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- úžitkové vzory 

- spoločnosť Geomodel

- STU Scientific podporuje nové spin-off 
spoločnosti

- Know-how centrum STU 

- spolupracujeme s priemyslom - snímací 
systém a vyhľadávanie defektov 

- robosoccer

- technologické centrum počítačovej 
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- centrum informačných a komunikačných 
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- Enterprise Europe Network - podpora 
komunitárnych fondov EÚ

- SARIO - Slovensko ako výskumno - 
vývojová lokalita 

- elektronické podnikanie

- inovácie a rizikový kapitál     

- centrá excelentnosti STU - predstavenie 
piatich CE, ktoré naštartovali svoje aktivity

- rozšírenie detašovaného pracoviska 

FA STU

- priorita Životné prostredie 

(vrátane klimatických zmien)
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Brighton, Veľká Britániawww.theiet.org/pemd
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"Water: ecology and technology"
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www.ecwatech.com 
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Developments in Power 

System Protection 

29. 3. – 1. 4. 2010
Manchester, Veľká Británia

htpp://conferences.theiet.org/dpsp
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V BUDÚCOM ČÍSLE

   prinesieme informácie o:

   - iniciatíve Podpora podnikania 
žien na Slovensku, 

   - novinkách z Národnej agentúry 
pre rozvoj malého a stredného 
podnikania,

   - projekte Snowball - o zvyšo-
vaní kvality života v priestore prieťa-
hov ciest mestami, 
 

   - ďalších možnostiach e-podnika-
nia,

   - Vývojovo-realizačnom praco-
visku získavania a spracovania 
surovín a o optimalizačných me-
tódach v oblasti konštrukcie 
dopravných prostriedkov z TUKE.

   
   
   ...A EŠTE OVEĽA VIAC

   Ani sme sa nenazdali a máme tu 
koniec roka. Zároveň je to čas, keď 
náš Transfer oslavuje prvé výročie 
svojej existencie a čas, kedy môžeme 
zrekapitulovať a zhodnotiť svoju 
celoročnú prácu.

  Pred viac ako rokom sme mali v hla-
vách vďaka prorektorovi pre vedu 
a výskum STU a konateľovi spoloč-
nosti STU Scientific doc. Ing. Rober-
tovi Redhammerovi, PhD., iba myš-
lienku vytvoriť odborný časopis, ktorý 
by sa stal platformou uľahčenia pre-
zentácie aktivít a subjektov, ktoré 
sa podieľajú na zložitom procese pre-
nosu poznatkov do praxe. Myšienka 
zakrátko nadobudla reálne kontúry. 
Boli sme nadšení z prvého vytlačené-
ho pilotného kúsku na pár listoch. 
Jednoducho sme chceli vedieť, či do-
kážeme napĺňať stránky Transferu 
a či to má zmysel, keďže u nás chýba-
lo takto obsahovo zamerané periodi-
kum. Dnes vieme, že to zmysel má,  
   
   

   

a máme čo vylepšovať a doháňať, 
preto pracujeme na časopise zodpo- 
vedne a v každom čísle sa snažíme 
priniesť niečo nové a zaujímavé. 

   Budeme veľmi radi, ak aj vy, naši 
čitatelia, sa stanete súčasťou kruhu 
prispievateľov a spolutvorcami časo-
pisu. Preto neváhajte a píšte. Kedy-
koľvek sme prístupní vašim námetom, 
pripomienkam a otázkam na našom 
mailboxe. Vaše slová budú pre nás 
motiváciou a hnacím motorom. Pote-
šia nás predovšetkým vaše úspešné 
príbehy spolupráce s praxou, vaše 
výsledky každodennej “mravenčej“ 
výskumnej práce v laboratóriách, atď. 

   V tejto chvíli nevieme povedať, čo 
nám prinesie nasledujúci rok. Aké bu-
deme prekonávať prekážky a aké 
malé a veľké úspechy zažijeme s na-
ším Transferom. Veríme však, že sa 
na nasledujúci rok pripravíme dobre. 

   Veď ako sa hovorí: 
... šťastie praje pripraveným.

   Príjemé čítanie a všetko dobré v novom roku  

                   vám praje 
                   redakcia Transferu



 ÚŽITKOVÉ VZORY
 - jednoduchšia, lacnejšia a rýchlejšia ochrana technických riešení   
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   Úžitkový vzor je forma práv-
nej ochrany nových technic-
kých riešení, ktoré sa využíva-
jú priemyselne a sú výsled-
kom vynálezcovskej činnosti 
z akejkoľvek oblasti techniky. 
Zavedenie tohto systému 
ochrany s nižšou vynálezcov-
skou úrovňou, resp. menšieho 
ekonomického významu si vy-
nútili potreby obchodu a prie-
myslu. Systém umožňuje zís-
kať ochranu porovnateľnú 
vo svojich účinkoch s paten-
tom, ale spôsob je jednoduch-
ší, rýchlejší a lacnejší. 

vzor alebo oba spôsoby súčasne. Pri 
odpovedi na túto otázku si zvážte nie-
koľko podstatných faktorov, ako sú:
   - obdobie platnosti a právna istota 
nadobudnutej ochrany,
   - čas konania pred Úradom priemy-
selného vlastníctva Slovenskej republi-
ky,
   - finančné náklady,
   - či bolo toto riešenie pred podaním 
zverejnené (pretože stavom techniky 
nie je také zverejnenie výsledkov prá-
ce prihlasovateľa alebo jeho právneho 
predchodcu, ku ktorému došlo v pos-
ledných šiestich mesiacoch pred poda-
ním prihlášky).

   V účinkoch ochrany medzi úžitkovým 
vzorom a patentom nie je žiadny roz-
diel. Ochrana patentom trvá 20 rokov 
od podania patentovej prihlášky.
Pri úžitkovom vzore trvá ochrana štyri 
roky. Na žiadosť jeho majiteľa je mož-
né predĺžiť ju dvakrát na obdobie troch 
rokov. Maximálna doba platnosti úžit-
kového vzoru je 10 rokov. Zároveň si 
treba uvedomiť, že priemerná doba ko-
nania o patentových prihláškach je
na Slovensku tri až štyri roky, pričom 
doba konania o úžitkovom vzore
(v prípade, že neboli po zverejnení
vo vestníku podané námietky) päť me-
siacov. Táto ochrana je ideálna 
pre technické riešenia s kratšou život-
nosťou.

Konanie o prihláškach úžitko-
vého vzoru

Ako zvoliť formu ochrany?

   Pri ochrane technického riešenia je 
vždy potrebné rozhodnúť sa, či vhod-
nou ochranou bude patent, úžitkový 

   Úrad priemyselného vlastníctva pod-
robí každú prihlášku úžitkového vzoru 
prieskumu. V rámci neho sa vylúčia
z ďalšieho konania tie prihlášky úžitko-
vých vzorov, ktoré nie sú technickými 
riešeniami a nie sú priemyselne využi-
teľné (nemôžu byť opakovateľne vyu-
žívané v hospodárskej činnosti) alebo 
patria do výluk z ochrany. Po odstrá-
není formálnych a vecných nedostat-
kov podkladov prihlášky úžitkového 
vzoru úrad vykoná na predmet tech-
nického riešenia rešerš na stav techni-
ky. Výsledok rešerše úrad oznámi pri-
hlasovateľovi. Prihlášku spolu s výsled-
kom rešerše zverejní a zverejnenie 
oznámi vo vestníku. Po zverejnení pri-
hlášky môže ktokoľvek podať v lehote 
troch mesiacov od tohto zverejnenia 
úradu námietky proti zápisu úžitkové-
ho vzoru do registra. Námietky musia 
obsahovať právne a skutkové odôvod-
nenie, ako aj dôkazy, poprípade ozna-
čenie dôkazov, ktoré namietateľ pred-

   Ochrana úžitkovým vzorom má už 
viac ako 100-ročnú tradíciu. Začala sa 
používať v Nemecku. Dosiaľ ju zaviedlo 
približne 50 krajín vrátane Slovenska. 
Práva a povinnosti, ktoré vznikajú vyt-
vorením a uplatnením úžitkových vzo-
rov, upravuje u nás zákon č. 517/2007 
Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 495/2008 Z. z. Podľa § 5 zá-
kona č. 517/2007 Z. z. sa za technické 
riešenie nepovažujú najmä:

   a) objavy, vedecké teórie a matema-
tické metódy,
   b) estetické výtvory,
   c) plány, pravidlá a spôsoby vykoná-
vania duševnej činnosti, hier alebo ob-
chodnej činnosti,

   d) programy počítačov,
   e)  len uvedenia informácií.

   Vyššie uvedený zákon v § 6 definuje 
nasledovné výluky z ochrany.
Úžitkovým vzorom nemožno chrániť:
   a) technické riešenia, ktorých využí-
vanie by bolo v rozpore s verejným po-
riadkom alebo dobrými mravmi; 
samotný zákaz využívania technického 
riešenia zákonom sa nepovažuje za 
rozpor s verejným poriadkom alebo 
dobrými mravmi v zmysle tohto usta-
novenia,
   b) odrody rastlín a plemená zvierat,
   c) v podstate biologické spôsoby vyt-
várania rastlín alebo zvierat,
   d) chirurgické alebo terapeutické 
spôsoby liečenia ľudského tela alebo 
zvieracieho tela a diagnostické metódy 
a metódy prevencie chorôb využívané 
na ľudskom tele alebo zvieracom tele,
   e) technické riešenia týkajúce sa vý-
robkov pozostávajúcich z biologického 
materiálu alebo obsahujúcich biologic-
ký materiál alebo spôsobu, prostred-
níctvom ktorého je biologický materiál 
vyrobený, spracovaný alebo využitý,
   f) spôsoby výroby chemických látok,
   g) spôsoby výroby farmaceutických 
látok a
   h) medicínske použitie látok a zmesí 
látok.
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loží. Ak konanie o prihláške nebolo za-
stavené, alebo prihláška nebola zamiet 
nutá v rámci prieskumu a proti zápisu 
úžitkového vzoru do registra neboli po-
dané námietky, alebo námietky proti 
zápisu úžitkového vzoru do registra bo 
li zamietnuté, alebo konanie o námiet-
kach bolo zastavené, úrad zapíše úžit-
kový vzor do registra. Prihlasovateľ sa 
vtedy stáva majiteľom úžitkového vzo-
ru. Úrad vydá majiteľovi úžitkového 
vzoru osvedčenie o zápise úžitkového 
vzoru do registra a zápis úžitkového 
vzoru oznámi vo vestníku. Na návrh 
tretej osoby úrad vykoná výmaz úžit-
kového vzoru z registra z dôvodov sta-
novených zákonom (§ 44). 

   O zápis úžitkového vzoru do registra 
je možné žiadať na predpísanom tlači-
ve Úradu priemyselného vlastníctva SR  
v papierovej forme alebo tiež elektro-
nicky. Prihláška úžitkového vzoru v pa-
pierovej forme musí obsahovať: -) žia-
dosť o zápis do registra úžitkových vzo 
rov s uvedením názvu technického rie-
šenia v dvoch vyhotoveniach, -) opis 
technického riešenia, prípadne výkre-
sy, najmenej jeden nárok na ochranu, 
anotáciu v jednom hlavnom vyhotove-
ní a dvoch vedľajších, -) identifikačné 
údaje prihlasovateľa, spoluprihlasova-
teľov, -) identifikačné údaje pôvodcu, 
spolupôvodcov, -) doklad o nadobud-
nutí práva ochrany úžitkovým vzorom, 
ak prihlasovateľom nie je pôvodca.

   Konanie o prihláške úžitkového vzo-
ru je jednoduchšie a kratšie hlavne 
vtedy, ak boli podklady prihlášky už pri 
jej podaní kvalifikovane spracované. 
Podanie prihlášky úžitkového vzoru 
podlieha správnemu poplatku 66 € 
(1988,31 Sk). Ak je prihlasovateľom 
výlučne pôvodca, poplatok je 33 € 
(994,15 Sk). Pri maximálnej dobe plat-
nosti úžitkového vzoru 10 rokov nákla-
dy predstavujú približne 500 € vrátane 
poplatkov za predĺženie platnosti úžit-
kového vzoru. Pri max. dobe platnosti 
patentu 20 rokov náklady predstavujú 
cca 5300 € vrátane poplatkov za udr-
žiavanie patentu (tieto poplatky sa vý-
razne znížia, ak majiteľ patentu ponúk-
ne licenciu), pričom poplatok za poda-
nie patentovej prihlášky je 26,50 € 
alebo 53 € a za žiadosť o vykonanie 
úplného prieskumu je poplatok 116 €.

   

Ako získať ochranu úžitkovým 
vzorom?

Poplatky za ochranu na území 
Slovenska

Prihlasovanie do zahraničia

od prihlasovateľa, akú zvolí formu och-
rany pri splnení zákonných požiada-
viek. To isté platí pri prihlasovaní v za-
hraničí. Na vynález, ktorý sa v SR pri-
hlási na patentovú ochranu, sa môže  
v zahraničí udeliť ochrana úžitkovým 
vzorom a opačne. Pred prihlásením 
úžitkového vzoru do zahraničia je 
potrebné zistiť, či štát, v ktorom sa 
bude požadovať udelenie ochrany, 
má možnosť udelenia ochrany úžitko-
vým vzorom a či sa konanie zakladá 
na prieskumovom alebo registračnom 
princípe a pod. Úžitkový vzor možno 
prihlásiť do zahraničia prostredníctvom 
národnej prihlášky úžitkového vzoru 
alebo medzinárodnej prihlášky PCT, čo 
je skratka Zmluvy o patentovej spolu-
práci (Patent Cooperation Treaty), 
prostredníctvom ktorej môže prihlaso-
vateľ žiadať o ochranu v zahraničí. PCT 
spravuje Svetová organizácia duševné-
ho vlastníctva (World Intellectual Pro-
perty Organisation - WIPO) so sídlom 
v Ženeve. Podaním jedinej medziná-
rodnej prihlášky sa automaticky určia 
všetky štáty, ktoré sú ku dňu podania 
medzinárodnej prihlášky zmluvnými 
štátmi PCT. Medzinárodná prihláška 
umožňuje prihlasovateľovi získať ude-
lenie každého druhu ochrany, ktorý 
poskytuje určený štát, ako aj udelenie 
národného alebo aj regionálneho pa- 
tentu. Medzinárodnú prihlášku môžu 
podať na Úrade priemyselného vlast-
níctva SR v Banskej Bystrici alebo v je-
ho pobočke v Bratislave všetky slo-     
venské osoby ako aj osoby, ktoré majú 

na území SR bydlisko alebo sídlo. Môžu 
ju podať aj na Medzinárodnom úrade 
Svetovej organizácie duševného vlast-
níctva v Ženeve. Táto prihláška sa po-
dáva v anglickom, francúzskom alebo 
v nemeckom jazyku. Môže sa predložiť 
aj v slovenskom jazyku s tým, že do 
jedného mesiaca od jej podania je nut-
né predložiť preklad do jedného z uve-
dených jazykov. Ak sa prihlasovateľ 
rozhodne pre ochranu úžitkovým vzo-
rom v zahraničí až po podaní patento-
vej prihlášky alebo prihlášky úžitkové-
ho vzoru na Slovensku, môže si podľa 
Parížskeho dohovoru na ochranu prie-
myselného vlastníctva uplatniť v zahra-
ničí právo prednosti z prihlášky poda-
nej na Slovensku. Prihláške podanej 
v zahraničí bude priznané právo pred-
nosti z prihlášky podanej na Slovens-
ku, ak sa podá v lehote 12 mesiacov 
od podania prihlášky na Slovensku. 
Ak to národné zákonodarstvo umožňu-
je a prihlasovateľ predpokladá, že jeho 
riešenie sa bude využívať v niektorom 
konkrétnom štáte, je vhodné pokúsiť 
sa o zabezpečenie ochrany úžitkovým 
vzorom v tomto štáte prostredníctvom 
podania národnej prihlášky úžitkového 
vzoru. Na začatie konania o prihláške 
úžitkového vzoru je potrebné požiadať 
o udelenie ochrany, predložiť opis tech-
nického riešenia s nárokmi na ochranu 
v príslušnom jazyku, zaplatiť poplatky 
a zvoliť si zástupcu, ktorý je oprávnený 
zastupovať prihlasovateľa v ko-
naní pred týmto patentovým 
úradom. 

-

   Patentom a úžitkovým vzorom sa 
chránia technické riešenia. Záleží len 

-

-
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   Slnečná energetika (výroba elektric-
kej energie zo Slnka) je jednou z naj-
rýchlejšie sa rozvíjajúcich priemysel-
ných odvetví na svete. 

   Fotovoltické technológie (konvertujú 
slnečné svetlo priamo na elektrinu)   
zaznamenávajú za poslednú dekádu  
40-percentný medziročný nárast vďaka 
podpore zo strany viacerých štátov. 

   Slnečné tepelné elektrárne sa búrlivo 
rozvíjajú v Španielsku a v iných medite-
ránnych krajinách. V roku 2009 dalo ze-
lenú slnečnej energetike aj Slovensko. 

   Technologický rozvoj podnecuje po-
trebu lepšieho poznania geografického 
rozloženia a časovej variability slnečné-
ho žiarenia a ďalších klimatických para-
metrov, ktoré ovplyvňujú výkon, pre-
vádzku, a teda technickú a ekonomickú 
stránku fungovania slnečných energe-
tických systémov. 

   Klimatické údaje s vysokou presnos-
ťou a detailnosťou sú potrebné vo fáze 
lokalizácie, projektovania, financovania, 
prevádzky systému, ako aj pri manaž-

mente energetických tokov výroby 
elektriny z distribuovaných zdrojov.

   Trh s klimatickými údajmi je málo 
rozvinutý. Organizácie s tradičným 
postavením na trhu (napr. štátne me-
teorologické služby) sú nedostatočne 
pripravené poskytnúť požadované in-
formácie. Otvára sa trh pre nové ko-
merčné služby, ktoré poskytujú rýchly 
a spoľahlivý prístup k informáciám a sú 
na mieru ušité podľa rôznych potrieb  
zákazníkov. 

   Spoločnosť GeoModel vychádza      
zo svojich skúseností desaťročného pô- 
sobenia na trhu s geoinformačnými 
technológiami a predovšetkým zo zah-
raničných skúseností - pôsobenia fir-
my v slnečnej energetike a fotovoltike. 

   

   Cieľom projektu s názvom 
je rýchly, jednoduchý a lacný prístup      
ku kvalitným informáciám. Jeho zákla-
dom je tvorba medzinárodného inter-
netového systému, ktorý poskytuje 
mapovoorientovaný prístup k databáze 
klimatických parametrov (najmä slneč-
ného žiarenia a teploty) a k progra-
mom, pomocou ktorých je možné ana-
lyzovať a simulovať výkon solárnych 
energetických technológií v ľubovoľnej 
lokalite. 

   

    fotovoltiku a slnečné tepelné 
elektrárne, ktoré premieňajú energiu 
slnka na elektrinu,

    slnečné kolektory, ktoré sú určené 
na vykurovanie a chladenie. 

   Databázy sa budujú spracovaním 
satelitných a meteorologických meraní. 
SolarGIS sa územne orientuje na Euró-
pu, severnú Afriku, Blízky východ. 
Obchodný model spočíva na troch pilie-
roch:

    na interaktívnom a automatizova-
nom poskytovaní údajov a služieb pros-
tredníctvom internetových technológií 
na princípoch elektronického obchodu,

    na poskytovaní konzultácií a vývoja   
na mieru ušitých služieb a produktov 
(napr. máp),

    na spracovaní štúdií energetickej 
výnosnosti, pravidelnej kontrole a moni-
torovaní slnečných energetických 
zariadení a analýze tokov v distribuč-
ných elektrických sieťach.

   Hlavnými zákazníkmi SolarGIS-u sú 
výrobcovia technológií, projektanti, 
systémoví operátori, investori a finanč-
ný sektor, energetické distribučné spo-
ločnosti, verejná správa ako aj maji-
telia malých systémov. 

Po návrate na Slovensko v roku 2008 
sa majitelia spoločnosti GeoModel roz-
hodli plne preorientovať na podporu 
slnečnej energetiky, predovšetkým vy-
budovaním novej generácie geografic-
kých databáz, simulačných programov, 
mapových produktov a webových ko-
munikačných nástrojov. 

SolarGIS 

SolarGIS sa zameriava na trh slneč-
ných energetických technológií: 

-

-

-

-

-

 GEOMODEL 
 – geoinformačné technológie, ktoré podporujú slnečnú energetiku

Nová mapa slnečného žiarenia Európy spracovaná firmou GeoModel

   

   Najvýznamnejšou referenciou spo-
ločnosti GeoModel je pôsobenie v Spo-
ločnom výskumnom centre Európskej 
komisie v Taliansku, kde sa od roku 
2001 podieľala na vývoji projektu 
PVGIS, ktorý sa stal nepísaným štan-
dardom pre plánovanie fotovoltických 
elektrární v mnohých krajinách.    

