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Poslaním UCITT je zabezpečenie organizačnej,  
koordinačnej, informačnej a manažérskej činnosti  
zameranej na rozvoj vedecko-výskumnej aktivít, podporu 
inovácií, transferu technológií a ochranu duševného 
vlastníctva na TUKE a v jej partnerských organizáciách 
zmluvne napojených na aktivity UCITT. 

„TUKE poskytuje svojmu okoliu vedeckú a technolo-
gickú znalostnú bázu, inovácie a pracovné sily, k tva-
rovaniu prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti 
a kvality života občanov. Pri napĺňaní tohto poslania 
TUKE zohráva už tretí rok významnú úlohu UCITT, 
ako nový útvar v organizačnej štruktúre TUKE.  Som 
rád, že môžem konštatovať, že vytvorenie tohto no-
vého útvaru bolo prelomovým krokom pri „na-
stavení“ systému účinnej výskumnej a vývojovej 
spolupráce s praxou a relevantnej podpory rieše-
nia inovačných projektov, resp. aktivít spojených 
s transferom výskumu a vývoja do praxe (vrátane 
efektívneho využívania budovanej platformy akce-
lerácie transferu technológií a inovácií na báze UVP 
Technicom).“

Prof. Ing. S. Kmeť, CSc.
Rektor TUKE a prezident UCITT

„Technická univerzita v Košiciach ma ambíciu byt 
centrálnym uzlom v budovaní regionálneho inovač-
ného ekosystému. Jedným z nástrojov dosiahnutia 
tohto cieľa je aj aktívna činnosť UCITT-u. Predložená 
výročná sprava detailne informuje o všetkých jeho 
aktivitách. Tieto výsledky sú pozitívnou správou nie-
len pre univerzitu ako celok , pre jej študentov a pe-
dagógov, ale aj pre celu komunitu v tomto regióne.“

Dr. h. c. Prof. Ing. A. Čižmár, CSc.
Prorektor pre inovácie a transfer technológii 
a viceprezident UCITT
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Kalendár aktivít  
v roku 2016

4. február
Stretnutie so startupmi v rám-
ci celoeurópskeho podujatia 
Startup Europe Week za účasti 
odborníkov z praxe. 

24.– 26. február
Účasť na konferencii Thematic 
University Business Forum vo 
Viedni vrátane bilaterálnych 
stretnutí so zástupcami univer-
zít z EÚ. 

9. marec
Propagácia TUKE, pracoviska 
UCITT a Startup centra TUKE na 
veľtrhu pracovných príležitostí 
organizovanom AmCham Job 
Fair 2016.

12.– 13. marec
Prezentácia projektu Chargeb-
rella v rámci vybraných star-
tupov z celého Slovenska na 
konferencii SmartIndustry 4.0, 
ktorú organizovalo Ministerstvo 
hospodárstva SR. 

15. marec
Účasť na tlačovej konferencii IT 
FITNESS TEST v Bratislave za 
účasti ministra školstva. 

12. apríl
Propagácia TUKE, pracoviska 
UCITT a Startup centra TUKE na 
veľtrhu pracovných príležitostí 
Deň kariéry na TUKE.

22.– 24. apríl
Účasť v porote v rámci Startup 
Weekendu v Budapešti. 

26. apríl
Prezentácia na konferencii 
Technologické a vedecké parky 
v rámci Dni Ukrajiny v Košiciach.

28. apríl
Organizácia podujatia Girl’s Day 
2016 – celosvetový deň žien 
v ITT na TUKE.

4. máj
Účasť na workshope Digitálna 
ekonomika: Inováciami k za-
mestnanosti – národný konvent 
organizovaný KSK. 

11.– 12. máj
Účasť na pilotnom ročníku 
konferencie TechSummit v Bra-
tislave, prezentácia startupov 
CropTech, Lurity a Chargebrella 
v rámci expo sekcie a v panelo-
vej diskusii Social Impact.

9. jún
Organizačné zabezpečenie 
súťaže a výročnej konferencie 
Networking Academy Games 
2016.

14. jún
Stretnutie s vedúcim kancelárie 
SLORD (Slovak Liaison Office 
for Research and Development) 
v Bruseli ohľadom možností 
propagácie startupov a výstu-
pov vedeckej činnosti TUKE na 
medzinárodnej úrovni. 

17. jún
Stretnutie predstaviteľov vr-
cholového  manažmentu spo-
ločnosti AT&T so zástupcami 
úspešných startupov, ktoré boli 
založené študentami doktorand-
ského štúdia: Lurity, CEELABS 
a EXCALIBUR. 

6.– 8. júl
Účasť na medzinárodnej konfe-
rencii IoT Expo 2016 organizo-
vanej Francúzskou ambasádou 
v SR v spolupráci s ambasádami 
v krajinách V4. 

29. júl
Prezentácia Startup centra 
TUKE v rámci národného kola 
Creative Business Cup 2016 
v Košiciach. 

7.– 22. september
Účasť na svetovom kongre-
se Asociácie vedeckých par-
kov – IAST 2016, ktorej je TUKE 
členom. Bilaterálne rokovania 
s potenciálnymi partnermi UVP 
Technicom (s vedecko-techno-
logickými parkmi SKOLKOVO 
a STROGINO v Moskve, APEC 
v Hong-Kongu a Johanneberg SP 
vo Švédsku). 

21. september
Účasť na konferencii Startup 
or Shutdown v rámci výberu 
100 startupov z celého Sloven-
ska so startupmi Fitliner Trai-
ning a Chargebrella. 

21. september
Návšteva veľvyslanca Spojených 
štátov amerických J. E. Adam 
Sterlinga v Startup centre TUKE.

26.– 27. september
Účasť na konferencii ICT Pro-
posers Day 2016 v priestoroch 
Incheby v Bratislave a kontakt-
no-prezentačných stretnutiach 
s potenciálnymi partnermi 
pre projektoy H2020. 

10.– 12. október
Účasť na konferencii Research 
Forum 2016, ktorú organizovalo 
výskumné centrum Žilinskej 
univerzity a prezentácia budova-
nia UVP Technicom. Bilaterálne 
stretnutia so zástupcami UVP 
v SR a predstaviteľmi Výskumnej 
agentúry. 

14. október
Vyhodnotenie 4. kola súťaže 
inovatívnych nápadov „Máš 
nápad? Prezentuj svoj star-
tup!“ spolu s vyhodnotením 
startupov z 3. kola súťaže 
po ukončení  ich pôsobenia 
v Startup centre TUKE v rámci 
pred-inkubačnej fázy. 

18. október
Aktívna účasť na príprave a re-
alizácii konferencie eSkills for 
Jobs 2016, ktorá uzatvárala sé-
riu konferencií podporovaných 
Európskou komisiou v rámci 
programu akcie eSkills Weeks 
(2010 and 2012) a eSkills for 
Jobs (2014–2016). 

26.– 28. október
Účasť na konferencii REi-
nEU2016 - prezentácia UCITT 
a absolvovanie viacerých bilate-
rálnych stretnutí.

7. november
Deň otvorených dverí Startup 
centra v rámci DOD Technickej 
univerzity.

1. december
Účasť na výročnom zasadaní 
Európskeho inovačného part-
nerstva pre oblasť surovinových 
zdrojov (EIP RM) v Bruseli.

2. december 
Aktívna účasť na Informač-
nom dni DG CONECT k výzvam 
H2020 pre oblasti Factory 
of Future (FoF). Prezentácia po-
tenciálu služieb UCITT pre ciele 
výziev programu Innovation for 
Manufacturing SMEs.

14. december
Prezentácia virtuálnej reality 
(„meetup“) v Startup centre 
TUKE organizovaná spoločnos-
ťou VIZUALIZACKY s.r.o. spolu 
s tímom DimensionLab z Baníc-
kej fakulty TUKE. 
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Jednou z najvýznamnejších oblastí aktivít, reali-
zovaných v rámci napĺňania poslania UCITT, je za-
bezpečenie podpory a trvalého rozvoja aktívnej, 
efektívnej a vzájomne prospešnej spolupráce TUKE 
a partnerských výskumných a vývojových inštitúcií 
a tiež spolupráce s domácou a zahraničnou spolo-
čenskou a  hospodárskou praxou v otvorenom tr-
hovom priestore.

Aktivity UCITT v oblasti budovania efektívnej 
platformy spolupráce TUKE s priemyselnou sfé-
rou patrili v roku 2016 medzi tie najvýznamnej-
šie. Bolo zrealizovaných množstvo pracovných 
stretnutí so zástupcami významných globálnych 
aj lokálnych spoločností pôsobiacich na národ-
nej aj medzinárodnej úrovni. Obnovili sa viaceré 
existujúce a vznikli tiež nové partnerstvá. 

Kontinuálne prebiehalo vyhodnocovanie potenciálu 
výsledkov a produktov výskumno-vývojových akti-
vít TUKE z realizovaných projektov, predovšetkým 
v rámci štrukturálnych fondov (Operačný program 
výskum a inovácie, ale aj OP Ľudské zdroje), ktoré 
môžu byť relevantné pre potenciálnu komerciali-
záciu. (V súčasnosti prebieha monitorovanie vý-
skumno-vývojového inovačného potenciálu TUKE 
s cieľom propagácie tohto potenciálu odpovedajú-
cim partnerom). 

Hľadanie partnerov pre vzájomnú spoluprácu 
v oblasti vedy a výskumu, transferu technológií a po-
znatkov, sieťovanie a výmenu inovatívneho potenci-
álu prebiehalo jednak formou stretnutí s partnermi 
na pôde UCITT, ako aj realizáciou služobných ciest 
a návštevou špičkových pracovísk. 

V roku 2016 prezentoval UCITT výskumný a ino-
vačný potenciál TUKE v rámci rozvoja existujúcich 
spolupráce a príprav novej potenciálnej spolupráce: 

 S firmami a výskumnými centrami:
 DanubiaTel, a.s. (konzorcium takmer 40 spo-

ločností), Huawei (Čína), LEYARD, a.s. (Čína), 
U. S. Steel Košice s. r. o., Saab AB a Lead (Švédsko), 
AT&T (USA), Cisco Systems Slovakia, ELCOM, s.r.o, 
Global Logic Slovakia, Siemens, Neulogy Ventu-
res, T-Systems Slovakia, Centrum vedecko-tech-
nických informácií SR (CVTI SR), Digital Visions, 
s.r.o., Slovenská akadémia vied, Global Logic, Hy-
perloop Transportation Technologies (USA), FPT 
a.s., VSD, a.s., IBM Slovakia, SEAK s.r.o. (Prešov), 
SPINEA a.s. (Prešov), Antik, a.s., ZTS VV a.s., CEIT 
as., Slovanet a.s., FPT Slovakia., VSD s.r.o.

 S asociáciami, združeniami, agentúrami: 
 ITAS, Košice IT Valley, Americká obchodná ko-

mora v Slovenskej republike (AmCham), Slo-
vensko-čínska obchodná komora, International 
Association of Science Parks and Areas of Inno-
vation (IASP), Slovak Business Agency (SBA), EIT 
(Budapest), SLORD (Brusel), NorthStar Consul-
ting (Poľsko), Fond inovácií a technológií, a.s.

 S miestnou samosprávou:
 Mesto Košice, Mesto Prešov, Slovenské technické 

múzeum, Košický samosprávny kraj, Prešovský 
samosprávny kraj, Mesto Poprad

 S centrálnymi inštitúciami štátnej správy:
 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a špor-

tu, Ministerstvom hospodárstva, Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny a s relevantný-
mi odbornými pracoviskami univerzitnej sféry 
a Slovenskej akadémie vied, predovšetkým pra-
coviskami zapojenými do projektov budovania 
vedeckých parkov a centier excelencie.

UCITT zabezpečoval fungovanie celouniverzitného 
kontaktného centra, poskytoval identifikované služ-
by v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, transferu 
technológií a služby ochrany duševného vlastníctva 
v súlade s kompetenciami UCITT. 

Úspešne poskytoval poradenstvo a podporu pre 
medzinárodné aktivity v oblasti transferu technoló-
gií, inicioval nadviazanie aktívnych kontaktov a udr-
žiavanie pravidelnej komunikácie s partnerskými 
organizáciami zo spoločenskej a hospodárskej pra-

xe, podieľal sa na vyhľadávaní nových partnerských, 
projektových, kooperačných a/alebo obchodných 
kontaktov pre nové pripravované projektové akti-
vity, tak v rámci schém H2020, ako aj v rámci prí-
pravy výziev v novom rozpočtovom období štruk-
turálnych fondov.

UCITT prostredníctvom svojich aktivít význam-
ne prispel k propagácii výsledkov výskumu a vývoja 
realizovaných odbornými pracoviskami TUKE na 
verejnosti: organizoval prezentácie TUKE na rôz-
nych podujatiach a stretnutiach doma i v zahraničí 
so snahou o trvalú vzájomne prospešnú spoluprácu 
TUKE a s partnerskými výskumnými organizáciami 
(zástupcovia z domácej a zahraničnej spoločenskej 
a hospodárskej / komerčnej praxe). 

Spolupráca s CVTI

V roku 2016 úspešne pokračovala spolupráca s Cen-
trom vedecko-technických informácií v SR tak pri 
budovaní infraštruktúry pre podporu vedy, výsku-
mu a inovácií v SR, ako aj pri aktivitách zameraných 
na budovanie podporných štruktúr pre budova-
nie systému transferu technológií v SR (vytvorená 
štruktúra Národného centra transferu technológií, 
kde TUKE patrí medzi 8 zakladajúcich členov), ale 
aj tiež aktivitách zameraných na propagáciu vedy, 
výskumu a inovácií na verejnosti. Výsledkom spo-
lupráce je vytvorenie vysunutého pracoviska CVTI 
v priestoroch TUKE – tzv. Pracoviska centrálneho 
manažmentu prevádzky národnej teleprezentačnej 
siete pre podporu vedy, inovácií a transferu techno-
lógií (jediného pracoviska obdobného charakteru 

Podpora 
spolupráce 
s praxou
Podpora spolupráce TUKE s partnermi  
z akademickej a výskumnej sféry, priemyselnej praxe, 
verejnými inštitúciami
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v SR – http://tp.cvtisr.sk). Vďaka tejto spolupráci sa 
TUKE stala kľúčovým pracoviskom pri definovaní 
konceptov a budovaní unikátnej výskumno-vývojo-
vej komunikačnej a kolaboračnej infraštruktúry v SR.

Výsledkom spolupráce s CVTI je aj zapojenie 
TUKE do národného projektu IT AKADEMIA (zame-
raného na inovačné odborné vzdelávanie v spolu-
práci s priemyselnou praxou), pri príprave ktorého 
práve UCITT zohral významnú úlohu. V rámci tejto 
spolupráce bol taktiež pripravený aj významný stra-
tegický projekt zameraný na budovanie výskumno-

-vývojovej kolaboračnej infraštruktúry v SR v úzkej 
spolupráci s priemyselnými partnermi a významný-
mi partnermi z univerzitného prostredia, ale taktiež 
aj niekoľko ďalších strategických projektov v rámci 
strategického výskumu a vývoja v oblastiach špe-
cializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých 
a výskumných kapacít SR.

Spolupráca s AT&T

V rámci rozvoja spolupráce s jednou z najvýznam-
nejších spoločnosti pôsobiacich v oblasti informač-
no-komunikačných technológií, sa uskutočnila na 
TUKE dňa 17. júna 2016 pracovná návšteva pred-
staviteľov vrcholového vedenia tejto spoločnosti: J. 
Donovana, prezidenta skupiny AT&T a riaditeľa pre 

stratégiu, B. Hogg – prezidenta pre technologický 
vývoj, Bill Smitha – prezitenta pre prevádzku, Andre 
Fuetscha – viceprezidenta Domain 2.0 Architecture 
and Design, Filipa Švába – výkonného riaditeľa pre 
medzinárodné externe záležitosti a Gabriel Galgo-
ciho – generálneho riaditeľa AT&T Slovensko. 

Delegácia sa stretla tak s vedením TUKE, ako aj 
so zástupcami troch kľúčových katedier, ktoré sa 
venujú problematike IKT (KPI, KKUI, KEMT) a tak-
tiež so zástupcami troch úspešných startupov, kto-
ré boli založené študentami doktorandského štú-
dia: Lurity (Ing. M. Virčíková, PhD.), CEELABS (Ing. 
P. Feciľak, PhD.) a EXCALIBUR (Ing. I. Klimek, PhD.). 
Cieľom návštevy vrcholových predstaviteľov AT&T 
bolo oboznámenie sa s výskumno-vývojovými ak-
tivitami v predmetnej oblasti. TUKE a AT&T majú 
záujem na rozvoji spolupráce nielen v oblasti vzde-
lávania, ale aj v oblasti výskumu a vývoja (absolventi 
TUKE už aj v súčasnosti tvoria najväčšiu skupinu 
zamestnancov AT&T Slovakia, spomedzi všetkých 
zamestnaných absolventov univerzít). Majú záujem 
na konkrétnom napĺňaní strategického Memoran-
da o spolupráci, ktoré bolo podpísané pred dvomi 
rokmi, ako aj o pokračovanie v diskusii o možných 
oblastiach spolupráce medzi TUKE a AT&T v pod-
mienkach budovaného Univerzitného vedeckého 
parku TECHNICOM. 

Spolupráca so spoločnosťou 
DanubiaTel, a.s.

TUKE ako špičková vzdelávacia, výskumná a ino-
vačná inštitúcia so silným potenciálom v mnohých 
významných odboroch informačných a komunikač-
ných technológií, strojárenstva, technických vied, 
inovácií a transferu technológií, ako aj v iných ob-
lastiach podpísala MoU so spoločnosťou Danubia-
Tel, a.s., ktorá patrí k lídrom v oblasti telekomuni-
kačných a informačno-komunikačných služieb na 
Slovensku a to najmä prostredníctvom svojich dcér-
skych spoločností SWAN, a.s., GlobalTel, a.s., CNC, a.s., 
SWAN KE s.r.o., NET SLOVAKIA, s.r.o., Jump Soft a.s., 
SK-NIC, a.s., Viasec, s.r.o. Venuje sa tiež webovým 
projektom, združeným v sieti internet.sk, ako i via-
cerým startupom, napr. Youstice, a.s., SHIZARU, a.s. 
a iným. Spoločnosť podporuje technologické a so-
ciálne inovácie, ako i komunitné projekty v oblasti 
vedy, vzdelávania, a spoločenskej zodpovednosti. 

TUKE a DanubiaTel podpisom MoU deklarova-
li svoj záujem na spolupráci v oblastiach ich spo-
ločného odborného záujmu v súlade s inovačnými 
trendmi vo vyššie uvedených oblastiach a posky-
tovať si vzájomne súčinnosť pri navrhovaní a rea-
lizovaní spoločných projektov, ako aj spolupracovať 
nad rámec takýchto spoločných projektov. Jedným 
z praktických výsledkov deklarovanej spolupráce je 
aj príprava projektu spoločného pracoviska v rámci 
UVP Technicom – Inovačného centra pre mobilné 
technológie.

