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- krátke správy o novinkách z vedy             
a výskumu 

- pripravované podujatia

 - STU Scientific, s. r. o. 

- predstavenie TIC ČKD Praha

- rozhovor s riaditeľom TIC ČKD Praha

firmy v inkubátoroch:

- Tactica Management, s. r. o  a AURA a. s., 
Milevsko (TIC ČKD Praha)

- spoločnosť WMS, s. r. o. (UTI STU)

- Medalt (Inkubátor Malacky, n. o.)

- VTP Žilina - Inovačný rozvoj regiónov

 

- podpora IT firiem v Juhomoravskom kraji

- podporené úspešné firmy                
Bender Robotics a OptimSys

- Úrad priemyselného vlastníctva SR 

- Enterprise Europe Network

- Národná agentúra pre rozvoj malého        
a stredného podnikania (NARMSP)

 - úspešný príbeh prenosu poznatkov        
do praxe - KNIHA SK 

- model podnikania     

- informácie o možnostiach medzinárodnej 
spolupráce v oblasti vedy a výskumu  

flash news 

Expertízy zo Slovenskej technickej univerzity

 www.stuba.sk/expertizy

Záujemcom o výskumné expertízne služby zo širokej odbornej verejnosti  
a externým potenciálnym partnerom z praxe pripravila Slovenská technická 
univerzita v Bratislave databázu svojho výskumného potenciálu. 
   
Ak práve hľadáte správnych ľudí na vykonanie expertízy, prípadne si nechcete 
nechať ujsť niektorý z výnimočných výsledkov výskumu na STU, kliknite 
na stránku , kde získate ďalšie informácie.

- Informácie 
  z vedy a výskumu
- Podujatia a konferencie

www.allconferences.com
www.selectscience.net 
www.world-science.net

www.spiritportal.sk 

Ak potrebujete vedieť nové infor-
mácie z vedy a výskumu, prípadne 
aké konferencie sa konajú v naj-
bližšom čase v rôznych vedných 
oblastiach, vyhľadali sme pre vás 
zaujímavé linky:

 Biotechnika 2009
06. 10. 2009 - 08. 10. 2009 

Hannover, Nemecko

www.biotechnica.de

Podujatie prináša možnosť stretnúť 
sa s poprednými biotechnologic-
kými firmami a expertami z tohto 
odboru. 

European Forum for Industrial 
Biotechnology 2009

www.efibforum.com

20. 10. 2009 - 22. 10. 2009
 Lisabon, Portugalsko

Hlavné témy konferencie:
Feedstock for the Biobased Economy 

Policies and Regulations 
Innovation

 
Viac informácií sa dozviete na stránkach 

konferencie: 

Konferencia a výstava 
BIOMASA 2009                       

29. 06. 2009 - 03. 07. 2009
Hamburg, Nemecko

17. európska konferencia a výsta-
va s tematikou biomasy, na ktorej 
by sa mal predstaviť  najnovší vý-
voj v oblasti obnoviteľných zdrojov 
a ich podpora využívania pri výro-
be elektriny, tepla a chladenia.

12TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON TECHNOLOGY 

POLICY AND INNOVATION
13. 07. 2009 - 14. 07. 2009

 Porto, Portugalsko

Tematikou konferencie ICTPI09 sú 
vedecké, technologické a znalostné 
siete a ich centrálna úloha pre vývoj 
dlhodobých stratégií rastu ako reak-
cia na súčasnú finančnú krízu.

www.ictpi09.org.pt

Konferencia eChallenges e-2009
 21. 10. 2009 - 23. 10. 2009

Istanbul, Turecko

Cieľom podujatia je stimulovať rých-
le zavádzanie výsledkov VaV do pra-
xe a otváranie európskeho výskum-
ného priestoru (ERA) zvyšku sveta. 

www.echallenges.org/e2009/
default.asp?page=home

Ďalšie informácie a program 
sú dostupné na stránke 

podujatia:     
www.conference-

biomass.com/index.htm
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   Tak..., prešli ďalšie tri mesiace a na-
stal čas, kedy pravidelne prichádza 
časopis Transfer Pripravili sme ho 
pre vás takpovediac „na prázdniny“.
   
   Veríme, že sa v tomto čase odbre-
meníte od kolotoča každodennej práce 
a zostane vám viac voľných chvíľ, kto-
ré si spríjemníte čítaním nášho/vášho 
časopisu. Zároveň sme ho rozšírili
o ďalšie 4 strany plné zaujímavých 
informácií. 
   
   Budeme radi, ak vás aj toto číslo 
zaujme a viacerých z vás inšpiruje 
k tomu, aby ste sa vyjadrili 
k problematike prenosu poznatkov 
a technológií do praxe. 
   
   Uvítame aj váš záujem o výmenu 
skúseností, či odprezentovania kon-
krétných aktivít v podobe príspevku 
do nasledujúcich čísel. 
A čo vás čaká v tomto čísle?