   

   Podľa slov majiteľov firmy, projekt 
SolarGIS a jeho ďalšia fáza zameraná 
na poskytovanie operačných monitoro-
vacích služieb (SolarMonitor) úspešne 
prešiel výberovým konaním Agentúry   
na podporu výskumu a vývoja a získal   
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spolufinancovanie. Toto pomohlo       
vo fáze vývoja služieb a produktov      
a pri urýchlení ich komercializácie. 

   Spoločnosť GeoModel reprezentuje 
Slovensko v Medzinárodnej energetic-
kej agentúre v rámci Implementačnej 
zmluvy o spolupráci pre oblasť „Slneč-
né vykurovanie a chladenie“, kde par-
ticipuje na úlohe 36, ktorá sa zaoberá 
využívaním slnečného žiarenia          
na energetické účely. Pri vývoji a ko-
mercializácii systému spolupracuje   

Hľadáte miesto pre rozbeh 
Vášho podnikania?

Chcete dostávať kvalitné 
služby, poradenstvo v oblasti 

účtovníctva a podnikateľského 
práva?

 Ak áno, môžete sa obrátiť 
na Univerzitný technologický 

inkubátor Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave 

a môžete sa naplno venovať 
svojmu podnikaniu.

Univerzitný technologický 
inkubátor

Pionierska 15
831 02 Bratislava

tel.: +421 (2) 49 212 492 

so sieťou partnerských a zákazníckych 
organizácií v Európe a v USA.

   Trh slnečnej energetiky dynamicky 
rastie a my veríme, že si na ňom svoju 
pozíciu nájde nielen naša firma.   

   Prínosom pre firmu je, že jej  
bola poskytnutá príležitosť využiť 
priestory a služby Univerzitného 
technologického inkubátora Slo-
venskej technickej univerzity         
v Bratislave.

   Spoločnosť STU Scientific, s. r. o., 
podporuje ekonomické zhodnocovanie 
duševného vlastníctva Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, čle-
nov jej akademickej obce a partnerov 
v podnikateľskom prostredí - t. j. 
zhodnocuje nové poznatky, know-how, 
technické riešenia, ktoré vyplývajú
z výskumu a inej tvorivej činnosti 
pri ich prenose do hospodárskej a spo-
ločenskej praxe, vrátane realizácie 
podnikateľských zámerov. Stimuluje 
ďalší rozvoj dosiahnutých výsledkov 
tak, aby spoločenský a ekonomický 
prospech mali všetky zúčastnené stra-
ny - STU v Bratislave (inštitúcia, ktorá 
poskytuje zázemie pre vznik nových 
riešení), nositelia riešení (fyzické oso-
by, ktoré prispievajú ku konkrétnym 
výsledkom svojím talentom, osobnost-
nými vlastnosťami a osobným nasade-
ním), investori a ďalšie spolupracujúce 
subjekty.

 NOVÉ SPIN-OFF SPOLOČNOSTI
  - s podporou STU Scientific, s. r. o. 

primárnou organizáciou sa myslí vyso-
ká škola alebo organizácia výskumu 
a vývoja zo štátneho, ale aj podnika-
teľského sektora.

   Výsledkom doterajšej činnosti STU 
Scientific v oblasti podpory transferu 
nových poznatkov do praxe prostred-
níctvom novovytvorených spin-off 
podnikov je založenie 3 nových 
spoločností. Ich spoluzakladateľmi sú 
fyzické osoby z radov zamestnancov 
univerzity, ako aj doktorandi a post-
doktorandi, ktorí pôsobili, alebo pôso-
bia na STU v Bratislave. Ide o nasle-
dovné spoločnosti:

 
– vznikla na pôde Ústavu riadenia 
a priemyselnej informatiky Fakulty 
elektrotechniky a informatiky STU. 
Jadrom spoločnosti je skupina mladých 
výskumníkov, doktorandov na fakulte. 
Spoločnosť sa zameriava na výskum 
a vývoj inovatívnych technológií v ob-
lasti priemyselných pohonov a súvisia-
cich technológií s dôrazom na konkrét-
ne aplikácie.

InnoDriveSTU, s. r. o.

materiálov na báze kovových matríc. 
Cieľom spoločnosti je vývoj nových 
materiálov aj ich rýchla aplikácia 
v praxi prostredníctvom vlastnej 
výroby nielen materiálu, ale aj kon-
krétnej súčiastky, resp. konštrukčného 
dielu pre danú aplikáciu v konkrétnych 
podmienkach zákazníka.

– cieľom spoločnosti väčšinových spo-
luzakladateľov z radov doktorandov 
a pracovníkov Fakulty chemickej a 
potravinárskej technológie STU je ko-
merčné zužitkovanie akademického 
potenciálu v oblasti výživy a ochrany 
zdravia. Pracujú v oblasti inovatívneho 
výskumu, vývoja a výroby funkčných 
potravín (v prípade niektorých druhov 
aj s predĺženou trvanlivosťou). Novo-
založená firma predpokladá úzku spo-
luprácu so súkromnou spoločnosťou, 
ktorá na uvedenom trhu pôsobí viac 
rokov.

   

STUVITAL, s. r. o. 

Aktivity STU Scientific, s. r. o., sa za-
meriavajú na nevyhnutnú pomoc pri ďalšom 
rozvoji novozaložených spin-off spoločností,  
najmä na služby v oblasti rozvoja podnika-
nia, ochrany duševného vlastníctva, štan-
dardné služby pre podnikateľov (vedenie 
účtovníctva, personalistika, daňové a finanč-
né poradenstvo, právne služby a pod.). Dru-
há oblasť aktivít bude smerovať k pos-
tupnému vytváraniu ďalších spin-off 
spoločností na pôde STU.

www.stuscientific.sk

   Jednou z ciest, ako naplniť vyššie 
uvedené, je vytváranie nových spoloč-
ností typu spin-off. 

    spoločnosť, resp. podnik, je 
právnická osoba v právnej forme ob-
chodnej spoločnosti, ktorá vznikla 
podľa príslušných ustanovení zákona 
č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákon-
níka v znení neskorších predpisov vyč-
lenením z primárnej organizácie. Pod

Spin-off
IVMA STU, s. r. o. 
– spoluzakladatelia pochádzajú zo 
Strojníckej fakulty STU a SAV. Majú dl-
horočnú prax v oblasti základného výs-
kumu a aplikovaného vývoja materiá-
lov na báze kovov, resp. kompozitných
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   Na tento potenciál niekoľkokrát pou-
kázal doc. Ing. Robert Redhammer, 
PhD., prorektor pre vedu a výskum 
na STU. Vie, ako takýto potenciál vyu-
žívajú zahraničné vysoké školy a uni-
verzity. Nie všetko sa však dá rovna-
kým spôsobom, ako cez kopírovací pa-
pier, aplikovať aj v našich podmien-
kach. Niekedy je človek svojimi myš-
lienkami príliš ďaleko, a prostredie nie 
je ešte pripravené. Vtedy je nutné za-
myslieť sa nad spôsobmi, ako to uro-
biť a aplikovať na naše pomery, aby 
efektivita potenciálu zo zdrojov STU 
bola čo najlepšie využitá. 

  Uplatnenie svojho duševného vlast-
níctva v praxi za podmienky plnej 
právnej ochrany využívajú mnohé re-
nomované univerzity. Je to veľký prí-
nos pre mnohé inovácie, a tiež aj pev-
ná súčasť ich vedecko-výchovno-vzde-
lávacieho procesu. 

   Aby sme neopakovali chyby iných 
a vyhli sa nesprávnym krokom, je naj-
lepšou a najrýchlejšou cestou pre roz-
voj tejto oblasti na STU vybrať si dobre 
fungujúci vzor. Na ňom sa treba nau-
čiť ako racionálne vybudovať efektívne  
a fungujúce systémy. 

Slovenská technická univer-
zita v Bratislave je najstaršou  
a najväčšou vzdelávacou, 
výskumnou technickou inštitú-
ciou na Slovensku, ktorá sa 
okrem iného môže hrdiť aj 
mnohými úspešnými obchod-
nými zmluvami s priemyselnou 
sférou. 

   V minulom roku sa na tejto 
inštitúcii zrealizovalo viac ako 
800 zmlúv s priemyslom. 
Avšak jej potenciál je podstat-
ne vyšší. 

   Efektívne využitie poten-
ciálu pre organizáciu a pre 
všetky ostatné zúčastnené 
strany je dôvod na to, aby sa 
zaviedli jasné pravidlá hry 
a poskytla sa profesionálna po-
mocná ruka tým odborníkom 
z radov STU, ktorí majú sku-
točný záujem maximálne vyu-
žiť svoje poznatky a chceli by 
aplikovať výsledky výskumu 
v komerčnej sfére.

 KNOW-HOW CENTRUM STU 
 – váš spoľahlivý partner pri ochrane a komerčnom využití vášho duševného vlastníctva

Učiť sa treba od najlepších...

Oxfordská 
univerzita

ISIS Inno-
vation Ltd. 

pora
denstvo, zhodnocovanie duševného 
vlastníctva a trhového potenciálu.

Zakladá nové spin-off firmy -

Mentorsko-konzultačný 
program

-

-

-

Know-how centrum STU začína 
so službami

   K špičke vo využívaní práv duševné-
ho vlastníctva svojich podnikavých uči-
teľov a výskumníkov patrí 

. Práve pre vyššie uvedené 
účely si zriadila spoločnosť 

Spoločnosť poskytuje kom-
plexné služby, ktoré zahŕňajú -

  
Hľadá partnerov z priemyslu a inves-
torov. Dojednáva zmluvné podmienky 
a poskytuje právne poradenstvo. 

(s podie
lom kapitálu z univerzitných fondov) 
na využitie duševného vlastníctva 
a sprostredkováva vstupný kapitál, 
ktorý je potrebný na rozbeh. Tieto 
služby sú zabehnuté a dobre fungujú. 

   STU sa inšpirovala a realizuje pokro-
kové zmeny prostredníctvom know-
how centra v podobe systémov a pra-
vidiel (napr. na ochranu duševného 
vlastníctva a pred možnými rizikami), 
aké má vytvorené skupina ISIS Enter-
prise - jedna z divízií spoločnosti ISIS 
Innovation Ltd. Zavedenie zmien bude 
spočiatku náročné na ľudské zdroje 
a čas, ale bezpochyby bude prínosom 
pre výskumníkov, spolupracujúcich 
priemyselných partnerov, študentov 
a miestne hospodárstvo.

   V priebehu júla začal intenzívny 
mentorsko-konzultačný program, ktorý 
poskytuje:  analýzy súčasného stavu 
a možnosti ďalšieho rozvoja komercia-
lizácie duševného vlastníctva univer-
zity,  program špecializovaných ško-
lení pre zástupcov všetkých fakúlt 
a z Ústavu manažmentu STU,  stáže 
dvoch pracovníkov STU priamo v Ox-
forde. Významným článkom v celom 
procese je dlhodobá on-line a telefo-
nická podpora, ktorá zabezpečuje 
hladký priebeh zabehnutia procesu.

jektu 

, ktoré sa zaobe-
rajú vývojom nových technológií 
v geografickej oblasti „Centrope“ 
(susediace kraje Rakúska, Slovenska, 
Maďarska a Česka).

   Know-how centrum v súčasnosti 
stabilizuje svoju tímovú základňu, aby 
úspešne realizovalo projekt Operačné-
ho programu Výskum a vývoj Agentúry 
Ministerstva školstva SR pre štruktu-
rálne fondy EÚ, ktorého cieľom je prá-
ve vytvoriť stabilnú infraštruktúru 
pre prenos poznatkov a technológií 
z prostredia univerzity, spropagovať 
tento proces a následne aktívne pod-
poriť komercializáciu. 

   So spoločným rozpočtom takmer 
450 tisíc Eur pre oba projekty na naj-
bližšie tri roky, s výhodou prístupu 
k know-how skúsených kolegov 
zo strednej Európy a Veľkej Británie 
a s cieľavedomou zanietenosťou, 
sa STU v Bratislave bezpochyby vyšpl-
há na vrcholnú pozíciu v tejto oblasti 
v rámci Slovenska. 

   Know-how centrum STU bude inter- 
ne úzko spolupracovať s Projektovým 
strediskom STU, Ústavom manažmen-
tu STU a s Univerzitným technologic-
kým inkubátorom STU, ktorý má nie-
koľkoročné skúsenosti s podporou 
a rozvojom technologických firiem 
a tiež bezprostredné prepojenie na 
Úrad priemyselného vlastníctva v SR. 

   Neoddeliteľnou súčasťou práce tímu 
Know-how centra bude budovanie 
vzťahov s ďalšími externými partnermi 
– agentúrami, obchodnými a priemy-
selnými komorami, ďalšími univerzita-
mi, súkromnými spoločnosťami, podni-
kateľskými spolkami, možnými inves-
tormi, atď. Vytvorenie súdržnej pod-
pornej siete si vyžiada čas a záväzok 
zo strany všetkých organizácií, ale bu-
de kľúčovou platformou pre ďalší 
úspešný rozvoj a dlhotrvajúcu prospe-
ritu. 

Centrope_tt – stimulácia spolu-
práce medzi univerzitami a malými 
a strednými podnikmi

Know-how centrum STU a jeho 
interná a externá spolupráca
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   Služby, ktoré súvisia s využívaním 
duševného vlastníctva - služby na rea-
lizáciu technologického transferu do 
praxe začína poskytovať na STU 

centrum pod vedením Ing. Denisy 
Brighton. h

 Od za-
čiatku roku sa podieľa na realizácii pro-

Know-
how 

Know- ow centrum je zlož-
kou Výskumného centra STU.

   Je známe, že úspešná spolupráca 
s priemyslom a prenos poznatkov 
a technológií z univerzity je význam-
ným prínosom nielen pre jej odborní-
kov, ale aj pre univerzitu. Napríklad 
zisky z uzavretých zmlúv a zlepšenie 
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celkového postavenia univerzity majú 
pozitívny vplyv na získanie ďalších ob-
chodných zmlúv, prostriedkov z dotač-
ných fondov na zlepšenie spolupráce 
s podnikateľským sektorom, zlepšenie 
riadenia inovácií, ďalší výskum a vývoj  
a tiež na získavanie študentov a pod.

 

   Poslaním Know-how centra STU 
okrem poskytovania služieb je aj 
objasniť podstatu využívania duševné-
ho vlastníctva v previazanosti na vzá-
jomne výhodnú spoluprácu s prie-
myslom a okolitým podnikateľským 
svetom. V praxi sa bude centrum 
snažiť zrealizovať to, čo sa už podarilo 
iným vyspelým univerzitám - dokázať, 
že technologický transfer a podpora 
podnikania zviditeľnia a posilnia celú 
univerzitu ako podnikavú vzdelávaciu 
inštitúciu, ktorá je v centre rozvoja 
znalostnej ekonomiky spoločnosti.

   Know-how centrum má ambíciu slú-
žiť všetkým odborníkom a vynálezcom 
z STU. Bude poskytovať a sprostred-
kovávať nasledovné služby:

   

   Hľadanie originálnych produktov, 
nových technológií a moderných rieše-
ní je neoddeliteľnou súčasťou nášho 
každodenného života. Z tohto dôvodu 
prenos poznatkov z univerzity zohráva 
významnú úlohu pre celú spoločnosť.

Poslanie Know-how centra STU

Know-how centrum STU a jeho 
služby

- poradenstvo v oblasti ochrany práv
   duševného vlastníctva, 
   - podporu pri dohodách na konzul-
   tačnú činnosť,
      - ohodnocovanie duševného vlast-
   níctva,
   - podporu pri patentovaní a licenco-
   vaní nových technológií, postupov,
   softwaru, atď.,
   - marketing a vyhľadávanie   
   investorov,
   - podporu podnikania.

Ak máte záujem o služby Know-how centra STU 
alebo chcete nadviazať 

a konzultovať vzájomnú spoluprácu, kontaktujte 
Ing. Denisu Brighton 

tel. č. 0918 669 102 
e-mail: denisa.brighton@stuba.sk 

Viac informácií nájdete na stránke:

www.knowhow.stuba.sk
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 SPOLUPRACUJEME S PRIEMYSLOM - AKO?
 - máme patent na snímací systém a vyhľadanie defektov 

success story

   

   Výskum snímačov rýchlej kontroly 
povrchových defektov presných rotač-
ných súčiastok odštartovala v Ústave 
merania SAV spolupráca s firmou Me-
sing, Brno (od r. 2004). Aplikuje ich   
do vlastných meracích komplexov a za-
riadení, ktoré sú určené pre automobi-
lový a ložiskársky priemysel v ČR a SR.

   Pri výrobe komutátorových teliesok 
elektromotorov sa objavil problém me-
rania a vyhodnotenia uhlovej polohy 
medených lamiel a izolačných medzier 
a lamiel voči lamelovým výstupkom, 
ktoré slúžia na prispájkovanie vodičov 
cievok rotora. Hlavným problémom 
pri výrobe je meranie, ktoré má pre-
behnúť v relatívne krátkom čase (10 s)  
To nie je možné splniť žiadnou štan-
dardnou kontaktnou metódou. Riešili 
sme to bezkontaktnou optickou metó-
dou, ktorá je vhodná na veľkú rýchlosť 
snímania veľkého počtu dĺžkových 
a uhlových parametrov telesa. Naše 
pracovisko rieši konkrétne problémy, 
ktoré si vyžadujú aplikáciu laserových   

V súčasnosti sa v strojárskej 
výrobe v oblasti vývoja mera-
cej techniky preferuje kontrola 
geometrickej presnosti tvarov, 
vzájomnej polohy plôch a osí 
obrábaných súčiastok. Upred-
nostňujú sa meracie operácie 
priamo v procese výroby, čím 
je kontrola kvality výroby  
aktívna a spojená s riadením 
obrábacieho stroja. To je dô-
vod, prečo sa vyvíjajú na Ústa-
ve merania SAV špeciálne sní-
mače rýchlej kontroly kvality 
povrchu presných strojárskych 
súčiastok. 

Kontrola parametrov

zväzkov, elektronického spracovania 
snímaného signálu charakterizujúceho
meranú veličinu (parameter) a vytvo-
renie špeciálneho softvéru pre počíta-
čové spracovanie výsledkov merania 
podľa požiadaviek zákazníka. Vytvorili 
sme zariadenie na meranie paramet-
rov funkčných plôch komutátorových 
teliesok. Pri vyšetrení teliesok meta-
lurgickým mikroskopom sa ukázalo,   
že povrch ich lamiel má štruktúru čiar, 
ktoré sa orientujú po obvode kolmo    
k rotačnej osi. Po premeraní telieska 
v Slovenskom metrologickom ústave 
prístrojom Talysurf 6 sa zistilo, že po-
vrch má opracovaný jemným sústruže-
ním s drsnosťou v radiálnom smere 
R < 0,01 µm. Vo vertikálnom smere a

má povrch vlnitý s R ~ (0,75-1,05) a 

µm. Namerané hodnoty drsnosti uká-
zali, že drsnosť v radiálnom smere je 
v dôsledku jemného sústruženia men-
šia ako vo vertikálnom smere. Aby sa 
dosiahol optimálny kontrast medzi la-
melou a izolačnou medzerou, bolo pot-
rebné orientovať rovinu dopadu lasero-
vého lúča tak, aby prechádzala osou 
rotácie komutátorového telieska. 
Pri orientácii roviny dopadajúceho 
a odrazeného lúča v radiálnom smere 
bola v dôsledku zakrivenia valcovej 
plochy stopa odrazeného lúča široká 
a lokalizácia polohy rozhrania podstat-
ne horšia.
 
   Mechanicko-elektrická zostava me-
radla pozostáva z elektromotora, ktorý 
je spojený remeňovým prevodom 
s hriadeľom. Na hriadeľ je naskrutko-
vaný unášač pre daný typ komutátoro-
vého telieska a hriadeľ je pevne spoje-
ný s IRC (inkrementálny rotačný sní-
mač natočenia). Na merané teliesko je 
nasmerovaný sfokusovaný laserový 
zväzok. Zdrojom svetla je polovodičový 
laser s výkonom 3 mW a vlnovou dĺž-
kou 650 nm. Svetelný lúč sa odráža 

Meranie vonkajších ložiskových krúžkovUkladanie záznamu údajov o ložiskových 
krúžkoch

Komutátorové teliesko

.

od povrchu komutátorového telieska 
a odrazené žiarenie sa detekuje foto-
diódou BFW 34. Elektrický signál z fo-
todiódy sa zosilňuje operačným zosil-
ňovačom a spracováva počítačom. 
Keďže odrazivosť medenej lamely je 
podstatne vyššia ako izolačnej medze-
ry, v okamihu, keď svetelný lúč dopadá 
do priestoru medzier medzi lamelami, 
intenzita odrazeného zväzku poklesne. 
Okrem merania šírky lamiel, šírky me-
dzier a šírky lamelových výstupkov, 
sa vyžaduje aj meranie vzájomnej 
uhlovej polohy lamiel komutátora voči 
lamelovým výstupkom. K tomuto účelu 
slúži druhý systém lasera a fotodiódy, 
v ktorom laserový lúč prechádza po-
medzi lamelové výstupky. Druhá foto-
dióda sníma laserový lúč v okamihu 
jeho prechodu medzi lamelovými výs-
tupkami. Elektrické signály z oboch 
systémov sa synchrónne detekujú 
a spracúvajú počítačom (má špeciálny, 
nami navrhnutý softvér). Merací proces 
riadi počítač a meraciu procedúru mož-
no sledovať na jeho monitore. Výsle-
dok sa spracováva v grafickej (histo-
gram) a v číselnej (tabuľka) podobe. 
Mechanickú konštrukciu a jej realizáciu 
zabezpečila firma Mesing. Meradlo 
sa odovzdalo a nainštalovalo u výrobcu 
komutátorov vo firme Komutex v obci 
Vortová v ČR. 