Spoluprácia so zahraničnými 
inštitúciami

Užhorodská univerzita – Univerzitný  
vedecký park
Jedným z najvýznamnejších výstupov spolupráce je 
organizácia spoločného Medzinárodného vedecké-
ho sympózia s názvom „Vedecký park ako univer-
zálna regionálna štruktúra pre inovačné aktivity“ 
v rámci spoločného výskumného projektu “Inova-
tívna univerzita – nástroj na integráciu do európskej 
vzdelávacej a výskumnej oblasti”, financovaného 
z Medzinárodného Vyšehradského fondu, ktoré sa 
konalo na TUKE 3. marca 2016 za účasti viac ako 20 
významných hostí z Ukrajinskej akademickej sféry 
a vrcholového manažmentu TUKE a fakúlt. 

Hlavným zameraním sympózia bola diskusia 
o témach týkajúce sa inovačných aktivít vysokoškol-
ských inštitúcií, fungovania vedeckých parkov – ako 

významných mechanizmov na transformáciu ve-
deckých a technologických kapacít na univerzitách 
s účasťou medzinárodných odborníkov v projekte. 
Jedným z výstupov sympózia bolo aj podpísanie 
memoranda o spolupráci medzi partnerskými uni-
verzitami v predmetnej oblasti. 

Spolupráca s US STEEL Košice, s.r.o.

V rámci rozvoja spolupráce bola uskutočnená séria 
pracovných stretnutí zástupcov U.S. STEEL Košice 
na čele s viceprezidentom pre inovácie s predsta-
viteľmi vedenia univerzity, fakúlt a najvýznamnej-
ších výskumo-vývojových pracovísk TUKE, s cieľom 
identifikácie výskumno-vývojového inovačného 
potenciálu vhodného pre transfer do priemyselnej 
praxe U.S. Steel. 

Spolupráca so spoločnosťou  
SPINEA, a.s.

23. februára sa uskutočnilo pracovné stretnutie ve-
denia TUKE a fakúlt s manažmentom spoločnosti 
SPINEA Prešov. Cieľom stretnutia bola identifikácia 
spoločných postupov pri organizácií vzájomne vý-
hodnej spolupráce s dôrazom na spoločné projek-
tové aktivity v rámci H2020 a výziev štrukturálnych 
fondov. Výsledkom je partnerská spolupráca pri 
príprave projektových aktivít zameraných na využi-
tie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu 
viacerých odborných pracovísk TUKE.

Spolupráca s AmCham

TUKE sa stala členom AmCham a v úzkej spolupráci 
s AmCham je organizovaný celý rad aktivít zamera-
ných na prezentáciu výskumno-inovačného potenci-
álu TUKE pre priemyselných partnerov, organizáciu 
aktivít zameraných na vytváranie partnerstiev pra-
covísk TUKE so zástupcami priemyselnej sféry, ale 
taktiež na organizáciu spoločných aktivít zamera-
ných na napĺňanie výchovno-pedagogických cieľov 
TUKE (napr. Job Fair, Mentor projekt a pod.). Medzi 
najvýznamnejšie aktivity patrili: séria pracovných 
raňajok so zástupcami najvýznamnejších globál-
nych spoločností pôsobiacich v SR, séria konferen-
cií a workshopov zameraných na aktuálne trendy 
rozvoja technológií (napr. problematika Internetu 
vecí, problematika informačnej bezpečnosti, rozvoja 
zdieľaného trhu). Zástupcovia TUKE pôsobia taktiež 
v organizačných a riadiacich štruktúrach AmCham. 
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UCITT poskytoval podporu, poradenstvo a kon-
zultácie v oblasti ochrany autorských práv, v ob-
lasti priemyselno-právnej ochrany a zabezpečoval 
riadnu a efektívnu realizáciu konania o patento-
vej prihláške, prihláške úžitkového vzoru, dizajnu 
a ochrannej známke na Slovensku aj v zahraničí.

Technická univerzita v Košiciach podala na 
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej repub-
liky v roku 2016 27 žiadostí o udelenie patentu, 
34 žiadostí o zápis úžitkového vzoru a 7 žiadostí 
o zápis dizajnu. UCITT v roku 2016 poskytol pod-
poru v 25 prípadoch týkajúcich sa patentového ko-
nania a konania o prihláške úžitkového vzoru pred 
ÚPV SR. Zároveň v roku 2016 Úrad priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky udelil Technickej 
univerzite v Košiciach 17 patentov, zapísal 49 úžit-
kových vzorov a 8 dizajnov. Technickej univerzite 
v Košiciach bol tiež udelený patent v Japonsku na 

„Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách 
a zariadenie na jeho uskutočnenie“, ktorého pôvod-
cami sú Dušan Šebo, Miroslav Badida, Juraj Šebo 
a Monika Dorčáková. 

V roku 2016 Technická univerzita v Košiciach 
pokračovala v nadväzovaní spolupráce s viacerými 
podnikateľskými subjektmi a vedecko-výskumnými 
inštitúciami za účelom transferu poznatkov, komer-
cializácie výsledkov výskumu a vývoja vedeckých 
tímov TUKE, podpory podnikania a takisto zvidi-
teľnenia aktivít/projektov TUKE pre potenciálnych 
investorov. S tým súviselo aj poskytovanie legisla-
tívnych a právnych služieb celoškolského praco-
viska UCITT pre študentov a zamestnancov TUKE. 
UCITT takisto poskytoval právnu podporu pri prí-
prave zmlúv o spolupráci s domácimi a zahranič-
nými partnermi TUKE ako aj podporu pri činnos-
tiach, ktorých výstupom boli inovačné partnerstvá.

Predmetom činnosti UCITT v oblasti poskytova-
nia právnych služieb pre TUKE bolo aj poskytovanie 
podpory pri tvorbe zmlúv a zabezpečenie právnej 
podpory pre Startup centrum TUKE, Inkubátor 

TUKE a ich účastníkov. V štvrtom kole súťaže „Máš 
nápad? Prezentuj svoj startup!“ TUKE nadviazalo 
spoluprácu so 6 startup-mi. 

UCITT sa tiež zúčastňoval aktivít Národného 
centra transferu technológií, založeného za účelom 
podpory realizácie transferu technológií (ochrany 
duševného vlastníctva a jeho komercializácie) ve-
deckovýskumných inštitúcií Slovenskej republiky.

49
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Podpora riešení 
pre transfer 
a inovácie
UCITT v rámci svojej činnosti zabezpečuje prí-
stup k službám a aktivitám ekosystému inová-
cií, transferu technológií a ochrany duševného 
vlastníctva tak pre TUKE, ale aj pre externé za-
interesované strany, domácich a zahraničných 
partnerov resp. záujemcov z oblasti pôsobenia 
UCITT prostredníctvom otvorenej a flexibilnej 
organizačnej a riadiacej štruktúry, ktorá je pod-
porovaná adekvátnym informačným portálom. 

V roku 2016 bol podstatne aktualizovaný infor-
mačný portál UCITT (http://ucitt.tuke.sk), v kto-
rom sú zaradené aj web stránky UVP TECHNICOM 
a jeho pracovísk, resp. všetkých aktívnych projektov 
v oblasti budovania aplikačnej výskumno-vývojovej 
platformy TUKE, tvoriacich súčasť ekosystému UVP 
Technicom.

Prioritnou aktivitou bola príprava koncepcie 
a pilotná implementácia nových informačno-ko-
munikačných portálov UVP TECHNICOM (www.
uvptechnicom.sk), portálu Startup centra TUKE 
(www.startupcentrum.sk) a Inkubátora TUKE (www. 
inkubatortuke.sk).  Pri realizácií portálov boli použi-
té konvenčné postupy pre tvorbu webového riešenia 

za použitia vybraného webového rámca pre správu 
obsahu (pre uvedené portály boli získane oficiálne 
doménové mená). Tvorba zahŕňala úpravu viacerých 
modulov a úpravu samotného back-end riešenia. 
Webové riešenie je nasadené v reálnej prevádzke. 
Prebiehala taktiež podpora komunikácie prostred-
níctvom sociálnych sietí: www.facebook.com/Ucitt 
Tuke, www.twitter.com/UcittTuke a www.flickr.com/
photos/UcittTuke.

Do prevádzky bol uvedený aj špeciálny portal 
studium.tuke.sk (Studium@TUKE) v troch rôznych 
jazykových variáciách, aktualizovaný bol portál 
denkariery.tuke.sk (ďalej ako Deň kariéry) a taktiež 
portál dod.tuke.sk (ďalej ako Deň otvorených dverí).

V rámci infraštruktúrnej podpory ekosystému 
inovácií, technologického transferu a ochrany du-
ševného vlastníctva na TUKE, zabezpečoval tech-
nický personál UCITT aj podporu pri pravidelných 
video-konferenčných stretnutiach s partnerskými 
organizáciami realizovaných prostredníctvom Ná-
rodnej teleprezentačnej siete na TUKE (vrátane 
technickej a organizačnej podpory video-konfe-
renčných stretnutí vrcholového manažmentu uni-
verzitných pracovísk v SR). Organizačne a technicky 

bol realizovaný veľký počet video-konferenčných 
stretnutí a živých vysielaní do Internetu. 

Boli podporené prakticky všetky významné od-
borné a prezentačné aktivity organizované TUKE. 
Medzi najvýznamnejšie podporené podujatia pat-
ria: Zimná univerziáda 2016 (15.2), 9. ročník Dňa 
Kariéry TUKE (12.4), Podujatie Girls Day 2016 
(28.4), Inovačná súťaž „Máš nápad prezentuj svoj 
Startup“ (14.10.), Vstup z Košíc v rámci medziná-
rodnej konferencie REinEU 2016 (18.10), tri podu-
jatia v rámci Extrapolácií (18.10 – 19.10), Deň otvo-
rených dverí TUKE (7.11), 10. ročník  Dňa kariéry 
TUKE (23.11), Konferencia ICETA 2016 (24.11), 

„Živé IT projekty“, Programátorské podujatie BEAT 
IT! (8.12).
 Videozáznamy z týchto aktivít sú dostupné 
prostredníctvom http://nti.sk

Aj vďaka týmto aktivitám a úzkej spolupráci 
s CVTI pri budovaní Pracoviska centrálneho ma-
nažmentu Národnej teleprezentačnej siete pre pod-
poru vedy, inovácií a technologického transferu 
v priestoroch UCITT, patrí TUKE k uznávaným prie-
kopníkom v oblasti využívania video-konferenčných 
technológií a pracoviská TUKE získali v tejto ob-
lasti neoceniteľné skúsenosti pri využívaní týchto 
technológií pre efektívnu organizáciu vzdialených 
kolaboračných stretnutí. 

Tieto aktivity sú významným príspevkom TUKE 
k plneniu špecifického cieľa Podpora kapacít vý-
skumu a vývoja pre potreby inovácií (celé územie 
SR), ktorého hlavnými cieľmi sú: dobudovanie resp. 
ďalší rozvoj efektívnej HighTech teleprezentačnej 
národnej výskumnej infraštruktúry, ako kľúčovej 
komunikačnej infraštruktúry pre podporu vedy, 
výskumu, inovácií a transferu technológií. Riešenie 
zabezpečí plošnú realizáciu HighTech videokonfe-
renčnej siete ako bázovej strategickej komunikačnej 
infraštruktúry rezortu školstva, ktorá bude poskyto-
vať adekvátne podporné služby na báze týchto cen-
tier nielen pre rezort školstva, ale aj pre inovačnú 
priemyselnú sféru, ktorá bude vhodne integrovaná 
s rezortnými, európskymi a ďalšími platformami. Na 
základe týchto aktivít bola TUKE pozvaná do prípra-
vy národného strategického projektu zameraného 
na budovanie kolaboračnej infraštruktúry novej 
generácie pre podporu výskumu, vývoja, inovácií 
a transferu technológií v SR.
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Ekosystém akcelerácie 
transféru technológii  
Startup centrum 
TUKE
V roku 2014, kedy bolo otvorené Startup centrum 
TUKE, prvé svojho druhu v regióne, sa na Tech-
nickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpo-
ry startupov. 

Startup centrum TUKE je organizačná štruktúra, 
ktorá vznikla v rámci Univerzitného centra inovácií, 
transferu technológií a ochrany duševného vlast-
níctva (UCITT) s regionálnou pôsobnosťou. Cieľom 

Startup centra TUKE je vytvoriť v regióne Košické-
ho a Prešovského kraja motivačné prostredie, ktoré 
pomôže nielen študentom, ale aj všetkým obyva-
teľom regiónu s inovatívnym potenciálom rozvíjať 
sa v rôznych oblastiach pôsobenia. Hlavnou myš-
lienkou je naštartovať proces, ktorý podporí ľudí 
pri realizácii ich inovatívnych myšlienok a pomôže 
premeniť myšlienku do komerčne využiteľného 
produktu alebo služby. 

Technická univerzita má ambíciu prostredníc-
tvom Startup centra TUKE výrazne podporiť inova-
tívne projekty kvalitným odborným poradenstvom, 
ako aj svojou špičkovou výskumnou infraštruktúrou. 
Startupom ponúka podporu v rôznej podobe, pod-
ľa ich aktuálnych potrieb. Jedná sa predovšetkým 
o možnosť využívať zdarma priestory v Startup 
centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity uni-
kátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných 
zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvor-
be podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vy-
hľadávaní potenciálnych investorov ako aj expertnú 
a mentorskú podporu. Startup centrum TUKE sa 
nešpecializuje na vybranú oblasť, jeho zámerom 
je predovšetkým spájať ľudí, myšlienky, názory 
a skúseností z rôznych vedných a podnikateľských 
oblastí a tak zabezpečiť multidisciplinaritu a vhod-
né prostredie pre všeobecný rozvoj. 

Za krátke obdobie svojej činnosti získalo Star-
tup centrum TUKE dobré meno vďaka organizácií 
aktivít na podporu startupov a stalo sa významným 
elementom inovačného potenciálu s celoregionál-
nym dopadom.

Súťaž inovatívnych nápadov
Startup centrum TUKE vyhľadáva prostredníc-
tvom súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj nápad“ 
nové – inovatívne projekty. V roku 2016 prebehlo 
už jej 4. kolo. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo 
viac ako 40 inovatívnych projektov. Celkovo dopo-
siaľ v Startup centre TUKE pôsobilo 25 perspektív-
nych startupov s veľkým inovačným potenciálom 
presadiť sa na trhu. Viacerým z nich sa počas pôso-
benia v Startup centre TUKE podarilo získať podpo-
ru investorov a uviesť na trh viacero úspešných pro-
duktov. Patria medzi ne napríklad CropTech – víťazi 
Startup awards (v kategórii „Spoločnosť“), Fitliner 
Training – finalisti súťaže Mladý inovatívny podni-
kateľ 2016, VIZUALIZACKY – víťazi súťaže Business 

Idea 2014 Tatra banky, Chargebrella – víťazi Busi-
ness Idea 2016, EFEOS – semifinalisti celosvetového 
kola súťaže Creative Business Cup.

Povedali o nás
„Sme Startup centru TUKE veľmi vďační, že sme mohli 
pracovať pod jeho strechou. V čase, keď sme nemali 
prostriedky na kancelárie, sme tu našli skvelé pod-
mienky pre našu prácu, čo nám nesmierne pomohlo. 
Okrem toho aj na nás veľmi pozitívne vplývala tvorivá 
atmosféra, ktorá tu vládne vďaka celej startupovej ko-
munite. Myslím si, že pôsobenie Startup centra TUKE 
je najmä pre začínajúce startupy veľmi prínosné.“
Martin Paľa, CropTech

 
„Náš startup vychádza z akademického prostre-
dia – vyvíjame síce špičkovú technológiu, ale nemali 
sme veľké skúsenosti s reálnym podnikaním. Vďaka 
Startup centru TUKE sme sa mohli odprezentovať 
pred skúsenými podnikateľmi. Dostali sme cennú spät-
nú väzbu na produkt a jeho ďalší rozvoj. S odstupom 
času za najväčší prínos nášho pôsobenia v Startup 
centre považujeme to, že pán Ivan Hruška, predseda 
správnej rady IT Valley, nás zoznámil so súčasným 
mentorom a biznis partnerom. Tento kontakt má 
dnes pre nás nevyčísliteľnú hodnotu.“
Mária Virčíková, Lurity

„Účasť v súťaži aj priebežné prezentácie vývoja star-
tupu Chargebrella sú pre nás vždy dobrou spätnou 
väzbou, ktorá nás posúva vpred. Zároveň je pre nás 
dobré patriť „pod krídla“ univerzity, vďaka tomu 
pôsobíme serióznejšie ako startup s istou stabilitou 
a priestorom na rozvoj. V Startup centre je aj niekoľ-
ko ďalších startupov, vďaka čomu si vieme poradiť 
a navzájom sa podporiť.“
Daniel Šlosár, Chargebrella

 „Startup centrum TUKE nám pravidelne prináša tipy 
na konferencie a podujatia, na ktorých môžeme zvi-
diteľniť náš projekt. Aj vďaka tomu sme sa zúčastnili 
napríklad v súťaži Mladý inovatívny podnikateľ roka 
2016, kde sme sa dostali medzi top 5 finalistov.“ 
Peter Budzák, Fitliner Training

„Startup centrum TUKE pomohlo nášmu projektu 
v posune vpred.  Ich pomoc sa prejavu cez pravidelný 
prísun informácii o rôznych akciách a príležitostiach, 
ale aj cez osobné stretnutia s členmi centra a ich spät-
nú väzbu na náš startup.“
Pavol Sokol, HoneyLog
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„Startup centrum TUKE nám ako mladému startupu 
výrazne pomohlo. Nie len odborným mentoringom, 
poskytnutím zázemia pre rozvoj, či už v podobe po-
skytnutia priestorov a kontaktov, ale aj po stránke 
rozvíjania myšlienky, s ktorou sme do centra vstupo-
vali. Aktivity ako súťaže, výstavy, účasti na konferen-
ciách a s tým spojená možnosť prezentovania našej 
myšlienky nám pomohli k vytváraniu partnerského 
a zákazníckeho ekosystému, pomocou ktorého ďalej 
rastieme.“
Peter Feciľak, CEELABS
 
„Spoločnosť VIZUALIZACKY sa ešte ako startup projekt 
Vizualizačky.sk zapojila už do 1. kola súťaže a násled-
ne ako prvá vstúpila do Inkubátora TUKE. Od začiatku 
spolupráce Startup centrum TUKE priamo podporo-
valo našu firmu po odbornej, mentorskej, aj materiál-
nej stránke a tým priamo vplývalo na rýchlosť rozvoja 
nášho projektu od startup projektu až k samostatnej 
spoločnosti. Startup centrum TUKE, resp. Technická 
univerzita v Košiciach, je dodnes jediným partnerom 
našej firmy bez vstupu externého investora.“
Pavol Kaleja, VIZUALIZACKY

4. kolo súťaže inovatívnych nápadov

V spolupráci s hlavným partnerom súťaže, agen-
túrou Slovak Business Agency (SBA) organizova-
lo Startup centrum TUKE 14. októbra 2016 vy-
hodnotenie 4. kola súťaže inovatívnych nápadov 

„Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. 
V rámci prezentácií pred porotou sa predstavilo 

10 finalistov so zaujímavými inovatívnymi myšlien-
kami. Porota do pred-inkubačného pobytu v Star-
tup centre vybrala spolu 6 projektov. Najmladším 
postupujúcim tímom sa stal nádejný stredoškolský 
startup Dopraváci v doprave zo Strednej priemysel-

nej školy dopravnej v Košiciach. Z radov vysokoškol-
ských študentov a absolventov postúpili Enterprise 
IoTNET a Hipstersaurus Rex Apps. Medzi postupu-
júcimi projektami sú tiež TuLiMark a VSENANAMEZ. 
Šesticu postupujúcich doplnil už úspešne rozbeh-
nutý startup FoxBox. 

