PROJEKT
„Univerzitný vedecký park TECHNICOM
pre inovačné aplikácie
s podporou znalostných technológií“

„Našim cieľom je vytvoriť Univerzitný vedecký park Technicom,
ktorý prinesie mestu a regiónu pridanú hodnotu, dokáže
stabilizovať mladých ľudí v regióne, vytvorí im prostredie pre
kreatívnu prácu a ponúkne im aj slušné finančné zabezpečenie.“
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor

Strategický cieľ
Strategickým cieľom projektu je „vybudovať UVP TECHNICOM
ako medzinárodne uznávané centrum výskumu a transferu technológií
v oblasti inovačných aplikácií s podporou znalostných technológií“
Stratégia formovania UVP TECHNICOM je postavená na troch 3
aspektoch:
1. Flexibilná zmluvná spolupráca so špičkovým domácim a zahraničným
výskumom, ktorá garantuje stály „zásobník“ inovačných podnetov, projektových

námetov a perspektívnych produktov – cielený AVaV, s potenciálnou akceleráciu inovačného
podnikania.
2. Účinná platforma pre cielený aplikovaný VaV, ktorá je schopná svojou
technickou, technologickou a znalostnou infraštruktúrou garantovať očakávané riešenia
v požadovanej kvalite.
3. Efektívne portfólio biznis služieb zameraných na účinný obchodný transfer
produktov a služieb generovaných AVaV do praxe a na zabezpečenie inicializácie a akcelerácie
inovačného podnikania

VÝCHODISKÁ BUDOVANIA UVP TECHNICOM
UVP TECHNICOM

Základný kameň budovy

VÝCHODISKÁ BUDOVANIA UVP TECHNICOM
UVP TECHNICOM

Podpis zmluvy

24. apríla 2013 uzatvorila TUKE zmluvu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Východiska projektu UVP TECHNICOM
NÁZOV PROJEKTU:

Univerzitný vedecký park TECHNICOM
pre inovačné aplikácie
s podporou znalostných technológií
ITMS kód projektu: 26220220182

PRIJÍMATEĽ:

Technická univerzita v Košiciach

PARTNERI:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove

TRVANIE:

1.6.2013 – 30.6.2015

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie
s podporou znalostných technológií
UVP TECHNICOM

Financovanie projektu
?

Fáza I. – Jún 2013 – December 2015
ITMS kód projektu: 26220220182

Fáza II. – November 2015 – 30. Jun 2018
Kód žiadosti: NFP313010D232

UVP TECHNICOM

Predstavenie projektu

Špecifické ciele projektu
1) Organizačné a riadiace zabezpečenie
2) Vybudovanie fyzickej a funkčnej infraštruktúry
3) Špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných oblastiach kompetencii
UVP TECHNICOM (36 pilotných projektov):
-

informačné a komunikačné technológie,
elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy,
strojárstvo,
stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia),
environmentálne inžinierstvo (baníctvo, hutníctvo, vodohospodárske vedy),
vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie.

ASOCIACIA TECHNICOM – finalizácia projektu
Asociácia TECHNICOM
• založená 11. septembra 2017 na základe Zmluvy o združení a má charakter
univerzitného vedeckého parku.
• zmluvu uzavreli TUKE, UPJŠ a PUvP, ktoré boli riešiteľmi projektu s cieľom
podporiť koordinované zabezpečovanie udržateľného rozvoja inštitúcií typu
univerzitných vedeckých parkov vytvorených riešením projektu na týchto
univerzitách. Lokálne UVP sú pri tom
etablované na partnerských
univerzitách, ako univerzitné (rektorátne) pracoviská.
• zmluvné strany založili združenie s cieľom vybudovať TECHNICOM ako
medzinárodne uznávanú asociáciu výskumu a transferu technológií v
oblastiach kompetencii.
UVP TECHNICOM na TUKE - je organizačnou jednotkou „Asociácie TECHNICOM“
• UVP TECHNICOM bol zriadený rozhodnutím rektora TUKE zo dňa 14.11.2017 s
účinnosťou od 01.12.2017, podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a začlenený do organizačnej štruktúry TUKE ako
pracovisko s celoškolskou pôsobnosťou

TECHNICOM
Univerzitný vedecký park | TUKE

UVP TECHNICOM na TUKE

Finalizácia budovy

Júl 2017

UVP TECHNICOM – Organizačná štruktúra
PREZIDENT

VICEPREZIDENT
RIADITEĽ
ODBORNÁ RADA

Kontatktné a
informačné
centrum

Útvar akcelerácie
podnikania

Útvar
projektových
aktivít

Útvar ochrany
duševného
vlastníctva

Útvar
riadenia a
prevádzky

START UP CENTRUM
UCITT

INKUBATOR

VaV inovačné centra (TUKE & Industries)
Aplikačno-vývojová základňa TUKE, Prototypové centrum, VUKONZE, ZATIPS...

Aktivita 3.1 Pilotné
Informačné
a komunikačné
PILOTNÉ
PROJEKTY
V OBLASTI IKT
UVP TECHNICOM
/ TUKEprojekty v odbore
technológie (garant: doc. Jakab)

Fakulta elektrotechniky a informatiky
PP-1. Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB senzorových technológií:
spoločné pracovisko TUKE a TU Ilmenau Service GmbH-ILMSENS
(UWB senzor je radarový systém, ktorého vysielacia anténa emituje stimulačný signál s veľmi
veľkou šírkou frekvenčného pásma / ultrawideband)

PP-2. Systém na automatické rozpoznávanie a prepis
mítingových audiozáznamov

PP-3. Aplikačný výskum v oblasti virtuálno-realitných technológií na riešenie
3D/stereoskopických zobrazovacích techník a ich implementáciu
s použitím pokročilých prvkov rozhrania človek - výpočtový systém

UVP TECHNICOM / TUKE

Pilotné projekty v odbore IKT

Aktivita 3.1 Pilotné projekty v odbore Informačné a komunikačné
Fakulta elektrotechniky aechnológie
informatiky(garant: doc. Jakab)
PP-4. IT nástroje a služby pre analýzu rôznych typov procesov
PP-5. Inovačno-inkubačné laboratórne centrum aplikovaného výskumu
v oblasti cloudových technológií, aplikácií a služieb (spoločné
pracovisko TUKE a podnikateľských subjektov, formovanie spin – off
prostredia)

PP-6. Využitie umelej inteligencie v inteligentných systémoch
PP-7. Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických procesov

UVP TECHNICOM /TUKE

Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika,
automatizácia a riadiace systémy

Fakulta elektrotechniky
a informatiky:
sledovanie
Aktivita 3.2 Pilotné
projekty vDetekcia
odbore aElektrotechnika,
automatizácia
osôb pohybujúcich saavriadiace
krátkom
dosahu
pomocou
UWB
systémy (garant: prof. Pietriková)
radarových systémov, inteligentný menič pre malé aktuátory

PP-1. Laboratórium UWB senzor. systémov a UWB senz. technológií
PP-2. Projekčno-inžinierske pracovisko pre návrh elektromechanických
pohonných systémov a ich aplikácií v aktuátoroch a pohonných
moduloch
(Vytvorenie spoločného výskumného pracoviska s podnikmi: SPINEA,
s.r.o. Prešov, ZTS VVÚ Košice, a.s., PROCONT, s.r.o. Prešov)
PP-3. Inžinierske a certifikačné pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií
v oblasti elektrotechniky a elektroniky

UVP TECHNICOM /TUKE

Pilotné projekty v odbore Strojarstvo

Aktivita 3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo
Strojnícka fakulta : Výskum budovania a(garant:
projektovania
a robotických systémov
prof. automatizovaných
Badida)

PP-1. Projekčno-inžinierske pracovisko numerického a experimentálneho modelovania mechanických
a mechatronických sústav
PP-2. Vývojovo-projekčné pracovisko pre rekonfigurovateľné roboty a ich aplikácie

UVP TECHNICOM /TUKE

Pilotné projekty v odbore Strojársvo

Aktivita 3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo
prof. Badida)
Strojnícka fakulta: Návrh, zriadenie a(garant:
trvalo udržateľná
činnosť centier
PP-3. Centrum výskumu, vývoja a realizácie inovačných výskumno-vyvojových služieb pre flexibilné technológie
a rekonfigurovateľné výroby
(Centrum integruje „Produkt dizajn“, reverzné inžinierstvo, prípravu a výrobu prototypov a výskum a vývoj v oblasti výrobných
technológií a optimalizácie výrobných a montážnych procesov.)

PP-4. Tréningové, poradenské a certifikačné centrum pre riadenie rizík v
oblasti bezpečnosti strojov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci ako aj environmentálnych rizík

UVP TECHNICOM /TUKE

Pilotné projekty v odbore Stavebné
inžinierstvo

Aktivita 3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné inžinierstvo
Spoločná aktivita Stavebnej, Ekonomickej
a Fakulty umení
(garant:fakulty
prof. Kmeť)
PP-1. Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných
nosných systémov a dopravných stavieb
koncipovaných na báze znalostných
technológií
PP-2. Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných
budov
na báze tzv. zelenej architektúry
PP-3. Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných
technických zariadení budov a ich
transformácia na budovy s takmer nulovou
bilanciou spotreby energie
PP-4. Aplikovaný výskum a vývoj nástrojov pre
inteligentné projektovanie a realizáciu stavieb
PP-5. Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných
architektonických konštrukcií a štruktúr
koncipovaných na báze znalostných systémov

PP-6. Výskum a vývoj inteligentných softvérových
aplikácií a rozhraní pre riadenie, kontrolu a
monitoring inteligentných systémov
PP-7. Aplikované metódy finančného a
ekonomického rozhodovania v oblasti
investičných aktivít
PP-8. Laboratórium inteligentných stavieb
(Intelligent Buildings Laboratory) a spoločnosť
IB-Lab, s.r.o.

UVP TECHNICOM /TUKE

Pilotné projekty v odbore Environmentálne
inžinierstvo

Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo

Predstavenie
projektu
Spoločná aktivita Fakulty baníctva
ekológie, riadenia
a geotechnológií a Hutníckej fakulty (Fakulty
(garant:
doc. Spišák)
materiálov, metalurgie a recyklácie)
Šnekový podávač

PP-1. Nové technológie a systémy
pre efektívne spracovanie
uhlíkonosných surovín
PP-2. Testovacie a verifikačné pracovisko
gumárenských výrobkov
PP-3. Inovačný koncept výrobku na báze
slovenských magnezitov
PP-4. Spracovanie oceliarenských úletov s obsahom
zinku a ťažkých kovov

1m
Násypka

Vsádzka

2m
Sušenie a
predohrievacia
zóna
Kalcinačné
1,5m
horáky
Kalcinačná
zóna

Cykl
ón
1m
Úlety

Vysokoteplotný
ventilátor

1,5m
Slinovacia
zóna Slinovacie
1m
horáky
Vyrovnávacia
zóna
1,5m
Vzduch
Chladiaca
zóna
1,5m
Výsypka

Komín
Odťahový
ventilátor

MF
Cyklón
Kaustik
1,4 m
štvorčinný
vyberač

Slinok
Slinok

Ekosystém akcelerácie podnikania
Rok 2014 sa stal prelomovým v oblasti budovania ekosystému
podpory start-up a spin-of aktivít na TUKE:
- bolo zriadené tzv. Startup centrum TUKE
- o 2 roky neskôr Inkubátor TUKE.
Startup centrum TUKE a Inkubátor TUKE:
• sú organizačné štruktúry, ktoré svojim poslaním napĺňajú jednu
z aktivít projektu budovania Univerzitného vedeckého parku
TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných
technológií (UVP TECHNICOM).

Skúsenosti z budovania ekosystému akcelerácie podnikania UVP TECHNICOM –
STARTUP CENTRUM TUKE, INKUBATOR TUKE

Model akcelerácie inovačného
podnikania

Aktuálnym výstupom zo spolupráce so švédsky inkubátorom LEAD je „workflow“ modelu pre procesné zabezpečenie akcelerácie
inovačného podnikania
21
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Podpora startupov

Startupy od roku 2014
6 kôl súťaže inovatívnych nápadov
80 projektov prihlásených do súťaže
45 startupov v akceleračnom programe
5 úspešných startupov v Inkubátore TUKE

UVP TECHNICOM / TUKE
Start-up centrum TUKE
16 start-ups

Spoločné výskumno-vývojové
pracoviska:
1. SWAN – TUKE: „Inovačné centrum pre

Súčasné AKTIVITY
Inkubator TUKE - 5 startupov

Projekty:

1. Manufacturing Industry Digital
Innovation Hubs (MIDIH),
HORIZONT 2020
mobilné služby a komunikácie“
UVP TECHNICOM súčasné AKTIVITYKód: 767498;
2. TUKE-CVTI: „Inovačné centrum
1.10.2017 - 30.9.2020
informačno-komunikačných služieb pre
http://www.midih.eu
podporu vedy, výskumu a technologického
!! http://midih.eu/open-call.php !!
transferu“
ID k „Open Call“ 28. máj, 2018 na UVP
3. MINEBEA – TUKE: „SjF TUKE TECHNICOM od 13:00 – do 16:00
MinebeaMitsumi futbalové humanoidné
robotické systémy“
2. UVP TECHNICOM II., do
4. Clinical Trials Services – TUKE:
30.6.2018
"BIOINFORMATIKA"
v tom 25 pilotných projektov
5. Spinea -TUKE:"TUKE–SPINEA E-MOTION
CENTER“

UVP Technicom na UPJŠ --> CIIT TIP UPJŠ

Od 1.9.2017 bol na UPJŠ zriadený Technologický inovačný park UPJŠ.
Jeho súčasťou je Centrum informatiky a informačných technológií,
ktoré zastrešuje časť aktivít projektu UVP TECHNICOM

Pilotné projekty v rámci UPJŠ
 PP-1 - Aplikovaný výskum v oblasti paralelného a
distribuovaného počítania
PP-2 - Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu
PP-3 - Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač
PP-4 - Vývoj informačných systémov pre podporu riadenia
vzdelávania, vedy a výskumu
PP-5 - Výskum v oblasti reprezentácie a analýzy dát
PP-6 - Výskum a vývoj metód geoprocessingu v
geopriestorových technológiach a službach

Laboratória na UPJŠ
 AiS2 – Vývojové laboratórium pre informačné a znalostné systémy
(PP-4)
 GIS - Laboratórium Geografických informačných systémov (PP-6)
 HVRL - Laboratórium haptiky a virtuálnej reality (PP-3)
 CSL - Laboratórium informačnej bezpečnosti (PP-5)
 LIDA - Laboratórium inteligentných dátových analýz (PP-5)
 PCL - Laboratórium vnímania a kognície (PP-3)
 eZuce Lab na UPJŠ (PP-2)
 IoT laboratórium (PP-5)

Spoločná infraštruktúra
 Výpočtový a sieťový uzol (PP-1, PP-4 a PP-5)
 Viacúčelová seminárna miestnosť (PP-2)

Unikátna vedecko-výskumná infraštruktúra na UPJŠ
 bezpilotné letecké zariadenie s integrovaným laserovým
skenerom a hyperspektrálnou kamerou (PP-6)
 pozemný 3D laserový skener (PP-6)
 zvukotesná komora na štúdium sluchového a krosmodálneho
vnímania (PP-3)

 vysokokapacitný výpočtový uzol
(PP-1, PP-4 a PP-5)

Transfer na UPJŠ
Zmluvní partneri
• VSL Software, a.s. (PP-4 a
PP-5)
• DCORE Slovakia s.r.o. (PP-3)
• eZuce Inc. (PP-2)
• Photomap, s.r.o. (PP-6)
• Nordugrid (PP-1)
• Massachusetts General
Hospital (PP-3)
• Disig a.s. (PP-4)
• TF-CSIRT (PP-4)

Start-up projekty

• Saftra IMAGINE, s.r.o (PP3) – Cena za transfer –
inovácie 2017

• Saftra 3D mapping

Prešovská univerzita, partner projektu
Dominantné aktivity:
• A2.5 Výstavba nových výskumných priestorov
• A2.6 Vybavenie priestorov nevyhnutnou prístrojovou,
laboratórnou a IKT infraštruktúrou
• A3.7 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo

Prešovská univerzita, partner projektu
A2.5 Výstavba nových výskumných priestorov
• novostavba Unipolab
• rozpočtové náklady: 1,9 mil. €
• koncentrácia výskumných aktivít projektu

Prešovská univerzita, partner projektu
A2.6 Vybavenie priestorov nevyhnutnou prístrojovou,
laboratórnou a IKT infraštruktúrou
• špičkové zariadenia a ďalšia technika pre tri pilotné projekty
• rozpočtové náklady: 1,85 mil. €

Prešovská univerzita, partner projektu
A3.7 Pilotné projekty v odbore
Environmentálne inžinierstvo

PP02 - Výskum revitalizácie pôd primárne
PP01 - Aplikovaný výskum (Výskumné
poškodených ťažobným priemyslom
služby) v oblasti pedofyziky a
s využitím inovatívnych biologických
environmentálnej pedológie,
postupov,
ZR: prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.
ZR: prof. h. c. prof. Ing. Ondrej Hronec,
• vybudovanie centra v oblasti
DrSc.
využívania krajiny s dôrazom na
• Alkalické pôdy ako dôsledok
pôdne zdroje.
antropogénnej činnosti ťažobného
• fyzika pôd  získanie výsledkov
priemyslu.
z výskumu tepelnej kapacity,
• Návrhy spôsobov revitalizácie
elektrickej rezistivity, magnetickej
krajiny biologickými postupmi.
susceptibility pôd a zavedenie do
• Identifikácia rastlinných druhov s
praxe pre charakterizáciu pôdnych
funkciou energetických rastlín pre
oblastí
dosiahnutie
viacnásobných
• charakteristika
fyzikálnych,
spoločenských efektov z ich
chemických
i
biologických
hospodárskeho využívania.
parametrov pôd, ich produkčných
i mimoprodukčných potenciálov
a funkcií.

Prešovská univerzita, partner projektu
3A.7 Pilotné projekty v odbore PP04 - Aspekty ochrany životného
Environmentálne inžinierstvo
prostredia pri spracovaní uhlia –
PP03 - Výskum materiálov pre
oblasť magnetokalorického
chladenia,
ZR: prof.RNDr. Marián Reiffers,
DrSc.
• Náhrada
neekologických
chladiacich systémov na báze
freónov a pod. materiálmi, na
magnetické chladenie
• výskum nových materiálov na
báze intermetalických zlúčenín
• Laboratórium
pre
takýto
aplikovaný
výskum
–
DYNACOOL, DSC kalorimeter

monitoring a revitalizácia vo vzťahu
k izolácii, identifikácii a využití
izolovaných organických látok,
ZR: doc. Šalamon /doc. Mariychuk
• špecifikácia požiadaviek pred úpravy
hodnotených biopalív
• charakterizácia vyspelých uhlíkatých
prekurzorov spĺňajúcich požiadavku
novosti úpravníckej vedy a vyspelosti
• zušľachťovanie uhlíkatých surovín
Slovenska  príprava a identifikácia
substrátov, t.j. diterpénov
• pestovanie
energetických
plodín
z pohľadu produkcie ich biomasy
• stanovovanie obsahu ťažkých kovov v
energetických
rastlinách

identifikácia
rizík
znečistenia
prostredia

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
www.uvptechnicom.sk