   Špeciálna veľkosériová výroba si vy-
nucuje rýchlu kontrolu kvality povrchu 
presných súčiastok (stopy po vypad-
nutých zrnách brusiva, vplyv zle nasta-
vených valcovacích nástrojov, škra-
bancov a únavových trhliniek a pod.). 
Na základe námetu predostretého fir-
mou Mesing sme sa na Ústave merania 
SAV intenzívnejšie začali zaoberať výs-
kumom snímačov rýchlej kontroly po-

Meranie mikronerovností 
povrchu
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vrchových defektov presných rotač-
ných súčiastok, ktoré sa vyrábajú val-
covaním za studena a súčiastok, kto-
rých povrch sa upravuje superfinišova-
ním a leštením. Automatizácia a riade-
nie výrobného procesu si vyžaduje, 
aby meranie a kontrola povrchu pre-
behla za niekoľko sekúnd bez poruše-
nia povrchu. Toto nie je možné splniť 
použitím kontaktných metód s mecha-
nickými a elektromechanickými sní-
mačmi, ale iba optickými metódami - 
metódou rozptylu (difúznou) a auto-
fokusačnou metódou. 

   Každá technologická metóda opraco-
vania povrchu technických plôch zane-
cháva nerovnosti (vlnitosť, drsnosť), 
ktoré majú zásadný význam pre funk-
ciu výrobku - vlastnosti a chovanie 
v prevádzke (pevnosť, priebeh opotre-
benia, únavové vlastnosti, tuhosť spo-
jenia, kinematické a dynamické väzby 
povrchov, životnosť a spoľahlivosť fun-
kcie a pod.). Dosiaľ akceptovanou me-
tódou merania štruktúry povrchu je  
metóda dotyková, ktorá sa zakladá 
na posúvaní meracieho hrotu po povr-
chu. Z jeho vertikálneho pohybu sa zís 
kava informácia o tvare profilu, čo má 
svoje nedostatky. V prípade mäkkých 
materiálov dochádza k poškodeniu hro 
tom a snímaný profil je skreslený. In-
formácia z meraného povrchu je lokál-
na. Zároveň nie je možná priebežná 

 štruktúry povrchu 
. Niektoré optické metódy elimi-

nujú tieto nedostatky. Nevyžadujú si 
mechanický kontakt s meraným povr-
chom. Výsledky merania sú k dispozícii 
ihneď a s informáciou o celej ploche.

   Na pracovisku ÚM SAV sme navrhli 
snímače povrchových defektov, ktoré 
vychádzajú z konštrukcie mikroskopu 
pre nepriehľadné predmety (Auflicht-
mikroskop). Pri tom sa používa aj 
osvetlenie v temnom poli (predmet 
sa osvetľuje lúčmi, ktoré šikmo dopa-
dajú na jeho povrch). Pod veľkým uh-
lom dopadajúce lúče sa odrazia od do-
konale lesklého rovinného povrchu 
(napríklad zrkadla) a nevchádzajú 
do objektívu mikroskopu. Pri pozorova-
ní mikroskopom sa nám takáto lesklá 
plocha javí tmavá, neosvetlená. Do ob-
jektívu vstupujú len lúče, ktoré vzni-
kajú rozptylom na drsných častiach 
a škrabancoch lesklej plochy, ktoré sa 
javia ako svetlé, žiariace. Uvedený 
princíp sme použili pri konštrukčnom 
návrhu snímača povrchových defektov. 
Skonštruovali sme ich tak, že detekujú 
iba rozptýlené svetlo. To sa v priestore 
šíri pod inými uhlami ako uhol dopadu 
a odrazu primárneho lúča. V zariadení 
sa predmet osvetľuje laserovým 
lúčom, ktorý vychádza z osi objektívu 
a povrch sa zobrazuje zväzkami pre-

kontrola v reálnom 
čase

Navrhli sme

chádzajúcimi koncentricky okolo vyclo-
nenej stredovej časti objektívu. Roz-
ptýlené lúče, ktoré vychádzajú z pred-
metového ohniska jedného z dvoch 
objektívov, prechádzajú ním ako rov-
nobežné a po prechode druhým objek-
tívom sú skoncentrované do jeho ob-
razového ohniska, kde sa nachádza 
fotodetektor. Vzájomná vzdialenosť 
objektívov v tomto usporiadaní nemá 
vplyv na chod lúčov. V takomto uspo-
riadaní sa ohniská objektívov stávajú 
konjugovanými bodmi. Ak do prvého 
objektívu privedieme úzky rovnobežný 
laserový zväzok, tento bude po pre-
chode prvým objektívom sfokusovaný 
do jeho ohniska. V najjednoduchšom 
usporiadaní je laserový modul koncen-
tricky uložený medzi dva objektívy 
väčšieho priemeru. Stredová časť 
objektívov je vyclonená "telom" lase-
rového modulu, takže objektívmi prej-
dú iba okrajové lúče. Ak je snímač 
zaostrený na hladký povrch, elektrický 
signál z fotodetektora zaznamenáva 
iba šumové pozadie. Ak sa na povrchu 
nachádzajú lokálne defekty, spôsobia 
stranový rozptyl laserového zväzku 
a v elektrickom signále sa objavia viac  
alebo menej výrazné špičky. Elektro-
nika snímača sa prispôsobila rozhraniu 
priemyselného počítača SIMATIC 
(Siemens). To znamená, že signály 
zo snímača sa prenášajú napätím 0 až 
24 V. To zabezpečuje dostatočný 
odstup signálu od rušenia vo výrobnej 
prevádzke. Elektronika k snímaču je 
podľa požiadavky firmy Mesing 4-ka-
nálová (s možnosťou pripojenia až 4 
snímačov). Snímaný signál má dobu 
trvania 5 s. 

   Vyvinuté snímače sú určené na vy-
hľadávanie povrchových defektov. Sní-
mače aplikuje firma Mesing do mera-
cích zariadení určených pre automobi-
lový a ložiskársky priemysel v Českej 
a Slovenskej Republike. Na použitý 
princíp vyhľadávania povrchových de-
fektov a snímací systém bol kolektívu 
autorov zo SAV a Mesing Brno udelený 
v r. 2007 Patent SR č. 285659. Výs-
kum tejto problematiky vychádzal 
z riešenia projektu MPO FI-IMS/97 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
a v súčasnosti je finančne podporova-
ný grantovou agentúrou pre vedu 
VEGA v rámci projektu 2/7081/27.

   Zo skúseností ústavu môžeme konš-
tatovať, že je dobré, ak spoluprácu 
výskumných pracovísk s priemyslom 
iniciuje priemyselná sféra. V súčasnosti 
je výskumná sféra úspešná pri zavá-
dzaní iba hotových zariadení a vyrieše-
ných projektov do praxe. Výrobná sfé-
ra nie je ochotná investovať do výsku-
mu, pokiaľ nemá zaručený výsledok. 
Spolupracujúca firma v našom prípade 
mala dobre zmapované potreby          
a dokázala jasne sformulovať   
problém, ktorý sme mali riešiť. 

Optická schéma 
snímača

Optomechanický
snímač komutáto-
rového telieska

Program Screen 
na vyhodnotenie 
komutátorových 
teliesok

Signály osciloskopu 

 Merací stand Mesing

-

-



 ROBOSOCCER 
  - futbal trochu inak
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 sa stal v posled-
ných rokoch vedeckou základňou rie-
šenia problémov umelej inteligencie, 
robotiky, autonómnych multiagentov, 
spracovania obrazu, riadiacej a regu-
lačnej techniky. 

   Vo svete existuje niekoľko robofut-
balových spolkov, ktoré určujú pravidlá 
a usporadúvajú turnaje. Najväčším     
z nich je RoboCup (Robot Word Cup 
Initiative). Zahŕňa približne 150 uni-
verzít a výskumných ústavov na celom 
svete. Jeho cieľom je vyvinúť do roku 
2050 humanoidné roboty, ktoré vyhra-
jú nad skutočným majstrom sveta.
Pri robotickom futbale je zápas obdob-
ný zápasu v normálnom futbale, ale    
s pravidlami, ktoré sú prispôsobené 
požiadavkám robofutbalistov. Na správ 
nosť hry dozerá rozhodca človek.
   Turnaje v robofutbale sa usporadú-
vajú v mnohých kategóriách. Obľúbe-
nou, dynamickou a obsadzovanou ka-

V priebehu roka sa Technická 
univerzita v Košiciach, Stroj-
nícka fakulta, odprezentovala 
so svojimi výsledkami z vedy      
a výskumu na strojárskom veľ-
trhu AGROKOMPLEX v Nitre. 
Bola úspešná. Zaujala svojím 
multiagentným robotickým 
systémom – Robosoccer a zís-
kala čestné uznanie.
 
   Robotický futbal

tegóriou v robofutbalovom združení  
 je . 

    na princípe sníma-
nia hracej plochy kamerou pripojenou     
na riadiaci počítač, ktorý má za úlohu 
zo snímaného obrazu získať informácie 
o polohe jednotlivých hráčov (vlast-
ných i súperových) a loptičky. Každý 
robot má na vrchnej strane pripevnenú 
plochu s farebnými štítkami - dresmi. 
Tie obsahujú aspoň jeden štítok mod-
rej alebo žltej farby a jeden štítok do-
plnkovej, ktorý slúži na odlíšenie hrá-
čov družstva. Hráči sa ovládajú rádiovo 
z riadiaceho počítača. Hrá sa na dva 
polčasy - dvakrát po 5 minút čistého 
času.  pod-
mienkou je vtesnať všetky súčasti ro-
bota do predpísaného rozmeru 7,5 x 
7,5 x 7,5 cm. Výnimkou je anténa, 
ktorá už nie je potrebná u druhej ge-  
nerácie robotov. Motory a batérie sa 
umiestňujú čo najnižšie - kvôli ťažisku.

 našich robotov sú od firmy 
Faulhaber s integrovaným snímačom
otáčok. Tieto servomotory majú pri
svojej veľkosti výborný výkon a doká- 
žu odolávať aj dlhotrvajúcim preťaže-
niam.  pozostáva     
z CCD farebnej kamery s vysokou 
snímkovacou frekvenciou (min. 25, 
používame 67 a plánujeme 120) a bo-

FIRA Mirosot

Systém funguje

Konštrukčne náročnou

Pohony

Vizuálny systém

dovým rozlíšením. Počítač musí doká-
zať rýchlo spracovať tok dát z kamery.

 zároveň musí spracovať obraz 
medzi jednotlivými snímkami, určiť po-
zície robotov a lopty, zvoliť vhodnú 
stratégiu hry a určiť pokyny pre jed-
notlivé roboty.  v kategórii Mi-
rosot predpísala organizácia FIRA na-
sledovne:  kategória 5 na 5 robotov 
(middle league) - rozmer 1,8 x 2,2 m, 
 kategória 11 na 11 robotov (large 

league) - 2,8 x 4,4 m. Medzi 
 tímu z TU Košice pat-

rí 4x európsky majstrovský titul v rade 
od roku 2006 do 2009 a štvrté miesto 
na majstrovstvách sveta z Nemecka – 
Dortmund 2006, kde nám finále 
a tretie miesto uniklo v predĺže-
ní na trestné strieľania. 

Počítač

Ihrisko

-

-
naj-

väčšie úspechy

 CENTRUM INFORMAČNÝCH A KOMUNI-
 KAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ZNALOST-
 NÉ SYSTÉMY - CE FEI TUKE 
    Začiatok 21. storočia možno charakterizo-
vať ako obdobie, keď pokročilé technológie 
jednoznačne určujú smerovanie rozvoja spo-
ločnosti, ktorá sa dnes spravidla označuje 
ako znalostná, vedomostná alebo poznatko-
vá. 

   O znalostnej spoločnosti hovoríme preto, 
že úroveň poznatkov, s ktorými aktívne dis-
ponujú rôzne subjekty spoločnosti (štát ale-
bo podnikateľské subjekty), v konečnom 
dôsledku bude rozhodovať o hospodárskej 
úrovni štátu a o konkurenčnej pozícii podni-
kateľských subjektov. Poznatky, ktoré sa 
vytvoria vo vhodnom čase a forme, sa svo-
jou inovatívnou aplikáciou stávajú rozhodu-
júcim faktorom rozvoja jednotlivých subjek-
tov spoločnosti, pričom podstatnou mierou 
ovplyvňujú životnú úroveň každého jej je-
dinca. Základom vzniku a rozvoja spoločnos-
ti sa stáva znalostný priemysel. Jeho rozho-
dujúcimi produktmi sú nové strategické poz-
natky, ako aj systémy na ich vytváranie. 

   Z hľadiska umelej inteligencie možno poz-
natok definovať ako informáciu, ktorá sa vy-
jadruje vo forme vhodnej a typickej pre vní-
manie človeka. Vytváranie poznatkov sa za-
kladá na primárnom získavaní dát (meracie 
a monitorovacie systémy, senzorové sie-
te,...) a na následnom spracovaní získaných 
dát do formy poznatkov. 

   Pod pojmom znalostný systém možno      
v širšom zmysle chápať systém, ktorý získa-
va, spracováva a uchováva (archivuje) poz-
natky. Znalostné technológie sú metódy, 
ktoré umožňujú vytvárať, spracovávať         
a uchovávať poznatky. Z hľadiska praktic-
kých aplikácií celého radu znalostných sys-
témov majú v etape získavania dát pre po-
trebu vytvárania poznatkov nezastupiteľný 
význam komunikačné systémy, ktoré umož-
ňujú efektívny prenos dát z miesta ich získa-
nia do miesta ich spracovania na poznatky 
pri definovanej prenosovej rýchlosti a bito-
vej chybovosti. Vytváranie poznatkov na zá-

klade získaných dát sa realizuje celým spek-
trom metód umelej inteligencie, spravidla    
s podporou metód spracovania signálov. 
Efektívne uchovávanie a ďalšie spracovanie 
poznatkov umožňujú databázové systémy. 
Prenos dát a poznatkov, ako aj prístup k nim 
a ich zdieľanie sa v súčasnosti zakladá       
na aplikácii informačných a komunikačných 
technológií, kde sa často požaduje vysoký 
stupeň zabezpečenia proti neoprávnenému 
prístupu k poznatkom. Ako príklady znalost-
ných systémov uvádzame napr. expertné 
systémy, systémy rozpoznávania reči a ob-
razov, rôzne typy inteligentných senzoro-
vých sietí, inteligentné systémy diagnostiky. 
Z uvedenej analýzy plynie, že praktické apli-
kácie znalostných systémov nevyhnutne vy-
žadujú kombináciu poznatkov z viacerých 
vedných odborov. Znalostné systémy majú 
široké spektrum aplikácií, a to nielen v rôz-
nych oblastiach priemyslu. Sú charakteris-
tické svojou vysokou pridanou hodnotou. 
Vývoj a aplikácie znalostných systémov pre-
to predstavujú nadčasový smer v oblasti 
rozvoja high-tech priemyslu pre malé          
a stredné podnikateľské subjekty. 
   Problematiku vývoja a aplikácií znalost-
ných systémov v kontexte SR možno pova-
žovať za veľmi zaujímavú a perspektívnu. T
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   Novovybudované Technologické cen-
trum počítačovej tomografie je praco-
visko, ktoré vzniklo v spolupráci s fir-
mou Carl Zeiss v priestoroch Katedry 
biomedicínskeho inžinierstva, automa-
tizácie a merania na Technickej univer-
zite v Košiciach. Je vybavené novou 
technológiou, ktorá je určená na bez-
kontaktné snímanie súčiastok v celom 
ich objeme.

   V súčasnosti, v čase rozmachu auto-
mobilového priemyslu, je potrebné 
na náš trh ponúknuť technológiu, ktorá 
poskytne viac, ako je len bežný štan-
dard. Komplikované a tvarovo zložité 
súčiastky strojárskeho priemyslu, kto-
ré doteraz nebolo možné overovať, 
alebo ich overenie bolo náročné, či ne-
presné, je možné vyhodnotiť s vyba-
vením laboratórií na Katedre biomedi-
cínskeho inžinierstva, automatizácie    

   

a merania rýchlo a presne. Vnútorná 
štruktúra materiálu a kvalita zostave-
ných dielov sa dajú kontrolovať nedeš-
trukčne. Je to viditeľné aj u materiálov, 
pri ktorých to nebolo možné, a to bez 
ich porušenia či bez rozobratia zloženej 
zostavy prvkov.
   
   Aby sa získalo priestorové vyobraze-
nie tvarovo zložitých objektov, využíva 
sa prístroj Metrotom 1500 firmy Carl 
Zeiss. Pracuje na princípe počítačovej 
tomografie. Iba jediné skenovanie je 
potrebné na získanie informácie o tva-
re súčiastky (vonkajších i vnútorných 
plochách), a tiež o pórovitosti a defek-
toch v materiáli.

    3D separácia materiálov s rozdiel-
nou hustotou, 

    automatická i manuálna identifiká-
cia pórovitosti a defektov v materiá-
loch,

    meranie rozmerov a vyhodnocova-
nie odchýlok tvaru a polohy s vysokou 
presnosťou,

 porovnávanie CAD modelov 
so skenovaným mračnom bodov a 3D 
vizualizácia výsledkov,

 export 3D modelov pre ďalšie spra-
covanie (tzv. reverse engineering).

   Prežarovaním objektu röntgenovými 
lúčmi merací systém vytvára sled dvoj-
rozmerných RTG obrazov v množstve 
polôh počas rotácie okolo zvislej osi. 
Súčiastkou prechádzajúce žiarenie 
stráca energiu. Na plochý detektor      
s rozlíšením 1024 x 1024 pixelov do-
padajú lúče s intenzitou závislou       
na hustote materiálu a na kumulovanej 
hrúbke materiálu. Z týchto obrazov 
dokáže vytvoriť mračno priestorových 
bodov rôznej intenzity šedej farby, 
ktorá závisí od hustoty materiálu. 

-

-

-

-

-

gií, Laboratórium inteligentných rozhraní ko-
munikačných a informačných systémov, La-
boratórium progresívnych komunikačných 
technológií), ktoré budú v kombinácii s exis-
tujúcimi laboratóriami TUKE vytvárať labora-
tórnu infraštruktúru pre činnosť Centra.
Výsledkom projektu bude Centrum ako sú-
časť TUKE, v rámci ktorého sa bude: - usku-
točňovať vedeckovýskumná činnosť (základ-
ný a aplikovaný výskum) a spolupráca s pra-
xou (aplikovaný výskum, vývoj, transfer 
technológií, atď.) v oblasti pôsobnosti Cen-
tra, - podporovať vysokoškolské vzdelávanie 
na TUKE vo všetkých jeho troch stupňoch 
študijných programov zameraných na infor-
mačné a komunikačné technológie s dôra-
zom na znalostné systémy. Centrum bude 
významným subjektom TUKE z hľadiska vyt-
várania ďalších podmienok na podporu ve-
deckovýskumnej činnosti a vysokoškolského 
vzdelávania v oblasti pôsobnosti Centra       
s cielenou podporou regionálnej a nadregio-
nálnej spolupráce. 

   Zriadenie a činnosť Centra, podľa načrtnu-
tých cieľov a zámerov, bude prostredníctvom 
rozvoja vedeckovýskumnej a vzdelá-
vacej činnosti prispievať k rozvoju 
znalostného priemyslu v SR.

Separácia materiálu, analýza pórovitosti, porovnávanie CAD 
modelu s mračnom bodov a vyhodnocovanie 
v programe Calypso

Metrotom 1500

   Technológia počítačovej tomografie 
ponúka nasledujúce možnosti:

    kontrola súčiastok v reálnom čase 
sledovaním 2D RTG snímkov,

-

   Jednou z nevyhnutných podmienok napl-
nenia vízie rozvoja priemyslu, ktorý sa za-
meriava na znalostné systémy, je základný   
a aplikovaný výskum v oblasti informačných 
a komunikačných technológií (najmä umelá 
inteligencia, informatika, telekomunikácie) 
na podporu znalostných systémov. 