Víťazstvom v súťaži startupy získali vstupenku 
do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 me-
sačný akceleračný program na podporu rozvoja 
inovatívnych myšlienok.

Víťazné projekty:
 Dopraváci doprave je projekt bezplatnej  poži-

čovne bicyklov pre študentov košických stred-
ných a vysokých škôl vypracovaný študentmi 
SPŠ dopravnej v Košiciach, ktorí sa zamerali na 
aktuálny problém – zlepšenie ovzdušia v meste. 
Projekt si dáva za cieľ nájsť ekologické riešenie 
pre verejnú dopravu. Požičovňu plánujú pre-
vádzkovať samotní študenti, ktorí by prostred-
níctvom svojho projektu radi podnietili mesto 
Košice, prípadne podnikateľskú sféru, k spolu-
práci. V súčasnosti potrebujú vyvinúť systém 
kódovania bicyklov, zakomponovanie systému 
do ISIC kariet a zároveň získať priestor od mesta 
na Hlavnej stanici.

 FoxBox je nový typ pokladničného systému vo 
forme aplikácie pre „múdre“ zariadenia ako sú 
mobily a tablety. FoxBox si jednoducho stiahnete 
do vášho telefónu či tabletu a môžete začať pre-
dávať. Jeho intuitívna a prehľadná grafika vám 
pomôžu zrýchliť celý proces účtovania a vďaka 
mnohým funkciám ako je sladové hospodárstvo, 
import a export dát, štatistiky predaja, alebo sle-
dovanie aktivít zamestnancov vám umožní získať 
lepší prehľad o vašom podnikaní. Pokladňu viete 
napojiť aj na množstvo programov, ktoré už pri 

podnikaní používate a tak šetríte čas, peniaze 
a vyvarujete sa zbytočného stresu.

 Enterprise IoTNet je zameraný na kognitívny 
prístup zberu dát a redukovanie finančných ná-
kladov na cloudové služby. Hlavnými výhodami 
Enterprise IoTNet platformy je neinvazívne na-
sadenie, nízkoenergetický, robustný a determi-
nistický zber dát z rozsiahlych monitorovaných 
oblastí. Ďalšou úlohou platformy je aj riadenie 
a správa jednotlivých fyzických inteligentných  
zariadení. Platforma Enterprise IoNet má za cieľ 
poskytnúť štandardizované ľahko integrujúce 
riešenia v oblastiach ako energetika, poľnohos-
podárstvo, výroba, ochrana a bezpečnosť, zdra-
votná starostlivosť či smart mesto. 

 Hipstersaurus Rex Apps je zameraný na vývoj 
hier pre mobilné zariadenia, pričom vyvíja dva 
rôzne typy. “Klasické” hry sú pre široké okolie 
ľudí, kde si každý nájde práve to svoje, či už ide 
o hry zamerané na pozornosť, vedomosti alebo 
trénovanie logického myslenia. Druhý, nevšed-
nejší typ, sú tie, ktoré budú mať okrem krásnej 
grafiky a kvalitného programátorského spraco-

vania aj hlbšiu myšlienku. Do konca roka 2016 
plánujeme vydať minimálne 1 novú hru, ktorá je 
oproti prvotine – arkádovému Shape Huntu – za-
meraná na trénovanie všeobecného vzdelania 
a vedomostí v oblasti záujmu hráčov. 

 TuLiMark je projekt, ktorého cieľom je zvýšenie 
bezpečnosti turistov na značených turistických 
trasách. Inovatívny prístup v navigovaní turis-
tov za zhoršených poveternostných podmienok 
predpokladá zníženie vážnych následkov a dô-
sledkov “stratenia sa” turistov v teréne. Podsta-
tou projektu je technické riešenie využívajúce 
najnovšie poznatky v oblasti pasívnej navigácie. 

 VSENANAMEZ sa zameriava na oblasť raciona-
lizácie  v spotrebe palív a energie so zameraním 
na decentralizované využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie pochádzajúcich zo Slnka. Cieľom 
projektu je podpora využívania slnečnej energie 
na napájanie malých elektrických a elektromo-
bilných  zariadení a dopravných prostriedkov 
používaných v každodennom živote. Riešiteľský 
kolektív sa zameriava na vývoj a konštrukciu 
solárnych zdrojov – nabíjacich zariadení, ktoré 
poskytujú štandardnú elektrickú energiu bez 
potreby spojenia s verejnou 

Akceleračný program pre startupy 
v Startup centre TUKE

Startupy, ktoré prešli výberom v rámci súťaže inova-
tívnych nápadov, mali v rámci akceleračného progra-
mu možnosť využiť konzultačné služby, špecializo-
vané odborné poradenstvo, či pomoc pri hľadaní 
investora. Cieľom týchto aktivít je urýchliť a zefek-
tívniť vývoj inovatívneho nápadu do podoby zrelé-
ho biznis plánu.  

V roku 2016 zorganizovalo Startup centrum 
TUKE viacero vzdelávacích aktivít. Okrem skupino-
vých školení absolvovali víťazné startupy zo 4. kola 
súťaže aj individuálne konzultácie s expertmi TUKE.

B2B predaj s NorthStart Consulting (jún 2016) 
Aktivita bola zameraná na efektívny B2B predaj. 
Účastníci získali veľmi konkrétny návod ako postu-
povať pri oslovovaní potenciálnych klientov – od 
praktických tipov ako iniciovať prvý kontakt, ako 
predať nápad a ako ho prepojiť na svoj produkt 
alebo službu, až po rady zamerané na vysporiada-
nie sa so stresom pred prezentáciou. Školenie viedli 
skúsení lektori s medzinárodnými skúsenosťami zo 
spoločnosti NorthStar Consulting Group.
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Úvod do projektového riadenia  
(október, december 2016)
Pod vedením uznávaného školiteľa Rudolfa Ch. Taká-
ča sa startupisti mali možnosť zdokonaliť v projek-
tovom riadení. V rámci dvoch jednodňových školení 
sa oboznámili s teóriou projektového riadenia od 
základných princípov, cez efektívne riadenie rizík 
a zmien, až po najčastejšie chyby, ktoré sa v praxi 
vyskytujú. Na jednoduchých príkladoch, ako naprí-
klad sťahovanie veľkej firmy do nových priestorov, 
si mohli vyskúšať pozíciu projektového manažéra 
a postupne sa oboznámiť s jednotlivými fázami pro-
jektového riadenia so všetkými potenciálnymi úska-
liami. Po úspešnom absolvovaní oboch školení zís-
kali účastníci certifikát.

Ochrana duševného vlastníctva  
(december 2016)
V závere roka bolo organizované vzdelávanie zame-
rané na ochranu duševného vlastníctva v spolupráci 
s Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). 
Prednáška bola rozdelená na dva tematické okruhy. 
Prvým bol úvod do ochrany duševného vlastníctva 
pre firmy, ktorý bol zameraný na všeobecný prehľad. 

V druhej časti bola prednáška venovaná ochrane vy-
nálezov a technických riešení patentom a úžitkovým 
vzorom na Slovensku aj v zahraničí. Vzdelávanie pre-
biehalo pod vedením expertiek z ÚPV SR, ktoré po 
prednáške venovali ďalšie dve hodiny odpovediam 
na otázky z praxe.

Úvod do projektového riadenia (október, december 2016)

Ochrana duševného vlastníctva (december 2016)

B2B predaj s NorthStart Consulting (jún 2016)
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Inkubátor TUKE je jedným z kľúčových komponen-
tov ekosystému akcelerácie podnikania, transfe-
ru technológií a inovácií na TUKE, ktorý je bu-
dovaný v rámci konceptu Univerzitného vedeckého 
parku Technicom (UVP Technicom). Jeho cieľom je 
poskytnúť inkubačné prostredie pre zabezpečenie 
akceleračného procesu pre vznik a rozvoj malých 
a stredných hi-tech firiem resp. startup a spin-off 
firiem najmä na báze relevantných výsledkov vý-
skumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných 
a inovačných aktivít TUKE, ktoré prípadne prešli 
cez pred-inkubačný proces v Startup centre TUKE. 

Technická univerzita má záujem prostredníc-
tvom vytváraných štruktúr, akou je aj Inkubátor 
TUKE, výrazne podporiť oblasť inovácií a techno-
logického transferu kvalitným odborným poraden-
stvom a dostupnou špičkovou výskumnou infraš-
truktúrou ako aj budovaním ekosystému na báze 
vznikajúceho UVP Technicom. 

Pri budovaní Inkubátora TUKE zohrávala dôle-
žitú úlohu spolupráca so švédskou spoločnosťou 
Saab AB. Vďaka tejto zmluvnej spolupráci sa TUKE 
naskytla možnosť zdieľať dobré skúsenosti úspešné-
ho švédskeho inkubátora LEAD pri budovaní vlast-
nej platformy podnikateľského inkubátora na TUKE. 
Spolupráca s LEAD spočívala v odovzdávaní know-

-how a praktických skúseností (napr. ako pracovať 
s firmami, ako nastaviť procesy, prevádzku a činnosť 
jednotlivých úsekov inkubátora a pod.).

Samotná spolupráca TUKE so švédskou spoloč-
nosťou Saab AB je pilotným projektom spolupráce 
v inovačnom sektore s cieľom vybudovať funkč-
ný moderný inkubátor na podporu podnikania na 
TUKE. Spolupráca so spoločnosťou Saab AB je dôle-
žitou aktivitou, ktorá významne prispeje k úspešnej 
realizácii projektu budovaného UVP TECHNICOM. 
Spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti, pre-
dovšetkým v oblasti odovzdávania dobrých skúse-
nosti z manažmentu inkubačných procesov, ale aj 
napr. z oblasti prípravy tzv. biznis koučov, rozvoja 

ich znalostí, schopností a množstvo iných aktivít 
v oblasti technologického transferu. 

Startupy v Inkubátore TUKE  
v roku 2016

V januári 2016 podpísali s Technickou univerzitou 
v Košiciach zmluvy o spolupráci prvé tri inovatív-
ne podnikateľské subjekty: CropTech, CEELABS 
a VIZUALIZAČKY, ktoré predtým pôsobili v Startup 
centre TUKE. V októbri 2016 k nim pribudli Char-
gebrella a Fitliner Training. 

CropTech
www.croptech.com

Smart hydroponické systémy od spoločnosti Crop-
Tech sú plne autonómne, vysoko škálovateľné s pre-
pojením na cloud pre domácu ako aj podnikovú in-
door a outdoor produkciu potravín. Maximalizácia 
výnosov pri súčasnom znižovaní nákladov je mož-
ná prostredníctvom extenzívnych inovácií v oblasti 
optimalizácie energií, skorej detekcie chýb, samo-
diagnostike a vzdialenom prístupe k hydroponic-
kému systému. Cieľom je zachovanie udržateľnosti 
v produkcii potravín a potravinovej bezpečnosti, nie 
len na území Slovenskej republiky, ale celosvetovo.

Úspechy 2016
 Špeciálna cena za významný pokrok pri rozvoji 

startupu v rámci súťaže Slovak Student Startup 
Cup 2016.

 Umiestnenie medzi TOP 5 projektami v rámci 
akcelerátoru Agro Innovation Lab v konkurencii 
takmer 170 projektov zo 49 krajín.

 Ocenenie na V4 Startups & Scale-ups 2016 v Am-
sterdame.

CEELABS
www.ceelabs.com

CEELABS je progresívny startup vychádzajúci z apli-
kovaného výskumu a viacerých rokov skúseností 
v rámci vedecko-výskumných aktivít Laboratória 
počítačových sietí (CNL) na Technickej univerzite 
v Košiciach. CEELABS buduje distribuované HW 
a SW riešenie pre oblasť zberu informácií a riadenia 
SmartGrid sietí. Už existujúci prototyp umožňuje 
živý, alebo dávkový export nameraných dát o vy-
užívaní elektrickej energie cez bezpečnú komuni-
kačnú infraštruktúru do cloudového prostredia pre 
neskoršie spracovanie. Výsledné riešenia je možné 
použiť v praxi u koncových zákazníkov, ako aj u dis-
tribútorov elektrickej energie, ktorí vďaka našim 
produktom dokážu svojim zákazníkom poskytnúť 
nové služby a naplniť legislatívne požiadavky EK 
a vlády SR.

Úspechy 2016
 Realizácia pilotného projektu (Pokrytie 600 od-

berných miest hardvérovým riešením pre smart 
metering u koncového zákazníka).

 V novembrovom vydaní PC Revue vyšiel článok 
o CEELABS.

VIZUALIZACKY
www.vizualizacky.com

VIZUALIZACKY – je spoločnosť ponúkajúca služby 
v oblasti 3D grafiky a virtuálnej reality v staveb-
níctve, architektúre a dizajne. Spoločnosť aktívne 
spolupracuje s akademickým prostredím na vývo-
ji nových aplikácií pre desktopy, mobily a tablety,  
určených pre podporu komunikácie medzi účast-
níkmi výstavby a na marketingové účely developer-
ských projektov.

 Ponúka služby v oblasti 3D vizualizácií (3D vizua-
lizácie rodinných domov, bytových domov, obytných 
zón, 3D vizualizácie interiérov, nábytkov, produk-
tov a pod.) a virtuálnej reality (interaktívne virtuál-
ne prehliadky projektov s 3D okuliarmi Oculus Rift, 
360° virtuálne prehliadky exteriérov, 360° virtuálne 
prehliadky interiérov, aplikácie pre mobily a tablety).

Úspechy 2016
 VIZUALIZACKY sa prezentovali v relácii Veda 

a Technika / RTVS.
 300 zrealizových zákaziek.

Chargebrella
www.chargebrella.com

Chargebrella je prenosný generátor elektric-
kej energie, ktorý dokáže nabiť rozličné mobilné 
zariadenia, ako telefóny, tablety, či fotoaparáty. Po 
technickej stránke ide o termo-generátor, ktorý 
produkuje elektrickú energiu z alternatívnych a ob-
noviteľných zdrojov energie – konkrétne z rôznych 
zdrojov tepla (ako napríklad zo slnečného žiarenia, 
ohňa a pod.) Zariadenie má užívateľsky prívetivý di-
zajn v tvare a veľkosti rúčky dáždnika, na ktorú je 
možné pripevniť špeciálny typ dáždnika s vnútor-
nou stranou vyrobenou z reflexného materiálu. Spo-
jením anglických slov charge (dobíjať) a umbrella 
(dáždnik) vznikol aj názov produktu – Chargebrella.

Úspechy 2016
 Umiestnenie medzi tromi víťaznými projektami 

v súťaži Tatrabanka Business Idea 2016.
 Ocenenie zakladateľa Daniela Šlosára Osobnosť 

roka v oblasti technológií v súťaži Vedec roka.

Fitliner 
www.fitliner.eu

Fitliner Training je inovatívny aplikačný systém, 
určený na rezerváciu osobných tréningov cez web 

Ekosystém akcelerácie 
transféru technológii 
Inkubátor TUKE



UCITT: Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva Výročná správa o činnosti UCITT za rok 201622 | | 23

In
ku

bá
to

r 
TU

K
Ekameru a vo fitnesscentrách. Hlavným zameraním 

je aplikovanie “15 minútovky” do IT a telekomuni-
kačných spoločností, ktoré majú sedavých zamest-
nancov s cieľom zvýšenia produktivity ich práce. 

“15 minútovka” je povinné cvičenie počas pracov-
nej doby v zasadacej miestnosti, pred projektorom, 
kde na druhej strane obrazovky vedú tréning pro-
fesionálne fitness inštruktorky, so zameraním na 
odreagovanie sa a uvoľnenie chrbtice. Cieľom pre 
rok 2017-2018 je expanzia na EU trh.

Úspechy 2016
 Článok v PC Revue v rámci série o nádejných 

startupoch (10/2016).
 Zakladateľ Peter Budzák sa stal finalistom súťaže 

Mladý inovatívny podnikateľ.

Ocenenia startupov v roku 2016

Fitliner Training vo finále súťaže  
Mladý inovatívny podnikateľ
Peter Budzák z Fitliner Training sa umiestnil me-
dzi 5 finalistami súťaže Mladý inovatívny podnika-
teľ 2016. Desiaty ročník súťaže organizovali Junior 
Chamber International (JCI) a Združenie podnika-
teľov Slovenska. Cieľom súťaže je predstaviť širo-
kej verejnosti úspešných mladých a inovatívnych 
podnikateľov a ich projekty. Súťaž sa zameriava na 
mladých podnikateľov vo veku 18 až 40 rokov, kto-
rí do svojho podnikania vnášajú kreatívne riešenia 
a inovácie.

Chargebrella medzi víťazmi Business Idea 
2016 Nadácie Tatra banka
V rámci 6. ročníka grantového programu Nadácie 
Tatra banky Business Idea 2016 vybrala porota 
z 15 študentských projektov tri výnimočné biznis 
plány. Medzi víťaznými projektmi bol aj košický 
startup Chargebrella.

Úspech CropTech v Agro Innovation Lab
Croptech. Smart Automation Systems, vyvíjajúci au-
tomatizačné systémy pre malých a stredných pesto-
vateľov s primárnym zameraním na hydropóniu, sa 
umiestnili medzi TOP 5 projektami v rámci akcele-
rátoru Agro Innovation Lab v konkurencii takmer 
170 projektov zo 49 krajín.

Jakub Sász z Croptech ocenení  
v Slovak Student Startup Cup 
CropTech. Smart Automation Systems získalo špe-
ciálnu cenu v súťaži Slovak Student Startup Cup 
2016. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočni-
lo 8. septembra v Bratislave. Súťaž zorganizovala mi-
movládna organizácia JCI Slovensko (Junior Cham-
ber International-Slovakia) v spolupráci s AIESEC 
Slovensko. Odborná komisia udelila špeciálnu cenu 
za významný pokrok pri rozvoji startupu Jakubovi 
Szászovi z tímu CropTech.