   V úvode nájdete upozornenia 
na zaujímavé podujatia, či web strán-
ky, ktoré prinášajú pravidelné informá-
cie z oblasti vedy a výskumu. 
   
   V časti Transfer časopis poskytuje 
informácie o tom, ako vám môže byť 
nápomocná spoločnosť STU Scientific 
v oblasti štrukturálnych fondov, podni-
kania, či IKT.
   
   Na ďalších stránkach nájdete priamo 
z prvej ruky informácie o TIC ČKD 
Praha, kde našli svoj domov dynamic-
ké malé a stredné firmy. Viac o systé-
me a o programoch inkubácie v TIC 
ČKD, a samozrejme, o spolupráci tohto 
centra s vysokými školami, sa dozviete 
v rozhovore s jeho riaditeľom. 
   
    

. 

  Rubrika Inkubátor sa nám postupne 
rozrástla, nakoľko sme oslovili viaceré 
inkubátory s cieľom prezentovania 
inkubovaných firiem. Tak sa pozrite, 
ako sú spokojné a ako sa darí niekto-
rým z nich v Technologickom inovač-
nom centre ČKD Praha, Univerzitnom 
technologickom inkubátore Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave 
a v Inkubátore Malacky.
   
   V rubrike Vedecko-technologický 
park Transfer prináša informácie o po-
dujatí Inovačný rozvoj regiónov 2009 
pod taktovkou Vedecko-technologic-
kého parku v Žiline. 
   
   V časti Inovačné centrum sa pozrie-
me do Microsoft Inovačného Centra. 
Dočítate sa, aká je podpora IT firiem 
na poli inovatívneho podnikania 
v Juhomoravskom kraji. Bokom nezos-
tane ani podpora nadaných študentov 
prostredníctvom tohto centra. 
   
   Tak, ako sme pred časom sľúbili, 
že na okraji záujmu nezostane ani 
problematika duševného vlastníctva, 
problematika patentovania, ochran-
ných známok a pod., prichádzame 
s novou rubrikou Duševné 
vlastníctvo. 
   
   Ako úvod v tomto čísle predstavu-
jeme Úrad priemyselného vlastníctva 
SR (ÚPV SR), jeho poslanie, produkty 
a služby. V budúcich číslach sa pokúsi-
me vytvoriť spolu s touto inštitúciou 
seriál o duševnom vlastníctve, aby ste 
mali komplexnejší pohľad a vybudovali 
si právne povedomie aj v tejto proble-
matike. 
   
   V pravidelnej rubrike Podpora podni-

kania Enterprise Europe Network pri-
chádza s informáciami o iniciatívach 
Európskej komisie a o možnostiach 
podpory inovácií v EÚ smerom k ich 
cieľovým skupinám - malým a stred-
ným podnikom a regiónom. Dozviete 
sa viac o najvýznamnejších progra-
moch iniciatívy, možnostiach transferu 
technológií, využití výsledkov výskumu 
a vývoja v praxi a o organizácii 
partnerských podujatí vo vybraných 
technologických sektoroch. 

   Národná agentúra pre rozvoj malého 
a stredného podnikania (NARMSP) po-
núka základné informácie o tom, aká 
je možnosť podpory (mikropôžičky, 
štrukturálne fondy, rizikový kapitál) 
pri rozbehu a rozvoji podniku a kde ju 
možno získať. Zároveň vám predstavu-
je úspešný príbeh o jednom podnikate-
ľovi, ktorému pomohla naštartovať 
dráhu úspešného podnikania. 

   Na ďalších stranách vám prinášame 
úspešné príbehy a realizácie projektov, 
akým je napríklad projekt Kniha SK.  

   V rubrike Vzdelávanie v podnikaní 
si osvojíte model podnikania, ktorý je 
jedným z nástrojov cieľavedomého 
uvažovania podnikateľa. 

   Výzvy na zapájanie sa do medzi-
národných programov a informácie 
z niektorých z nich uzatvárajú aktuálne 
číslo.

   Ešte raz príjemné čítanie stránok 
nášho/vášho časopisu vám praje 
redakcia Transferu. 

   A nezabudnite, Transfer je tu  
pre vás... 



STU Scientific, s. r. o.
- poradenstvo a služby, ktoré práve potrebujete

transfer
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Spoločnosť 

STU Scientific, s. r. o.
 

vydáva časopis

TRANSFER
 

Pokiaľ máte záujem o niektoré 
z uvedených čísiel, prosíme, 

kontaktujte nás na e-mail adrese 

transfer@stuscientific.sk

a zašleme vám požadované 
číslo.

   STU Scientific, s.r.o., 

 je obchodná spoločnosť, ktorú 
 založila Slovenská technická uni-
 verzita v Bratislave. 
   
   Zameriava sa hlavne na posilne-
 nie prenosu nových poznatkov 
 do praxe.