   Na Technickej univerzite v Košiciach 
(TUKE) sa dlhoročne a systematicky usku-
točňuje vedeckovýskumná činnosť v týchto 
odboroch, ktorá sa zakladá na dlhodobej 
medzinárodnej spolupráci TUKE v oblasti rie-
šenia spoločných vedeckých projektov. TUKE 
tiež dlhodobo poskytuje vysokoškolské 
vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štú-
dia v oblasti umelej inteligencie, informatiky 
a telekomunikácií. S ohľadom na vyššie naz-
načenú spoločenskú požiadavku a existujúci 
vedecký a vzdelávací potenciál sa TUKE 
rozhodla zriadiť s podporou nenávratného 
finančného príspevku poskytnutého pros-
tredníctvom Agentúry ministerstva školstva 
Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy 
Európskej únie na svojej Fakulte elektro-
techniky a informatiky Centrum informač-
ných a komunikačných technológií     
pre znalostné systémy (Centrum). Záme-
rom tohto projektu je zvýšenie kvality a roz- 

sahu výskumu a vývoja v oblasti informač-
ných a komunikačných technológií s dôra-
zom na znalostné systémy a technológie. 
Cieľ projektu sa bude napĺňať prostredníc-
tvom zriadenia a činnosti Centra. Centrum 
bude excelentným pracoviskom výsku-
mu a vývoja v oblasti vybraných odborov 
podskupiny odborov vedy a techniky 
0203000 - Informačné a komunikačné tech-
nológie s dôrazom na problematiku znalost-
ných technológií a systémov s podporou in-
formačných a komunikačných technológií 
(ďalej len „oblasť pôsobenia Centra“). Impli-
citným cieľom projektu je to, aby sa Cen-
trum v oblasti svojho pôsobenia stalo jednou 
z najdôležitejších slovenských inštitúcií svoj-
ho druhu. So zámerom podporiť celoslovens-
kú dimenziu spolupráce v oblasti informač-
ných a komunikačných technológií bude 
Centrum inicializovať založenie Slovenskej 
siete excelentnosti pre informačné 
a komunikačné technológie pre znalost-
nú spoločnosť (ďalej len „Sieť“) ako siete 
excelentných pracovísk výskumu a vývoja 
SR, ktoré budú piliermi rozvoja jednotlivých 
regiónov Slovenska v oblasti svojho pôsobe-
nia. Súčasťou procesu zriadenia Centra bude 
vybudovanie troch nových špičkových labo-
ratórií (Laboratórium znalostných technoló-



TRANSFER  december/2009
14

transfer/ inováciícentrum 

   V minulom čísle sme vám priniesli 

komplexné informácie o 

   Teraz sa pozrime, aký je príspevok 
UCITT-u do rozvoja regiónu a SR a aká 
je sieťová organizačná štruktúra jeho 
pracovísk. 

    pri budovaní 
 

naznačených 
v oblasti rozvoja VVI spolupráce 

s praxou a komercializácie VVI poznat-
kov, produktov a technológií. 

   Stabilizovaná profesionalita činností 
UCITT-u je zárukou, že spolupráca 
s praxou je založená na vzájomne 
prospešných (Win - Win) princípoch, 

Univerzit-
nom centre inovácií a transferu 
technológií Technickej univer-
zity v Košiciach - UCITT.

Systémový prístup
UCITT-u garantuje naplnenie

strategických cieľov 
TUKE 

 U C I T T - prispeje k rozvoju regiónu a SR?   
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. ktoré budú zaručovať VVI rozvoj uni-

verzity vo väzbe na podporu požado-
vaného rastu konkurenčnej schopnosti 
priemyselnej praxe a rozvoj spoločen-
skej sféry v oblasti jeho pôsobenia. 

a hospodárskej praxe v regiónoch vý-
chodného Slovenska ako aj s odborný-
mi oddeleniami Košického samospráv-
neho kraja. Súčasťou aktivít regionál-
nej platformy bude aj vytváranie ve-
deckých technologických parkov a zria-
ďovanie podnikateľských inkubátorov 
pre malé a stredné „hi-tech“ firmy, 
resp. „spin-off“ firmy generované aj 
s prispením UCITT-u. V tejto oblasti sa 
TUKE môže významne oprieť o výstupy 
a výsledky pripravovaného inštitútu 
„TECHNICOM“, ktorý bude zahrňovať 
budovy inkubátora a vedecko-techno-
logického parku v areáli TUKE. V tomto 
smere využije UCITT aktivity -

 aj svoje pôsobenie 
v asociácii   
(Slovenská asociácia automatizačnej 
techniky a robotiky).

,   

„Inštitú
tu regionálneho a komunálneho 
rozvoja na TUKE“

Košice IT Valley SAATaR

www.kosiceitvalley.sk www.saatar.sk    

SIEŤOVÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PRACOVÍSK  U C I T T 

VONKAJŠIE TRHOVÉ 
PROSTREDIE
(INFORMAČNÁ 
A KOMUNIKAČNÁ PODPORA 
PRE EXTERNÚ LOGISTIKU)

PRVÁ ÚROVEŇ
(VEDENIE UNIVERZITY) 
CELOUNIVERZITNÁ ÚROVEŇ

DRUHÁ ÚROVEŇ
(FAKULTY A SAMOSTATNÉ 
PRACOVISKÁ UNIVERZITY) 

ZMLUVNÉ 
ORGANIZÁCIE

PARTNERI 
PROJEKTOVÝCH 

KONZORCIÍ

KONZULTAČNÉ 
A „BROKERSKÉ“ ORGANIZÁCIE 

A PROFESNÉ ORGANIZÁCIE, 
KLASTRE A ASOCIÁCIE

KOORDINAČNÉ PRACOVISKO
UCITT

- ÚTVAR PVVIP
- ÚTVAR PAVITT
- ÚTVAR PODUV
- ÚTVAR RLZAMS
- ÚTVAR MPS
A SPRÁVY PORTÁLUINTEGRAČNÝ 

UZOL 

PS: KAŽDÁ FAKULTA A KAŽDÉ 
SAMOSTATNÉ PRACOVISKO UNI-
VERZITY MOŽE MAŤ MINIMÁLNE 
SVOJ KONTAKTNÝ UZOL  

ROZŠÍRENÉ KONTAKTNÉ 
PRACOVISKO (UZOL) - RKP

PRACOVISKO SO ŠPECIFIC-
KOU ODBORNOU ORIEN-
TÁCIOU (KOMPETENČNÉ , 

RESP. VÝSKUMNO-VÝVOJOVÉ 
PRACOVISKO)

KONTAKTNÉ 
PRACOVISKO (UZOL) - KP

KONTAKTNÉ PRACOVISKO 
FAKÚLT A SAMOSTATNÝCH 

PRACOVÍSK TUKE

KP/BERG KP/SJF KP/FEI KP/FVT KP/EKF KP/SVF KP/PU KP/LF KP/ICV

RKP/UK
POZNATKOVÁ 

PODPORA 
PROJEKTOV

RKP/UVT
INOVAČNÉ

 IKT
-

   Udržateľnosť a ďalší rozvoj pôsobe-
nia UCITT-u sa podporuje prostredníc-
tvom IaTT aktivít. Tie sa orientujú aj 
na slovenské priemyselné prostredie 
a spoluprácu s regionálnymi inštitúcia-
mi s prioritnou väzbou na regióny vý-
chodného Slovenska. Už v prípravnej 
fáze sa iniciovalo -

 Kľúčo-
vou ideou „platformy“ je vytvorenie 
priestoru pre účinnú, vzájomne pros-
pešnú spoluprácu „akademického výs-
kumu“ s organizáciami spoločenskej 

vytvorenie Výcho
doslovenskej regionálnej platfor-
my pre podporu inovácií, transferu 
poznatkov a technológií v priemy-
selnom a verejnom sektore.



podpora podnikania
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 ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
  - podpora komunitárnych fondov EÚ pre výskum, 
  vývoj technológií a inovácie
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   Európska komisia uvoľnila 
na obdobie rokov 2007 - 2013 
Rámcovými programami  
Európskeho spoločenstva pri-
bližne 55 mld. Eur. Finančné 
prostriedky sú určené na pod-
poru zvyšovania európskej 
konkurencieschopnosti pros-
tredníctvom podpory výskumu, 
vývoja nových technológií 
a širokého spektra inovačných 
činností, vrátane transferu 
technológií a financovania.

   Prostredníctvom siete Enter-
prise Europe Network sú k dis-
pozícii firmám jednoducho 
dostupné služby v celej EÚ, 
ktoré uľahčujú zapojenie sa 
a čerpanie prostriedkov z tých-
to rámcových programov.

pre výskum vyvinula EK efektívne me-
chanizmy, aby skoordinovala európsky 
výskum a zjednodušila prípravu a rea-
lizáciu projektov. 

 Tie kombinujú súkromné (prie-
mysel) a verejné zdroje (7. RP, národ-
né financovanie), aby podporili európs-
ky výskum. Pre európske konzorciá 
(združenia partnerov za účelom rieše-
nia projektu) umožňuje 7. RP získať fi-
nancie na riešenie problémov výskumu 
a vývoja technológií, ktoré sa zameria-
vajú na aplikácie takmer pre všetky 
technologické oblasti. 

 Jeho roz-
počet je 3,6 mld. eur. Z programu sa 
finančne podporujú aktivity na podpo-
ru podnikania, zavádzania nových 
technológií, transferu know-how a poz-
natkov, na vytváranie a spoluprácu 
klastrov so zameraním sa na malé 
a stredné podniky. 

V ostatnom období 
sa kladie dôraz na spoluprácu so súk-
romným sektorom a na vyváranie súk-
romno-verejných partnerstiev - tzv. 
Spoločných technologických iniciatív 
(JTI).

   Od roku 2007 existuje nový Rámco-
vý program na podporu konkurencie-
schopnosti a inovácií (CIP).

cifickú oblasť s názvom 

. V rámci tejto oblasti podporuje 
EK tzv. subkontraktačný výskum, ktorý 
vykonávajú výskumné organizácie. Je-
ho výsledky využívajú MSP, prípadne 
asociácie MSP. Úlohou NCP je šíriť in-
formácie všeobecného a špecifického 
charakteru k otázkam 7. RP, ako aj 
k ďalším vedecko-výskumným, techno-
logickým a inovačným programom EÚ. 
V spolupráci s EK a APVV má za úlohu 
organizovať a aktívne sa zúčastňovať 
informačných dní, seminárov, work-
shopov a konferencií, vrátane prezen-
tovania danej priority. Tiež má infor-
movať vedeckú obec, resp. potenciál-
nych žiadateľov za príslušnú prioritu, 
o aktuálnych výzvach a možnostiach 
zapojenia sa do výziev a 7. RP, posky-
tovať poradenstvo v oblasti vyhľadáva-
nia partnerov pri zapájaní sa sloven-
ských subjektov do projektov 7. RP.  
Národnou kontaktnou osobou (NCP) je 
Ing. Ivan Filus, vedúci sekcie výskum. 

   Podporné aktivity v oblasti výskumu  
nadväzujú na spoluprácu s národnými 
kontaktnými bodmi pre 7. RP (NCP)
a zameriavajú sa na: rozširovanie 
informácií, zvyšovanie povedomia 
o 7. RP a organizáciu podujatí 
(informačné dni, semináre, školenia 

a workshopy);  identifikáciu výskum-

no-vývojových potrieb;  hľadanie 
adekvátnych partnerov pre výskumné 

projekty; propagáciu ponúk zahra-
ničných konzorcií (partnerstvo zo sie-

te EEN); prepájanie výskumnej
a priemyselnej základne vrátane 
podpory vytvárania verejno-súkrom-

ných partnerstiev (PPP); zvýšenie 
účasti slovenských firiem (najmä 
MSP), univerzít a výskumných ústavov 
v európskych programoch výskumu; 

podporu prípravy a implementáciu 
projektov 7. RP.

Výskum v pro-
spech malých a stredných podnikov 
(MSP)

Ďalšie služby Enterprise 
Europe Network v oblasti 7. RP 

- 

-
-

- 

-  

- 

- 
 

   Tieto služby sú dostupné pre spoloč-
nosti všetkých veľkostí (bez ohľadu 
na to, či pôsobia vo výrobe alebo v po-
skytovaní služieb), pre výskumné inšti-
túcie, univerzity, technologické a pod-
nikateľské centrá či inovačné rozvojové 
agentúry. Ďalšou významnou úlohou 
Enterprise Europe Network je spolupo-
dieľať sa na šírení výsledkov výskumu 
a vývoja, ktoré vlastnia slovenské 
organizácie, do krajín EÚ, a tak podpo-
rovať komercializáciu slovenského 
výskumu, rozvoj medzinárodnej ino-
vačnej spolupráce a zvyšovať konku-
rencieschopnosť slovenskej 
výskumno-vývojovej základne.

Rámcové programy EÚ

   Už od 80. rokov využíva Európska 
komisia (EK) tzv. Rámcové programy 
(RP) na podporu koordinovaného úsilia 
v niektorých strategických oblastiach 
hospodárstva EÚ. Jedným z najdlhšie 
fungujúcich je rámcový program 
pre výskum, vývoj technológií a de-
monštračné aktivity (v súčasnosti pre-
bieha Siedmy rámcový program, ktorý 
je naplánovaný na obdobie rokov 2007 
až 2013 s rozpočtom 50,5 mld. eur). 
V priebehu viac ako tridsiatich rokov 
realizácie rámcových programov 

   Národná podpora pre rámcové prog-
ramy sa organizuje prostredníctvom 
tzv. národných kontaktných osôb (Na-
tional Contact Points - NCP). Pre 7. RP 
je týmto bodom Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja (APVV) a pre CIP 
Ministerstvo hospodárstva SR a Minis-
terstvo financií SR. 

 pre špe-

Od mája 2009 pô-
sobí Enterprise Europe Network ako 
národný kontaktný bod (NCP)
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 SLOVENSKO AKO VÝSKUMNO - VÝVOJOVÁ LOKALITA 
 - v blízkej budúcnosti
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podpora podnikania

   

   Kľúčovým prvkom v ťažkých obdo-
biach je vzdelávanie, podpora a rozvoj 
talentov, rozvoj ľudských zdrojov 
a tvorba kultúry podniku, ktorá sa zak-
ladá na učení a nepretržitom vzdelá-
vaní (celoživotnom vzdelávaní). 
O tomto kľúčovom faktore hovorí aj 
J. K. Liker - svetovo známy autor best-
selleru Toyota Way, ktorý viac ako 20 
rokov pozorne sledoval túto firmu. 

   V súčasnom období mnohé podniky 
hľadajú rôzne opatrenia a možnosti 
ako prežiť obdobie krízy. Kríza neobišla 
ani Toyotu. Podľa Likera Toyota kladie 
silný dôraz na dve základné aktivity:

    investuje do ľudí (podporuje talen-
ty, podporuje rozvoj zamestnancov 
tým, že ich vzdeláva aj v čase krízy 
o detailnom procese výroby automobi-
lov a vylepšovaní postupov, 
   

    vracia sa späť k chápaniu základov 
stratégie Kaizen (neustále zlepšovanie) 
a celého firemného výrobného systé-
mu.

   Tieto dva základné prvky sú v súčas-
nosti pod väčším drobnohľadom v celej 
firme, ktorá podľa slov Likera, vyjde 
z krízy ešte silnejšia, než bola doteraz.

   

 

Výskum a vývoj spolu 
so vzdelávaním a podporou 
inovácií tvoria konkurencie-
schopný komplexný balík, kto-
rý posúva hranice možností. 
Umožňuje neustály rast a sta-
bilitu v podnikateľskom pros-
tredí aj v ťažkých obdobiach. 

-

-

Kvalitný svetový výskum a vývoj 
je výsledkom vzdelanej pracovnej 
sily, vzdelaného národa a schop-
nosti ďalej udržiavať a vylepšovať 
túto prestížnu oblasť.

mysel, energetický priemysel a ďalšie.
Slovensko sa vďaka týmto priemysel-
ným odvetviam a kvalitným ľudským 
potenciálom zaradilo medzi krajiny, 
ktoré dokážu byť vysoko produktívne, 
schopné učiť sa novým technológiám 
a metódam a zároveň byť pripravené 
na zaradenie sa do vyšších úrovní aj 
v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

   Slovenské priemyselné prostredie 
dokázalo zvládnuť náročné úlohy 
v priemyselných odvetviach, ako je 
automobilový, elektrotechnický, stro-
jársky či IKT priemysel. Stalo sa inves-
tičnou destináciou pre svetové firmy, 
ako sú: Volkswagen, PSA Peugeot 
Citroën, Kia Motors, Sony, Samsung, 
Johnson Controls, Faurecia, GetragFord 
Transmission, US Steel, Valeo, Lear 
Corporation, Mobis, ZF Sachs, ON 
Semiconductor, Bosch, Hella, Conti-
nental, IBM, Dell, Ness, HP, T-Systems, 
Lenovo, Siemens, Leoni, Hansol, 
Visteon a mnohé ďalšie. 

   V tejto fáze Slovensko naberá nové 
smerovanie a cieľ - byť výskumno-
vývojovou krajinou a krajinou s nový-
mi typmi investícií. 

 

   V súčasnosti registrujeme rastúci 
záujem etablovaných investorov o in-
vestičné stimuly pre výskum a vývoj. 
Tento trend hovorí o príprave investo-
rov na ďalšiu fázu - zavádzanie výs-
kumu a vývoja. Dodávatelia budú 
v budúcnosti viac integrovaní v proce-
soch vývoja nových technológií, systé-
mov a komponentov. Výrazne budú 
podporovať inovačné aktivity pri vývoji 
komponentov, čím sa bude zvyšovať 
hodnota celého reťazca. Dodávatelia sú 
stále viac nútení poskytovať nielen ho-
tové výrobky, ale aj služby spojené 
s výskumom, vývojom, inžinieringom  
a so schopnosťou inovovať. 

Snahou je, aby 
Slovensko dokázalo poskytnúť in-
vestorom vhodné a konkurenčné 
prostredie pre dlhodobý rozvoj 
a rast s vysoko kvalifikovanou 
pracovnou silou.

Controls, ON Semiconductor, Krauss-
Maffei, Leoni, Saufer Danfoss, Hanil 
E-Hwa, Muehlbauer, Siemens, Dell, 
Ness, Power-One, Continental, BSH,  
Alcatel-Lucent, Knott, Elastogran, 
US Steel a ďalšie.

   Hlavné výhody Slovenska ako poten-
ciálnej destinácie pre investície typu 
výskum/vývoj môžeme zhrnúť do tých-
to bodov:

   Slovensko sa v procese transformá-
cie zaradilo medzi krajiny s význam-
ným vplyvom najmä v automobilovom 
a elektrotechnickom priemysle. Tento 
rast zaznamenalo najmä príchodom 
silných svetových automobilových 
a elektrotechnických spoločností, ktoré 
pritiahli aj svojich dodávateľov. Tak sa 
výrazne zvýšila kvalita a celá dodáva-
teľská sieť na Slovensku. Tento trend 
budúceho výraznejšieho rozvoja je vi-
diteľný aj v iných priemyselných od-
vetviach ako napr. IKT, strojársky prie-  

   Slovensko sa ako malá krajina 
bude orientovať na výskumno-
vývojové centrá typu regionálne 
alebo lokálne centrá na podporu 
etablovanej výroby alebo montáže 
so zameraním sa na aplikovaný 
výskum a vývoj v oblasti zlepšo-
vania procesov. Naša krajina už dnes 
disponuje niekoľkými výskumno-
vývojovými centrami firiem Johnson

    vybudovaná domáca výskumno-
vývojová sieť, ktorá sa skladá z univer-
zitných výskumných pracovísk, výs-
kumných ústavov a inštitúcií a praco-
vísk Slovenskej akadémie vied,
   

    rozvíjajúca sa sieť výskumno-vývo-
jových centier a laboratórií v podnika-
teľskej sfére,

    rastúci záujem etablovaných inves-
torov o informácie o podmienkach in-
vestovania do výskumu a vývoja na 
Slovensku,

   dobrá geografická poloha, prepo-
jenie západnej Európy s Ukrajinou 
a Ruskom,

    prítomnosť zahraničných R&D 
centier,

   konkurenčné náklady na vysoko-
kvalifikovanú pracovnú silu, efektívnosť 
nákladov,

   ekonomická a politická stabilita 
v regióne,

   euromena,

    zavádzanie Lean Principles, Kaizen,

    podpora zo strany vlády pre budo-
vanie vedomostnej spoločnosti,

    rastúca spolupráca vedeckej sféry 
s podnikateľskou sférou,

    prítomnosť middle-tech a high-tech 
priemyslu,

  dostupnosť vedcov, inžinierov a di-
zajnérov,

    vybudovaná dodávateľská základ-
ňa,

    potenciál pre rozvoj, Slovensko – 
centrum R&D v rámci Central and East 
Europe.

-

-

-

 -

-

 -

- 

 -

-

-

-

-

 - 

-

-



TRANSFER   december/2009
17

podpora podnikania

   Investície nového typu sú ďalším 
z cieľov slovenského investičného 
prostredia pre prilákanie zahraničných 
investorov. Slovenská vláda na svojom 
rokovaní dňa 10. júna 2009 schválila 
vládny dokument 

, kde sa hovorí 
o výraznejšej úlohe a aktivite Slovens-
kej agentúry pre rozvoj investícií a ob-
chodu (SARIO) ako aj o ostatných 
zainteresovaných organizáciách a inšti-
túciách. 

