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Vec: “BASF Innovation Hub 2022“ – veľká šanca pre inovátorov a start-upy  
 
 

Bratislava, 8. jún 2022 
 
Dobrý deň, 
 
s veľkým potešením si Vás dovoľujeme informovať, že popredná svetová chemická 
spoločnosť BASF opätovne podporuje začínajúce nápady, a to bez ohľadu na ich úroveň 
rozvoja, inovátorov a všetky brilantné mozgy z 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy, 
vrátane Slovenska, a dáva im šancu zapojiť sa do súťaže BASF Innovation Hub 2022. 
 
Tohtoročná téma BASF Innovation Hub 2022, obnoviteľné zdroje energie, sa zameriava 
na riešenie hlavných environmentálnych výziev súčasnosti.  
 
Najlepšia inovácia alebo start-up nápad lokálneho kola, ktoré bude spoločné pre Českú 
a Slovenskú republiku, získa investíciu vo výške 2 500 eur spolu s možnosťou ďalšej 
podpory v hodnote 5 000 eur pre víťaza veľkého finále. 
 
BASF Innovation Hub 2022 pozostáva z dvoch hlavných častí: 
 

 Prvá časť série podujatí – Podujatia BASF Innovation Hub 2022 na lokálnej 
úrovni: Po registračnej fáze dostane 5 najlepších lokálnych tímov príležitosť 
prezentovať svoje nápady pred miestnou porotou, ktorá určí víťaza pre Slovenskú a 
Českú republiku. Víťazi všetkých lokálnych kôl sa automaticky kvalifikujú do veľkého 
finále BASF Innovation Hub 2022 Grand Finale.  

 

 Druhá časť série podujatí – BASF Innovation Hub 2022 Grand Finale: jedinečná 
šanca pre víťazov lokálnych kôl prezentovať svoje inovatívne a začínajúce 
nápady ešte širšiemu publiku a potenciálne zabezpečiť ďalšie investície pre ich 
nasledujúci rozvoj. 

 
Súťaž BASF Innovation Hub 2022 sa koná v týchto krajinách: Maďarsko a Rakúsko 
(spojené lokálne podujatie), Bosna a Herzegovina, Chrovátsko, Srbsko, Slovinsko (spojené 
lokálne podujatie), Bulharsko, Grécko, Česká republika a Slovensko (spojené lokálne 
podujatie) a Rumunsko. 
 
Boli by sme poctení, ak by aj študenti z Vašej fakulty využili šancu a predstavili svoje nápady 
spoločnosti BASF. Z tohto dôvodu vás prosíme, aby ste, ak je to možné, uverejnili túto 
informáciu na webovej stránke fakulty, preposlali ju ďalej prostredníctvom vašich 
komunikačných kanálov, spojili nás s centrom kariérneho rozvoja alebo použili inú formu 
komunikácie, ktorú využívate na oslovenie študentov, o ktorých si myslíte, že by mali 
prospech z účasti na BASF Innovation Hub 2022. 
 
 
BASF Innovation Hub 2022 podporuje nápady, ktoré pokrývajú aspoň jednu z 
nasledujúcich tém: 
 

 Čistá energia (príklady: digitálne riešenia, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie 
procesnej a energetickej účinnosti; riešenia na zvýšenie podielu obnoviteľných 
zdrojov energie v dodávkach energie (tepelná, solárna, veterná); tepelné energetické 
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a izolačné riešenia; optimalizácia vykurovania, chladenia a vetrania; dekarbonizácia 
energetických systémov a podpora technológií s nulovými emisiami) 

 Inteligentná preprava (príklady: materiály lítium-iónových batérií; biopalivá/prísady, 
materiály palivových článkov; elektromagnetické materiály; materiály šetrné k 
životnému prostrediu, ale zároveň odolné pre EQ kryty) 

 Z farmy na stôl (príklady: presné aplikačné technológie; digitálne poľnohospodárske 
poradenské služby; digitálne poľnohospodárske riešenia; riešenia, ktoré prispievajú k 
udržateľnejším potravinovým systémom; selektívne produkty na ochranu plodín, 
biologická ochrana plodín) 

 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do súťaže od 25. mája do 16. septembra 2022. Lokálna 
porota vyberie najlepších 5 účastníkov, ktorí dostanú šancu odprezentovať svoje inovatívne 
nápady. Víťaz lokálneho kola bude mať následne možnosť zúčastniť sa na BASF 
Innovation Hub 2022 Grand Finale a obhájiť svoj nápad v konkurencii ostatných finalistov.  
 
Viac informácií o projekte a časový harmonogram súťaže nájdete na webovej stránke: join-
innovationhub.com. Prípadne si pozrite minuloročné podujatie na oficiálnom YouTube kanále 
podujatia. 
 
Tešíme sa na Vašu odpoveď a ďakujeme, že zvážite našu ponuku. 

 

S pozdravom, 

Silvia Tajbliková 

koordinátorka súťaže Innovation Hub 2022 pre Slovenskú a Českú republiku 
BASF Slovensko spol. s r.o. 
 
Tel.: +421 918 490 822 
Email: silvia.tajblikova@basf.com 
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