    Jej aktivity siahajú do niekoľkých
 oblastí. Ide najmä:

- o činnosti podpo-
rujúce vznik a rast
spin-off podnikov,

- o vzdelávacie 
aktivity na podpo-
ru prenosu nových 
poznatkov do pra-
xe,

- o podporu reali-
zácie expertíz 
členov akademic-
kej obce,

- o podporu rastu 
hodnoty spoloč-
nosti, dcérskych 
spoločností,
 
- o administratív-
ne, ekonomické 
a komunikačné 
činnosti.

STU Scientific vám poradí so 
štrukturálnymi fondmi - AKO?

- vyhotoví analýzu možností finan-
covania rozvojových zámerov, 

- poskytne odbornú pomoc pri vypra-
covávaní žiadostí o NFP, 

- poskytne odbornú asistenciu pri vy-
pracovávaní priebežných monitorova-
cích správ a záverečnej správy, 

- vyhotoví posúdenie možností získania 
ďalších investičných stimulov.

STU Scientific vám poskytne 
pomoc a poradenstvo v podnikaní 
- V ČOM?

- pri vypracovávaní podnikateľských 
plánov, výročných správ a súvisiacich 
odborných analýz,

- pri tvorbe firemnej stratégie a riade-
ní firemných procesov,

- pri zhodnotení možného trhového 
potenciálu a pri návrhu obchodnej 
a marketingovej stratégie.

STU Scientific vám v oblasti IKT 
poskytne - ČO?

- analýzu skutkového stavu IKT,

- vypracovanie návrhov implementácie
                            IKT vo firmách, 

- vypracovanie
návrhu rekonštruk-
cie IKT vo firmách,

- posúdenie bez-
pečnostných rizík 
v intranetovom 
a extranetovom 
prostredí firmy, 

- návrh a realizáciu
riešení zlepšenia 
aktuálneho stavu 
IKT,

- implementáciu 
moderných IKT 
do vyučovacieho 
procesu (auto-
matizácia, informa-
tika, telekomuni-
kácie),

- pomoc pri tvorbe a nasadení 
atraktívnych web prezentácií 
s dôrazom na ich vyhľadateľnosť 
cez bežné internetové vyhľadávače.   

O prípadných ďalších možnos-
tiach poskytnutia poradenských 
služieb v oblasti štrukturálnych 
fondov je možné konzultovať 

so spoločnosťou 
STU Scientific, s. r. o.



technologické inovačné centrum
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 V Inovačnom centre a v podnikateľskom inkubátore 
 TIC ČKD Praha našli domov dynamické malé a stredné firmy 
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   Už takmer tridsať malých a stred-
ných firiem našlo svoj domov 
v Inovačnom centre a v podnikateľ-
skom inkubátore (ICPI), ktorý bol 
otvorený v areáli skupiny ČKD GROUP 
v Prahe Libni. 
   
   V nových laboratóriách, skúšobných 
a prototypových dielňach majú svoje 
zázemie predovšetkým novovznikajú-
ce a tiež existujúce dynamické spo-
ločnosti, ktoré sa orientujú na oblasť 
výskumu a inovácií. 
   
   Investorom a prevádzkovateľom pro-
jektu ICPI je záujmové združenie práv-
nických osôb TIC ČKD Praha, ktoré 
združuje ČKD NOVÉ ENERGO, Techno-
logické centrum Akadémie vied ČR, 
ČKD GROUP a nemeckú spoločnosť 
EnergieTeam Consult.
   
   Moderný objekt ICPI vznikol rekon-
štrukciou bývalej továrenskej haly. 
Investícia dosiahla sumu 168 mil. 
korún. Takmer polovicu finančných 
prostriedkov poskytla Európska únia. 
O zvyšok sa postarali Ministerstvo 
pre miestny rozvoj a mesto Praha. 
Firmy zo skupiny ČKD GROUP do pro-
jektu vložili svoje pozemky.

   Podľa riaditeľa TIC ČKD Praha, Pavla 
Habartu, je centrum postavené ako 
polyfunkčná budova s celkovou podla-

2hovou plochou takmer 6000 m .  

   V súčasnosti je prenajatých viac ako  
85 percent kancelárskych a laboratór-
nych plôch. Výhody moderného centra 
využívajú firmy, ktoré sa venujú IT 
technológiám, inováciám využiteľným 
v priemysle, obnoviteľným zdrojom 
energie, poradenským činnostiam 
a inováciám služieb. 
   
   Predstaviteľov TIC ČKD Praha už 
zaujal celý rad zaujímavých projektov 
- napríklad výroba solárnej energie 
pomocou strešných fotovoltaických 
panelov a ich ďalší výskum, výroba 
senzorov a monitorov vibrácií alebo 
programovanie webovských aplikácií 
šitých na mieru pre priemyselné 
využitie.
   