   

    investície do výskumu a vývoja, 
budovania technologických centier,

    investície do energetiky a obnovi-
teľných zdrojov energie,

    investície do medicínskych techno-
lógií,

    investície do welfare & care projek-
tov,

    investície do mikroelektroniky 
a elektrotechniky,

    investície do logistických centier,

   investície do IKT,

    investície do high-tech, inovácií 
a R&D v automobilovom priemysle 

„Koncepcia riade-
nia prílevu zahraničných investícií 
v kontexte globálnej finančnej 
a hospodárskej krízy“

Agentúra SARIO má záu-
jem naplniť definované ciele 
v Koncepcii a podporovať prílev 
nových typov investícií, ako sú:

-

-

-

-

-

-

 -

-

(eco-friendly cars, electric cars, eco-
innovation), nových materiálov,

   investície do biotechnológií a far-
maceutického priemyslu,

    investície do leteckého priemyslu,

    investície do revitalizácie brown-
fieldov.

   SARIO je v súčasnosti kľúčovým hrá-
čom pri podpore zahraničných investí-
cií. Kladie dôraz na podnikateľskú sféru 
a komunikáciu s podnikateľmi. V oblas-
ti podpory investícií do výskumu a vý-
voja sa zamerala v prvej fáze na iden-
tifikáciu a mapovanie výskumno-vývo-
jového prostredia na Slovensku. Ďal-
ším krokom bolo priame oslovovanie 
a komunikácia s etablovanými inves-
tormi a ich informovanie o možných in-
vestičných stimuloch pre technologické 
centrá a výskum a vývoj ako aj oslovo-
vanie vybraných R&D firiem v zahrani-
čí. Pripravujeme 

   Na podporu investícií do výskumu 
a vývoja na Slovensku je možné získať 
finančné prostriedky z viacerých zdro-
jov:

    investičná pomoc (zákon č. 561 
/2007 Z. z. o investičnej pomoci) 
pre budovanie technologických cen-   

- 

-

-

intenzívnejší mar-
keting v zahraničí a promotion Slo-
venska ako „emerging R&D loca-
tion“ v strednej a východnej 
Európe.     

-

tier na Slovensku,

    investičné stimuly pre výskum 
a vývoj podľa nového zákona č. 185/ 
2009 Z. z. o stimuloch pre výskum 
a vývoj,

    7. rámcový program EÚ pre výs-
kum a technický rozvoj,

    štrukturálne fondy EÚ,

    národné granty (Agentúra na pod-
poru výskumu a vývoja - APVV),

    ostatné programy a schémy 
na poskytovanie pomoci (priamej aj 
nepriamej).

   Prilákanie zahraničných investícií 
do výskumu a vývoja nie je krátkodo-
bá záležitosť. Výskum a vývoj je dokla-
dom určitej úrovne a prestíže krajiny. 
Identifikujeme záujem investorov 
o oblasť výskumu a vývoja v SR. Ko-
nečné rozhodnutia investorov sa nero-
dia ľahko, hlavne v čase globálnej fi-
nančnej a hospodárskej krízy. Budova-
nie výskumno-vývojových, inovačných 
a technologických kapacít je základom 
pre budúcnosť a udržateľnosť. Slová 
prezidenta Nemeckého združenia auto-
mobilového priemyslu, Matthiasa Wiss-
manna, to len potvrdzujú: 

(VDA Auto Annual Report 2009).

-

-

-

-

-

„ ...inno-
vation and investing in research 
and development provide the foun-
dations for a successful future.“ 
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vzdelávanie v podnikaní

 ELEKTRONICKÉ PODNIKANIE  

 

   E-podnikanie (e-business) 
je oblasť informatiky, ktorá za-
hŕňa procesy a vzťahy medzi 
obchodnými partnermi, spolu-
pracovníkmi a finálnymi zákaz-
níkmi prostredníctvom elektro-
nických médií. Tieto procesy 
a vzťahy obsahujú elektronickú 
výmenu informácií, produktov, 
služieb a vykonávanie finanč-
ných transakcií.

Active Corp. (Ask). Zároveň existuje 
množstvo vertikálnych vyhľadávačov 
špecializovaných na určitú tematiku 
(napr. pracovné miesta, nehnuteľnosti, 
zábava a iné oblasti). 

   Efektívny spôsob ako osloviť veľký 
počet nových potenciálnych zákazní-
kov, ktorí majú záujem o služby a vý-
robky podniku s internetovým sídlom 
(web site) poskytuje optimalizácia pre 
internetové vyhľadávače. Má priniesť 
sídlu dlhodobo rastúcu cielenú návš-
tevnosť a zvýšiť celkový zisk z predaja 
tovarov alebo služieb ponúkaných 
na ňom. 

Vyhľadávanie vychádza zo skúsenos-
ti, že viac ako 70% používateľov klikne 
vo výsledkoch vyhľadávania na prvý až 
tretí odkaz v poradí. Ak internetové 
sídlo dosiahne pri vyhľadávaní tieto po-
zície, môže značne zvýšiť svoju cielenú 
návštevnosť a osloviť veľký počet no-
vých potencionálnych zákazníkov. Pod-
ľa Jupiter Research (september 2005): 

V súčasnosti je 
optimalizácia pre internetové vyhľadá-
vače nevyhnutnosťou najmä kvôli neu-
stálemu rýchlemu rastu internetovej 
konkurencie.

Optimalizáciou pre interne-
tové vyhľadávače (Search Engine Opti-
mization – SEO) sa chápe súbor postu-
pov, ktoré slúžia na dosiahnutie vyso-
kých pozícií vo výsledkoch vyhľadáva-
nia na zvolené kľúčové slová, ktoré pri-
nášajú internetovému sídlu najrele-
vantnejších návštevníkov a najvyššie 
tržby.

"Celosvetovo sú vyhľadávače druhým 
najčastejším zdrojom návštev vedúcich 
k úspešným online konverziám náv-
števníka na zákazníka." 

   

    ak pozície odkazov podniku vo vy-
hľadávačoch po čase klesnú alebo ich 
prekoná konkurencia, nízke náklady 
na posilnenie optimalizácie.

    – sú to  
činnosti a služby, ktoré podporujú pre-
daj produktov a služieb prostredníc-
tvom e-médií finálnym spotrebiteľom 
alebo iným podnikom. Nevyžaduje si 
fyzickú existenciu predajných priesto-
rov ani priamy styk predávajúceho 
a kupujúceho. V porovnaní s nákupom 
v tradičnom obchode poskytuje zákaz-
níkovi pridanú hodnotu širšou ponu-
kou, rýchlejší prehľad o konkurenčných 
produktoch, ich cenách a možnostiach 
úspor a úsporu času. Je to vzťah B2C, 
t. j. - obchodný vzťah medzi podnikom 
a spotrebiteľom na virtuálnom trhu. 
Zahrňuje:

   - spočíva vo vytváraní 
stratégií a techník uplatnených na in-
ternete, aby podporovali on-line mar-
ketingové ciele podniku. Tieto ciele za-
hrňujú: cielené usmerňovanie premáv-
ky v sieti (traffic) na internetové sídlo 
podniku a vytváranie želanej reakcie 
u zákazníkov. Techniky zahrňujú stra-
tégie kľúčových slov v rôznych vyhľa-
dávačoch, informačné vestníky a letá-
ky, reklamné bannery, recipročné linky, 
online propagáciu, umiestňovanie 
obsahu, vývoj online obrázkov, straté-
gie e-mailovej reklamy a ďalšie inter-
aktívne funkcie,   

    – vlastný nákup tovarov 
a služieb kupujúcim.

-

Elektronický obchod

E-obchod (e-Commerce)

- e-marketing  

- e-nákup

   Prístup záujemcov ku konkrétnym 
aplikáciám e-podnikania, ich potenciál-
nych zákazníkov, sa uskutočňuje pros-
tredníctvom internetových vyhľadáva-
čov. V podnikaní v oblasti internetových 
vyhľadávačov na rozsiahle hypertexto-
vé vyhľadávanie dominujú spoločnosti 
Google Inc. (Google), Yahoo! Inc. 
(Yahoo!), Microsoft Corp. (Bing), Inter-

   Na základe prehľadu vzťahov medzi 
subjektmi podnikania v podmienkach 
komunikácie, spôsobu organizácie 
a uskutočňovania týchto vzťahov sa 
rozlišujú tieto hlavné aplikácie e-pod-
nikania:

  
sa zakladá na vzťahu podnikov 

a finálnych spotrebiteľov, t. j. B2C 
v činnostiach e-nákupu a e-predaja, 

sa zakladá na vzťahu medzi 
dvomi podnikmi, ktoré si medzi sebou 
elektronicky vymieňajú obchodné do-
kumenty a ďalšie údaje t. j. B2B,

sa zakladá na vzťahoch B2B, 
prípadne B2C a B2G, ale ide o súčas-
né vzťahy medzi viacerými obchodný-
mi partnermi v prostredí špeciálnych 
internetových aplikácií,

sa za-
kladá na vzťahoch B2B, pričom ide 
o vzťahy medzi dodávateľmi a odbera-
teľmi v sieti, ktorá je jednotne riadená 
ako celok,

   
predstavujú vzdelávacie služby 

sprístupnené cez internet, ktorých vý-
hodou je nezávislosť od miesta a času. 
Záujemcovia o ne sa môžu venovať sa-
moštúdiu vtedy a tam, kedy a kde im to 
najviac vyhovuje. Obsah vzdelávania je 
sprístupnený záujemcom prostredníc-
tvom systému na riadenie vzdelávania 
(LMS - Learning Management System).

 - elektronický obchod (e-Commer-
ce) 

   - elektronické zásobovanie (e-Pro-
curement)  

   - elektronické trhovisko (e-Market-
place) 

   - riadenie dodávateľských reťazcov 
(Supply Chain Management – SCM) 
s väzbou na metódy vyspelého pláno-
vania a rozvrhovania (Advanced 
Planning and Scheduling – APS) 

- elektronické vzdelávanie (e-Lear-
ning) 

Výhody optimalizácie 
vyhľadávačov

-

-

-

-

-

-

 

    možnosť dlhodobo oslovovať veľký 
počet nových relevantných návštevní-
kov internetového sídla podniku,

    výborné cielenie na cieľovú skupinu 
zákazníkov, o ktorých má podnik 
záujem,

    dlhodobým efektom optimalizácie 
je, že odkazy podniku si budú udržia-
vať svoje pozície niekoľko mesiacov,

    z dlhodobého hľadiska nízke nákla-
dy, lebo podnik neplatí za žiadne pre-
kliky na svoj odkaz,

    zlepšenie pozície odkazov podniku 

vo všetkých vyhľadávačoch,

    možnosť efektívneho vyhodnotenia 
výsledkov optimalizácie vyhľadávača,
  

   Maloobchodný predaj (vzťah 
B2C)

- samostatného e-obchodu (e-Shop),

- účasti v e-obchodnom centre (e-
Mall)

- e-trhoviska

 je možné realizovať formami: 

   
keď si organizácia buduje infraštruk-
túru e-obchodu sama, realizuje sa ob-
chodný vzťah 1 predávajúceho a 1 ku-
pujúceho,

   
, kde základné infraštruktúrne 

funkcie (vyhľadávanie, garantovaná 
platobná metóda,...) dodáva tretia 
strana, ale spôsob predaja si organizá-
cia realizuje sama, napr.: atlas.cz 
alebo obchody.cz. Realizuje sa obchod-
ný vzťah N predávajúcich a 1 kupujú-
ceho,

   , kde je tvorcom a často 
aj prevádzkovateľom trhoviska tretia
strana, ktorá umožňuje realizovať pre-
dávajúcim a kupujúcim mnohostranné 
obchodné transakcie. Predávajúci 
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a kupujúci platia za služby e-trhoviska 
poplatky jeho prevádzkovateľovi. Rea-
lizuje sa obchodný vzťah N predávajú-
cich a M kupujúcich.

   Významnou súčasťou e-predaja je 

Využíva pritom jedinečnú interaktív-
nosť internetu, poskytovanie okamži-
tých odpovedí návštevníkom interneto-
vého sídla a vyžadovanie ich reakcií. 
Prepájajú sa v ňom technická stránka 
internetu (návrh a vývoj internetových 
stránok) s kreatívnymi stránkami (pro-
pagácia a predaj).

je forma internetového 
marketingu, ktorého cieľom je propa-
gácia internetových sídel organizácií 
zvýšením ich viditeľnosti vo výsledných 
stránkach vyhľadaných internetovým 
vyhľadávačom prostredníctvom:

    plateného umiestňovania na inter-
netové sídlo s vysokou návštevnosťou, 

    kontextovej reklamy na vysoko 
navštevovanom internetovom sídle a

    platenej inklúzie podniku do vy-
hľadávacieho indexu internetového 
sídla prevádzkovateľa vyhľadávača. 
Medzi najvýznamnejšie internetové 
vyhľadávače s programami SEM s glo-
bálnou pôsobnosťou patria: Google, 
Yahoo!, Bing a Ask.com.

   Základné stavebné prvky e-obchodu 
sú aktívne aplikácie e-obchodu prepo-
jené na dátabázy ERP systémov ob-
chodnej spoločnosti. Pre obchodné 
transakcie sú 

Pre administrátora e-obchodu 
je dôležitá prehľadná, intuitívna 
a rýchla administrácia katalógu a jed-
notlivých produktov, ako aj optimalizá-
cia všetkých faktorov súvisiacich 
s obsahom a štruktúrou obchodu, kto-
ré zabezpečujú dobrú viditeľnosť 
obchodu vo výsledkoch vyhľadávania 
všetkých hlavných internetových ma-
joritných vyhľadávačov (optimalizácia 
SEO ON-PAGE). E-obchod poskytuje 
rozvinuté kastomizačné a personali-
začné funkcie, pretože prevádzkovateľ 
aplikácie e-obchodu nepozná dosta-
točne potreby možných používateľov 
stránky a nechce ich odradiť, alebo 
stratiť „jedným kliknutím“.

   umožňujú 
používateľovi na základe deklarova-
ných preferencií 
   - zmeniť vzhľad aplikácie (farebné sché-
my, rozmiestnenie údajov),
   - zmeniť obsah aplikácie (napr. definova-
ním rozsahu poskytovaných informácií o vý-
robkoch od výrobcu),
   - poslať linku známemu (formulár na od-
poručenie zvoleného tovaru e-mailom),
   - prispôsobenie produktovej stránky 
pre tlač. 

 

internetový marketing (e-Marketing). 

   Internetový marketing na báze 
vyhľadávačov (SEM – Search Engi-
ne Marketing) 

-

-

-

typické pevné ceny pro-
duktov. 

Kastomizačné funkcie 

   Personalizačné funkcie umožňujú 
predkladať používateľovi iba relevantné 
informácie na základe jeho spoznania 
pomocou rôznych metód.

   Variabilitu systému e-obchodu za-
bezpečuje množstvo prídavných 
modulov a funkčností. Medzi najžiada-
nejšie patria:
   - porovnávanie technických parametrov 
tovarov,
   - filtrovanie tovaru zvolenými kritériami,
   - prispôsobenie parametov individuálnym 
požiadavkám,
   - implementácia najčastejšie používaných 
platobných modulov (v SR napr. Tatrapay, 
Sporopay, Uniplatba, ePlatbyVUB, Quatro 
alebo Cetelem),
   - hodnotenie tovaru užívateľmi,
   - interaktívny poradca pri nákupe s edito-
vateľným textom pre jednotlivé kategórie 
katalógu a tiež pre každý tovar osobitne,
   - „strážny pes“ – e-mailová notifikácia zá-
kazníka pri poklese ceny tovaru pod nasta-
venú hranicu,
   - zoznam želaní zákazníka (wishlist) – 
osobný zoznam tovarov registrovaného uží-
vateľa,
   - cudzojazyčné verzie,
   - správa bannerov a reklamných plôch,
   - správa ankiet,
   - vestník (newsletter).

   Zároveň však musí:
   - dodržať všeobecné bezpečnostné me-
chanizmy dostupnosti a spoľahlivosti apliká-
cií,
   - zabezpečiť prístupnosť aplikácií – apliká-
cia nemá používateľovi (ani telesne postih-
nutému) klásť žiadne prekážky pri jej použí-
vaní,
   - zabezpečiť použiteľnosť aplikácie, aby 
sa v nej používateľ vedel rýchlo zorientovať, 
intuitívne pochopil jej ovládanie a aby v ňom 
zanechala dobrý dojem.

   Dôležitý je spôsob prepojenia apliká-
cií e-obchodu (on-line, off-line) 
s ostatnými systémami softvéru ERP 
a riešenie spôsobu ukončenia predaj-
ného dňa.

okrem iného dodržiava tieto pravidlá:
   - úplné a pravdivé informácie o prevádz-
kovateľovi internetového obchodu (IČO 
a sídlo obchodníka, kontakty na zodpovedné 
osoby a pod.),
   - úplné a pravdivé informácie o tovare, 
príp. službe a cenách vrátane poplatkov,
   - plné a pravdivé informácie o procese 
objednávania, dodacích podmienkach a spô-
sobe vybavenia objednávky (spôsob dodania 
tovaru, príp. služby, cena za dopravu, mož-
nosti platenia,...),
   - spôsob a podmienky uplatnenia rekla-
mácie tovaru, príp. služby,
   - spôsob ďalšej komunikácie so zákazní-
kom (e-mail, telefón,...).

   SAEC vznikla v roku 1998 ako reak-
cia na formovanie sa problematiky 
právne záväznej elektronickej komuni-
kácie a na potrebu chrániť záujmy 
elektronicky obchodujúcich subjektov.
V súčasnosti sa zameriava hlavne na:
   - propagáciu a podporu zavádzania všet-
kých foriem e-obchodu v SR,
   - tvorbu fóra výmeny názorov medzi inšti-
túciami súkromného a verejného sektora 
za účelom zistenia potrieb a stanovenia cie-
ľov v oblasti e-obchodu a na podporu priro-
dzenej trhovej regulácie vývoja v tejto 
oblasti.

   Pôsobivým príkladom bohatých funk-
cií e-obchodu je 

- jedné-
ho z priekopníkov e-obchodu. Ponúka 
svojim návštevníkom nielen možnosti 
nákupu širokého sortimentu spotrebi-
teľských tovarov, účasti v zákazníckych 
a návštevníckych komunitách, ale aj 
v podnikateľských programoch: 
   - predaj vlastných produktov na Amazo-
ne, 
   - využívanie vykonávacích služieb Amazo-
nu nadväzujúcich na vlastný predaj cez 
Amazon (vybavovanie objednávok, sklado-
vanie, balenie, dopravu predaných výrobkov 
spotrebiteľom),
   - možnosť rýchle si vybudovať vlastný 
e-obchod s bohatou paletou kastomizačných 
služieb, propagačných funkcií, funkcií riade-
nia zásob a predaja na internetovom sídle 
Amazonu,
   - možnosť realizovať zákaznícke platby 
cez platobný systém Amazonu alebo profe-
sionálnu reklamu svojich produktov cez jeho 
internetové sídlo pod osvedčenou značkou 
„Powered By Amazon“,
   - možnosť využívať ako asociovaný part-
ner výhody špeciálnych ponúk od veľkých 
obchodných partnerov Amazonu (doprava 
zásielok od FedEx, webhosting a správa in-
ternetových domén od Bulk Register).

   Tieto platené služby pre asociova-
ných partnerov doplňuje ponuka webo-
vých seminárov, diskusných fór, video-
tutoriálov a príručiek typu „ako na to“ 
zameraných na prevzatie overených 
úspešných postupov, na zvýšenie 
ich kvalifikácie, a tým aj úspeš-
nosti v e-obchode.

internetové sídlo 
spoločnosti Amazon.com Inc.  

   O ďalších možnostiach e-podnikania 
sa dočítate v budúcom čísle Transferu. 

   Slovenskou autoritou pre oblasť 
elektronického obchodu 

, ktorá stanovuje certi-
fikačné pravidlá pre e-obchody. Sú vy-
tvorené na základe platných zákonov – 
najmä Smernice Európskeho parla-
mentu a Rady pre elektronický obchod, 
občianskeho zákonníka, zákona o elek-
tronickom obchode, zákona na ochranu 
spotrebiteľa a certifikačných pravidiel 
v krajinách EÚ. Certifikácia je proces 
hodnotenia internetového obchodu, 
ktorý je v prípade úspešného zavŕšenia 
potvrdený vydaním certifikátu 

. Pre zákazníkov internetových 
obchodov je to záruka a zároveň závä-
zok internetového obchodníka, že spĺ-
ňa základné pravidlá bezpečného 
a bezproblémového nákupu stanovené
certifikačnými pravidlami. Obchodník 

je Slovenská 
asociácia pre elektronický obchod 
(SAEC -Slovak Association for Electro-
nic Commerce)

„Certi-
fikovaný obchod SAEC – Bezpečný 
nákup“
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 FINANČNÉ INŽINIERSTVO
 - autor hypotekárnej i svetovej finančnej krízy 21. storočia
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Svetová finančná kríza, ktorá 
začala v auguste 2007 a Slo-
vensko zasiahla na jeseň 2008, 
má svoje korene a živnú pôdu 
vo vede – matematickej tech-
nológii a konkrétne v jej sub-
systéme.

aj dnes, a tým i hospodársky rast, sú-
viseli s rastom spotreby v USA. Ukáza-
lo sa, že táto ekonomika a jej spotreba 
stoja na obrovskom nekrytom úvere - 
na virtuálnych, v skutočnosti neexistu-
júcich peniazoch. 