Croptech v užšej nominácii Central European 
Startup Awards 
Croptech postúpili do užšieho výberu v rámci slo-
venského kola súťaže Central European Startup 
Awards, v ktorom získali nominácie  v dvoch kategó-
riách a postúpili tak medzi finalistov národného kola.
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Prehľad 
médií

Séria článkov o startupoch Startup 
Centra TUKE v PC Revue 

V spolupráci s mediálnym partnerom súťaže „Máš 
nápad? Prezentuj svoj startup!“ – mesačníkom PC 
Revue, vyšla v tlačenej aj online verzii magazínu 
séria článkov o startupoch pôsobiacich v Startup-
centre TUKE: CropTech – september 2016, Fitliner 
Training – október 2016, CEELABS – november 2016, 
HoneyLog – december 2016.
 Spolupráca pokračuje aj v roku 2017 – v štá-
diu príprav sú články o startupoch VIZUALIZACKY, 
Chargebrella, Hipstersaurus Rex Apps a FoxBox do 
ďalších vydaní PC Revue. 

 

VIZUALIZACKY a Chargebrella v relácii 
Veda a technika (VAT)

Pavol Kaleja z tímu VIZUALIZACKY zo Startup centra 
TUKE bol v májovom vydaní hosťom relácie RTVS 

„Veda a technika“, kde hovoril o tom ako môže byť 
virtuálna realita nápomocná v stavebníctve.
 Špeciálne vydanie magazínu o vede a technike 
VAT venované víťazom súťaže Vedec roka 2015 sa na-
táčalo v Košiciach. Jedným z hostí relácie bol Daniel 
Šlosár zo startupu Chargebrella, ktorý získal ocene-
nie Osobnosť roka v oblasti technológií za rok 2015. 

Chargebrella v magazíne Quark

V augustovom čísle magazínu o vede a technike Qu-
ark  vyšiel celostranový článok o jednom z našich 
startupov – Chargebrelle v náväznosti na ocenenie 
zakladateľa Daniela Šlosára v súťaži Vedec roka. 

4. kolo súťaže inovatívnych nápadov 
v denníku Korzár Košice 

Korzár Košice informoval o výsledkoch 4. kola sú-
ťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj 
svoj startup!“, ktoré sa konalo 14. októbra 2016 
v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach.

Fitliner Training v denníku Nový Čas

Denník Nový Čas zverejnil článok o úspešnom star-
tupe Fitliner Training, ktorý bol zameraný na nový 
spôsob, ako si spríjemniť dni v sedavom zamestnaní 
a zároveň zostať vo forme.

Články v Haló TU v roku 2016

 č. 3 – 2015/2016 – Predstavenie UVP a VC v Bru-
seli, 2. fáza projektu UVP TECHNICOM, Prvá tro-
jica firiem v Inkubátore TUKE

 č. 4 – 2015/2016 – Girl´s Day 2016 na TUKE
 č. 1 – 2016/2017 – Peter Budzák v súťaži Mladý 

inovatívny podnikateľ, Máš nápad? Príď do Star-
tup centra TUKE!, Zástupcovia AT&T na TUKE

 č. 2 – 2016/2017 – Prvá návšteva nového veľ-
vyslanca USA v SR na TUKE, Startup centrum 
TUKE spustilo nový akceleračný program, Víťazi 
4. kola súťaže inovatívnych nápadov, Vyhodno-
tenie startupov z predošlého kola súťaže

Nová web stránka Startup centra TUKE

Na doméne www.startupcentrum.sk bola v roku 
2016 spustená nová stránka. Cieľom stránky je in-
formovať o súťaži a startupoch aktívnych v Startup 

centre TUKE a Inkubátore TUKE. Okrem prehľadu 
základných informácií na stránke nájdete prehľad 
aktivít organizovaných Startup centrom TUKE (napr. 
v rámci akceleračného programu) a tiež prehľad 
zaujímavých informácií zo sveta startupov (v sek-
cii Aktuality). 
 Na doméne www.inkubatortuke.sk bola spus-
tená beta-verzia stránky Inkubátora TUKE, ktorý 
bude spustený do prevádzky v roku 2017 v rámci 
UVP Technicom.
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činnosti  
Projekty EÚ

Podporu vedeckých, výskumných a inovačných 
projektov realizuje UCITT prostredníctvom 
poskytovania konzultačných a poradenských 
služieb pri podávaní domácich a zahraničných 
projektov, praktických konzultácií  v  oblasti  zís-
kavania  finančných zdrojov (vrátane rizikového 
kapitálu), monitorovania, administrácie  prípra-
vy, priebehu a finalizácie riešenia  výskumných, 
vývojových a inovačných projektov. 

V rámci podpory projektovej činnosti UCITT posky-
tuje asistenciu a podporu pri podávaní projektových 
návrhov, pri sprostredkovaní informácií o rôznych 
projektových výzvach (Horizont 2020, Erasmus+, 
Tempus a iných) pre zamestnancov TUKE. 
 Identifikácia zdrojov pre podávané projekty spo-
číva v komunikácii a zistení možností získania zdro-
jov pre podávané projekty a to formou konzultácií 
s domácimi a zahraničnými grantovými a nadačnými 
agentúrami a bankovými, resp. finančnými inštitú-
ciami.
 Pracovníci UCITT organizačne zabezpečujú funk-
ciu LEAR-a (Legal Entity Appointed Representati-
ve) v rámci projektov H2020 a  sú nominovaní ako 
kontaktné osoby pre oblasť evidencie a podpory 
H2020 na TUKE. Tieto funkcie sú od 1. januára 2017 
rozšírené o kontakt a aktiváciu informácii za strany 
TUKE pre Transparency Register Európskej komisie. 
Významnú pozíciu – kontakt na Európsku komisiu 
má doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc., ktorý zastupuje SR 
v pozícii delegáta v „Programovom výbore pre eu-
rópske výskumné infraštruktúry“ vrátane e-infraš-
truktúry / programu v rámci I. piliera H2020 – „Ex-
celentná veda“ a ktorý sa podieľa aj na spracovaní 
Národnej „roadmap“ pre rozvoj výskumných infraš-
truktúr na Slovensku a spracovaní databázy aktív-

nych európskych výskumných infraštruktúr a po-
tenciálnych národných výskumných infraštruktúr. 
 V roku 2016 bolo na TUKE podaných 34 projek-
tov v rámci Horizont 2020, z ktorých 8 bolo schvále-
ných. V rámci programu ERASMUS+ bolo podaných 
za TUKE cca 30 projektov, z ktorých dva podával 
UCITT v úlohe koordinátora.
 UCITT poskytuje relevantnú podporu Fakulte ba-
níctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) 
v rámci jej aktivít garantujúcich činnosť asociatívne-
ho partnera pre KIC – EIP Raw Materials (Knowled-
ge and Innovation Community) v zastúpení TUKE. 
Podpora je zameraná na špecifickú expertnú ko-
munikáciu s vedením KIC v Berlíne a odpovedajúcu 
expertnú komunikáciu s inštitúciami EIP (European 
Innovation Partnership) najmä vo väzbe na aktivity 
spojené s účasťou pracovísk TUKE v KIC.
 Rozvojové projekty celoeurópskeho charakteru 
KIC v oblasti kľúčových priemyselných odvetví sú 
zastrešované špecifickou organizáciou Európskej 
komisie, ktorou je EIT (European Institute of Tech-
nology). TUKE je asociovaným členom najväčšieho 
KIC projektu (EIT Raw Materials), ktorý garantuje 
najväčšie konzorcium na svete kľúčových hráčov 
v oblasti surovinových zdrojov v rámci EÚ.

Podpora vedeckých, výskumných a inovačných projektov, 
vyhľadávanie nových partnerov a príležitostí v rámci EÚ.
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Podpora projektovej 
činnosti  
Projekty ŠF EÚ
Rozvoj vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií na 
TUKE bol aj v roku 2016 podporený zo zdrojov 
štrukturálnych fondov Európskej únie. Manažment, 
administratívna podpora a realizácia celouniver-
zitných projektov podporených zo ŠF EÚ je jednou 
z prvoradých kompetencií pracoviska UCITT. Okrem 
toho UCITT poskytuje podporu tak v procese prí-
pravy ako aj v rámci samotnej implementácie pre 
projekty jednotlivých fakúlt TUKE. 

Do dnešného dňa sa na univerzite realizovalo 
56 projektov podporených v celkovej výške sumou 
196,5 mil. EUR. Výška nenávratného finančného prí-
spevku presahuje sumu 112,7 mil. EUR. Technická 
univerzita v Košiciach sa na spolufinancovaní tých-
to projektov podieľa sumou 6 mil. EUR čo tvorí 5% 
spoluúčasť na finančnom príspevku.

Z pohľadu možností čerpania finančných pros-
triedkov zo štrukturálnych fondov EÚ bol rok 2016 
prelomovým. Projekty podporené v rámci progra-
mového obdobia 2007–2013 sa v tomto roku ukon-
čovali aj z pohľadu finančnej realizácie prostred-
níctvom záverečných platieb. Zároveň, MŠVVaŠ SR 
ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum 
a inovácie nového programového obdobia 2014-
2020 vyhlásilo v roku 2016 celkovo 5 výziev urče-
ných pre, tzv. mimobratislavské regióny, v ktorých 

TUKE výrazne participovalo. Túto situáciu reflekto-
valo aj pracovisko UCITT, kedy sa ťažisko zamerania 
jeho činnosti presúvalo z podpory implementácie 
projektov na podporu prípravy a podávania no-
vých projektov v rámci výziev nového operačného 
programu OPVaI. 

Pracovisko UCITT koordinovalo v roku 2016 fi-
nančné ukončenie 3 celouniverzitných projektov. 
Úspešne sa ukončila finančná realizácia aktivít dvoch 
projektov INFRA4 a INFRA5 zameraných na obnovu 
priestorovej infraštruktúry campusu TUKE, mo-
dernizáciu časti energetického hospodárstva, mo-
dernizáciu sieťovej a komunikačnej infraštruktúry 
a softvérovej podpory pedagogického procesu, a to 
schválením a spracovaním posledných žiadostí o platbu. 

Najvýznamnejším celouniverzitným projektom 
TUKE, ktorý bol koordinovaný pracoviskom UCITT 
v roku 2016, bol naďalej projekt „Univerzitný ve-
decký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie 
s podporou znalostných technológií“ (UVP TECH-
NICOM), v ktorom okrem TUKE, ktorá je koordinu-
júcou inštitúciou, figurujú aj Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika a Prešovská univerzita v Prešove na pozí-
ciách partnerov. 

Projekt UVP TECHNICOM bol procesom fázova-
nia riadeným MŠVVaŠ SR rozdelený do dvoch fáz 

s celkovými výdavkami v I. fáze 35 013 230,17 EUR 
a 5 273 137,48 EUR v II. fáze. V máji 2016 bola re-
alizácia projektu I. fázy ukončená. V priebehu roka 
2016 bola na základe výzvy s kódom OPVaI-VA/
DP/2016/1.1.3-02 odoslaná Žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok na pokračovanie projektu UVP 
TECHNICOM v jeho II. fáze. Hlavnými cieľmi tejto 
fázy je predovšetkým pokračovanie výskumných 
aktivít prostredníctvom realizácie pilotných projek-
tov ako aj dovybavenie laboratórií špecializovanou 
výskumnou infraštruktúrou. Nemenej významným 
je aj možnosť čerpania NFP za účelom interiérového 
vybavenia novostavby hlavného objektu UVP TECH-
NICOM. Predpokladaný termín ukončenia realizácie 
II. fázy je december 2017.

V roku 2016 boli zo strany MŠVVaŠ SR prostred-
níctvom Výskumnej agentúry (bývalá ASFEU) vyhlá-
sené, okrem výzvy na fázované projekty, tieto výzvy:

 31.05.2016 Výskumná agentúra ako SO pre 
OP VaI vyhlásila výzvu na predkladanie ŽoN-
FP na podporu Priemyselných výskumno-vývo-
jových centier v oblastiach špecializácie RIS3 
SK za účelom zvýšenia súkromných investícií 
prostredníctvom spolupráce výskumných in-
štitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/
DP/2016/1.2.1-02). Táto výzva bola priamym 
pokračovaním predtým zrušenej výzvy s kó-

dom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01. Do oboch 
týchto výziev sa zapojili všetky fakulty TUKE 
a stali sa partnermi žiadateľov z podnikateľ-
ského prostredia v 57 podaných projektoch, 
v ktorých sa uchádzajú spolu o viac ako 30 
miliónov EUR. Pracovisko UCITT poskytlo vo 
všetkých 57 prípadoch uchádzačom z fakúlt 
podporu vo forme konzultácií a zabezpečenia 
nevyhnutných príloh a dokumentácie.

 31.05.2016 Výskumná agentúra ako SO pre OP 
VaI vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na podporu 
dlhodobého strategického výskumu a vývoja 
v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska 
dostupných vedeckých a výskumných kapacít 
SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Do 
tejto výzvy sa okrem podania celouniverzit-
ného projektu „IKT4INDUSTRY4.0“ zapojili aj 
niektoré fakulty a pracoviská TUKE a stali sa 
partnermi žiadateľov z univerzitného alebo 
podnikateľského prostredia. Spolu sa TUKE 
prostredníctvom 18 podaných projektoch 
uchádza o podporu vo forme NFP v sume 
viac ako 66 milióna EUR. Pracovisko UCITT 
poskytlo vo všetkých prípadoch uchádzačom 
z fakúlt podporu vo forme konzultácií a zabez-
pečenia nevyhnutných príloh a dokumentácie.

Kód výzvy Dátum vyhlásenia Zameranie výzvy

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 31. 05. 2016 Podporu dlhodobého strategického 
výskumu a vývoja v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK z hľadiska 

dostupných vedeckých a výskumných 

kapacít SR

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 31. 05. 2016 Podpora Priemyselných výskumno- 
-vývojových centier v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK
OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 03. 02. 2016 (zrušená 18. 05. 2016)

OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 12. 10. 2016 Podpora fázovaných projektov 

Univerzitných vedeckých parkov 

a výskumných centier  

(II. fáza projektov)

OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01 13. 01. 2016 (zrušená 29. 09. 2016)
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Projekt „IKT4INDUSTRY4.0“  
a podpora dlhodobého strategického výskumu

IKT4INDUSTRY4.0
Navrhovaný projekt je z pohľadu obsahu a rozsahu svojho výskumného zamerania rozsiahlym multi-
disciplinárnym projektom, ktorého riešenie bude zabezpečované konzorciom dvoch univerzít, kde TUKE 
ako hlavný žiadateľ je zastúpená 11-timi výskumnými pracoviskami, ktoré sú vytvorené výskumným 
potenciálom jej ôsmich fakúlt a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zastúpená Prírodovedec-
kou fakultou (4 výskumné pracoviská) a troch podnikateľských subjektov so zavedeným výskumom 
a vývojom (VaV): SWAN, a.s., CEIT, a.s., ZŤS VVÚ, a.s.

Základné parametre projektu 
IKT4INDUSTRY4.0

 Celkové plánované výdavky projektu: 
44 177 796,60 €

 Nenávratný finančný príspevok:  
39 990 712,57 €

 Oblasť špecializácie:  
informačno – komunikačné technológie 

 Hlavný cieľ projektu: Nosný výskum 
projektu bude podporovať progresívný 
a udržateľný rozvoj „Technologickej 
infraštruktúry digitálneho priestoru“ 
(kybernetického priestoru), s aktívnou 
väzbou na „Interdisciplinárnu apliká-
ciu IKT“. 

Projektové konzorcium: 
 Technická univerzita v Košiciach (žiadateľ)
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach (partner 1)
 SWAN, a.s. (partner 2)
 CEIT, a.s. (partner 3)
 ZTS VVÚ Košice, a.s. (partner 4)
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Názov projektu: 
„Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre 
inovačné aplikácie s podporou znalostných 
technológií“ (UVP TECHNICOM)

Prijímateľ projektu: 
Technická univerzita v Košiciach
Partneri projektu: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Prešovská univerzita v Prešove
Kód ITMS: 
26220220182
Projektový manažér: 
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
Koordinátori projektu: 
doc. Ing. František Jakab, PhD., 
Ing. Michal Tomaško, 
PhDr. Branislav Bonk
Trvanie projektu: 
06/2013-12/2015
Ukončenie 5-ročného monitorovacieho 
obdobia: 
30. 04. 2021
Zdroj financovania projektu / 
operačný program: 
EFRR 85%, štátny rozpočet 10%, 
spolufinancovanie univerzity 5%;  
OP VaV (I. fáza), OP VaI (II. fáza) 
Celkové plánované výdavky projektu : 
35 013 230,17 EUR 
Výdavky projektu nárokované prostredníctvom 
žiadostí o platbu: 
33 189 878,36 EUR
% úspešnosť schválenia oprávnenosti 
nárokovaných výdavkov: 
99,50 %

Strategický cieľ projektu:
„Vybudovať UVP TECHNICOM ako medzinárodne 
uznávané centrum výskumu a transferu technológií 
v oblasti inovačných aplikácií s podporou znalost-
ných technológií.“
Špecifický cieľ 1: 
Organizačné a riadiace zabezpečenie budovania 
a chodu UVP TECHNICOM na báze kvalitného ve-
deckého manažmentu.
Špecifický cieľ 2: 
Vybudovanie fyzickej a funkčnej infraštruktúry par-
ku ako sofistikovaného výskumného a technologic-
kého celku.
Špecifický cieľ 3: 

 Špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo vybra-
ných oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-

-humanitnej dimenzie:
 informačné a komunikačné technológie,
 elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy,
 strojárstvo,
 stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, 

geodézia),
 environmentálne  inžinierstvo  (baníctvo,  hut-

níctvo,  vodohospodárske  vedy),  vrátane jeho 
spoločensko-humanitnej dimenzie.

Univerzitný vedecký park TECHNICOM

UVP TECHNICOM, ako esenciálny celok inovačného ekosystému TUKE, je budovaný s cieľom pôsobiť 
ako medzinárodne uznávané centrum výskumu a transferu technológií v oblasti  inovačných apli-
kácií s podporou znalostných technológií. 

Snahou je vytvoriť prostredie a podmienky pre rozvoj tvorivej vedeckej práce a účinnej výskumnej 
a vývojovej spolupráce s verejným a komerčným sektorom s vysokým inovačným dopadom.

Udržateľnosť vytváraného UVP TECHNICOM 
garantuje konzorcium 3 univerzít, ktoré je 
koordinované TUKE. 

UVP TECHNICOM tvorí platformu špičkového, 
cieleného aplikovaného výskumu a vývoja 
(VaV), pričom jeho prvoradou úlohou je vy-
tvoriť vysokokvalitné zázemie prostredníc-
tvom poskytovania širokého spektra služieb.

Úspešnosť konceptu UVP TECHNICOM je 
založená na realizácii celkovo 36 tzv. „pilot-
ných projektov“ v 5 vybraných oblastiach 
vedy, ktoré budú produkovať výstupy v rôz-
nej podobe (prototypy, patenty, expertízy...), 
s jednoznačným cieľom ich uplatnenia v spo-
ločenskej a hospodárskej praxi.