   Väčšina firiem sídliacich v ICPI má 
čisto technologickú náplň práce. 
ČKD GROUP predpokladá, že s väčši-
nou z nich bude úzko spolupracovať 
a využije výsledky ich výskumného 
snaženia pre svoj ďalší rozvoj. Potvr-
dzujú to aj slová predsedu predsta-
venstva a generálneho riaditeľa ČKD 
GROUP, Jana Musila.

hovorí Jan Musil.  

    „Chceme využiť ich inovačný po-
tenciál pre naše hlavné rozvojové 
programy. Napríklad v oblasti 
energetiky, kde sa výskumné prá-
ce týkajú obnoviteľných zdrojov 
alebo informačných technológií. 
Využitie vlastného výskumu a vý-
voja a výsledkov spolupracujúcich 
firiem pomôže všetkým firmám 
ČKD GROUP držať krok s konku-
renciou,“ 

    

 
podotýka Pavel Habarta.      

   Nájomníkom v ICPI sú tiež k dispo-
zícii zasadacie miestnosti, konferenčné 
sály a počítačová učebňa.

   

 uzatvára Pavel Habarta. 

„Existuje tu ešte viacero 
podporných služieb od vedenia 
účtovníctva až po celkovú 
administratívnu, technickú, IT, 
marketingovú a HR podporu,“

„ČKD je predovšetkým značka, 
a to dobrá, s dlhou históriou, 
a hlavne česká. To je jedným 
z magnetov pre technologické 
firmy,“

Viac informácií o TIC ČKD Praha 
nájdete na stránke:

 www.tic-ckd.cz

Technologické inovační centrum
ČKD Praha

Klečákova 5/374
190 00 Praha 9

    „Firmám, ktoré majú záujem 
o využitie služieb ICPI stačí iba 
vyplniť dotazník a poskytnúť 
stručný podnikateľský zámer. 
Nasťahujú si základné vybavenie 
a už sa môžu venovať svojej 
hlavnej činnosti a rozvoju firmy. 
My zariadime všetky ostatné 
potrebné podporné podnikateľské 
služby, vrátane ekonomicky
výhodného prenájmu priestorov,“ 
konštatuje Pavel Habarta.

   Partnerstvo s ČKD GROUP prináša 
celý rad výhod aj malým a stredným 
firmám. Získavajú komplexne zariade-
né priestory za veľmi výhodné ceny, 
moderné technologické zázemie ČKD  
a vďaka systému spoločného nákupu 
materiálu u subdodávateľov môžu zís-
kať výrazné zľavy. 

TIC ČKD Praha je akreditovaným 

členom Spoločnosti VTP
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Chcem vytvoriť spoločnosť skutočných inovatívnych technologic-
kých firiem - rozhovor s riaditeľom TIC ČKD Praha - Ing. Pavlom Habartom, DiS.

Kto je nositeľom projektu a prečo 
projekt vznikol?

Aké sú jeho hlavné ciele a ako sa 
ich darí napĺňať?

   Investorom a prevádzkovateľom 
projektu je TIC ČKD Praha. Ide o záuj-
mové združenie právnických osôb, 
ktoré združuje ČKD GROUP, a. s., ČKD 
NOVÉ ENERGO, a. s., Technologické 
centrum Akadémie vied ČR a nemeckú 
spoločnosť Energieteam Consult 
GmbH. Partnermi projektu boli od za-
čiatku Fakulta elektrotechnická ČVUT 
Praha, Mestská časť Praha 9 a Hospo-
dárska komora hlavného mesta Prahy.
   Motív rozhodnutia zrealizovať projekt 
bol prienikom záujmu jednotlivých 
zakladateľov a partnerov. ČKD kladie 
dôraz na vytvorenie platformy pre ino-
vácie svojich produktov, TC AV ČR 
ďalej rozširuje svoju sieť služieb podni-
kateľom a klientom, Energieteam zís-
kava českého partnera, MČ Praha 9 
získava inštitúciu, ktorá je a bude výk-
ladnou skriňou, a to na mieste, kde 
stála nevzhľadná továrenská hala. 
Elektrotechnická fakulta posilňuje svo-
je väzby na priemyselné podniky 
a hospodárska komora sa zúčastňuje 
už zo svojej podstaty. 
   Projekt ICPI dokázal definovať sy-
nergiu spolupráce a manažment TIC 
ČKD Praha ju bude rozvíjať naďalej 
v duchu win-win.

