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Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
Rektor TUKE a prezident UVP TECHNICOM

„TUKE poskytuje svojmu okoliu vedeckú a technologickú znalostnú bázu, inovácie a pracovné sily, 

k tvarovaniu prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti a zvyšovaniu kvality života občanov. Pri 

napĺňaní tohto poslania TUKE zohráva významnú úlohu Univerzitný vedecký park TECHNICOM, ako 

nový útvar v organizačnej štruktúre TUKE. ”

Univerzitný vedecký park TECHNICOM

Startup centrum TUKE - Inkubátor TUKE

Akcelerácia inovačného podnikania

Infraštruktúra a komplexnosť služieb

Poslaním UVP TECHNICOM je vytvárať na TUKE ekosystém akcelerácie technologického transferu, inovácií a pod-
pory podnikania, vytvárať priestor pre podporu realizácie aplikovaného výskumu a vývoja, zabezpečovať transfer 
výsledkov výskumu a vývoja do hospodárskej a spoločenskej praxe a podporovať vznik a rozvoj podnikov, 
ktoré využívajú výsledky výskumu a vývoja pre svoje inovatívne produkty, tovary a služby alebo samy vykoná-
vajú výskum a vývoj. 

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.

Dvakrát do roka vyhlasovaná súťaž inovatívnych nápadov, 
pod názvom „MÁŠ NÁPAD? PREZENTUJ SVOJ START-UP!“.

Šesťmesačný predinkubačný pobyt v Startup centre TUKE.

Ďalšie pôsobenie v Inkubátore TUKE.
    výhodné podmienky pre fyzické umiestnenie startupu v prie-
        storoch Startup  centra TUKE,

        expertná a mentorská podporu projektového zámeru zo strany 
       odborných pracovísk TUKE a partnerských inštitúcií,

       podpora riadenia a správy práv duševného vlastníctva vrátane 
    koordinácie postupov pri tvorbe, ochrane a využívaní duše-
       vného vlastníctva,       vného vlastníctva,

    odborné poradenstvo, vzdelávacie a právne služby v oblasti 
    ochrany a komercializácie duševného vlastníctva,  v oblasti 
       ochrany autorských práv a priemyselno-právnej ochrany,

      podpora pri získavaní partnerov z komerčného prostredia, pri 
  vyhľadávaní potenciálnych investorov a pri tvorbe pod-
       nikateľského plánu.

PRIESTOR
Možnosť využiť priestory UVP TECHNICOM.

VZDELÁVANIE
Akceleračný program - školenia, semináre,
konzultácie s mentorom a odborné poradenstvo. 

VaV PODPORA 
V rámci kapacít odborných pracovísk TUKE.

INVESTORI
Pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, 
získavaní partnerov a investorov.

Akcelerácia podnikania

Model formovania 

Poslanie a cieľ 

Podpora startup-ov 
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