SLUŽBY UVP TECHNICOM:
 poskytovanie relevantných aplikačne 

zameraných výskumných, vývojových 
a inovačných službieb,

 zabezpečenie a podpora vzájomne pro-
spešnej „win-win“ spolupráce medzi 
pracoviskami univerzít a ústavov SAV 
s organizáciami zo spoločenskej a hos-
podárskej praxe,

 akcelerácia inovatívneho podnikania 
a transferu technológií do praxe,

 podpora vzniku „Hi-Tech“ firiem, startup 
a spin-off spoločností, 

 miesto prvého  kontaktu  pre  firmy so 
záujmom o využitie inovatívneho a ex-
pertného výskumno-vývojového poten-
ciálu TUKE , 

 poskytovanie poradenstva, realizácia 
expertíznych a vzdelávacích aktivít v ob-
lasti podpory podnikateľstva, inovácií 
a transferu technológií 

 vytváranie podmienok pre trvalý a udr-
žateľný rozvoj výskumu a vývoja TUKE.

Oblasti VaV v prostredí UVP TECHNICOM:
 informačné a komunikačné technológie,
 elektrotechnika, automatizácia a riadia-

ce systémy,
 strojárstvo,
 stavebné inžinierstvo (stavebníctvo,  

doprava, geodézia),
 environmentálne inžinierstvo (baníc-

tvo, hutníctvo, vodohospodárske vedy), 
vrátane jeho spoločensko-humanitnej 
dimenzie.

Hodnotenie realizácie  
prebiehajúcich  
projektov 
v roku 2016
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micky a obchodne usmerňované prostredníc-
tvom „podnikateľského akcelerátora“, ktorý 
svojou činnosťou a kompetenciami významne 
podporí ako transfer výskumných produk-
tov do praxe, tak aj mentorovanie prechodu 
odpovedajúcich projektov do „start-up“, resp. 

„spin-off“ podnikania. 

Medzinárodné aktivity  
UVP TECHNICOM
Od roku 2014 je UVP TECHNICOM aktívnym 
partnerským členom IASP. 

Prostredníctvom aktivít a akcii IASP roz-
víja odborné, informačné, konzultačné a pro-
jektové kontakty s komunitou vedeckých par-
kov vo svete . 

V roku 2017 plánuje UVP TECHNICOM 
svoju spoluprácu v rámci IASP ešte prehĺbiť 
a stať sa plnohodnotným riadnym členom 
asociácie s hlasovacím právom na valnom 
zhromaždení IASP ako aj právom voliť a byť 
zvoleným do riadiacich orgánov asociácie.

V rámci ekosystému UVP TECHNICOM sú, 
okrem záväzkov voči IASP, zabezpečované 
medzinárodné VaV aktivity a projekty s na-
pojením prioritne na európsku vedeckú, prie-
myselnú a občiansku komunitu. Tieto aktivity 
UVP TECHNICOM úzko koordinuje s odpove-
dajúcimi útvarmi na združených univerzitách. 
Ide predovšetkým o VaV spoluprácu so špič-
kovými VaV pracoviskami ako: 

 The BioRobotics Institute of the School 
of Advanced Studies Sant‘Anna (Pisa, Ta-
liansko), 

 Advanced Telecommunications Research 
Institute Interantional (Kjóto, Japonsko), 

 TU Ilmenau & Service GmbH-ILMSENS 
(Ilmenau, Nemecko), 

 Brain Game Center – University of Califor-
nia, (Riverside, USA), 

 Lokálne centrum TUKE v rámci EIT 
Knowledge and Innovation Community 
(KIC) – EIT Raw Materials.

Účinný transfer na národnej úrovni je pod-
porený, okrem iného, aj aktívnym člen-
stvom v národných klastroch a asociáciách:

 Košice IT Valley,
 Klaster AT+R, 
 ITAS a podobne.

Čo je IASP?
 IASP – International Association 

of Science Parks and Areas 
of Innovation

 Medzinárodná organizácia 
s celosvetovou pôsobnosťou založená 
v roku 1984

 Najväčšia svetová organizácia svojho 
druhu

 Prvoradou úlohou IASP je pôsobiť 
ako globálna sieť vedeckých parkov 
a oblasti inovácií, podporovať rast, 
internacionalizáciu a efektivitu členov

 počet členov: 393 zo 74 krajín 
 združuje viac ako 142 000 firiem
 sídlo: Malaga, Španielsko

Podpora UVP TECHNICOM z eurofondov
Ťažiskovým zdrojom financovania výstavby budovy UVP TECHNICOM ako aj vybavenia špičkovými 
zariadeniami a technológiu predstavujú projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ. 

Projekt UVP TECHNICOM a jeho dve fázy

Od začiatku realizácie projektu Univerzitný 
vedecký park TECHNICOM pre inovačné 
aplikácie s podporou znalostných tech-
nológií (UVP TECHNICOM) bolo snahou jeho 
manažmentu vybudovať novú a skvalitniť 
existujúcu priestorovú laboratórnu infraš-
truktúru, a tým podporiť aplikovaný výskum, 
vývoj a spoluprácu s praxou v piatich vybra-
ných oblastiach vedy. 
 Viaceré objektívne príčiny však boli dôvo-
dom oneskorenia dodávok špeciálnych prí-
strojov, technológií, prototypov a unikátnych 
laboratórnych zariadení. Vzhľadom na kumu-
láciu obdobných problémov u prijímateľov 
nenávratného finančného príspevku (NFP) na 
projekty budovania univerzitných vedeckých 
a parkov a výskumných centier (UVP a VC), 
poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR (MŠVVaŠ SR) univerzitám 
možnosť, tzv. fázovania projektov – ukon-
čenia nerealizovaných výskumno-vývojových 
prác v 2. fáze projektu v roku 2017. 
 Uchádzaním sa o tieto zdroje dostane 
Technická univerzita v Košiciach možnosť 
ešte významnejšieho posunu v realizovaných 
excelentných výskumných aktivitách.
 Implementácia aktivít 1. fázy projektu UVP 
TECHNICOM bola dňom 31. 12. 2015 ukon-
čená. Oprávneným obdobím čerpania NFP 
v rámci 2. fázy sú roky 2016 a 2017 s pred-
pokladaným ukončením realizácie ku dňu 
31. 12. 2017.
 Oficiálne otvorenie UVP TECHNICOM sa 
následne predpokladá v druhej polovici roku 
2017.

Financovanie projektov:
 Európsky fond regionálneho rozvo-

ja – 85% 
 štátny rozpočet – 10%
 spolufinancovanie univerzít – 5%

Fázovanie:
Podstatou fázovania je rozdelenie pôvodného pro-
jektu na dve fázy v podobe dvoch na seba nadvä-
zujúcich projektov financovaných v rámci rôznych 
programových období. 

Toto riešenie úzko súvisí so snahou univerzít 
implementujúcich projekty budovania UVP a VC 
predĺžiť realizáciu aktivít svojich projektov. Na-
koľko koniec roka 2015 bol hraničným termínom 
ukončenia všetkých projektov podporených z euro-
fondov v  programovom období 2007-2013, takéto 
predĺženie už nebolo možné. 

Fázovanie je teda nástroj, ktorý umožňuje využi-
tie nevyčerpaných prostriedkov plánovaných na vý-
skumné aktivity v priebehu rokov 2016 a 2017, t.j. už 
v rámci nového programového obdobia 2014-2020. 

Tento priestor na pilotnú implementáciu a rea-
lizáciu plánovaných unikátnych vývojových riešení 
počas 2. fázy využilo viacero univerzít v SR.

Projekty:
1 „Univerzitný vedecký park 

TECHNICOM pre inovačné aplikácie 
s podporou znalostných technológií“
kód výzvy: OPVaV-2012/2.2/08-RO
operačný program: Výskum a vývoj
programové obdobie: 2007-2013
poskytovateľ: MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán OP VaV 
obdobie realizácie: 06/2013 – 12/2015
výdavky projektu: 35 013 230,17 EUR 

2 „Univerzitný vedecký park 
TECHNICOM pre inovačné 
aplikácie s podporou znalostných 
technológií – II. fáza“
kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02
operačný program: Výskum a inovácie
programové obdobie: 2014-2020
poskytovateľ: Výskumná agentúra ako sprostredko-
vateľský orgán pre OP VaI
obdobie realizácie: do konca 2017
výdavky projektu: 5 273 137,48 EUR 
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16Budova UVP TECHNICOM

Novostavba hlavnej budovy UVP TECHNICOM je koncipovaná ako 5 podlažná multifunkčná, plne in-
teligentná budova s presklenou aktívnou fasádou, vlastným inteligentným riadiacim systémom a naj-
modernejšími energetickými prvkami?

Základne charakteristiky budovy:
 je navrhovaná ako inteligentná budova,
 využíva obnoviteľné zdroje energií
 využíva rekuperáciu použitých energií
 využíva pasívnu „klimafasádu“ – dvojitá 

transparentná fasáda s riadeným systémom 
žalúzií slúži ako tieniace zariadenie pre 
znižovanie tepelnej záťaže v priestoroch 
kancelárií. Vzduch z klimafasády je začlene-
ný do systému vetrania. Klimafasáda slúži 
aj ako výrazný protihlukový systém priesto-
rov budovy na západnej fasáde orientova-
nej k exponovanej mestskej komunikácii.

 po vypracovaní energetického certifikátu 
dosiahla budova hodnotenie „A“ – nízko-
energetická budova

 budova slúži aj ako vedecko-technická zá-
kladňa pre výskum navrhnutých systémov 
a optimalizáciu ich prevádzky.

Inteligentný riadiaci systém budovy:
 zabezpečuje automatické riadenia techno-

logických zariadení: odovzdávacej stanice 
tepla, vykurovania, chladenia, vzduchotech-
niky a ďalších,

 rozhoduje na základe požiadaviek objektu 
a nameraných prevádzkových podmienok 
o najvhodnejšom spôsobe výroby, distribú-
cie energií a spôsobe vetrania,

 zabezpečuje monitorovanie vonkajšej 
a vnútornej klímy objektu, osvetlenia, ria-
denie tieniacej techniky okien a ovládanie 
otvárania okien a svetlíkov s elektrickým 
pohonom za účelom energeticky úsporného 
prevádzkovania budovy, 

 využíva najmodernejšie informačno-komu-
nikačné technológie, napr. prostredníctvom 
bezdrôtového WiFi lokalizačného systému 
monitoruje vyťaženie jednotlivých častí 
objektu čím dokáže efektívnejšie využívať 
energetické zdroje a riadiť prostredie bu-
dovy,

 systém inteligentného riadenia osvetlenia 
prispieva k výrazným úsporám energie , 
predstavuje systém digitálneho automa-
tického riadenia osvetlenia, ktoré umož-
ňuje integráciu systémov ovplyvňujúcich 
svetelné podmienky v budove – prirodzené 
a umelé osvetlenie, žalúzie, AV techniku,

Slovenská spoločnosť  
pre techniku prostredia udelila 

CENU SSTP  
za realizovaný projekt roku 2016  

„vykurovanie – chladenie – zdroje“  
budovy UVP TECHNICOM 

—
profesný projektant: 

Ing. František Vranay, PhD.
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16 • konferencia „Investičné možnosti v Pre-

šovskom kraji“ (04/2016, Prešov),
 • konferencia „Technologické a vedecké par-

ky“ v rámci podujatia „Dni Ukrajiny 2016“ 
(04/2016, Košice),

 • konferencia TechSummit (05/2016, Bra-
tislava),

 • 33. svetová konferencia IASP(09/2016, 
Moskva ),

 • konferencia Research Forum 2016 
(10/2016, Jasná),

 • konferencia ICETA 2016 (11/2016, Starý 
Smokovec).

 — Prezentácia UVP TECHNICOM (vrátane pre-
zentácie pilotných projektov odborných ga-
rantov) počas prijatia delegácie z vedenia 
firmy AT&T (06/2016) 

 — Distribúcia zborníku príspevkov z 3. konfe-
rencie UVP TECHNICOM s názvom „Potenciál 
a služby UVP TECHNICOM pre účinný rozvoj 
podnikania a výskumnej spolupráce s praxou“ 
(10.9.2015, Spoločenský pavilón v Košiciach).

 — Distribúcia zborníku príspevkov zo 
4. workshopu UVP TECHNICOM s názvom 

„Podpora inovačnej výkonnosti východoslo-
venského regiónu“ (24. 11. 2015, hoteli Ya-
smin v Košiciach).

 — Propagácia v univerzitnom časopise HALÓ 
TU (č.3, ročník 24): „Predstavenie UVP a VC 
v Bruseli“, „2. fáza projektu UVP TECHNICOM“

 — Rozpracovanie konceptuálneho návrhu, prí-
prava štruktúry a obsahu a spustenie pilot-
nej testovacej online verzie novej webovej 
stránky UVP TECHNICOM

 Rozvoj spolupráce UVP TECHNICOM s inšti-
túciami spoločenskej a hospodárskej praxe:

 — DanubiaTel, a.s. – v rámci spoločného Memo-
randa o porozumení medzi TUKE a Danubia-
Tel, a.s. prebiehali rokovania ohľadne záuj-
mu spoločnosti vytvoriť spoločné inovačné 
centrum zamerané na mobilné technológie 
v priestoroch UVP TECHNICOM, ktoré vyús-
tilo do podpisu zmluvy o inovačnom part-
nerstve s dcérskou spoločnosťou SWAN KE 
s.r.o (11/2016).

 — Slovak Business Agency (SBA) – prebiehajú 
intenzívne rokovania o umiestnení pobočky 
Národného podnikateľského centra v priesto-
roch UVP TECHNICOM. 

 — AT&T – zástupcovia úzkeho vedenia AT&T 
z centrály v Dallase počas svojej návštevy 

TUKE (06/2016) potvrdili záujem spoloč-
nosti o rozvoj spolupráce v oblasti výsku-
mu a vývoja prostredníctvom konkrétneho 
napĺňania strategického memoranda o po-
rozumení z roku 2015 ako aj pokračovanie 
v diskusii o možných oblastiach spolupráce 
v podmienkach UVP TECHNICOM. 

 — Prebiehali diskusie o potenciálnych okruhoch 
spolupráce v oblasti výskumných aktivít, príp. 
záujmu o vytvorenie inovačného pracoviska 
v priestoroch UVP TECHNICOM so spoločnos-
ťami a výskumnými centrami: Huawei (Čína), 
LEYARD (Čína), SAAB (Švédsko), Spinea, a.s., 
U.S. Steel Košice, s.r.o., ANTIK Telecom s.r.o., 
Slovanet, a.s. , ELCOM, s.r.o., IBM Slovensko, 
spol. s r.o., Fpt Slovakia s.r.o., Cisco Systems 
Slovakia, spol. s r.o., Centrum vedecko-tech-
nických informácií SR (CVTI) a inými.

 — Užhorodská národná univerzita (Ukraji-
na) – podpis memoranda o spolupráci s ukra-
jinským vedeckým parkom Scientific Park 
of Uzhhorod National University (3. 3. 2016, 
TUKE).

 — Intenzívna spolupráca so zástupcami uni-
verzitných vedeckých parkov a výskumných 
centier na Slovensku ohľadne problematiky 
riešenia projektov UVP a VC v 2. fáze, prí-
prave spoločného projektu zameraného na 
prevádzku Inkubátorov vedeckých parkov 
v spolupráci s SBA a Ministerstvom hospo-
dárstva SR (05/2016). Dôležitým bodom tejto 
spolupráce bolo koordinovanie analýzy pre-
vádzkových nákladov UVP a VC Slovenska 
s cieľom spoločného oslovenia MŠVVaŠ SR 
ohľadne podpory udržateľnosti vybudova-
ných UVP a VC. 

 Činnosti v právnej oblasti v rámci UVP  
TECHNICOM:

 — príprava návrhov zmlúv o poskytnutí služieb 
Inkubátora TUKE,

 — rozpracovanie návrhu zmluvy o združení 
s partnermi projektu UVP TECHNICOM,

 — rozpracovanie konceptu organizačného po-
riadku UVP TECHNICOM, 

 — príprava zmluvy o inovačnom partnerstve so 
SWAN KE s.r.o.

Implementácia projektu UVP TECHNICOM 
v roku 2016: 

 Fázovanie projektu – projekt bol Dodatkom č. 5 
k Zmluve o poskytnutí NFP rozdelený do dvoch 
fáz, čo sa, okrem iného, premietlo do delenia 
stanovených cieľov, ukazovateľov ako aj rozpoč-
tu projektu. Všetky aktivity 1. fázy projektu boli 
z pohľadu vecnej realizácie v plnom rozsahu 
ukončené k dňu 31. 12. 2015. 

 Spracovanie záverečnej monitorovacej správy, 
Správy o implementácii projektu č. 10 ako aj zá-
verečnej žiadosti o platbu projektu (ŽoP č. 55) 
za prijímateľa a partnerov (výška nárokova-
ných výdavkov 1 187 857,66 EUR, z toho TUKE: 
725 284,52 EUR).

 Spracovanie rozúčtovania uhradených žiadostí 
o platbu č. 46 a záverečnej žiadosti.

 Vysporiadanie finančných vzťahov súvisiacich 
s čerpaním mzdových položiek refundovaných 
v rámci žiadostí o platbu č. 09, 11, 14, 18, 21, 25, 
26, 29, 32, 36,39 a 44.

 Ukončenie projektu – finančná realizácia projektu 
bola ukončená ku dňu 5.5.2016, kedy boli na pro-
jektový účet pripísané finančné prostriedky na 
základe schválenia záverečnej žiadosti o platbu, 
čím sa projekt oficiálne ukončil. Tento dátum je zá-
roveň za dátumom, od kedy začína plynúť 5-roč-
né monitorovacie obdobie po ukončení projektu. 

 Zabezpečenie evidencie všetkého majetku ob-
staraného a nakúpeného v rámci implementácie 
projektu.

 Poistenie majetku – aktualizácia zoznamu na-
kúpeného majetku ako prílohy poistnej zmluvy 
v rámci povinnosti poisťovať majetok po dobu 
trvania 5 -ročného monitorovacieho obdobia po 
ukončení projektu.

 Zabezpečenie označenia objektov realizácie vý-
skumu trvalo vysvetľujúcimi tabuľami s infor-
máciami o projekte. 

 Prebehla kontrola na mieste zo strany MŠVVaŠ SR 
(02/2016) a hĺbkový vládny audit A798 K4446 
realizovaný spoločnosťou KPMG (05/2016, pod-
klady vyžiadané audítorom boli kontinuálne do-
pĺňané v priebehu celého roka 2016, pričom ku 
dňu 31. 12. 2016 audit nebol ukončený). 

 Druhá fáza projektu bude realizovaná predo-
všetkým v roku 2017 prostredníctvom výzvy 
OPVaI v rámci nového programového obdobia 
2014–2020.

 Intenzívna komunikácia so zástupcami VA ohľad-
ne procesov v rámci spustenia 2. fázy projektov 
UVP a VC a organizácii VO pre 2. fázu 

 Oficiálne otvorenie UVP TECHNICOM sa násled-
ne predpokladá v druhej polovici roku 2017.