   Hlavným zámerom projektu je pod-
pora podnikateľských aktivít nových 
a už existujúcich malých inovačných 
firiem, ktoré sa orientujú prevažne 
na oblasti strojárstva, alternatívnych 
zdrojov energie a inovácií služieb pod-
porujúcich priemyselnú produkciu fi-
riem. ICPI prispieva k nárastu počtu 
pracovných miest s vysokou kvalifi-
kačnou úrovňou v mestskej časti 
Praha 9, k aplikáciám znalostných 
technológií a inováciám. V neposled-
nom rade rovnako prispieva k premene 
starého priemyselného areálu na mo-
derné a pulzujúce miesto pre život. 
   TIC ČKD Praha je prvým inovačným 
centrom a podnikateľským inkubáto-
rom v ČR, ktorý priamo spolupracuje 
s  priemyselným podnikom a akade-
mickou sférou. V budúcnosti bude plniť 
verejnú službu v oblasti inkubovania 
firiem, podpory začínajúcich podnika-
teľov a všeobecne bude pracovať v ob-
lasti vedy a výskumu.

Ing. Pavel Habarta, DiS., riaditeľ TIC 
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Čo je to podnikateľský inkubátor?
   Inovačné centrum a podnikateľský 
inkubátor (ICPI) je zariadenie, ktorého 
úlohou je podpora vznikajúcich firiem. 
Zvyčajne podporuje firmy s inovatív-
nym podnikateľským zámerom, ktorým 
za výhodných podmienok poskytuje 
v počiatočnom období fungovania 
zázemie a zariadené kancelárie. Pokiaľ 
je nutné, poskytuje aj priestory 
pre praktické experimenty. Nerozluč-
nou súčasťou je tiež administratívna 
podpora a konzultácie. Majitelia vzni-
kajúcich firiem sa tak môžu naplno sú-
strediť na realizáciu svojho podnika-
teľského zámeru. Inovačné centrum 
a podnikateľský inkubátor napomáha 
firmám uspieť vo svete podnikania.
   Prvé inovačné centrum a podnika-
teľský inkubátor v Českej republike, 
založené na spolupráci priemyselného 
podniku a akademickej sféry, oslávi 
už viac ako rok svojej činnosti. Silného 
partnera pre rozvoj firmy tak môžu 
v pražských Vysočanoch nájsť malé 
a stredné firmy zameriavajúce sa 
na technologické inovácie.
   Projekt Inovačného centra a podni-
kateľského inkubátora (ICPI) realizova-
lo Technologické inovačné centrum 
ČKD Praha v objekte, ktorý sa nachá-
dza v mestskej časti Praha 9 v blízkosti 
športovej haly O  Aréna. Samotná 2

realizácia projektu ICPI bola do znač-
nej miery spolufinancovaná verejnými 
prostriedkami. 

- postavenie budovy TIC ČKD Praha – 
funkčné architektonické riešenie rege-
nerácie staršej haly,
- pôsobenie asi 30 klientských firiem 
v rámci TIC ČKD Praha,
- obsadenosť všetkých plôch približu-
júca sa k 90 percentám,
- spoločnosť Aura má partnerstvo 
s ČKD NOVÉ ENERGO a spolupracujú 
na konkrétnych projektoch, 
- TIC ČKD Praha so spoločnosťou Sun 
Tanzer pripravuje vybudovanie skú-
šobného referenčného solárneho parku 
na streche budovy, čím by malo vznik-
núť monitorovacie stredisko pre spra-
covanie nameraných dát,
- jednotlivé firmy ČKD GROUP sa zdru-
žili a pripravujú vznik Centra diagnos-
tiky materiálov, metrológie a skúšob-
níctva, ktoré by bolo zdielanou servis-
nou organizáciou (uvažuje sa o účasti 
študentov a zvlášť doktorandov 
z Fakulty elektrotechnickej ČVUT.

   Projekt ICPI má dve časti: 
Inovačné centrum a Podnikateľský 
inkubátor. Inovačné centrum slúži 
technologickým a inovačným projek-
tom malých i veľkých firiem. Podnika-
teľský inkubátor pomáha realizovať 
dobré nápady začínajúcim podnikate-
ľom predovšetkým v technických 
oblastiach. V rámci podnikateľského 
inkubátora sme ochotní poskytnúť zľa-
vu z nájomného (bežného na trhu) 
až do výšky 50% počas prvého roka, 
ak je podnikateľský plán nami dobre 
hodnotený, čo sa v praxi už stalo (spo-
ločnosť troch študentov programátorov 
Inmite na základe predloženej vízie 
získala takúto zľavu na nájomnom).

Komu je určený tento projekt?   

Aké sú dnes hmatateľné výsledky 
projektu?
V krátkosti ide o nasledovné:

Aké iné programy projekt zahŕňa?
- Pre-inkubátor (poradenstvo dopra-
covania podnikateľského nápadu 
do podoby úplného podnikateľského 
zámeru s predpokladom úspešnej rea-
lizácie),
- Virtuálny inkubátor (program na-
pojenia inovatívnej firmy so sídlom 
v inej lokalite na profesionálov, ktorí 
poskytujú vyžiadané služby v oblas-
tiach podnikateľského poradenstva, 
technológií, prípadne napojenie sa 
na silného partnera),
- Back-office (program úspory času 
podnikateľovi, ktorý sa venuje svojmu 
core business-u namiesto administra-
tívnej činnosti),
- Branch office (chod reálnej či vir-
tuálnej pobočky domácej či zahranič-
nej firmy, ktorá má záujem byť v danej

technologické inovačné centrum



TRANSFER   jún/2009
07

lokalite natrvalo, ďalej to môže byť po-
bočka odborníka, ktorý ponúka zvý-
hodnené služby ďalším klientom, na-
príklad financovanie, dotačné pora-
denstvo, patentová ochrana a pod.). 