   Hypotéka je zástavné právo na neh-
nuteľnosť. Po založení nehnuteľnosti 
v prospech banky, banka dlžníkom 
poskytne úver. Úver a peniaze emito-
vané do obehu sú bezpečné - úver je 
krytý reálnym majetkom. Tak tomu 
bolo do konca 20. storočia. Vtedy ban-
ky poskytovali úvery do hodnoty 50% 
nehnuteľnosti. Do začiatku 90. rokov 
20. storočia boli hypotečný úver a emi-
tované peniaze kryté a nikdy nedošlo 
k ich znehodnoteniu. Potom nastal 
masový nástup nových derivátových 
bankových a poistných produktov, 
sprevádzaný agresivitou bánk, aby zís-
kali podiel na tomto vysoko ziskovom 
a dovtedy bezpečnom trhu. Prudko sa 
začali znižovať bezpečnostné paramet-
re hypotekárnych úverov. Niektoré 
banky dávali hypotekárne úvery nad 
100% hodnoty nehnuteľnosti (tzv. 
americké hypotéky), kde výšku čerpa-
nia úveru určovala hodnota zaručenej 
nehnuteľnosti. Najrizikovejších z nich 
sa banky zbavili. Prostredníctvom výs-
tupov finančného inžinierstva tieto „za-
balili“ do derivátových produktov, 
a potom ich predávali ziskuchtivým 
klientom v obrovských množstvách. 
Výnos z nich bol vyšší ako v tom čase 
extrémne nízky úrok v bankách.
 

   Matematici pri rozvoji finančného in-
žinierstva prišli s konštukciou finanč-
ných produktov, ktorá maximalizovala 
zisky bánk. Nebrali ohľad na reálnu 
hodnotu základného podkladového 
aktíva a jeho vývoj a spolu s úplnou 
ignoráciou efektívnej kontroly boli prí-
činou spustenia najväčšej svetovej fi-
nančnej krízy za posledných 75 rokov.

   Krízu zapríčinili a spustili tzv. subpri-
me hypotéky. Ide o produkt, kde pros-
tredníctvom čísla tzv. 

(úverová kvalita bankového 
klienta), sa hodnotí každý občan USA 
z hľadiska jeho schopnosti splácania 
úverov a zachytia sa všetky jeho úve-

Finančne bezpečné klasické 
hypotéky 

Prečo došlo ku kolapsu? 

Prime a subprime hypotéky

Credit score 
number 

rové a platobné záväzky v celoštátnom 
registri. Osobám sa prideľuje credit 
score number v rozmedzí 0,3 – 0,9. 
Hodnota 0,7 – 0,72 oddeľuje prvotried-
nych a načas platiacich dlžníkov od 
tých, ktorí majú so splácaním finanč-
ných záväzkov občasné, trvalejšie 
alebo trvalé problémy. Register povin-
ne poskytuje toto číslo všetkým opráv-
neným finančným organizáciám. Prvá 
skupina prvotriednych dlžníkov sa 
označuje ako  a získa najnižšie 
úrokové sadzby, zatiaľ čo druhá ako 

(jej úroky sú vyššie). Pos-
kytnuté hypotečné úvery sa podľa uve-
dených skupín označujú ako 

prime

subprime 

prime hy-
potekárne úvery a subprime hypote-
kárne úvery.

   Nie každý vedecký poznatok a jeho 
aplikácia do praxe sú pozitívne. Vysky-
tujú sa aj deštrukčné objavy - ak chce 
nimi ich objaviteľ škodiť všetkým, ktorí 
nepoznajú ich negatívnu podstatu, 
účinky a následky. Takouto časťou fi-
nančného inžinierstva bola konštrukcia 
viacerých derivátových finančných pro-
duktov vyššieho ako 1. rádu. Preniesla 
riziká finančnej straty z majiteľa pri-
márnych rizikových aktív (spravidla 
bánk) na ich nového kupca (nevzdela-
ného v tejto oblasti).

   Sú to produkty bánk, poisťovní alebo 
brokerských finančných firiem, ktoré 
sa vydávajú na primárne zabezpečenie 
sa voči riziku. Možno ich použiť bez 
problémov vyvolávania finančných kríz 
pre všetky základné druhy podklado-
vých aktív (akcie, dlhopisy, meny a ko-
modity). Na rozdiel od nich už 

, vrátane synterických 
finančných derivátov (zložené produk-
ty - kombinácia viacerých druhov deri-
vátov druhého a vyššieho rádu) túto 
vlastnosť nemajú. 

Verejne to 
povedala začiatkom augusta 2007 
francúzska banka Banque Nacional de 
Paris americkej brokerskej firme Bear 
Stearns. Oznámila, že jej ponuku 
na nákup „balíčka“ 2,2 mld. USD ta-
kýchto produktov odmieta, pretože 
jeho reálna finančná hodnota sa nedá 
vyčísliť. Všetci, ktorí s týmito druhmi 
derivátov (konkrétne s tzv. subprime 
hypotekárnymi derivátmi a im podob-
nými produktmi) pracovali, vedeli, že 
balíček má nulovú hodnotu. Týmto 
oznámením začala najväčšia svetová 
finančná kríza od roku 1933. 

   Mnohí vysokí politici a slabí ekonó-
movia u nás ešte v októbri 2008 samo-
ľúbo prehlasovali, že sa to nedotkne 
ich vnútorne silných ekonomík. O me-
siac spolu s ďalšími ekonomikami za-
čali prudko padať česká aj slovenská. 
Dôvodom bola zásadná zmena sveto-
vého finančného systému. Svetová 
spotreba pred približne 30 rokmi, ako

Finančné deriváty 1. rádu

deriváty 
vyššieho stupňa

Ich vnútorná hod-
nota sa často nedá vyčísliť. 

Subprime hypotekárna kríza

derivátové 
produkty druhého a vyššieho stupňa 
a na ich poistenie proti prípadnej stra-
te formou derivátových produktov.

   Jej zárodky vznikli začiatkom 80. ro-
kov 20. storočia, keď sa prudko zvýšili 
úrokové sadzby v USA na úroveň 20% 
p. a. Dlhodobejšie by takáto úroveň 
negatívne poznamenala stavebníctvo 
a trh s nehnuteľnosťami v USA a ten 
by sa stal pre väčšinu ekonomicky čin-
ného obyvateľstva finančne nedostup-
ným. S riešením prišla brokerská firma 
Salomon Brothers, ktorá zostrojila 
derivátový produkt. Ten presúval riziko 
vysokých úrokov do budúcna, pričom 
počítal s poklesom úrokov. Vtedy začal 
masový rozvoj finančného inžinierstva, 
ktorý sa zameriaval na 

 
Ich masové rozširovanie začalo v dru-
hej polovici 90. rokov 20. storočia 
a vrcholilo pred začiatkom spustenia 
svetovej finančnej krízy v rokoch 2004 
až 2006. Brokerské firmy a banky vte-
dy vytvárali rôzne fondy, náplňou kto-
rých bolo vytvárať a umiestňovať na fi-
nančných trhoch derivátové produkty. 
Ich podkladovými aktívami boli často 
vysoko rizikové úvery bánk. Predávali 
ich ako prvotriednu kvalitu klientom 
doma v USA a v zahraničí. Smutne 
preslávenými fondmi, ktoré to všetko 
spustili, sú dva od firmy Bear Stearns: 
Bear Stearns High-Grade Structured 
Credit Fund a Bear Stearns High-Grade 
Structured Credit Strategies Enhanced 
Leverage Master Fund. Ich materská 
firma 16. júla 2007 zistila, že namies-
to proklamovanej hodnoty ich majet-
ku vo výške 3,2 mld. USD, je ich hod-
nota prakticky nulová. Majitelia podie-
lov v týchto fondoch prišli o celý ma-
jetok.
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Ako vznikla subprime kríza? postihol subprime lenders. Po nich zos-
tali miliardové škody a ich akcionári 
prišli o celú hodnotu akcií. Uvedené 
firmy mali ešte v roku 2007 mnohode-
siatok miliardové hodnoty a viaceré 
z nich patrili medzi 500 najväčích fi-
riem v USA. Krach na jar a v lete 2008 
zasiahol i obrovské finančné inštitúcie 
– v USA, Veľkej Británii, SRN a v ďal-
ších štátoch. Značne poklesli akciové 
trhy na celom svete a vznikli obrovské 
straty pre všetkých, ktorí majú uložené 
peniaze v skoro všetkých investičných 
a penzijných fondoch a fondoch život-
ného kapitálového poistenia.

   Krízu subprime hypoték naviac pre-
hĺbil a urýchlil priebeh existujúceho 
hospodárskeho cyklu. Uvedený systém 
v USA fungoval úspešne bezkrízovo 
a vysoko ziskovo do doby, kým ceny 
domov v USA rástli a výška úrokov bo-
la na extrémne nízkej úrovni (roky 
2003 – 2005). Tým vyvolávala dopyt 
po lacných úveroch a viedla k vzniku 
tzv. „hypotekárnej bubliny“. Jej pods-
tatou bol nadmerný dopyt po domoch 
kvôli lacným zdrojom, to viedlo k rastu 
cien domov v USA 5 rokov po sebe, 
každým rokom o cca 20% (analógia 
v SR). To znamenalo, že hodnota ma-
jetku dlžníka neustále rástla a ten mal 
zdroje na splátky úveru a na vysokú 
vlastnú spotrebu. Tento stav zapríčinil 
vtedajší šéf FED Alan Greenspan, ktorý 
sa často označuje ako Mr. Bubble (pán 
Bublina). Ak by ako šéf FED ovplyvnil 
ním riadený Výbor pre voľný trh k zvý-
šeniu úrokových sadzieb v USA, hypo-
tečná a potom celosvetová finančná 
kríza by jednoducho nevznikli. Nemali 
by k tomu podmienky. Hypotekárna 
bublina a na nej postavený vznik 

a predaj derivátových hypotekárnych 
produktov sa obrovsky rozšírili najmä 
v rokoch 2003 – 2005. Ak by boli vyš-
šie úrokové sadzby, nedošlo by k to-
muto mamutiemu rozsahu uvedených 
toxických derivátových produktov.

Prečo až taký rozsah krízy?

nosy pre veriteľa, ktorý má namiesto 
cenného pariera podstatne bezcennejší 
(ak niektorí zo všetkých dlžníkov splá-
cajú a len niektorí nie) alebo úplne 
bezcenný (ak nespláca nik z dlžníkov). 
Práve preto sa produkt označuje 

 a jeho toxicita zostane stálou až do 
konca jeho splatnosti. Ak 

 (v USA časté 
prípady), primárny dlžník už naozaj 
nikdy nebude splácať svoj dlh, nemá 
z čoho - „ninja“. Tieto javy začali byť 
v USA masovými od jari a pokračujú. 
K ich prehĺbeniu naviac prispelo zvýše-
nie úrokov z 1% na 5% v rokoch 2005 
a 2006. To vyvolalo zvýšenie splátok 
úrokov u hypotekárnych úverov.  Viac 
ako 50% zo všetkých poskytnutých  
úverov malo pohyblivú úrokovú sadzbu 
s viazanosťou na 1 rok. Po uplynutí 1 
roka sa úrokové sadzby a splátky úro-
kov zvýšili o 100 – 300% podľa bonity 
klienta, čo urýchlilo proces. V roku 
2009 k tomu prispela rastúca a obrovs-
ká nezamestnanosť v USA. Prime dlžní-
ci prestali splácať, stali sa z nich sub-
prime dlžníci. Z toho vyplynula hypo-
tekárna a úverová kríza (banky nema-
jú za čo poskytovať úvery, keď im dlž-
níci nesplácajú). Takýchto toxických 
derivátových produktov je veľa aj 
v iných oblastiach - CMO (collateralised 
mortgage obligation), CDO (collaterali-
sed debt obligation), LBO (Leverage 
buyout obligation), deriváty na štu-
dentské pôžičky, na pôžičky na leasing 
áut, výrobných hál, atď. Ich množstvu 
a objemom zodpovedá rozsah dnešnej 
krízy. Nik kompetentný z USA nechce 
povedať ich výšku, preto celá kríza je  
silnejšia a trvá dlhšie.

toxic-
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dôjde k draž-
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   Americké banky v honbe za vysoký-
mi ziskmi prideľovali hypotekárne úve-
ry ľuďom, ktorí by ich nikdy nedostali. 
Základné bankové pravidlá sa masívne 
porušovali. V odbornej literatúre tento 
postup dostal názov podľa japonskej 
hračky „ninja“. To znamená, že tieto 
úvery sa poskytovali ľuďom, pre kto-
rých platilo: 

(bezdomovci bez pracovného 
príjmu, nezamestnaní, bez majetku). 

   V USA fungoval systém prideľovania 
hypotekárnych úverov inak ako v Euró-
pe. Hlavnú úlohu hrali realitní makléri, 
ktorí hľadali akékoľvek osoby na čerpa-
nie úveru. Za to získavali vysoké proví-
zie. Marketingovo to v USA zvládli 
na výbornú. Systém procesu tvorby 
a predaja týchto produktov v USA má 
oproti bankovej Európe viaceré organi-
začné a inštitucionálne odlišnosti, kto-
ré žiaľ nahrávali kríze. S uzatvorenou 
zmluvou (aj chybne vyplnenou) bežali 
makléri do sprostredkovateľskej fi-
nančnej organizácie (tzv. subprime 
lenders), ktorá túto čiastku zaplatila. 
Pre seba si stiahla zisk a šla sa ďalej 
financovať k prvotriednym primárnym 
financovateľom – najvýznamnejším 
bankám doma i vo svete alebo v USA 
hlavne štátom sponzorovaným inštitú-
ciám. Tieto banky a inštitúcie im buď  
požičali financie z vlastných voľných 
zdrojov, alebo financovanie zaistili for-
mou emisie dlhopisov (za odmenu), 
pričom dané emisie boli často kryté 
úplne bezcennými hypotékami. Robili 
to aj prostredníctvom špecializovanej 
organizácie, ktorá bola oprávnená 
k emisii derivátových produktov na tie-
to podkladové aktíva. Objemy emisií 
išli do biliónov USD. Ďalším stupňom 
rozšírenia a nakazenia svetového fi-
nančného systému bolo poisťovanie 
týchto produktov voči ich insolventnos-
ti poisťovacími spoločnosťami. Potom 
tieto poistené alebo nepoistené derivá-
tové produkty predávali banky a iní fi-
nanční sprostredkovatelia inštitucionál-
nym i drobným súkromným investo-
rom v USA a aj po celom svete. Tak sa 
dostali do portfólií bánk v Európe, kto-
ré ich často „posúvali“ za províziu z ich 
predaja vo forme najrôznejšie zame-
raných investičných fondov ich klien-
tom. Tí ich majú v majetku doteraz, 
vrátane mnohých Slovákov, pričom 
mnohí z nich dodnes o tom nevedia. 
Marketingovo ide o absolútne „super“ 
riešenie. Žiaľ, pri zlyhaní celého systé-
mu, ako sme ho zažili i sami, sú straty 
k tomu adekvátne. Keď všetko „pras-
klo“, ukázalo sa, že mnohé uvedené 
produkty sú bezcenné. Krach najprv 

„No income, no job, no 
assets“ 

Ako sa rozširovala? 

Prečo toxické produkty?

   Preto, že ich proklamovaná emisná 
hodnota je vysoká a ich reálna hodno-
ta je výrazne nižšia až úplne nulová. 
Hodnota derivátového hypotečného 
produktu sa stane nulovou vtedy, keď 
zanikne podkladové aktívum, na zákla-
de ktorého bol daný derivát skonštru-
ovaný. V tomto prípade založená neh-
nuteľnosť a splátky dlžníka k nej. Ako 
k tomu dôjde a došlo? Spadnú ceny 
domov, ako je tomu teraz v USA, čím 
sa hodnota podkladového aktíva stáva 
nižšou. Ak sa k tomu pridá výpadok 
splátok úveru dlžníka, výsledok je jas-
ný: Žiadne splátky, a tým i žiadne vý-

   K súčasnej finančnej kríze a jej glo-
bálnemu rozsahu a rozšíreniu došlo 
preto, že žiaden z použitých deriváto-
vých produktov na tieto riziká nebol 
pripravený a skonštruovaný. Namiesto 
ziskov pre ich posledných majiteľov ich 
naopak pripravil o všetky peniaze, 
ktoré vložili do nákupu týchto toxic-
kých finančných produktov.

Zarobil niekto na kríze?

   Áno, boli a sú takí - tí, ktorí poznali 
podstatu a prejavy týchto produktov 
a nikdy ich nekúpili. Konzervatívnejší 
vybrali v roku 2007 všetky svoje pe-
niaze z akciových trhov a nakúpili 1 - 2 
ročné štátne dlhopisy, alebo ich vložili 
do spoľahlivých bánk na termínovaný 
vklad na 1 – 2 roky. Teraz bohatnú 
druhý raz, keď za ne za polovicu 
a menej nakupujú akcie prvotriednych 
svetových firiem (mnohé sú finančne 
úplne zdravé v čase globálneho a pa-
nického poklesu trhov spadli 
o 60 i viac percent).
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STU a štrukturálne fondy

   Projekt sa rieši v rámci OP VaV 
v prioritnej osi 2 Podpora výskumu 
a vývoja a v opatrení 2.1 Podpora sietí 
excelentných pracovísk výskumu a vý-
voja ako pilierov rozvoja regiónu 
a podpora nadregionálnej spolupráce.

 CENTRUM PRE VÝVOJ A APLIKÁCIU PROGRESÍVNYCH
 DIAGNOSTICKÝCH METÓD V PROCESOCH SPRACOVANIA
 KOVOVÝCH A NEKOVOVÝCH MATERIÁLOV

     univerzálneho trhacieho stroja 
na štandardizované a neštandardné 
mechanické skúšky širokého spektra 
materiálov,
       spektrálneho analyzátora na me-
ranie impedačných a modulárnych 
spektier nekovových materiálov,
       rotačného viskozimetra pre reo-
logické merania materiálov na báze po-
lymérnych látok, 
      aparatúry na meranie striedavej 
konduktivity nekovových materiálov 
pri zvýšených teplotách, 
       vulkanografu na hodnotenie špe-
cifických parametrov v technologickom 
procese.  

- 

-

-

-

-

 

   Tento článok vznikol vďaka podpore 
v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt 

Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych 
diagnostických metód v procesoch 

spracovania kovových a nekovových 
materiálov, ITMS 26220120014, 

spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja.

Kontakt na zodpovedného riešiteľa: 
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom 
v Trnave
J. Bottu 25, 917 24 Trnava 
e-mail: jozef.janovec@stuba.sk  

Podporujeme výskumné aktivity 
na Slovensku

- nanočastice Al O2 3

- austenitic-
ká oceľ

- analýza 
rozhrania 
oceľ a Al 
zliatina

- pracovisko prípravy vzoriek

         - vysokorozlišovací transmisný
                             elektrónový mikroskop

O projekte 

Aktivity projektu

   Projekt sa zameriava na vybudovanie 
moderného dynamického centra exce-
lentných analytických metód, ktoré 
využívajú súčasné najmodernejšie poz-
natky interakcie elektrónového a lase-
rového zväzku s hmotou, špičkové de-
tekčné systémy s vysokou citlivosťou, 
moderné mechanické postupy a sledo-
vania elektrických a neelektrických ve-
ličín. Zameriava sa tiež na hodnotenie 
špecifických vlastností progresívnych 
kovových a nekovových materiálov, 
ktoré sa pripravujú najmodernejšími 
technologickými postupmi. Projekt je 
v zhode s vecnou prioritou Dlhodobého 
zámeru štátnej vednej a technickej po-
litiky do roku 2015 – Progresívne ma-
teriály a technológie. Projekt prispeje 
k skvalitneniu vzdelávacieho procesu, 
popularizácii vedy a skvalitneniu výs-
kumnej infraštruktúry v trnavskom re-
gióne. Projekt má priamu väzbu na Slo-
vensko a Európsky výskumný priestor.

   vypracovanie pravidiel fungovania 
CE v štruktúrach univerzity a Materiá-
lovotechnologickej fakulty,

    zabezpečenie trvalej udržateľnosti 
rozvoja CE,

    akreditovanie jednotlivých analy-
tických postupov,

    prilákanie stredoškolskej mládeže 
k štúdiu technických odborov, ktoré 
sa orientujú na materiály,

    obstaranie a inštalácia: 
      vysokorozlišovacieho riadkovacie-
ho elektrónového mikroskopu s detek-
tormi EDS, WDS a EBSD s príslušens-
tvom prípravy vzoriek,
       laserového konfokálneho mikros-
kopu na vytváranie 3D povrchových 
máp a na identifikáciu anorganických 
a organických látok v povrchových 
vrstvách,
       inštrumentovaného kyvadlového 
kladiva s dynamickým optickým sníma-
ním procesov deformácie, 
      

-

-

-

-

-
-

-

-

 

 

Ciele projektu

    vybudovať moderné diagnostické 
centrum hodnotenia vlastností kovo-
vých a nekovových materiálov,

    vypracovať nové postupy a metodi-
ky zameriavajúce sa na využitie mo-
derných analytických prístrojov na zis-
ťovanie štruktúrnych, mechanických 
a elektrických vlastností materiálov 
v procese ich výroby,

    vytvoriť excelentné centrum prípra-
vy doktorandov študijných odborov 
Materiály a Strojárske technológie 
a materiály,

    spopularizovať výsledky výskumu 
stredoškolskej technickej komunite tak, 
aby sa získali kvalitní uchádzači 
o vysokoškolské technické študijné 
programy,

    vytvoriť nové výskumné pracovné 
miesta a vytvoriť podmienky na návrat 
špičkových mladých odborníkov zo za-
hraničia,

    participovať na spoločných medzi-
národných projektoch so zameraním sa 
na vývoj a výskum nových typov ma-
teriálov, aby sa zvýšila produktivita 
technologických procesov, biomedicíns-
kych aplikácií, zvýšila sa bezpečnosť 
energetických systémov a znížila 
sa energetická náročnosť 
produkčných systémov.