Činnosti nadväzujúce na realizáciu projektu 
UVP TECHNICOM v roku 2016:

 Realizácia investičnej výstavby:
 — pokračovali stavebné práce na dokončení 
multifunkčnej budovy UVP TECHNICOM,

 — prebiehali dokončovacie práci v rámci výstav-
ba haly PK12a, 

 — prebiehala rekonštrukcia prízemia hlavnej 
budovy L9 (priestory bývalej knižnice)

 Udržateľnosť UVP TECHNICOM – spracovanie 
detailného rozpisu predpokladaných ročných vý-
davkov (režijné výdavky, prevádzka, personálne 
výdavky) UVP TECHNICOM 

 Členstvo v medzinárodnej organizácii IASP –  
v rámci účasti na 33. svetovej konferencii IASP 
v Moskve (19.–22. 09. 2016), ktorej asociovaným 
členom je UVP TECHNICOM, prebehlo množstvo 
bilaterálnych jednaní s potenciálnymi partner-
mi UVP TECHNICOM (zástupcami viac ako 20 
krajín) v plánovaných budúcich potenciálnych 
projektoch. Zvlášť významné boli stretnutia so 
zástupcami moskovských vedeckých a techno-
logických parkov Skolkovo Technopark a Tech-
nopark Strogino, ďalej Hong Kong Science Park 
a Johanneberg Science Park (Švédsko)

 Marketingové aktivity a podpora UVP  
TECHNICOM:

 — Organizácia Medzinárodného vedeckého sym-
pózia s názvom „Vedecký park ako univerzál-
na regionálna štruktúra pre inovačné aktivity“ 
(3 .3. 2016, veľká zasadačka rektorátu TUKE), 
na základe spolupráce TUKE s Užhorodskou 
národnou univerzitou (Ukrajina).

 — Spracovanie analýzy investícii do výskumnej 
infraštruktúry UVP TECHNICOM ako unikát-
nej výskumnej infraštruktúry TUKE v rámci 
prípravy dokumentu „Národný plán využitia 
a rozvoja výskumnej infraštruktúry (SK Ro-
admap)“ pod gesciou Sekcie ŠF EÚ Minister-
stva ŠVVaŠ SR.

 — Účasť a prezentácia UVP TECHNICOM na pod-
ujatiach:

 • konferencia SmartIndustry 4.0 (Minis-
terstvo hospodárstva SR, 03/2016,Bra-
tislava),
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16porovnanie plánovanej a skutočnej výšky výdavkov jednotlivých aktivít projektu Uvp teCHNICoM

hlavné aktivity 

(číslo / názov)

Plánované výdavky 
podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFp 

(eur)

skutočné výdavky 
aktivít schválené 
a uhradené poskyto-
vateľom NFp 

(eur)

čerpanie ku koncu 
projektu 

(%)

1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade 

s adekvátnymi princípmi vedeckého manažmentu 135 944,97 121 012,93 89,02

1.2 Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia 

predkladaného projektu VA/DP/2016/1.2.1-02 391 836,10 342 117,93 87,31

1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný chod 

UVP TECHNICOM 359 350,38 301 280,74 83,84

2.1 Vybudovanie stavebných objektov a príslušnej 

infraštruktúry v areáli TUKE 7 317 585,33 6 448 773,26 88,13

2.2 Vybavenie objektov UVP na TUKE prístrojovou, IKT 

a špecializovanou technikou pre potreby VaV 17 457 308,87 17 403 445,00 99,69

2.3 Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 754 243,22 261 057,70 34,61

2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 

infraštruktúrou potrebnou k realizácii aplikovaného 

výskumu 2 204 813,63 2 131 344,00 96,67

2.5 Výstavba nových výskumných priestorov partnera 

Prešovská univerzita – UNIPOLAB 1 097 234,51 1 091 804,11 99,51

2.6 Vybavenie priestorov partnera PU nevyhnutnou 

prístrojovou, laboratórnou a IKT infraštruktúrou 1 583 893,00 1 583 893,00 100,00

3.1 Pilotné projekty v odbore Informačné a komunikačné 

technológie 897 358,90 838 015,60 93,39

3.2 Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, 

automatizácia a riadiace systémy 525 861,12 520 241,98 98,93

3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo 361 544,65 337 065,91 93,23

3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné inžinierstvo 186 052,82 148 260,09 79,69

3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne 

inžinierstvo 299 034,20 254 776,68 85,20

3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné 

a komunikačné technológie 965 894,08 848 017,82 87,80

3.7 Pilotné projekty PU v Prešove v odbore 

Environmentálne inžinierstvo 96 302,87 65 896,73 68,43

Podporné aktivity

Riadenie projektu 350 708,73 297 719,27 84,89

Publicita a informovanosť 28 262,79 28 247,46 99,95

sPolu 35 013 230,17 33 022 970,21 94,32

Technická univerzita v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prešovská univerzita v Prešove

Podiel partnerov na celkových výdavkoch projektu uvP TeChnICom (%)

80,35

11,68

7,97

Plánované výdavky podľa 
Zmluvy o poskytnutí NFP

Skutočné výdavky 
nárokované prostredníctvom 
žiadostí o platbu

Oprávnené výdavky 
schválené a uhradené 
poskytovateľom

Technická  
univerzita  

v Košiciach

Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach

Prešovská 
univerzita 
v Prešove

SPOLU

prehľadplánovaných a skutočných výdavkov projektu Uvp teCHNICoM 
podľa partnerov (eUr)
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Technická  
univerzita  

v Košiciach

Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach

Prešovská 
univerzita 
v Prešove

SPOLU

čerpanie celkových plánovaných výdavkov projektu Uvp teCHNICoM 
podľa partnerov (%)
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95,6 81,7 99,9 94,3

Informačné a komunikačné technológie

Stavebné inžinierstvo

Elektrotechnika, automatizácia  
a riadiace systémy

Environmentálne inžinierstvo

Strojárstvo

refundácia miezd výskumných pracovníkov – podiel podľa oblasti výskumu  
pilotných projektov (%)

39,94

16,06

24,79

7,07

12,14

Názov projektu: 
„Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre 
inovačné aplikácie s podporou znalostných 
technológií – II. fáza“ 

Žiadateľ: 
Technická univerzita v Košiciach
Partneri projektu: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Prešovská univerzita v Prešove
Kód výzvy:
OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02
Operačný program: 
Výskum a inovácie
Oprávnené obdobie realizácie:
11/2015-12/2017 
Celkové oprávnené výdavky projektu :
5 273 137,48 EUR 

Činnosti súvisiace s prípravou projektu UVP 
TECHNICOM – II. fáza:

 vyhlásenie výzvy – 1. kolo (13. 01. 2016) – žia-
dosť o NFP v rámci tejto výzvy spracovaná a odo-
slaná 12. 2. 2016, 

 účasť na seminári k spracovaniu žiadosti o NFP 
(Výskumná agentúra, 29. 1. 2016),

 priebežné dopĺňanie dokumentácie, príp. úpravy 
opisu a rozpočtu projektu na základe usmernení 
poskytovateľa, 

 priebežné konzultácie s riešiteľmi odborných ak-
tivít k spôsobu vykazovania pracovných činností 
a informovanie o možnostiach čerpania služob-
ných ciest v rámci II. fázy projektu v období pred 
podpisom zmluvy o NFP,

 priebežné konzultácie a monitorovanie aktuál-
neho stavu procesu verejného obstarávania po-
ložiek II. fázy na podnet poskytovateľa, 

 komunikácia s poskytovateľom ohľadne kontroly 
dokumentácie ukončených VO pred podpisom 
jednotlivých zmlúv s víťaznými uchádzačmi,

 stretnutie so zástupcami poskytovateľa a MŠV-
VaŠ SR ohľadne aktuálneho stavu procesu hod-
notenia žiadosti o NFP (Výskumná agentúra, 
13. 9. 2016),

 spracovanie odhadu predpokladaných ročných 
výdavkov (režijné výdavky, prevádzka, personál-
ne výdavky) UVP TECHNICOM 

 vyhlásenie výzvy – 2. kolo (12. 10. 2016) – žia-
dosť o NFP v rámci tejto výzvy spracovaná a odo-
slaná 16. 11. 2016, vrátane doplnenia na základe 
výzvy poskytovateľa (15. 12. 2016)

Plánované výdavky projektu uvP TeChnICom: 
II. fáza podľa partnerov (eUr)

Technická univerzita v Košiciach 4 522 992,48

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 371 400,11

Prešovská univerzita v Prešove 378 744,86

sPolu 5 273 137,45

podiel partnerov na celkových výdavkoch projektu Uvp teCHNICoM – II. fáza (%)

85,77

7,04

7,18

Technická univerzita v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prešovská univerzita v Prešove
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Hlavné aktivity (číslo / názov)

1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s adekvátnymi princípmi vedeckého manažmentu 494 276,45

1.2 Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia predkladaného projektu 355 633,00

1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný chod UVP TECHNICOM 305 244,56

2.1 Vybudovanie stavebných objektov a príslušnej infraštruktúry v areáli TUKE nerelevantné*

2.2 Vybavenie objektov UVP na TUKE prístrojovou, IKT a špecializovanou technikou pre potreby VaV 1 734 686,18

2.3 Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach nerelevantné*

2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 infraštruktúrou potrebnou k realizácii aplikovaného výskumu 56 046,94

2.5 Výstavba nových výskumných priestorov partnera Prešovská univerzita – UNIPOLAB nerelevantné*

2.6 Vybavenie priestorov partnera PU nevyhnutnou prístrojovou, laboratórnou a IKT infraštruktúrou 215 000,00

3.1 Pilotné projekty v odbore Informačné a komunikačné technológie 920 760,76

3.2 Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy 160 118,28

3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo 221 858,35

3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné inžinierstvo 47 065,18

3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo 199 735,80

3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a komunikačné technológie 244 282,00

3.7 Pilotné projekty PU v Prešove v odbore Environmentálne inžinierstvo 119 952,16

Podporné aktivity

Riadenie projektu 3 972,10

Publicita a informovanosť 194 505,69

sPolu 5 273 137,45

* výzva nepredpokladala vznik výdavkov na stavebné aktivity

delenie celkových výdavkoch projektu Uvp teCHNICoM – II. fáza podľa typu výdavkov

údržba a opravy

poistenie majetku nadobudnutého 

z projektu

organizácia konferencie, 

vydanie zborníku, inzercia

nákup odbornej literatúry, 

publikácií a noriem

vložné na konferencie, publikačné 

a členské poplatky,poplatky 

spojené s registráciou patentu 

a úžitkového vzoru

konštrukčný materiál, kvapaliny, 

plyny, náradie, papier, tonery, 

kancelárske potreby

cestovné a pobytové náhrady

expertízy, kalibrácie, certifikácie, 

systémová podpora, dátová 

konektivita

prístroje a laboratórne zariadenia

interiérové vybavenie

mzdové výdavky a štipendiá

500 000,00

1 986 378,73

1 237 127,62

694 000,00

521 245,50

437 635,03

148 689,07

85 593,40

63 686,00

50 782,10

36 500,00

11 500,00

1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00
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„Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality 
vzdelávania na TUKE prostredníctvom obnovy 
a rozširovania objektov a modernizáciou IKT“ 
(INFRA 4)

Prijímateľ projektu: 
Technická univerzita v Košiciach
Kód ITMS: 
26250120054
Číslo Zmluvy o poskytnutie NFP: 
056/2012/5.1/OPVaV
Projektový manažér: 
Ing. Marcel Behún, PhD. 
Koordinátori projektu: 
Ing. Michal Tomaško, 
Ing. Jana Neupauerová 
Trvanie projektu: 
11/2012 – 12/2015
Ukončenie 5-ročného monitorovacieho 
obdobia: 
30. 04. 2021
Zdroj financovania projektu / 
operačný program: 
zdroje – ERDF 85%, štátny rozpočet 10%, 
spolufinancovanie univerzity 5%; OP VaV
Celkové plánované výdavky projektu : 
2 289 351,86 EUR 
% úspešnosť schválenia oprávnenosti 
nárokovaných výdavkov: 
96,6 %

Hlavný strategický cieľ:
Obnova vybraných objektov a modernizácia IKT za 
účelom zvýšenia kvality vzdelávania na TUKE.
Špecifický cieľ 1: 
Zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE obnovou 
a rozširovaním objektov 
Špecifický cieľ 2: 
Zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE implementá-
ciou komplexného informačného systému hodnote-
nia a podpory štúdia

Implementácia projektu INFRA 4 v roku 2016: 
 Z pohľadu vecnej realizácie bol projekt riadne 

ukončený k 31.12.2015.
 Spracovanie záverečnej Monitorovacej správy 

(01/2016), vrátane doplnení .
 Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu projek-

tu (ŽoP č. 15) – výška nárokovaných výdavkov 
247 262,42 EUR (01/2016).

 Doplnenie stanoviska ohľadne kolaudácie ob-
jektov rekonštruovaných v rámci projektu pre 
potreby uzatvorenia záverečnej MS.

 Dopĺňanie podkladov v rámci finálnej správy 
z kontroly na mieste vykonanej v auguste 2015, 
zabezpečenie vysporiadania nezrovnalosti pro-
stredníctvom vzájomného započítania pohľadá-
vok a záväzkov v rámci záverečnej ŽoP.

 Ukončenie projektu – finančná realizácia projek-
tu bola ukončená v máji 2016, kedy boli na pro-
jektový účet pripísané finančné prostriedky na 
základe schválenia záverečnej žiadosti o platbu, 
čím sa projekt oficiálne ukončil. Zároveň začína 
plynúť 5-ročné monitorovacie obdobie po ukon-
čení projektu.

 Poistenie majetku – aktualizácia zoznamu na-
kúpeného majetku ako prílohy poistnej zmluvy 
v rámci povinnosti poisťovať majetok po dobu 
trvania 5 -ročného monitorovacieho obdobia po 
ukončení projektu.

stav finančného plnenia projektu INFra 4 ku koncu jeho implementácie

hlavné aktivity 

(číslo / názov)

Plánovaný stav 
podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFp 

(eur)

čerpanie na konci 
projektu

 
(eur)

čerpanie na konci 
projektu

(%)

1.1 Obnova fasád a výmena okien vybraných  

objektov TUKE 1 220 464,32 1 211 500,03 99,27

1.2 Oprava striech vybraných objektov TUKE 499 181,35 497 243,57 99,61

1.3 Nadstavba budovy Watsonova 4 494 074,47 486 695,84 98,51

2.1 Softvérová podpora na monitorovanie kvality 

vzdelávacieho procesu 0,00 0,00 N/A

Podporné aktivity

Riadenie projektu 73 345,00 13 774,25 18,78

Publicita a informovanosť 2 286,72 2 286,72 100,00

sPolu 2 289 351,86 2 211 500,41 96,60

aktivita 1.1 aktivita 1.2 aktivita 1.3 Riadenie 
projektu

Publicita  
a informovanosť

SPOLU

čerpanie celkových plánovaných výdavkov projektu INFra 4 podľa aktivít (%)
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99,27 99,61 98,51 18,78 100,00 96,60
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„Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu 
na TUKE rozšírením objektov a modernizáciou 
infraštruktúry“ (INFRA 5)

Prijímateľ projektu: 
Technická univerzita v Košiciach
Kód ITMS: 
26250120062
Číslo Zmluvy o poskytnutie NFP: 
064/2013/5.1/OPVaV
Projektový manažér: 
Ing. Stanislav Fedor
Koordinátori projektu: 
Ing. Michal Tomaško, 
Ing. Jana Neupauerová 
Trvanie projektu: 
02/2014 – 12/2015 
Ukončenie 5-ročného monitorovacieho 
obdobia: 
30. 04. 2021
Zdroj financovania projektu /
operačný program: 
zdroje – ERDF 85%, štátny rozpočet 10%, 
spolufinancovanie univerzity 5%; OP VaV
Celkové plánované výdavky projektu : 
2 027 130,04 EUR 
% úspešnosť schválenia oprávnenosti 
nárokovaných výdavkov: 
98,43 %

Hlavný strategický cieľ:
Rekonštrukcia vybraných objektov TUKE a zlepše-
nie kvality vzdelávania implementáciou moderných 
IKT technológií
Špecifický cieľ 1: 
Rekonštrukcia vybraných objektov TUKE za účelom 
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Špecifický cieľ 2: 
Zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE implementá-
ciou IKT technológií 

stav finančného plnenia projektu INFra 5 ku koncu jeho implementácie

hlavné aktivity 

(číslo / názov)

Plánovaný stav 
podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFp 

(eur)

čerpanie na konci 
projektu

 
(eur)

čerpanie na konci 
projektu

(%)

1.1 Rekonštrukcia objektu FVT TUKE so sídlom 

v Prešove za účelom zlepšenia vzdelávania 295 825,09 290 365,09 98,15

1.2 Obnova a úprava objektov TUKE s využitím 

pre vzdelávací proces 620 326,54 617 026,53 99,47

2.1 Moderné IKT ako infraštruktúra pre rozvoj 

vzdelávania na TUKE 1 079 772,00 1 079 772,00 100,00

Podporné aktivity

Riadenie projektu 28 995,00 6 023,11 20,77

Publicita a informovanosť 2 211,41 2 211,41 100,00

sPolu 2 027 130,04 1 995 398,14 98,43

aktivita 1.1 aktivita 1.2 aktivita 1.3 Riadenie 
projektu

Publicita  
a informovanosť

SPOLU

čerpanie celkových plánovaných výdavkov projektu INFra 5 podľa

0

20

40

60

80

100

120
98,15 99,47 100,00 20,77 100,00 98,43

Implementácia projektu INFRA 5 v roku 2016: 
 Z pohľadu vecnej realizácie bol projekt riadne 

ukončený k 31.12.2015.
 Spracovanie záverečnej Monitorovacej správy 

(01/2016), vrátane doplnení .
 Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu projek-

tu (ŽoP č. 15) – výška nárokovaných výdavkov 
116 938,62 EUR (01/2016).

 Doplnenie stanoviska ohľadne kolaudácie ob-
jektov rekonštruovaných v rámci projektu pre 
potreby uzatvorenia záverečnej MS.

 Dopĺňanie podkladov v rámci finálnej správy 
z kontroly na mieste vykonanej v auguste 2015, 
zabezpečenie vysporiadania nezrovnalosti pro-
stredníctvom vzájomného započítania pohľadá-
vok a záväzkov v rámci záverečnej ŽoP.

 Ukončenie projektu – finančná realizácia projek-
tu bola ukončená v máji 2016, kedy boli na pro-
jektový účet pripísané finančné prostriedky na 
základe schválenia záverečnej žiadosti o platbu, 
čím sa projekt oficiálne ukončil. Zároveň začína 
plynúť 5-ročné monitorovacie obdobie po ukon-
čení projektu. 