   Príprava projektu je záväzná a zme-
ny sa presadzujú v priebehu realizácie 
ťažko. Dôležité je presne a veľmi pod-
robne definovať, čo má projekt splniť. 
Projektová dokumentácia stavieb by 
mala byť mnohokrát skontrolovaná 
pred samotnou realizáciou, pretože 
zmeny pri výstavbe projekt zbytočne 
predražujú. Odporúčam presne spočí-
tať náklady na prevádzku a údržbu už 
v projektovej fáze. Pokiaľ sa budova 
zariadi „technologickými hračkami“, 
tak sa to prejaví aj na prevádzkových 
nákladoch. Zaujímavé architektonické 
riešenie môže byť príliš drahé, a nao-
pak, strohé betónové budovy získajú 
zasa ťažko atraktívnych klientov. Dôle-
žité je komunikovať s miestnym Cen-
trom pre regionálny rozvoj ČR, a to 
pravidelne, pretože mnoho vecí, ktoré 
súvisia s projektom, sa riešia za po-
chodu. Darí sa nám stanovené ciele 
napĺňať a veríme, že ich všetky splní-
me v stanovených lehotách a dodržíme 
ich v plnom rozsahu. 
   Záujem o inkubátor je veľký, ale ne-
môžem, a tiež nechcem, prijať každého 
žiadateľa. Chcem vytvoriť spoločnosť 
skutočných inovatívnych technologic-
kých firiem. Myslím, že plné obsadenie 
TIC ČKD Praha kvalitnými podnikateľmi 
sa podarí v tomto roku.

Čo sa pri príprave projektu vypla-
tilo a aké je Vaše hodnotenie? 

Takto vďaka vyššiemu objemu dosahu-
jú významné zľavy.

   V súčasnosti sa staráme približne 
o 30 rôzne veľkých firiem. So zástup-
cami ďalších piatich firiem finalizujeme 
nájomné zmluvy. Ďalšie dve firmy sú 
pred rozhodnutím spojiť s nami svoj 
osud. Evidujeme mnoho dopytov 
na naše priestory. Zatiaľ to zostáva 
v polohe vyjednávania.

   Najväčší záujem máme o vznikajúce 
technologické firmy - študentov s dob-
rým nápadom alebo začínajúcich pod-
nikateľov v perspektívnych odboroch. 
Okrem uvedených máme záujem aj 
o firmy inovujúce svoje produkty. 
Ide o informačné a telekomunikačné 
technológie, obnoviteľné zdroje ener-
gie, projekty webovských aplikácií 
a pod.

   S jedným klientom pripravujeme 
projekt výroby solárnej energie 
pomocou fotovoltaických panelov 
umiestnených na streche budovy TIC 
ČKD Praha. Firma by si zriadila moni-
torovacie referenčné centrum výroby 
solárnej energie a získavala by skúse-
nosti s výrobou. Svoje know-how by 
neskôr zúročila pri realizácii komerč-
ných projektov „na kľúč.“ Nedávno 
sme tu mali návštevu troch študentov 
– kamarátov z vysokej školy. Chcú 
rozbehnúť svoju firmu, ktorá by pro-
gramovala pre klientov webovské apli-
kácie šité na mieru. Sú veľmi ambi-
ciózni, vzdelaní, majú už konkrétne 
praktické skúsenosti a objavili povest-
nú „dieru na trhu.“ Ich plány hodnotím 
ako veľmi zaujímavé a perspektívne.

ČKD je predovšetkým značka – dobrá 
značka s dlhou históriou, a hlavne čes-
ká. To je jeden z mnohých magnetov 
pre technologické firmy. Spolu so zás-
tupcami jednotlivých firiem ČKD
Group sa pravidelne schádzame 
a v rámci skupiny koordinátorov pre-
mýšľame ako najlepšie pomôcť klien-
tom TIC ČKD Praha a naopak, 
ako našich klientov využiť pri 
zámeroch ČKD. Pre nich by to zname-
nalo predovšetkým zákazky od veľké-
ho obchodného partnera, a s tým sú-
visiaci rast.

Koľko firiem už využíva služby 
TIC?

O aký typ firiem ide?

Môžete uviesť niektoré zo zaujíma-
vých projektov, ktorým TIC napo-
máha ku vzniku?

Akým spôsobom pomáha firmám 
pôsobiacim v TIC skutočnosť, 
že za centrom stojí ČKD?