-

-

-

-

-

-



TRANSFER   december/2009
23

STU a štrukturálne fondy

   Projekt sa rieši v rámci OP VaV v pri-
oritnej osi 2 Podpora výskumu a vývo-
ja a v opatrení 2.1 Podpora sietí exce-
lentných pracovísk výskumu a vývoja 
ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 
nadregionálnej spolupráce. 

O projekte a jeho aktivitách 

-

 -

-

-

-

    Projekt sa zameriava na:

    vypracovanie interných pravidiel 
fungovania CE, 

   definovanie základných dlhodobých 
smerov rozvoja CE,

    obstaranie a inštaláciu strojov, 
prístrojov, príslušenstva a náradia,

    uvedenie pilotnej prevádzky strojo-
vej a prístrojovej základne CE,

    obstaranie a inštaláciu softvéru CE 
a uvedenie jeho pilotnej prevádzky.

Kontakt na zodpovedného riešiteľa:
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom 
v Trnave
J. Bottu 25, 917 24 Trnava 
e-mail: jozef.peterka@stuba.sk 

 

 CENTRUM EXCELENTNOSTI
 5-OSOVÉHO OBRÁBANIA

Univerzálny sústruh CTX alpha 500
Stroj sa bude využívať na výskum technologických 
možností CNC sústruženia s protivretenom. 

Ultraprecízne 
obrábacie centrum 
- Ultrasonic 20 linear
Stroj sa bude využívať 
na výskum technologic-
kých možností 5-osové-
ho a ultrazvukového 
obrábania.

Univerzálne 5-osové
obrábacie centrum
HSC 105 linear

Stroj sa bude využívať 
na výskum technologic-
kých možností 5-osové-
ho, HSC a HSM  
obrábania.

   Tento článok vznikol vďaka podpore 
v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt 

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania, 
ITMS 26220120013, spolufinancovaný 

zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja.

Podporujeme výskumné aktivity 
na Slovensku

základného výskumu a teórie rezania 
(theory of cutting) materiálov,

zamerané na využitie nielen mechanic-
kej energie na oddeľovanie materiálu 
pri obrábaní, ale tiež energií lasera 
a ultrazvuku na obrábanie ťažkoobro-
biteľných materiálov,

(Computer 
Aided) technológiami ako CAD - 
CADesign, CAM - CAManufacturing, 
CNC – Computer Numerical Control, 
CAE - CAEngineering a CAIns 
CAInspection. 

výskum všetkých spôsobov a stra-
tégií 5-osového obrábania nastavova-
ním prerušovaného a kontinuálneho 
CNC frézovania tvarových plôch,

výskum HSC CNC frézovania a sús-
truženia komplexných tvarových plôch,

   výskum CNC ultrazvukového a la-
serového obrábania tzv. ťažkoobrobi-
teľných materiálov,

   výskum využívania CA technológií 
v reťazci CAD/CAM/CNC/CAQ.

    

   

   

    

- multienergetické metódy obrábania

- kombináciou s CA 

Výstupy projektu
 
   V centre excelentnosti budeme 
schopní realizovať:

- 

-

 -

- 

   Projekt sa rieši v rámci OP VaV v pri-
oritnej osi 4 Podpora výskumu a vývo-
ja v Bratislavskom kraji a v opatrení 
4.1 Podpora sietí excelentných praco-
vísk výskumu a vývoja ako pilierov 
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.

O projekte 

Fakulta chemickej a potravi-
nárskej technológie, Fakulta elektro-
techniky a informatiky, Strojnícka fa-
kulta a Stavebná fakulta.

   
   Do projektu sa zapojili štyri fakulty 
Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave: 

 NÁRODNÉ CENTRUM 
 PRE VÝSKUM A APLIKÁCIE 
 OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 

STU a integrovať vedecké tímy, ktoré 
sa zameriavajú na nové, ekologicky 
prijateľné obnoviteľné zdroje energie. 
Tiež zvýšiť kvalitu výskumno-vývojové-
ho a technologicko-inovačného poten-
ciálu STU, ako aj odstrániť nekoordino-
vanosť výskumu v tejto oblasti. Cen-
trum zároveň zvýši konkurencieschop-
nosť a úspešnosť STU v rámci medzi-
národného výskumu. 

výkonnou výpočtovou technikou. 
   
   Centrum poskytne svoje poradenské 
služby všetkým malým a stredným 
podnikateľom, ktorí prejavia 
záujem o využívanie obnoviteľ-
ných zdrojov energie. 

Kontakt na zodpovedného riešiteľa:
doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej techno-
lógie
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
e-mail: ludovit.jelemensky@stuba.sk 

 

   Tento článok vznikol vďaka podpore 
v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt 

Národné centrum pre výskum a aplikácie 
obnoviteľných zdrojov energie,

ITMS 26240120016, spolufinancovaný 
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja.

Podporujeme 
výskumné aktivity 

na Slovensku
Ciele projektu

   Cieľom je zvýšiť výskumný potenciál 

Špecifické ciele projektu

   -

-

   - 

 

    

zosieťovať špičkové vedecké tímy 
vytvorením centra a súčasne zabezpe-
čiť jeho dlhodobú udržateľnosť,

dovybaviť výskumno-vzdelávacie 
kolektívy v centre excelentnosti špič-
kovými prístrojmi,

dovybaviť centrum excelentnosti 

Ciele projektu
   
   Uplatnenie high-technológií 5-osové-
ho obrábania:

   - viacosové obrábanie

- komplexné obrábanie

   - HSM a HSC technológie 

 
 

   

(multi-axis 
machining) na výrobu tvarovo zloži-
tých plôch (FFS - Free Form Surfaces),

 (complex 
machining), sústreďuje sa na viaceré 
metódy obrábania - frézovanie, sús-
truženie (turning), vŕtanie (drilling) 
do jedného technologického celku,

HSM – 
High Speed Machining a HSC – High 
Speed Cutting na ekonomické obrába-
nie, ktoré sa zakladá na výsledkoch 
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 PODPORA BUDOVANIA CENTRA EXCELENTNOSTI 
 PRE SMART TECHNOLÓGIE, SYSTÉMY A SLUŽBY

   Tento článok vznikol vďaka podpore 
v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt 

Podpora budovania centra excelentnosti 
pre smart technológie, systémy a služby, 

ITMS 26240120005, spolufinancovaný 
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja.

Kontakt na zodpovedného riešiteľa: 
doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
e-mail: robert.redhammer@stuba.sk  

Podporujeme výskumné aktivity 
na Slovensku

Smart
 - nové riešenia

s vysokou hodnotou

O projekte

Smart - nové riešenia s vyso-
kou hodnotou

   Projekt reaguje na súčasné a budúce 
potreby hospodárstva a spoločnosti 
v oblasti aplikovanej informatiky a jej 
dopadov premysleným a cieleným in-
vestovaním do špecifických technoló-
gií. Súčasne reflektuje výnimočný výs-
kumný potenciál Bratislavského kraja 
v tomto výskume. Výsledky projektu 
budú slúžiť ako etalón aj pre iné uni-
verzity na Slovensku.

   Smart - špecifická črta - spoločný 
menovateľ pre aplikácie, technologické 
riešenia, systémy a služby, ktoré sú 
strategicky vybrané tak, aby sa odrazil 
ich pozitívny dopad na spoločnosť. 

   Riešenia a technológie, ktoré „zapa-
dajú“ medzi tzv. „smart“, pridávajú in-
teligenciu strojom a zariadeniam. Tie 
vyhodnocujú merané veličiny s ohľa-
dom na informácie, ktoré požaduje 
užívateľ - človek. Napomáhajú rozum-
ne filtrovať množstvá informácií tak, 
aby sa človeku - používateľovi - dostali 
len tie, ktoré požaduje, alebo s veľmi 
vysokou pravdepodobnosťou potrebu-
je. 
   
   Takéto smart technológie, systémy či 
služby prinášajú priame výhody a zlep-
šenia v oblasti kvality života, ochrany 
zdravia, diagnostiky chorôb, monitoro-
vania a ochrany životného prostredia, 
znečistenia ovzdušia a vôd, optimali-
zácie prevádzok chemických, strojných 
a iných zariadení.   

Ciele projektu

 -

-

 -

 -

Aktivity projektu

-

-

-

-

-

-

   koncentrovať špičkové výskumno-
vzdelávacie kolektívy smart technoló-
gií, systémov a služieb v Bratislavskom 
kraji,

    skvalitniť technickú infraštruktúru 
výskumu a vývoja smart technológií, 
systémov a služieb vrátane moderni-
zácie IKT infraštruktúry,

   zefektívniť transfer know-how me-
dzi akademickou a priemyselnou sfé-
rou v oblasti smart technológií, systé-
mov a služieb,

   zvýšiť integráciu do medzinárodnej 
spolupráce vo výskume a vývoji 
v oblasti smart technológií, systémov 
a služieb.

    koncentrácia špičkových výskum-
no–vzdelávacích kolektívov prierezo-
vou integráciou pracovísk a zavedenie 
manažérskeho riadenia za účelom 
efektívnej koordinácie smart technoló-
gií, systémov a služieb,

 skvalitnenie a vybudovanie tech-
nickej infraštruktúry vrátane moderni-
zácie IKT pre:

         fyzickú vrstvu – vývoj senzorov 
a ich integrácia v smart systémoch,

         systémovú vrstvu – automati-
začné, senzorické a komunikačné sys-
témy,

         informačnú vrstvu – spracova-
nie a prezentácia informačných zdro-
jov,

 podpora vzdelávania a transferu 
know-how v oblasti smart technológií, 
systémov a služieb do praxe s dôra- 

   

   

zom na prezentáciu nových poznatkov 
a na výchovu a rekvalifikáciu technic-
kej inteligencie,

 zvýšenie integrácie do medzinárod-
nej spolupráce,

 prezentácia potenciálu centra 
v medzinárodnom meradle,

 koordinovanie prístupu k jednotli-
vým výzvam na podávanie projektov.

   

   

   

-

-

-

Výstupy projektu

Partneri projektu

Hlavný partner
Slovenská technická univerzita 

v Bratislave
Vazovova 5

812 43 Bratislava
www.stuba.sk

Partner 1
Medzinárodné laserové centrum

Ilkovičova 3
841 04 Bratislava

www.ilc.sk

Partner 2
Slovenská akadémia vied

Ústav informatiky 
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava
www.ui.sav.sk

   -

- 

-

-

-

 projekt skvalitní existujúcu technic-
kú infraštruktúru, čím významne pod-
porí kvalitatívny rast pracovníkov, ktorí 
garantujú prípravu technickej inteli-
gencie a jej uplatnenie v praxi, 

   projekt zefektívni koordinovanosť 
jednotlivých aktivít zapojených praco-
vísk a so zlepšenou technickou infra-
štruktúrou a rastúcim ľudským poten-
ciálom vytvorí predpoklady pre inten-
zívnejšie zapojenie sa do medzinárod-
nej spolupráce (nové projekty 7. RP 
a projekty bilaterálnej spolupráce), 

    projektom sa vyškolia doktorandi, 
ktorí sa zapoja do výskumu a zároveň 
sa prispeje k novým poznatkom 
v oblasti smart technológií, systémov 
a služieb s ich publikovaním v recenzo-
vaných vedeckých časopisoch,

   projekt prispeje k transferu nových 
poznatkov do praxe, čo umožní inova-
tívnym slovenským firmám konkurovať 
v medzinárodnom meradle,

    projekt prispeje k trvalo 
udržateľnému rozvoju SR.
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STU a štrukturálne fondy

 CENTRUM EXCELENTNOSTI 
 INTEGROVANEJ PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY ÚZEMIA

   Projekt sa rieši v rámci OP VaV v pri-
oritnej osi 4 Podpora výskumu a vývo-
ja v Bratislavskom kraji a v opatrení 
4.1 Podpora sietí excelentných praco-
vísk výskumu a vývoja ako pilierov 
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.

Voda - živel, ktorý dáva všetko...

...ale všetko môže aj vziať. 

Preto zvýšme účasť vedy a techniky na celkovom rozvoji SR 
v oblasti protipovodňovej ochrany.

a prispieť k zvýšeniu konkurencie-
schopnosti ekonomiky,

    ochrániť životné prostredie a zlep-
šiť kvalitu života,

    vytvoriť nové pracovné miesta,

    zlepšiť podmienky výskumného 
a vzdelávacieho procesu na STU ako aj 
u partnerov projektu.

    zmena vnímania vedy a techniky 
a ich významu verejnosťou ako fakto-
rov, ktoré podmieňujú hospodársky 
a spoločenský rozvoj krajiny,

    popularizácia vedy a techniky,

    moderné technológie v oblasti pro-
tipovodňovej ochrany, ktoré jednoznač 
ne a viditeľne prezentujú svoj účel,

    ochranu obyvateľstva, majetku 
a životného prostredia pri živelných 
pohromách, využívanie modernej ve-
decko-výskumnej infraštruktúry v súla-
de s environmentálnymi, sociálno-eko-
nomickými a kultúrnymi princípmi tr-
valo udržateľného rozvoja spoločnosti. 

-

-
-

Výstupy projektu

-

-
-

-

   

   Tento článok vznikol vďaka podpore 
v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt 

Centrum excelentnosti integrovanej 
protipovodňovej ochrany územia, 

ITMS 26240120004, spolufinancovaný 
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja.

Podporujeme výskumné aktivity 
na Slovensku

obr.: metóda kriging - mapovanie návrhových 
100-ročných maximálnych denných úhrnov 
zrážok na povodí horného Hrona: 
a = interpolácia momentov teoretického rozdelenia 
GEV 
b = odhad 100-ročných maximálnych denných 
úhrnov zrážok z máp denných úhrnov zrážok 
c = regionálny odhad 100-ročných max. denných 
úhrnov zrážok
d = expertný prístup SHMÚ 

Kontakt na zodpovedného riešiteľa: 
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Stavebná fakulta 
Radlinského 11
813 68 Bratislava
e-mail: peter.dusicka@stuba.sk   

O projekte 

Ciele projektu

-

- 

    Centrum excelentnosti integrovanej 
protipovodňovej ochrany územia 
(CEIPO) je výskumná a vývojová orga-
nizácia, ktorá je zapojená do medziná-
rodnej vedecko-technickej spolupráce 
s pridanou hodnotou pre Európsky 
výskumný priestor. Jej výsledky výs-
kumu a vývoja sa orientujú na hospo-
dársku a spoločenskú prax v SR s prie-
metom do vzdelávania nových výs-
kumných pracovníkov. 

   Impulzom pre vznik projektu bola 
spoločenská potreba zriadenia exce-
lentného vedecko-výskumného praco-
viska, ktoré nadväzuje na doterajšiu 
vedecko-výskumnú odbornú expertíz-
nu a publikačnú činnosť žiadateľa 
a partnerov projektu. Touto cestou sa 
umožní kvalifikovaným výskumníkom 
praktizovať vedeckovýskumné činnosti 
v odboroch hydrologického, hydraulic-
kého, hydro-pedologického a krajinárs-
keho bádania v oblasti protipovodňovej 
ochrany v intravilánnom a v extravi-
lánnom území.

   Výskumný program CEIPO je medzi-
odborový. Je postavený medzi príbuz-
nými disciplínami tak, aby presne rea-
goval na spoločenskú objednávku, kto-
rá je formulovaná v novej vodnej poli-
tike EÚ a SR, a tiež na vznikajúce nové 
prírodné hrozby. Vodná politika sa 
dlhodobo zacieľuje na integrovaný 
manažment vôd a integrovanú ochranu 
pred povodňami. Z tohto dôvodu vý-
skum a činnosti, ktoré vykonávajú od-
borníci v CEIPO, sa zakladajú na vedo-
mostiach o stave a procesoch v hydro-
sfére a pedosfére a tiež na možnos-
tiach, ako im čeliť vo vodnom hospo-
dárstve a staviteľstve. Zvýšená nároč-
nosť na koordináciu takéhoto výskum-
ného programu sa zohľadnila v zložení 
a v štruktúre aktivít centra a jeho 
experimentálneho vybavenia.

    podporiť a zvýšiť kvalitu vedecko-
výskumného centra excelentnosti s dô-
razom na strategickú oblasť integrova-
nej protipovodňovej ochrany územia,

   skvalitniť infraštruktúru univerzity 

   Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, Ústav hydrológie SAV 
a Prírodovedecká fakulta UK (partneri 
projektu) budú po ukončení aktivít 
projektu dbať na udržateľnosť výsled-
kov projektu z finančného aj z pre-
vádzkového hľadiska. Po skončení pro-
jektu bude centrum excelentnosti za-
bezpečovať prevádzku jednotlivých sú-
častí a produkciu úžitkov, ktoré prinesú 
realizované aktivity projektu, a to naj-
mä z vlastných zdrojov partnerských 
organizácií centra excelentnosti 
integrovanej protipovodňovej 
ochrany územia.

-
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STU a štrukturálne fondy

 CENTRUM PRE ROZVOJ SÍDELNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 ZNALOSTNEJ EKONOMIKY (SPECTRA+) 
 CENTRUM EXCELENTNOSTI

   Tento článok vznikol vďaka podpore 
v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt 

ITMS 26240120002, 
spolufinancovaný 

zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja.

Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry 
znalostnej ekonomiky, 

Kontakt na zodpovedného riešiteľa: 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
e-mail: maros.finka@stuba.sk  

Podporujeme výskumné aktivity 
na Slovensku

   Aktuálny vývoj sídelnej infraštruktú-
ry v SR výraznou mierou ovplyvňujú 
transformačné procesy. Smerujú od in-
dustriálnej až k znalostne založenej 
spoločnosti. V rozhodujúcej miere pre-
tvárajú vzťah priestorovo-plánovacích 
aktivít, a tiež zabezpečenia sociálnej 
rovnosti. Na jednej strane ide o zmenu 
kvality v disponibilite rozhodujúcich 
ekonomických zdrojov, a na strane 
druhej, o ich prístupnosť. Zdrojmi sa 
stávajú informácie a ich distribúcia, 
ktorá sa neviaže na fyzické štruktúry 
a polohové charakteristiky zdroja 
a užívateľa. Okrem uvoľnenia priesto-
rových väzieb znamenajú tieto procesy 
vznik nových časopriestorových štruk-
túr, ktoré ovládajú životný rytmus 
sídiel. 

„Zodpovednosť za život je neoddeliteľná 
od zodpovednosti za priestor.“

                                         (Spectra, Etika a filozofia, východiská, s. 2)

plývajúci z Princípov udržateľného 
priestorového rozvoja na európskom 
kontinente a z Územnej agendy EÚ. 
Zhodnocuje špecifiká priestoru Európs-
kej Únie – diverzitu a regionálnu iden-
titu v cieľavedomom manažmente kul-
túrneho a prírodného dedičstva. Integ-
ruje rozvojové aspekty (reštrukturali-
zácia, posilnenie štrukturálne slabších 
území, územnej kohézie EÚ), aspekty 
vyváženosti (rovnosť podmienok pre 
život a prácu) a aspekty ochrany 
(ochrana, vytvorenie, zosieťovanie vy-
váženého systému neurbanizovaných 
priestorov a zdravé prostredie pre oby-
vateľov).

   Predmetom činnosti Centra Excelent-
nosti boli v uplynulých dňoch viaceré 
vedecké aj prezentačné aktivity. Spect-
ra, Centrum Excelentnosti a Centrum 
transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, 
evolúcie a politík (CETIP) zorganizovali 
dňa 27. 10. 2009 diskusný seminár 

. Uskutočnil sa pri príležitosti toh-
toročného udelenia Nobelovej ceny 
za ekonómiu profesorke Elinor Ostrom.

„Spoločné vlastníctvo ako optimálny 
režim manažmentu prírodných zdro-
jov“

cich výzvach medzinárodných progra-
mov na podporu vedy a výskumu 
v oblasti priestorového rozvoja 
a priestorového plánovania.

   Projekt Centrum pre rozvoj sídelnej infra-
štruktúry znalostnej ekonomiky sa rieši v rám-
ci OP VaV v prioritnej osi 4 Podpora výskumu 
a vývoja a v opatrení 4.1 Podpora sietí exce-
lentných pracovísk výskumu a vývoja ako pi-
lierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.  