 Poistenie majetku – aktualizácia zoznamu na-
kúpeného majetku ako prílohy poistnej zmluvy 
v rámci povinnosti poisťovať majetok po dobu 
trvania 5 -ročného monitorovacieho obdobia po 
ukončení projektu.
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Prehľad ukončených 
projektov  
(v rámci ktorých sa  
sleduje 5-ročné  
dopadové obdobie)

Názov projektu: 
„Kompetenčné centrum znalostných 
technológií pre inovácie produkčných 
systémov v priemysle a službách“  
(KC ZATIPS)

Prijímateľ projektu: 
Technická univerzita v Košiciach
Partneri projektu: 
Partner 1 – Žilinská univerzita v Žiline
Partner 2 – Prešovská univerzita v Prešove
Partner 3 – ZTS Výskumno-vývojový ústav 
Košice, a.s.
Partner 4 – T-Systems Slovakia s.r.o.
Partner 5 – ELCOM, spoločnosť s ručením 
obmedzeným, Prešov
Partner 6 – ANTIK Telecom s.r.o.
Partner 7 – CEIT SK, s.r.o.
Partner 8 – ITKON, spol. s r.o.
Partner 9 – IPM SOLUTIONS, s.r.o.
Kód ITMS: 
26220220155
Číslo Zmluvy o poskytnutie NFP:
154/2011/2.2/OPVaV
Projektový manažér: 
prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
Koordinátori projektu: 
doc. Ing. František Jakab, PhD., 
PhDr. Branislav Bonk, 
Ing. Jana Neupauerová
Trvanie projektu: 
09/2011 – 06/2015

Ukončenie 5-ročného monitorovacieho 
obdobia: 
28. 02. 2021
Zdroj financovania projektu / 
operačný program: 
EFRR 85%, štátny rozpočet 10%, 
spolufinancovanie univerzity 5% ; OP VaV 
(pozn.: v projekte figurovalo 9 partnerov, vrátane 
rôzne veľkých podnikov, od čoho sa odvíja aj 
rozdielna výška spolufinancovania jednotlivých 
partnerov)
Celkové plánované výdavky projektu: 
4 602 561,67 EUR 
Podiel TUKE na celkových výdavkoch projektu: 
24,74% (1 138 754,20 EUR)

Hlavný strategický cieľ:
Zabezpečenie efektívnej spolupráce medzi akade-
mickým a priemyselným sektorom v oblasti výsku-
mu a vývoja znalostných technológií v rámci Kom-
petenčného centra
Špecifický cieľ 1: 
Zriadenie Kompetenčného centra a zabezpečenie 
jeho funkčnosti a dlhodobej udržateľnosti
Špecifický cieľ 2: 
Zabezpečenie realizácie excelentného priemysel-
ného výskumu a vývoja v Kompetenčnom centre

Implementácia projektu KC ZATIPS  
v roku 2016: 

 Spracovanie rozúčtovania uhradenej záverečnej 
žiadosti o platbu (ŽoP č. 55) – refundácie mzdo-
vých výdavkov.

 Ukončenie projektu – finančná realizácia projek-
tu bola ukončená v marci 2016, kedy boli na pro-
jektový účet pripísané finančné prostriedky na 
základe schválenia záverečnej žiadosti o platbu, 
čím sa projekt oficiálne ukončil. Zároveň začína 
plynúť 5-ročné monitorovacie obdobie po ukon-
čení projektu. 

 V máji 2016 sa začal hĺbkový vládny audit A798 
K4446 realizovaný spoločnosťou KPMG, kto-
rý v dňoch 23.-26.5.2016 prebiehal aj priamo 
v areáli TUKE obhliadkou oprávnených objektov 
a auditom dokumentácie súvisiacej s implemen-
táciou projektu. Podklady vyžiadané audítorom 
boli kontinuálne dopĺňané. Audit bol ukončený 
v októbri 2016. 

 Zabezpečenie evidencie všetkého majetku ob-
staraného a nakúpeného v rámci implementácie 
projektu.

 Zabezpečenie označenia objektov realizácie vý-
skumu trvalo vysvetľujúcimi tabuľami s infor-
máciami o projekte. 

sumarizácia aktivít podporených v rámci projektu KC ZatIps

Hlavné aktivity (číslo / názov) výška podpory   (%)

1.1 Rekonštrukcia objektu FVT TUKE so sídlom v Prešove za účelom zlepšenia vzdelávania 177 719,29

1.2 Vybavenie Kompetenčného centra nevyhnutnou infraštruktúrou 2 363 066,82

2.1 Výskum a vývoj znalostných technológií pre inovácie výrobných systémov 1 249 936,90

2.2 Výskum a vývoj znalostných technológií pre inovácie služieb 635 501,79

Podporné aktivity

Riadenie projektu 171 881,41

Publicita a informovanosť 4 455,46

sPolu 4 602 561,67

podiel aktivít na celkových výdavkoch projektu KC ZatIps (%)

aktivita 1.1

aktivita 2.2

aktivita 1.2

Riadenie projektu

aktivita 2.1

Publicita a informovanosť

51,34

13,81

27,16

3,73 3,86

0,10
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delenie výdavkov projektu KC ZatIps podľa partnerov

prijímateľ / partner výška podpory (eUr)

Technická univerzita v Košiciach 1 138 754,20

Žilinská univerzita v Žiline 1 321 262,30

Prešovská univerzita v Prešove 655 817,25

T-Systems Slovakia s. r. o. 238 318,57

ELCOM, s. r. o. Prešov 170 720,82

ANTIK Telecom s. r. o. 88 315,17

CEIT Technical Innovation, s. r. o. 182 278,65

IPM SOLUTIONS, s. r. o. 86 092,42

ITKON, s. r. o. 246 216,89

ZŤS VVÚ KOŠICE a.s. 474 785,40

výdavKY spolU 4 602 561,67

Podiel partnerov na celkových výdavkov projektu KC ZaTIPs (%)

Technická univerzita v Košiciach

T-Systems Slovakia s.r.o.

IPM SOLUTIONS, s.r.o.

Žilinská univerzita v Žiline

ELCOM, s.r.o. Prešov

ITKON, s.r.o.

Prešovská univerzita v Prešove

CEIT Technical Innovation, s.r.o.

ANTIK Telecom s.r.o.

ZŤS VVÚ KOŠICE a.s.

24,74

14,25
28,71

5,18

1,92

3,71

3,96

1,87
5,35

10,32

Web stránka projektu: 
https://portal.tuke.sk/wps/portal/kczatips/sk

Názov projektu: 
„Rozvoj infraštruktúry a modernizácie 
vybavenia TU v Košiciach za účelom zlepšenia 
podmienok vzdelávacieho projektu“ 
(INFRA 3) 

Prijímateľ projektu: 
Technická univerzita v Košiciach
Kód ITMS: 
26250120039
Číslo Zmluvy o poskytnutie NFP: 
037/2010/5.1/OPVaV
Projektový manažér: 
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
Koordinátor projektu: 
Ing. Michal Tomaško
Trvanie projektu: 
06/2010 – 11/2013 
Ukončenie 5-ročného monitorovacieho 
obdobia: 
30. 06. 2020
Zdroj financovania projektu / 
operačný program: 
EFRR 85%, štátny rozpočet 10%, 
spolufinancovanie univerzity 5%; OP VaV
Celkové plánované výdavky projektu : 
4 863 799,44 EUR

Hlavný strategický cieľ:
 Zvýšenie kvality vzdelávania na TU v Košiciach pro-
stredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry 
univerzity aplikáciou efektívnych IKT.
Špecifický cieľ 1: 
Zlepšenie podmienok pre zvýšenie kvality vzdelá-
vania obnovou a rozširovaním objektov univerzity 
a modernizáciou ich vnútorného vybavenia imple-
mentáciou IKT.
Špecifický cieľ 2: 
Zlepšenie podmienok pre zvýšenie kvality vzdelá-
vania zavedením systému zjednotenej komunikácie 
na univerzite na báze najmodernejších IKT.
Špecifický cieľ 3: 
Zlepšenie podmienok vzdelávania na nové formy 
učenia a učenia sa a zvýšenie úrovne služieb im-
plementáciou najmodernejších IKT v Centre kniž-
ničných služieb.
Špecifický cieľ 4: 
Zlepšenie podmienok pre zvýšenie kvality vzdeláva-
nia modernizáciou vnútorného vybavenia ateliéru 
fotografie Fakulty umení aplikáciou moderných IKT.

Činnosti nadväzujúce na realizáciu projektu 
INFRA 3 v roku 2016: 

 V máji 2016 sa začal hĺbkový vládny audit A798 
K4446 realizovaný spoločnosťou KPMG, kto-
rý v dňoch 23.-26.5.2016 prebiehal aj priamo 
v areáli TUKE obhliadkou oprávnených objektov 
a auditom dokumentácie súvisiacej s implemen-
táciou projektu. Podklady vyžiadané audítorom 
boli kontinuálne dopĺňané. Audit bol ukončený 
v októbri 2016. 

 Spracovanie výstupov súvisiacich s analytickou 
evidenciu projektu v účtovníctve TUKE v rámci 
finančnej analýzy projektu (06/2016)

 Spracovanie 1. následnej monitorovacej správy 
za monitorované obdobie 07/2015 – 06/2016 

 Udržateľnosť projektu bola v roku 2016 podpore-
ná prostredníctvom transformácie oprávneného 
objektu Park Komenského 10a z bežnej haly na 

„Centrum technologických inovácií“, v ktorom sa 
sústreďujú relevantné aktivity výskumu a vývoja 
na TUKE. Budova „Centra technologických inová-
cií“ v sebe integruje viaceré excelentné pracovis-
ká výskumu a vývoja a to najmä „Laboratórium 
excelentného výskumu“ Stavebnej fakulty (ktoré 
je integrovaným pracoviskom zabezpečujúcim 
vykonávanie experimentálneho výskumu), ďa-
lej sú tam umiestnené kancelárie a laboratóriá 

„Centra výskumu účinnosti integrácie kombino-
vaných systémov obnoviteľných zdrojov ener-
gií“ (VUKONZE) a na poschodí sú vyhradené 
priestory pre inovačné aktivity Startup centra 
TUKE. Táto „skladba“ obsadenia budovy „Centra 
technologických inovácií“ sa TUKE osvedčila a je 
vysoký predpoklad, že jej potenciál bude týmto 
spôsobom využívaný počas celej doby udržateľ-
nosti projektu.
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prehľad aktivít podporených v rámci projektu INFra 3

Hlavné aktivity (číslo / názov) výška podpory (eUr)

1.1 Obnova a úprava objektov Park Komenského 10 a 12 1 579 808,75

1.2 Obnova a rozšírenie objektu Watsonova 4 295 157,93

1.3 Vybudovanie informačno-komunikačnej infraštruktúry v objektoch Park Komenského 10 a 12 

a Watsonova 4 515 354,60

2.1 Zavedenie systému zjednotenej komunikácie na univerzite na báze najmodernejších IKT 1 317 359,95

3.1 Implementácia najmodernejších IKT a zariadení na báze IKT v Centre knižničných služieb 1 083 810,01

4.1 Dovybavenie technologických prvkov ateliéru pre funkčné a efektívne využívanie IKT 32 947,40

Podporné aktivity

Riadenie projektu 36 872,60

Publicita a informovanosť 2 488,20

sPolu 4 863 799,44

aktivita 1.1

aktivita 4.1

aktivita 2.1

aktivita 1.2

Riadenie projektu

aktivita 3.1

aktivita 1.3

Publicita a informovanosť

32,48

10,60

6,0727,08

0,68

22,28

0,76
0,05

podiel aktivít na celkových výdavkoch projektu INFra 3 (%)
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Centrum VUKONZE vzniklo v roku 2014 ako jeden 
z hlavných výstupov rovnomenného projektu fi-
nancovaného zo ŠF EÚ. Centrum bolo zriadené na 
základe zriaďovacej listiny ako pracovisko s celo-
plošnou pôsobnosťou a plní funkciu podľa Organi-
začného poriadku. 

Jeho poslaním je:
 realizácia používateľsky orientovaných vý-

skumno-vývojových aktivít so zameraním na 
obnoviteľné zdroje energií v týchto oblastiach:

 — technológie pre energetické využitie biomasy;
 — technológie pre využitie vodíka ako alterna-
tívneho paliva budúcnosti;

 — získavanie a využívanie slnečnej energie;
 — optimalizácia využitia geotermálnych zdrojov 
z malých a veľkých hĺbok;

 — selektované materiály a technológie pre ob-
noviteľné zdroje energií;

 — vodíkové batérie ako alternatívny zdroj energií;
 — výskum a vývoj účinných integrácií obnovi-
teľných zdrojov;

 — model spotrebiteľa – inteligentná nízko ener-
getická budova;

 — inteligentné riadenie výroby a spotreby elek-
triny z obnoviteľných zdrojov;

 — viacvalentné laboratórium pre optimalizáciu 
a využitie obnoviteľných zdrojov;

 — výskum integrovanej podpory riadenia ži-
votného cyklu rizík pre obnoviteľné zdroje 
energií.

 efektívna domáca a zahraničná výskumná a vý-
vojová spolupráca,

 účinný prenos poznatkov základného a apliko-
vaného výskumu do praxe v spolupráci s praco-
viskom UCITT

Činnosť Centra VUKONZE spočíva v implementácií 
výskumných úloh v budove – „v modeli spotrebiteľa“, 
ako aj v samotných výskumných úlohách na jednot-
livých lokálnych pracoviskách, čo možno zhrnúť do 
nasledovných činnosti:

 Do jednotlivých výskumných úloh Centra bola 
zahrnutá už aj klimatizačná komora. Klíma ko-
mory je navrhnutá tak, aby simulovala extra-
polujúce meteorologické údaje so zameraním 

na teplotu, tlak a vlhkosť rýchlosti vzduchu pre 
porovnávacie skúšky a kalibráciu simulačného 
softvéru. Tieto okrajové podmienky komory boli 
a sú v súčasnej dobe analyzované a skúmané.

 V modeli spotrebiteľa boli prevedené prevádz-
kové merania za účelom zistenia extrémnych 
možných podmienok (vzduchotesnosť, tepel-
né odpory a straty energie, prevádzkové stavy 
a účinnosti distribúcie energie dopravovanej vo 
forme vzduchu). Boli zrealizované korekcie ako 
dôsledok meraných výstupov na tesnosť klima-
tizovanej komory ktorá tvorí model spotrebiteľa 
spolu s inteligentným domom.

 Prebehol proces doladenia systému zberu dát 
a korekcia automatického systému riadenia za 
účelom zvýšenia prevádzkovej účinnosti.

 Vykonali sa úpravy na rozvode vzduchotechni-
ky za účelom zabezpečenia homogenity teplôt 
v klimatizovanom priestore.

 Prebiehala príprava vzoriek solárnych vzducho-
vých kolektorov pre ich testovanie v zariadení 
umožňujúcom simulovať starnutie materiálu 
vplyvom teploty a slnečného žiarenia. 

 V rámci vodíkových technológií sa dôraz kládol 
predovšetkým na implementáciu skonštruova-
ného nového zariadenia – chladiča na princípe 
peltierových článkov, ktorý sa používa pri chla-
dení metalhydridových zásobníkov v procese 
absorpcie a desorpcie vodíka. Zrealizovali sa 
prvotné experimenty vykazujúce priaznivé vý-
sledky v oblasti absorpčného uskladnenia vodíka 
a bezkompresorového stláčania vodíka. 

 Pozornosť výskumného tímu sa sústredila aj na 
oblasti výskumu v oblasti viacvalentného vyu-
žitia OZE. Primárne bola pozornosť venovaná 
prebiehajúcemu výskumu zvyšovania efektív-
nosti využívania solárnej energie. Druhá oblasť 
cieleného výskumu bola a je zameraná na znižo-
vanie energetickej náročnosti verejných objektov 
s využitím efektívnych kombinácii OZE.

 Výskumno-publikačná časť bola tiež zameraná 
na hodnotenie systému natáčania termických 
panelov vo vzťahu k energetickej účinnosti ako 
aj z pohľadu overovania systému natáčania ako 
nástroja využiteľného pri eliminácii tepelnej 
stagnácie.

Centrum výskumu účinnosti integrácie  
kombinovaných systémov obnoviteľných  
zdrojov energií – Centrum VUKONZE

Názov projektu: 
„Centrum výskumu účinnosti integrácie 
kombinovaných systémov obnoviteľných 
zdrojov energií“ (VUKONZE)

Prijímateľ projektu: 
Technická univerzita v Košiciach
Partner projektu: 
Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach 
(v rámci aktivity 1.5)
Kód ITMS: 
26220220064
Číslo Zmluvy o poskytnutie NFP: 
062/2010/2.2/OPVaV
Projektový manažér: 
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Koordinátor projektu: 
Ing. Gabriela Alexandrová, PhD.
Trvanie projektu: 
05/2010 – 02/2014 
Ukončenie 5-ročného monitorovacieho 
obdobia: 
30. 11. 2019
Zdroj financovania projektu / 
operačný program: 
EFRR 85%, štátny rozpočet 10%, 
spolufinancovanie univerzity 5%; OP VaV
Celkové plánované výdavky projektu : 
4 520 181,67 EUR

Stručný opis projektu: 
Hlavný strategický cieľom je vytvorenie Centra VU-
KONZE (Centrum výskumu účinnosti integrácie 
kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov 
energií). Čiastkové ciele: 1. Výskum efektívnosti 
a interoperability komponentov a technológií obno-
viteľných zdrojov energií, 2. Vývoj účinných integro-
vaných viacvalentných obnoviteľných energetických 
systémov podľa potrieb a požiadaviek spotrebiteľa, 
3. Informačný a znalostný portál pre komplexnú 
podporu riadenia a zabezpečenia systému kvality 
Centra VUKONZE.

Činnosti nadväzujúce na realizáciu projektu 
VUKONZE v roku 2016: 

 spracovaná 2. následná monitorovacia správa za 
dopadové obdobie 12/2015 – 11/2016,

 vymenovanie členov Koordinačnej rady Centra 
VUKONZE rektorom TUKE,

 spracovanie analýzy investícii do výskumnej 
infraštruktúry Centra VUKONZE ako unikátnej 
výskumnej infraštruktúry TUKE v rámci prípra-
vy dokumentu „Národný plán využitia a rozvoja 
výskumnej infraštruktúry (SK Roadmap)“ pod 
gesciou Sekcie ŠF EÚ Ministerstva ŠVVaŠ SR,

 udržateľnosť projektu je priamo podporená čin-
nosťou celouniverzitného pracoviska – CENTRA 
VUKONZE.
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prehľad aktivít podporených v rámci projektu vUKoNZe

Hlavné aktivity (číslo / názov) výška podpory (eUr)

1.1. Technológie pre energetické využitie biomasy 396,428.80

1.2. Technológie pre využitie vodíka ako alternatívneho paliva budúcnosti 367,536.92

1.3. Získavanie a využívanie slnečnej energie 228,370.68

1.4. Optimalizácia využitia geotermálnych zdrojov z malých a veľkých hĺbok 199,912.71

1.5. Selektované materiály a technológie pre obnoviteľné zdroje energií 485,620.95

1.6. Vodíkové batérie ako alternatívny zdroj energií 310,110.14

2.1. Výskum a vývoj účinných integrácií obnoviteľných zdrojov 289,269.35

2.2. Model spotrebiteľa – inteligentná nízko energetická budova 203,132.63

2.3. Inteligentné riadenie výroby a spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov 366,022.48

2.4. Viacvalentné laboratórium pre optimalizáciu a využitie obnoviteľných zdrojov 488,121.62

2.5. Výskum integrovanej podpory riadenia životného cyklu rizík pre obnoviteľné zdroje energií 301,576.38

3.1. Informačné a komunikačné zabezpečenie riadenia aktivít Centra VUKONZE 168,363.15

3.2. Systém monitorovania a riadenia technológií a experimentov v laboratóriách Centra VUKONZE 577,465.53

3.3. Zabezpečenie informačnej a znalostnej podpory pre kvalitu výsledkov VaV, ich šírenie a využívanie 69,138.91

Podporné aktivity

Riadenie projektu 66,649.42

Publicita a informovanosť 2,462.00

výdavKY spolU 4,520,181.67

Podiel partnerov na celkových výdavkov projektu KC ZaTIPs (%)

aktivita 1.1

8.77

aktivita 2.1

6.40

aktivita 1.4

4.42

aktivita 3.3

1.53

aktivita 2.4

10.80

aktivita 1.3

5.05

aktivita 3.2

12.78

aktivita 2.3

8.10

aktivita 1.6

6.86

Publicita 
a informovanosť

0.05

aktivita 3.1

3.72

aktivita 1.2

8.13

aktivita 2.2
4.49

aktivita 1.5

10.74

Riadenie projektu

1.47

aktivita 2.5

6.67

 Na základe výskumných aktivít a v rámci využi-
tia zariadení a softvérových produktov v Centre 
VUKONZE boli v roku 2016 publikované mnohé 
odborné články na rôznych domácich ale aj za-
hraničných konferenciách a v časopisoch, pričom 
časť bola uverejnená aj v časopisoch a zborní-
koch indexovaných v databáze Scopus. 