Prečo by mali vznikajúce firmy 
zamieriť práve do TIC? 
   Projekt ICPI definuje dve skupiny 
klientov. V prvom rade ide o klientov 
inovačného centra, teda o firmy, ktoré 
sú silne technologicky orientované
na produkty s vysokou pridanou hod-
notou. Pre takýchto klientov pripravu-
jeme celú škálu podporných služieb 
od vedenia účtovníctva až po komplex-
nú administratívnu, technickú, IT, 
marketingovú a HR podporu. Klienti 
sa tak môžu naplno venovať svojmu 
„core businessu.“ Ponúkame využitie 
spoločných priestorov, zasadacích 
miestností, konferenčnú sálu, počítačo-
vé učebne a pod. V druhom rade sa za-
meriavame na klientov podnikateľské-
ho inkubátora, čiže na novo vznikajúce 
firmy, ktorým okrem vyššie uvedeného 
ponúkame naviac zľavu z trhového ná-
jomného až do výšky 50% z cenníko-
vej ceny. Okrem toho naši klienti s na-
mi môžu zdieľať synergickosť danej 
blízkosti firiem ČKD Group a TC AV ČR 
(fáza konkrétnych projektov a budú-
cich zákaziek). V neposlednom rade 
sú všetci klienti zapojení do systému 
spoločných nákupov u subdodávateľov. 

s vysokými školami. Ako sa vám 
darí v tejto oblasti?
   V poslednom období sa nám darí 
rozvíjať spoluprácu s niektorými vyso-
kými školami. Okrem toho, že máme 
uzatvorenú Zmluvu o partnerstve s Fa-
kultou elektrotechnickou ČVUT a sa-
motná skupina ČKD GROUP uzatvorila 
Rámcovú zmluvu s celým ČVUT v Pra-
he, prebieha tiež spolupráca s univer-
zitami UJAK a ZČU (Univerzita Jána 
Ámosa Komenského a Západočeská 
univerzita, pozn. red.). Konkrétne 
v súčasnosti beží tzv. „Projekt v tíme“, 
kde 5 študentov ČVUT skúma možnosti 
synergických efektov v skupine. Každý 
študent strávi určitý čas vo vybranej 
firme z ČKD GROUP a spolu vytvoria 
prácu, ktorá bude mapovať príležitosti 
spolupráce a úspor v skupine. Študenti 
sa dostanú k top manažmentu firmy 
a ČKD získa pohľad zvonka. Ďalej pre-
bieha prax študentky z UJAK, ktorá je 
zameraná na skvalitnenie služieb inku-
bovaným firmám prevažne v oblasti 
rozvoja ľudských zdrojov. Posledným 
príkladom je stáž sýrskeho študenta 
za účelom overenia poznatkov o život-
nosti elektrických strojov. Na danú té-
mu bude študent spracovávať aj svoju 
doktorandskú prácu.

Okrajovou témou pre TIC ČKD 
Praha vo všeobecnosti by nemala 
byť vzdialená ani úzka spolupráca

 

technologické inovačné centrum

Ďakujeme za rozhovor a prajeme 
veľa úspechov v ďalšej práci.
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Spýtali sme sa firiem z TIC ČKD Praha... 
   

1. Čo Vám priniesla spolupráca s TIC ČKD Praha? 

2. V čom je pre Vás spolupráca s TIC ČKD Praha výhodná? 

3. Čo si od spolupráce s TIC ČKD Praha sľubujete do budúcnosti?

   Možnosť prístupu k novým zákazníkom.

   TIC ČKD Praha vlastní portfólio zaujímavých kontaktov a poskytuje všetky
   potrebné servisné a informačné služby, ktoré sú dôležité pre rozvoj mladej
   spoločnosti. 

   Rozšírenie spolupráce i na ostatné technologické inovačné centrá a ich klientov. 

   Spoločnosť Tactica Management, s. r. o., je výrobcom a predajcom 
procesných softvérov pre malé a stredné firmy. 
   V súčasnosti uviedla na trh produkt - elektronickú fakturáciu 
INOVIO - Schvaľovanie doručených faktúr. 
   Produkt INOVIO - Schvaľovanie doručených faktúr je intranetový 
firemný portál, ktorý umožňuje elektronický obeh faktúr, ich schvaľova-
nie, vyhľadávanie a evidenciu. Vytvára tak účinné prekážky bezdôvod-
nému odtoku firemných financií tým, že automatizuje pravidlá spracova-
nia a preplácania prichádzajúcich faktúr v rámci spoločnosti. Vďaka 
webovým technológiám je INOVIO v prevádzke 24h denne a je dostup-
ný odkiaľkoľvek oprávneným užívateľom.

   AURA a. s., Milevsko, patrí k popredným výrobcom technickej diag-
nostiky, riadiacich systémov technológií a informačných systémov. 
K ich hlavným položkám ponúkaného sortimentu patria snímače vibrá-
cií, ručné vibrometre, monitory prevádzky a modulárne systémy moni-
torovania fyzikálnych veličín (MMPS). 
   Spoločnosť zabezpečuje ako kusové dodávky zariadení, tak aj kom-
plexné dodávky projektových riešení „na kľúč“ podľa individuálnych 
požiadaviek zákazníka. 
   K hlavným oblastiam činnosti spoločnosti patria dodávky pre letec-
tvo, energetiku, petrochemický a chemický priemysel, oblasť ťažby 
a spracovania nerastov, opravárenstvo a automobilový priemysel.

1. Čo Vám priniesla spolupráca s TIC ČKD Praha?

2. V čom je pre Vás spolupráca s TIC ČKD Praha výhodná?

3. Čo si od spolupráce s TIC ČKD Praha sľubujete do budúcnosti? 

   Hrdo sa hlásime k tomu, že sme boli prvými nájomníkmi TIC. Pre nás spoluprá-
   ca s TIC znamená predovšetkým prácu v príjemnom prostredí, využívanie slu-
   žieb a zariadení centra. Zatiaľ sa nám nedarí v tom, kvôli čomu sme zmenili 
   adresu – spolupráca s ČKD GROUP. 

   TIC poskytuje komplexné služby spojené s fungovaním zázemia našej firmy. 
   To znamená, že sa môžeme zamerať výhradne na vlastné podnikanie. Najviac 
   si ceníme pomoc pri nadväzovaní kontaktov s novými podnikateľskými subjekt-
   mi. Vďaka tejto službe získavame možnosti širšieho uplatnenia našej produkcie. 

   Problém, ktorý nás trápi najviac - očakávame zmenu v prístupe ČKD GROUP. 
   Veríme, že nájdeme spôsob komunikácie a vrátime sa k obojstrannému
   dodržiavaniu uzatvorenej dohody o partnerskej spolupráci s ČKD NOVÉ
   ENERGO, a. s.

www.auranet.cz
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.   Spoločnosť WMS, s. r. o., vznikla 
koncom roka 2006. 
   
   Jej podnikanie a rozbeh sú spojené 
s Technologickým inkubátorom 
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave.
   
   Cieľom spoločnosti je poskytovať 
kvalitné a inovatívne riešenia v oblasti 
inteligentného webu (Web 2.0) a tiež 
vyvíjať informačné systémy, ktoré 
zvýšia konkurencieschopnosť jej klien-
tov. 

   Spoločnosť pracuje na urýchľovaní 
a zjednodušovaní komunikácie medzi 
firmou a zákazníkom (B2C – Business 
to Customer) a medzi firmami navzá-
jom (B2B – Business to Business) tým, 
že vytvára inteligentné portály 
a informačné systémy na mieru 
a vzájomne ich prepája, čím sa 
zefektívňujú biznis procesy klientov.
   Každý klient má špecifické požia-
davky, ktoré spoločnosť WMS berie 
do úvahy pri jednotlivých návrhoch 
riešenia. 

   K vzniku firmy WMS, s. r. o., 
predchádzalo dvojročné podnikanie 
na základe živnostenského oprávne-
nia jedného zo spoločníkov v oblasti IT. 

   Počas tohto obdobia sa mu podarilo 
nadobudnúť dostatočné vedomosti 
o trhu, konkurenčnom prostredí a tak 
isto sa mu podarilo získať niekoľko 
významných a strategických klientov 
ako napríklad spoločnosti:

obchodnú činnosť, marketing a manaž-
ment projektov, 

- Ing. Marek Pálka, absolvent Fakulty 
informatiky a informačných technológií 
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave - pracuje ako hlavný 
programátor a teamleader pre tech-
nológiu .NET,
 
- Ing. Tomáš Taraba, absolvent Fakulty 
informatiky a informačných technológií 
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave - je hlavným programá-
torom a teamlederom pre technológiu 
PHP. 
 
   Okrem nich pre firmu pracuje niekoľ-
ko študentov a živnostníkov. Ide pre-
važne o ľudí, ktorí sa zaoberajú pro-

gramovaním a grafickým dizajnom. 

   Spoločnosť WMS, s. r. o., ponúka 
služby v týchto oblastiach:

- tvorba web stránok a inter-
netových obchodov (vybrané 
referencie: 
www.artforum.sk, 
www.texmania.sk),

- komplexné portálové 
riešenia (vybrané referencie: 
www.edubay.sk, 
www.truni.sk),

- tvorba informačných 
systémov (CRM, sklado-
vé systémy, ekonomic-
ké systémy).

CRUISER, spol. s. r. o., 
CCUSA s. r. o., 
ARTFORUM spol. s. r. o., 
ktoré aj dnes patria do portfólia 
klientov spoločnosti WMS, s. r. o. 

   Vedúcou pracovnou silou firmy sú 
traja spoločníci:
 
- Ing. