechnológiu  

 Budovanie centier excelentnosti a multifunkčných   

    výskumno-výrobných overovacích poploprevádzok    

    ako mechanizmus pre overenie a prenesenie   

    výsledkov výskumu do praxe a meranie reálne  

    procesných údajov nevyhnutných pre vypracovanie   

    ekonomických štúdií alebo pre štúdie uskutočniteľnosti 

 Vytvárať rovnosť šancí pre domácich a zahraničných  

    investorov (oblasť výskumu, vývoja i výroby) 

 

Východiská/Strategické ciele 



• Kľúčoví hráči v obchode s enzýmami sú sústredení v Európe 

• EÚ je veľmi silná vo vývoji a výrobe biošpecialít (ako sú potravinové aditíva,    

  lieky a jemné chemikálie) 

• EÚ má silnú vedomostnú základňu a infraštruktúru v chemickom priemysle  

• EÚ má silnú základňu fermentačnej technológie 

• V EÚ existuje dostupnosť a rozmanitosť obnoviteľných zdrojov 

• V EÚ je vynikajúca vedecká základňa a vedci v oblasti priemyselnej  

   biotechnológie 

• Koncept trvalo udržateľného rozvoja je v Európe rozvinutejší než kdekoľvek  

  inde 

• Nedávne rozšírenie EÚ poskytuje veľký nárast poľnohospodárskej biomasy  

  vhodnej ako priemyselnej suroviny 

• Produkty bielej biotechnologie sú všeobecne spoločnosťou akceptované  

• Implementácie smernice EÚ má veľký vplyv na používania biopalív v doprave  

 

Môže Európa (a SR) zohrávať významnú úlohu? 



Projekt „Integrovaná diverzifikovaná 

biorafinéria“ predstavuje Integrovaný 

cluster biopriemyslu využívajúci 

rôznorodé technológie na výrobu 

chemikálií biopalív, potravinárskych 

ingrediencií a energie z biomasy 

 

Cieľom je :   

• Podpora rozvoja flexibilných   

  výskumne-orientovaných pilotných    

  prevádzok  

• Rozvíjanie schém európskeho  

  financovania pre mnohopočetné   

  konzorciá s cieľom výstavby   

  nízkokapacitných prevádzok (typu     

  "prvá biorafinéria svojho druhu“) 

Nastavenie celoeurópskych demonštračných projektov 

Integrated diversified biorefinery 

Integrované diverzifikované biorafinérie (s nulovým odpadom) sú 

základom pre vytvorenie bioekonómie v Európe 



Bio Base Europe je spoločná iniciatíva Biopark Terneuzen a Ghent Bio-

Energie Valley. Obe organizácie pracujú už dlšiu dobu pre expanziu 

bioekonomiky založenej na Flámsko-holandskej hranici regiónu. Napriek často 

zaužívaným názorom a schémam, bioekonomika zahŕňa oveľa viac než 

niekoľko druhov biopalív. Taktiež zahŕňa vývoj biofarbív, bioplastov, 

biochemikálie a  bioetergenty. 

Bio Base Europe má dve zložky: pilotné zariadenia pre produkty a procesy na 

biologickej báze „bio-based products“ (Pilot Plant) a školiace stredisko pre 

procesných operátorov „bioaktivít (Training Center). Rozpočet Pilotného 

závodu je asi 13 miliónov eur a vytvorilo 35 nových pracovných miest.  

Bio Base Europe Plant lokalizovaná neďaleko Ghentského prístavu funguje na 

princípe otvoreného inovačného modelu a spolupracuje so sspoločnosťami  z 

celej Európy v mnohých odvetviach, vrátane chemických, bio-tech a energie. 

Vytvára nové príležitosti pre priemysel, ktorý je v súčasnej hospodárskej kríze 

hladný po nových iniciatívach. 

Školiace stredisko reprezentuje investíciu 8 milónov eur, a je vybudované v 

Terneuzene. V súčasnosti je do očí bijúci nedostatok technického personálu, 

ktorý sa  sa špecializuje na bio-procesy. Školiace stredisko prevzalo úlohu  

networkingu a informačné úlohu pre bioekonomiku. Centrum spustilo 

prevádzku v roku 2011. 

Príklad 1: Bio Base Europe – otvorený inovačný model 



Prvým februárom 2011 sa SLOVBiotech.sk stal členom medzinárodného klastra 

priemyselnej biotechnológie CLIB2021 so sídlom v Düsseldorfe. CLIB2021 je 

asociáciou spoločností, akademických inštitúcií a investorov, zastrešujúcich 

industriálnu biotechnológiu. Konzorcium združuje 70 najvýznamnejších členov 

chemického priemyslu - Altana, Bayer MaterialScience, Bayer Technology 

Services, Evonik Industries, Lanxess, Henkel and Cognis, - podniky ako Artes, 

bitop, Protagen Phytowelt Green Technologies a univerzity v Bielefelde, 

Dortmunde and Düsseldorfe. 

CLIB2021 posúva a podporuje biotechnológie iniciovaním a financovaním 

špičkového výskumu a vývoja (trendsetting R&D) cez partnerskú spoluprácu. 

Klaster CLIB2021 úspešne zaviedol a ustanovil nemeckú a európsku 

priemyselnú biotechnológiu - v priemysle, v malých a stredných podnikoch a v 

akadémii. Uprednostňuje medziregionálnu spoluprácu a pomáha inovatívnym 

podnikateľským plánom stať sa realitou. Štartovacím bodom pre CLIB2021 bola 

súťaž "BioIndustrie 2021" Federálneho ministerstva pre vzdelanie a výskum v 

Nemecku v roku 2007. Súťažilo sa o najlepšiu koncepciu pre klaster na 

založenie industriálnej biotechnológie. CLIB2021 bol odmenený prvou cenou a 

podporený fondom na 20 miliónov EUR. 
 

 

Príklad 2: CLIB2021 

 



Čo môže priemyselná biotechnológia priniesť 

Slovensku? 

 ovplyvní smerovanie spoločnosti ku vedomostnej 

ekonomike 

 výrazne zvýši počet high-tech pracovných miest 

 zvýši konkurencieschopnosť SR 

 zabezpečí: 

• výrobu látok s vysokou pridanou hodnotou 

• kompatibilitu s prioritami EÚ 

• perspektívne a efektívne využitie štrukturálnych fondov 

 



      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Ďakujem za pozornosť 

Táto prezentácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného 

programu Výskum a vývoj pre projekt: Aplikovaný výskum v oblasti 

priemyselnej biokatalýzy, ITMS: 26240220079 spolufinancovaný zo 

zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“. 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ                    

Poďakovanie patrí aj Slovenskému združeniu pre priemyselnú 

biotechnológiu (www.slovbiotech.sk) 