   Začiatkom novembra (2. až 8. 11. 
2009) sa Spectra, Centrum Excelent-
nosti, zúčastnila prezentácie v rámci 
Týždňa vedy a techniky na Slovensku 
2009 v bratislavskej Inchebe. Poduja-
tie bolo organizačnou súčasťou výstavy 
Bibliotéka 2009.

   Jedným z očakávaných výsledkov 
projektu Centrum pre rozvoj sídelnej 
infraštruktúry znalostnej ekonomiky 
(SPECTRA+) je zlepšenie šancí zúčast-
nených pracovísk uspieť v nasledujú- 

   
(vedecko-výskumné centrum v oblasti 
priestorového plánovania) je od mája 
2009 hlavným koordinátorom projek-
tu s názvom - 

. Projekt má 
za cieľ podporiť výskumné aktivity za-

merané na: optimalizáciu infraštruk-
túry osídlenia tvoriaceho životné prost-

redie spoločnosti,  priestorovú opti-
malizáciu ekonomických aktivít z hľa-
diska udržateľnosti rozvoja krajiny 
a tvorbu životného mikroprostredia 
človeka. 

Spectra, Centrum Excelentnosti 

Centrum pre rozvoj 
sídelnej infraštruktúry znalostnej 
ekonomiky (SPECTRA+)

- 

-

   Projekt vytvára organizačnú platfor-
mu k integrácii technologických a pre-
dovšetkým vedeckých kapacít, tech-
nických a prírodovedných poznatkov, 
poznatkov sociálnych a ekonomických 
vied na optimalizáciu sídelnej infra-
štruktúry. Zároveň projekt reflektuje 
hodnotové systémy, nároky a možnosti 
znalostne založenej spoločnosti. Hlav-
ným riešiteľom projektu je Slovenská 
technická univerzita v Bratislave. 
Ďalšími partnermi sú Prognostický 
Ústav SAV, Geogratický Ústav SAV 
a Prírodovedecká fakulta UK.

Strategický cieľ projektu

   Cieľom projektu je posilniť a synergi-
zovať špičkové vedecké kapacity Bra-
tislavského samosprávneho kraja 
(BSK), aby sa optimalizoval udržateľný 
priestorový rozvoj v znalostnej spoloč-
nosti. Špecifická pozornosť sa pritom 
venuje tvorbe know-how vo vednom 
odbore Priestorové plánovanie a trans-
feru tohto know-how do praxe. Odbor 
je v súčasnosti akreditovaný na Ústave 
manažmentu STU. Projekt podporuje 
rozvoj infraštruktúry pre výskum vy-
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.   Detašované pracovisko Ústavu dejín 
a teórie architektúry a obnovy pamia-
tok FA STU v Banskej Štiavnici sa za-
meriava na komplexné ponímanie och-
rany a využívania architektonického 
dedičstva. Má profil experimentálneho 
výskumného a špecializovaného vzde-
lávacieho pracoviska národného a me-
dzinárodného rozmeru. Využíva kultúr-
ne i materiálne hodnoty mesta sveto-
vého kultúrneho a prírodného dedič-
stva UNESCO na výskum, analýzy 
a aplikačné vzdelávacie aktivity - rie-
šenie problémov zachovania svetového 
kultúrneho dedičstva, kultúrnej krajiny 
a environmentálnych súvislostí, a to 
v širokom interdisciplinárnom kontex-
te. Fakulta architektúry STU otvorila 
pravidelnú činnosť tohto pracoviska 
22. mája 2002. Pracovisko sídli v zre-
novovanom meštianskom dome v cen-
tre mestskej pamiatkovej rezervácie. 

   Idea zriadiť pracovisko vznikla v ro-
koch 1983 až 1984 a postupne sa vďa-
ka permanentnej iniciatíve pracovníkov 
a študentov fakulty uskutočnil nielen 
majetkovoprávny prevod objektu do 
správy FA STU, ale súbežne sa organi-
začne, finančne aj materiálne realizo-
vala jeho fyzická záchrana. Dom sa 
stal názornou učebnou pomôckou a ex-
perimentálnym stavebným priestorom 
pre mnohých študentov, kde sa prak-
ticky overovali, skúmali a dokazovali 
pamiatkarsky optimálne postupy 
a technológie obnovy historických sta-
vieb. V máji 2002 Pamiatkový ústav 
v Bratislave udelil STU ako vlastníkovi 
a investorovi obnovy Diplom za zacho-
vanie originality a autenticity pri obno-
ve pamiatok.

   Dnes sú súčasťou pracoviska pred-
náškové a seminárne priestory s kapa-
citou do 40 poslucháčov, projektovo-
ateliérové pracovne pre 25 študentov, 
laboratórium pre digitálnu dokumen-
táciu a simuláciu architektonického de-
dičstva ako aj výstavné priestory. Pra-
covisko má vlastné ubytovacie kapaci-
ty pre 20 účastníkov vzdelávacích po-
dujatí. 

Obsahové zameranie činnosti 
pracoviska:

1. Vzdelávanie v oblasti zachovania a využí-
vania kultúrneho dedičstva, v tom:
- riadne vysokoškolské pre profesiu archi-
tekt (uplatňovaním netradičných foriem 
vzdelávania - blokové sústredenia, worksho-
py a pod.),
- doktorandské a postgraduálne štúdium  

pre profilovú oblasť,
   - celoživotné vzdelávanie pre profesie aj 
iných rezortov dotýkajúce sa alebo pôsobia-
ce akýmkoľvek spôsobom v profilovej oblasti 
(inovačné, špecializačné, rekvalifikačné),
- tréningy trénerov a vzdelávateľov pre iné 
študijné odbory, resp. rezorty, ktoré prichá-
dzajú do kontaktu s kultúrnym dedičstvom,     
   - vzdelávanie a osveta verejnosti (napr. 
letné školy, kurzy a pod.).

2. Budovanie a sprístupňovanie medziná-
rodných vzťahov a spolupráce vo vzdelávaní 
a výskumnej činnosti pre oblasť zachovania 
kultúrneho dedičstva.
 

3. Organizovanie prezentačných a populari-
začných akcií k ochrane a obnove pamiatok 
a historického stavebného fondu – seminá-
rov, konferencií, výstav.

   Pracovisko sa doteraz podieľalo 
na organizácii a riešení 2 medzinárod-
ných projektov v rámci programu 
CULTURE, participovalo na medziná-
rodných workshopoch organizovaných 
Pamiatkovým úradom v Banskej Štiav-
nici v spolupráci s ICOMOS (Internatio-
nal Committee of Monument and Si-
tes), v jeho priestoroch sa konalo via-
cero medzinárodných kolokvií a kon-
ferencií – súčastí medzinárodných pro-
jektov. Pracovisko využívajú na vzde-
lávacie účely aj zahraničné vzdelávacie 
inštitúcie. Využili ho skupiny študentov 
z Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad 
Labem ČR, Univerzity Ion Mincu z Bu-
kurešti a ako účastníci odborných a ve-
deckých podujatí aj ďalší študenti 
a vedeckí pracovníci z Francúzska, 
Španielska, Portugalska, Poľska, Ra-
kúska a ďalších krajín.

podmienky výkonu jeho služieb. Zrea-
lizuje sa komplexná údržba a oprava 
poškodení v dôsledku opotrebovania, 
ako aj technická modernizácia vybave-
nosti pracoviska. Zmodernizujú sa in-
fraštruktúrne siete vykurovania, elek-
trických rozvodov a štruktúrovanej ka-
beláže IKT. Novú vybavenosť dostane 
laboratórium dokumentačnej a simu-
lačnej techniky. Vzniknú nové vyučova-
cie i ubytovacie kapacity, zmodernizo-
vané budovy detašovaného pracoviska 
budú mať opravené obvodové muro-
vané konštrukcie, zmodernizovanú 
vybavenosť hygienických zariadení, 
čím sa zvýši komfort pracovných i uby-
tovacích kapacít. Vytvoria sa kvalitnej-
šie podmienky pre priebeh vzdeláva-
cieho procesu, zdôrazní sa environ-
mentálne a ohľaduplné správanie uni-
verzity k historickému prostrediu mes-
ta Banská Štiavnica a kultúrnym pa-
miatkam. Uvedená aktivita je pokračo-
vaním dlhodobého procesu zvyšovania 
kapacít a modernizácie výučbových 
priestorov FA STU nadväzujúc na pre-
došlé úspešné projekty.

   Dobudovaním detašovaného pracoviska 
v Banskej Štiavnici sa vytvoria lepšie pod-
mienky na podporu integrácie vzdelávacích 
a výskumných kapacít regiónov formou sie-
ťovej spolupráce inštitúcií terciárneho vzde-
lávania, výskumu a prenosu technológií. Ta-
káto koncepcia pracoviska zásadne zvyšuje 
úroveň existujúceho vzdelávacieho a výs-
kumno-vývojového potenciálu univerzity, 
optimalizuje a zefektívňuje jeho štruk-
túry, znásobuje pozitívny imidž uni-

verzity vo verejnosti i v zahraničí. 

 ROZŠÍRENIE DETAŠOVANÉHO PRACO-
 VISKA FA STU V BANSKEJ ŠTIAVNICI  

STU a štrukturálne fondy

   Tento článok vznikol vďaka podpore 
v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt 
Zlepšenie a modernizácia vzdelávacej 

technickej a informačno-komunikačnej 
infraštruktúry pracovísk STU,

ITMS 26250120019, spolufinancovaný 
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja.

Podporujeme 
výskumné aktivity 

na Slovensku

   Detašované pracovisko FA STU 
v Banskej Štiavnici sa počas roka hoj-
ne využíva. Svedčí o tom fakt, že jeho 
kapacita je rezervovaná už na niekoľko 
týždňov vopred. V minulom roku pat-
rilo k najvyťaženejším zariadeniam 
v Banskej Štiavnici. V súčasnosti kapa-
city pracoviska nepostačujú záujmu 
o štúdium v jeho priestoroch, preto sa 
STU rozhodla rozšíriť pracovisko o ďal-
šie priestory - susedný objekt na Rad-
ničnom námestí č. 3, ktorý si vzala do 
dlhodobého prenájmu od mesta. 
Na skvalitnenie pracovných a edukač-
ných podmienok v tomto objekte sa
úspešne uchádzala o financovanie 
prostredníctvom výzvy OP Výskum 
a vývoj. Na základe získanej finančnej 
podpory sa v súčasnosti rozbieha rea-
lizácia 1. etapy adaptácie a moderni-
zácie prenajatého objektu na vzdelá-
vacie a ubytovacie účely, čím sa praco-
visko kapacitne rozšíri a skvalitnia sa



 7. RÁMCOVÝ PROGRAM 
- priorita Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)  

7. RP/aktuálne   výzvy   
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   „Environmentálna bezpečnosť a bla-
ho“ je heslo pracovného programu Životné 
prostredie (vrátane klimatických zmien) 
pre rok 2010. Jeho cieľom je výskumom  
prispieť k hodnoteniu, znižovaniu a predchá-
dzaniu napätia a konfliktov, ktoré vznikajú 
následkom rýchlych zmien životného prost-
redia. Životné prostredie (vrátane klima-
tických zmien) je jednou z desiatich priorít 
7. RP v rámci bloku SPOLUPRÁCA.      

   Cieľom programu je podpora výskumu, 
ktorý sa zameriava na skúmanie vzájom-
ných vzťahov medzi jednotlivými zložkami 
životného prostredia - najmä medzi klímou, 
ekosystémami a ľudskými aktivitami. Podpo-
ruje vývoj nových technológií, nástrojov      
a služieb pre integrované riešenia globál-
nych environmentálnych problémov. Dôraz 
sa kladie na prognózovanie zmien klímy      
a ekosystémov (suchozemských, oceán-
skych), na rozvoj technológií na sledovanie, 
prevenciu a zmierňovanie environmentál-
nych tlakov a rizík, vrátane zdravotných. 

   Na programovacie obdobie siedmich ro-
kov v rámci tohto programu sa na výzvu 
alokovalo 1,80 mld. eur. Projekty sa musia 
ťažiskovo sústreďovať na riešenie environ-
mentálnych problémov na všetkých hierar-
chických úrovniach (globálnej, regionálnej   
a lokálnej) na hodnotenie antropogénnych 
rizík, zmeny klímy, rozvoj environmentál-
nych technológií, životného prostredia         
a zdravia, ako i rozvoj nástrojov pre analýzu 
environmentálnej politiky. 

   Program vytvára priestor pre vedeckú 
(medzinárodnú) spoluprácu medzi vyspelý-
mi, menej vyspelými a rozvojovými krajina-
mi, k zdokonaľovaniu metód monitorovania 
životného prostredia a environmentálnej 
bezpečnosti (GOSS). Zároveň prispieva       
k pochopeniu systému Zeme a problematiky 
trvalej udržateľnosti, a tiež ku koordinova-
nému zhromažďovaniu a vyhodnocovaniu 
údajov pre účely vedy a politiky. Do tohto 
procesu sa snaží zapojiť verejnosť a 
súkromný sektor. 

Aktivity a podaktivity programu:                 

Zmena klímy, znečistenie a riziká            
- Tlak na životné prostredie a klímu      – 
aktivita sa zameriava na rozvoj modelov 
zmeny klímy a hodnotenie ich dopadov od 
globálnej až po lokálnu úroveň a na sledova-
nie tlakov (prírodných a antropogénnych),  
ktoré spôsobujú zmenu klímy a zmenu kva-
lity životného prostredia, vrátane sledovania 
ich dopadov na ekosystémy.                                                           
- Životné prostredie a zdravie                 
- aktivita sa ťažiskovo sústreďuje na podpo-
ru interdisciplinárneho výskumu v oblasti 
vzájomného spolupôsobenia klimatických    
a environmentálnych faktorov na ľudské 
zdravie a na skúmanie dopadu globálnych                                                                                       
zmien na ľudské zdravie s popisom rizík 
(prioritnou skupinou sú zraniteľné populá-
cie).                                                         
- Prírodné riziká                                       
- aktivita sa sústreďuje na rozvoj metód, 
ktoré sa zameriavajú na integrované posu-
dzovanie vzniku prírodných hazardov a rizík. 
V rámci aktivity sa podporuje aj rozvoj ma- 

povania a prognózovania výskytu negatív-
nych prírodných procesov a rozvoj stratégií, 
ktoré sa zameriavajú na prevenciu a zmier-
ňovanie rizík, na vývoj systému včasného 
varovania, na rozvoj informačných systémov 
a systémov rýchlej reakcie.

Udržateľný manažment zdrojov              
- Zachovanie a trvalo udržateľný ma-
nažment človekom vytvorených a prí-
rodných zdrojov a biodiverzity               
– podporujúca aktivita rozvoja: -) nástrojov, 
ktoré zabezpečujú trvalo udržateľné využíva-
nie prírodných zdrojov a zdrojov vytvore-
ných človekom, -) vzorcov udržateľnej spo-
treby a tvorby modelov, ktoré sa zameria-
vajú na ochranu a zachovanie biodiverzity,   
-) inovačných prístupov rozvoja hospodárs-
kych aktivít, ktoré vychádzajú z ekosysté-
mových služieb.                                          
- Riadenie morského prostredia             
– v rámci aktivity sa program zameriava    
na hodnotenie vplyvu ľudských aktivít       
na oceány, moria, zdroje morského prostre-
dia, vrátane znečisťovania, eutrofizácie re-
gionálnych morí a pobrežných oblastí. Pod-
poruje rozvoj konceptov, nástroje podpory 
stratégií trvalo udržateľného využívania mo-
rí, oceánov a ich zdrojov.

Environmentálne technológie                 
- Environmentálne technológie pre sle-
dovanie, simuláciu, prevenciu, zmierňo-
vanie a revitalizáciu životného prostre-
dia                                                           
- aktivita zahŕňa rozvoj technológií, ktoré sa 
zameriavajú na znižovanie dopadu ľudských 
aktivít na životné prostredie. Výskum sa   
sústreďuje predovšetkým na rozvoj techno-
lógií, ktoré zabraňujú vzniku environmentál-
nych rizík, prejavu prirodzených rizík a ha-
zardov, zmene klímy a strate biologickej roz-
manitosti, technológií podpory udržateľnej 
spotreby a produkcie, technológií pre účinné 
využívanie a ochranu zdrojov (technológie, 
ktoré eliminujú znečistenie životného prost-
redia, eliminujú odpady a pod.).                  
- Ochrana, zachovanie a posilnenie kul-
túrneho dedičstva, vrátane životného 
prostredia človeka                                  
– aktivita podporuje rozvoj technológií, kto-
ré sa zameriavajú na obnovu, ochranu, za-
chovanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičs-
tva ako i rozvoj nových stratégií obnovy      
a trvalo udržateľného využívania kultúrnych 
pamiatok. Súčasťou je aj rozvoj modelov     
a nástrojov na vyhodnocovanie rizík a stano-
venie škôd na kultúrnych pamiatkach v dôs-
ledku znečisťovania životného prostredia.      
- Hodnotenie, overovanie a skúšanie 
technológií                                               
– v rámci tejto aktivity sa výskum zameria-
va na posudzovanie rizík a výkonu technoló-
gií, vrátane procesov, služieb a produktov, 
ako i na rozvoj ďalších súvisiacich metód  
(napr. analýza životného cyklu a pod.). Tiež 
sa zameriava na hodnotenie socioekonomic-
kých aspektov environmentálnych technoló-
gií a kvantifikáciu rizík rôznorodých výsku-
mov a skúšobných technológií. 

a oceánov, metódy pre sledovanie ži-
votného prostredia a trvalo udržateľné-
ho rozvoja                                              
– výskum v rámci aktivity sa zameriava     
na rozvoj a integráciu globálnej sústavy po-
zorovania (GEOSS) v oblasti životného pros-
tredia a udržateľného rozvoja. Ide o skvalit-
nenie a doplnenie systému monitorovania ži-
votného prostredia a environmentálnej bez-
pečnosti (GMES), vzájomné prepojenie sys-
témov pozorovaní, riadenie zhromažďovania 
a vyhodnocovania údajov a ostatných infor-
mácií pre modelovanie a predpovedanie 
environmentálnych udalostí, ako sú priro-
dzené riziká, zmena klímy, ohrozenie eko-
systémov, ohrozenie prírodných zdrojov, 
životného prostredia, zdravia a pod.             
- Metódy predvídania a nástroje         
pre hodnotenie udržateľného rozvoja 
zohľadňujúce rôzne mierky pozorovania     
– aktivita sa sústreďuje na rozvoj nástrojov 
pre kvantitatívne posudzovanie prínosov 
environmentálnych politík a na výskum pod-
porujúci konkurencieschopnosť a udržateľný 
rozvoj, vrátane posudzovania trhových a re-
gulačných prístupov. Súčasťou je i hodnote-
nie dopadov súčasných trendov vo výrobe   
a spotrebe a rozvoj stratégií pre minimalizá-
ciu ich negatívnych účinkov. Ide o vypraco-
vávanie modelov, ktoré hodnotia vzťah me-
dzi socioekonomickým rozvojom, životným 
prostredím a spoločnosťou. Aktivita podpo-
ruje aj výskum rozvoja ukazovateľov, ktoré 
posudzujú trvalo udržateľný rozvoj.

   Jednotlivé subaktivity a ich tematické za-
merania sú bližšie špecifikované v rámci pra-
covných programov na príslušné roky. 
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   V súčasnosti okrem hlavnej výzvy FP7-
ENV-2010: Životné prostredie (vrátane kli-
matických zmien) s vyčlenenou sumou 175 
mil. eur sú otvorené viaceré výzvy, ktoré 
obsahujú environmentálnu problematiku. 
Viac informácií nájdete na: www.apvv.sk 
alebo na http://cordis.europa.eu/fp7.

    Európska komisia riadi 7. RP a zabez-
pečuje vyhodnocovanie projektových ná-
vrhov a poskytuje finančné príspevky na rie-
šenie projektov. Podporu účasti Slovenska 
vo všetkých špecifických programoch 7. RP 
zabezpečuje Agentúra na podporu výsku-
mu a vývoja (ďalej len „APVV“). Slúži na to 
sieť podporných štruktúr, ktorú tvoria národ-
né kontaktné osoby a delegáti programo-
vých výborov. APVV ponúka predkladateľom 
projektov možnosť preplatenia nákladov    
na prípravu projektov 7. RP a dofinancova-
nia celkových nákladov projektu 7. RP.      
Do 31. 12. 2009 mali možnosť koordinátori   
a členovia riešiteľského konzorcia uchádzať   
sa o refundáciu nákladov na prípravu projek-
tov 7. RP v rámci výzvy APVV PP7RP 2009. 
APVV bude v roku 2010 vyhlasovať verejné 
výzvy na preplatenie nákladov prípravy pro-
jektov 7. RP, pričom finančné zabezpečenie 
riešenia projektov bude pokrývať až do roku 
2013. O dofinancovanie projektov 7. RP     
sa môžu žiadatelia uchádzať v rámci otvo-
renej výzvy, kde agentúra zabezpečuje 
hodnotenia žiadostí 3-krát ročne. 

Pozorovanie Zeme a nástroje pre hod-
notenie udržateľného rozvoja                 
- Výskumy pre pozorovanie pevniny 