Centrum VUKONZE sa v roku 2016 aktívne zapoji-
lo aj do výziev na predkladanie žiadosti o poskyt-
nutie NFP vyhlásených Výskumnou agentúrou ako 
sprostredkovateľského orgánu pre OP VaI:

 výzva OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 zameraná na 
podporu Priemyselných výskumno-vývojových 
centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK:
 — projekt s názvom: „Výskum novej generá-

cie omietkových systémov a tepelnoizolač-
ných materiálov na báze nanoštruktúr pre 
progresívne riešenie technických zariadení 
budov“ s cieľom budovania priemyselného 
výskumno-vývojového centra na aplikačný 
výskum povrchových úprav konštrukcií v sta-
vebníctve – partneri: Helske Europe, s.r.o., SvF, 
Centrum VUKONZE,

 — projekt s názvom: „Priemyselný výskum mo-
derných ekologických peletizačných štruktúr 
a materiálov pre vysokoefektívne vykurova-
nie“ s cieľom budovania Laboratória pre ove-
rovanie spracovanie a energetické využitie 
biopeliet – partneri: Myrock, SvF, HF a FvT 
Prešov, Centrum VUKONZE, 

 — projekt s názvom: „Výskum a vývoj mikrovln-
nej technológie pre spracovanie kalov z čis-
tiarní odpadových vôd na výrobu moderných 
hnojivových systémov a progresívnych mate-
riálov v priemysle“ – partneri: AP INVESTING 
SK, s.r.o., AdMaS VUT Brno, SvF, Centrum VU-
KONZE. 

 výzva OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 zameraná 
na podporu dlhodobého strategického výsku-
mu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK 
z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných 
kapacít SR:

 — projekt s názvom: „Výskum udržateľnos-
ti energetiky a energií v doprave, v inteli-
gentnom priemysle a v spoločnosti (VEN-
DIS) – hlavný partner: Žilinská univerzita 
v Žiline.

 Udržateľnosť projektu bola tiež podporená pro-
jektmi:

 — APVV-15-0202 „Vývoj zariadenia pre efek-
tívnu kompresiu vodíka pomocou nových 
metalhydridových zliatin“,

 — VEGA 1/0752/16 „Výskum funkcie, činnos-
ti a riadenia nového typu vodíkového kom-
presora poháňaného teplom akumulovaným 
a generovaným v hydridoch kovov v procese 
uskladňovania vodíka“, 

 — KEGA 005TUKE-4/2016 „Implementácia no-
vých technológií v oblasti výroby a uskladne-
nia vodíka a ich transformácia do edukačné-
ho procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania 
v odbore energetické stroje a zariadenia“.

Spolupráce Centra VUKONZE s inštitúciami spolo-
čenskej a hospodárskej praxe:

 spolupráca s  firmou HELSKE Europe, s.r.o – apli-
kačný výskum v oblasti povrchových úprav kon-
štrukcií v stavebníctve vo forme meraní a vývoja 
materiálov s využitím potenciálu Centra VUKON-
ZE a SvF TUKE,

 spolupráca s  výskumným centrom Fakulty sta-
vební VUT v Brne „AdMaS“ (Advanced Materials, 
Structures and Technologies) v oblasti realizá-
cie meraní na zariadeniach AdMaS, ktoré nemá 
k dispozícii Centrum VUKONZE ani SvF TUKE,

 Spolupráca s firmami Stiebel eltron, Atrea, s.r.o, 
Areko s.r.o., Menerga, s.r.o. a Siemens v oblasti 
výskumu.

Kontakt – Centrum VUKONZE
Ing. František Vranay, PhD. 
(frantisek.vranay@tuke.sk; 055 602 4110)
Ing. Clayton Stone, PhD. 
(clayton.stone@tuke.sk; 055 602 3348)
Ing. Gabriela Alexandrová, PhD. 
(gabriela.alexandrova@tuke.sk ; 055 602 2035)
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vNázov projektu: 
„Univerzitné centrum inovácií, transferu 
technológií a ochrany duševného vlastníctva“ 

Prijímateľ projektu: 
Technická univerzita v Košiciach
Kód ITMS: 
26220220024
Číslo Zmluvy o poskytnutie NFP: 
052/2009/2.2/OPVaV
Projektový manažér: 
prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
Koordinátori projektu: 
PhDr. Branislav Bonk, 
Ing. Zlatica Dolná, PhD.
Trvanie projektu: 
04/2012 – 06/2012 
Ukončenie 5-ročného monitorovacieho 
obdobia: 
28. 02. 2019
Zdroj financovania projektu / 
operačný program: 
EFRR 85%, štátny rozpočet 10%, 
spolufinancovanie univerzity 5%; OP VaV
Celkové plánované výdavky projektu : 
443 442,82 EUR
Počet aktivít: 
18 (vrátane dvoch podporných: Riadenie projektu 
a Publicita a informovanosť)

Hlavný strategický cieľ:
Zriadiť Univerzitné centrum inovácií, transferu tech-
nológií a ochrany duševného vlastníctva pre efek-
tívnu spoluprácu so spoločenskou a hospodárskou 
praxou.
Špecifický cieľ 1: 
Vytvorenie organizačnej a riadiacej štruktúry a re-
levantnej priestorovej a informačnej infraštruktúry 
pre účinné zabezpečenie poslania UCITT 
Špecifický cieľ 2: 
Tvorba a zavedenie obsahu a rozsahu pre identi-
fikované služby a podporný monitorovací systém 
v súlade s poslaním a identifikovanými kompeten-
ciami UCITT
Špecifický cieľ 3: 
Tvorba a implementácia obsahu a rozsahu služieb 
v oblasti ochrany duševného vlastníctva vo väzbe 
na ich kompetencie v rámci poslania UCITT

Špecifický cieľ 1: 
Zlepšenie podmienok pre zvýšenie kvality vzde-
lávania úpravou a zateplením nevyhovujúcich vý-
učbových priestorov, sociálnych zariadení budov 
a ubytovacieho zariadenia.
Špecifický cieľ 2: 
Zvýšenie energetickej efektivity a optimalizácia te-
pelnej pohody v objektoch univerzity, kde prebieha 
vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok 
a zvýšenia kvality vzdelávania.
Špecifický cieľ 3: 
Modernizácia učební a zvýšenie kvality vzdeláva-
nia využívaním nových foriem učenia a učenia sa 
s podporou IKT technológií.
Špecifický cieľ 4: 
Modernizácia, zvýšenie výkonu a zálohovateľnosti 
sieťovej infraštruktúry a služieb univerzity za úče-
lom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu 
a zvýšenia kvality vzdelávania.

Špecifický cieľ 4: 
Zabezpečiť marketing a kvalitu pre služby vyvinu-
té v projekte a podporiť ich prezentáciu a publicitu 
adekvátnymi funkciami projektového informačné-
ho portálu

Činnosti nadväzujúce na realizáciu projektu 
UCITT v roku 2016: 

 spracovaná 2. následná monitorovacia správa za 
dopadové obdobie 03/2015 – 02/2016,

 aktívne etablovanie celouniverzitného pracovis-
ka UCITT (Univerzitné centrum inovácií, transfe-
ru technológií a ochrany duševného vlastníctva) 
a jeho 7 útvarov. 

Názov projektu: 
„Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej 
univerzite v Košiciach prostredníctvom 
budovania infraštruktúry a modernizácie IKT“ 
(INFRA 2)

Prijímateľ projektu: 
Technická univerzita v Košiciach
Kód ITMS: 
26250120022
Číslo Zmluvy o poskytnutie NFP: 
021/2009/5.1/OPVaV
Projektový manažér: 
prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
Koordinátor projektu: 
Ing. Michal Tomaško
Trvanie projektu: 
03/2011 – 08/2011
Ukončenie 5-ročného monitorovacieho 
obdobia: 
31. 03. 2017
Zdroj financovania projektu / 
operačný program: 
EFRR 85%, štátny rozpočet 10%, 
spolufinancovanie univerzity 5%; OP VaV
Celkové plánované výdavky projektu : 
4 663 192,11EUR

Hlavný strategický cieľ:
 Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univer-
zite v Košiciach prostredníctvom investícií do hmot-
nej infraštruktúry univerzity aplikáciou efektívnych 
IKT a sietí IKT.

Ciele projektu a všetky aktivity boli v plnom rozsahu 
zrealizované ku dňu ukončenia projektu. Finančná 
realizácia projektu bola ukončená 04/2012. 

Merateľné ukazovatele výsledku projektu boli 
naplnené na 94,02 %, čo predstavuje povolený roz-
sah podľa Zmluvy o poskytnutie NFP. V rámci dopa-
dového obdobia sa sleduje napĺňanie merateľných 
ukazovateľov dopadu.

Činnosti nadväzujúce na realizáciu projektu 
INFRA 2 v roku 2016:

 Spracovanie následnej monitorovacej správy, 
odrážajúcej štvrté dopadové obdobie projektu.

prehľad aktivít podporených v rámci projektu INFra 2

Hlavné aktivity (číslo / názov) výška podpory (eUr)

1.1 Výmena vonkajšieho opláštenia posluchárni B-bloku v objekte Letná 9 397 448,45 

1.2 Stavebné úpravy v.učbov.ch priestorov budovy PK7 315 445,42 

1.3 Oprava a modernizácia ubytovacieho zariadenia „Branisko“ 458 416,13 

1.4 Oprava sociálnych zariadení v objekte Letná 9 a Watsonova 406 089,69 

2.1 Modernizácia energetického hospodárstva 420 366,67 

3.1 Budovanie multimediálnych veľkokapacitn.ch učební 813 298,56 

3.2 Infraštruktúra na podporu vzdelávacích služieb 347 016,71 

3.3 Budovanie PC učební pre matematické modelovanie 655 303,67 

3.4 Softvérová podpora kvality vzdelávacieho procesu 497 924,68 

4.1 Infraštruktúra počítačovej sieti TUNET – zv.šenie kapacity a redundancia 118 278,09 

4.2 Technicko-prevádzkové zabezpečenie uzla TUNET 45 128,66 

4.3 Dobudovanie hardvéru a softvéru sieťov.ch informačn.ch služieb 126 477,29 

Poistenie 16 546,91 

Podporné aktivity

Riadenie projektu 41 424,02

Publicita a informovanosť 4 027,17

výdavKY spolU 4 663 192,11
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sumarizácia aktivít podporených v rámci projektu INFra 1

Hlavné aktivity (číslo / názov) výška podpory (eUr)

1.1 Modernizácia veľkokapacitn.ch posluchárni 949 077,13 

1.2 Modernizácia učební 847 743,85 

1.3 Mobilné modelové multimediálne učebne 242 510,79 

2.1 Aktívne sieťové prvky-ŠD Boženy Němcovej 1 inštalácia a konfigurácia 89 059,74 

2.2 Aktívne sieťové prvky-ŠD Ferka Urbánka 2 – inštalácia a konfigurácia 79 380,60 

2.3 Aktívne sieťové prvky – ŠD Rampová 7 – inštalácia a konfigurácia 60 221,56 

2.4 Zabezpečenie prevádzky sieťov.ch služieb 53 809,56 

2.5 Multimediálne učebne – zariadenie, inštalácia a konfigurácia 145 506,47 

2.6 Bezpečnosť počítačovej siete, vzdialen. prístup, bezdrôtov. prístup 15 056,87 

3.1 Pasívna infraštruktúra počítačovej sieti TUNET 101 806,41 

3.2 V.konná dátová zbernica TUNET – aktívne komponenty 83 608,35 

3.3 Mobilná infraštruktúra TUNET – WiFi 51 548,39 

3.4 Dobudovanie a obnova hardvéru sieťov.ch služieb 160 845,48 

3.5 Softvér pre sieťové služby 37 609,30 

3.6 Softvér pre vybraté informačné služby 246 531,55 

3.7 Prvky bezpečnosti TUNET 143 415,03 

3.8 Technicko-prevádzkové zabezpečenie TUNET 51 284,40 

3.9 IP televízia v prostredí TUNET 117 802,54 

4.1 Vybavenie PC stanicami 134 966,08 

4.2 Vybavenie reprografickou technikou 64 200,57 

4.3 Aktívne sieťové komponenty 122 631,14 

4.4 IP telefónia – VoIP 53 362,45 

4.5 Operačn. SW a aplikačn. SW 33 376,82 

4.6 Elektronick. dynamick. informačn. a navigačn. systém 152 084,18 

4.7 Knižničn. informačn. systém 142 632,59 

4.8 Identifikačn. a prístupov. systém a zariadenia 197 478,36 

4.9 Kamerov. monitorovací systém 11 700,30 

4.10 Bezpečnostn. a identifikačn. systém pre ochranu fondu – RFID brány 235 219,17 

4.11 Bezpečnostn. a identifikačn. systém pre ochranu fondu – RFID tagy 225 853,02 

4.12 Video konferenčn. systém 74 429,58 

4.13 Systémová integrácia a implementácia 9 860,44 

Poistenie 26 512,16 

Stavebn. dozor 3 248,50 

Podporné aktivity

Riadenie projektu 52 078,41 

Publicita a informovanosť 5 232,88 

výdavKY spolU 5 021 684,67 

Názov projektu: 
„Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT 
na Technickej univerzite v Košiciach s cieľom 
zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality 
vzdelávania“ (INFRA 1)

Prijímateľ projektu: 
Technická univerzita v Košiciach
Kód ITMS: 
26250120010
Číslo Zmluvy o poskytnutie NFP: 
004/2008/5.1/OPVaV
Projektový manažér: 
prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
Koordinátori projektu: 
Ing. Michal Tomaško, 
Ing. Jana Neupauerová
Trvanie projektu: 
01/2009 – 10/2010 
Ukončenie 5-ročného monitorovacieho 
obdobia: 
31. 05. 2016
Zdroj financovania projektu / 
operačný program: 
EFRR 85%, štátny rozpočet 10%, 
spolufinancovanie univerzity 5%; OP VaV
Celkové plánované výdavky projektu : 
5 021 684,67 EUR

Hlavný strategický cieľ:
 Cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania na Technic-
kej univerzite v Košiciach prostredníctvom investí-
cií do hmotnej infraštruktúry univerzity aplikáciou 
efektívnych IKT a sietí IKT.
Špecifický cieľ 1: 
Zlepšenie podmienok pre zvýšenie kvality vzdelá-
vania zavedením internetu, umiestnením počítača 
a dataprojektora do učební a modernizáciou IKT 
a vybavenia veľkokapacitných učební.
Špecifický cieľ 2: 
Zlepšenie podmienok pre zvýšenie kvality vzdelá-
vania a nové formy učenia a učenia sa zavedením 
internetového pripojenia do všetkých internátnych 
izieb a učební/študovní univerzity.
Špecifický cieľ 3: 
Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a zvý-
šenie kvality vzdelávania dobudovaním a moderni-
záciou pasívnej, aktívnej a mobilnej sieťovej infraš-
truktúry areálu univerzity.
Špecifický cieľ 4: 
Zlepšenie podmienok vzdelávania na nové formy 
učenia a učenia sa a zvýšenie úrovne služieb imple-
mentáciou najmodernejších IKT v Centre knižnič-
ných služieb a VTI univerzity.

Ciele projektu a všetky aktivity boli v plnom rozsahu 
zrealizované ku dňu ukončenia projektu. Finančná 
realizácia projektu bola ukončená 06/2011. 

Merateľné ukazovatele výsledku projektu boli 
naplnené na 100%. V rámci dopadového obdobia 
sa sleduje napĺňanie merateľných ukazovateľov 
dopadu.

Činnosti nadväzujúce na realizáciu projektu 
INFRA 1 v roku 2016: 

 Kontrola na mieste projektu INFRA1 vykonaná 
Výskumnou agentúrou pred ukončením 5-roč-
ného monitorovacieho obdobia (01/2016),

 K dátumu 31.5.2016 sa ukončilo 5-ročné dopa-
dové obdobie projektu.
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Kontakty

Prezident:
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

Viceprezident:
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Riaditeľ:
doc. Ing. František Jakab, PhD.
+421 905 715 816
frantisek.jakab@tuke.sk

Konzultant: 
doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. 
tel.: 055/602 2255
anton.lavrin@tuke.sk

Úvar hospodársko-správnej podpory  
a služieb:
Ing. Mária Halászová
055/602 2037
maria.halaszova@tuke.sk

Útvar podpory a služieb pre spoluprácu 
s praxou, aplikovaný výskum, inovácie 
a transfer poznatkov a technológií:
PhDr. Branislav Bonk
055/602 2128
branislav.bonk@tuke.sk

Útvar podpory a služieb pre rozvoj ľudských 
zdrojov a metodík v inováciách a transfere 
technológií:
Ing. Michal Tomaško
055/602 2181
michal.tomasko@tuke.sk

Útvar podpory a služieb pre ochranu 
duševného vlastníctva:
JUDr. Peter Čižmár
055/602 2250
peter.cizmar@tuke.sk

Útvar marketingovej podpory služieb:
Mgr. Lucia Gallíková
055/602 3171
lucia.gallikova@tuke.sk

Správa portálu:
Ing. Dávid Cymbalák, PhD.
055/602 2035
david.cymbalak@cnl.sk
Ing. Ondrej Kainz
055/602 7017
ondrej.kainz@cnl.sk

Technická univerzita v Košiciach
Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií  
a ochrany duševného vlastníctva (UCITT)
Letná 9 (vchod pri Aule Maxima)
042 00 Košice 
web: http://ucitt.tuke.sk
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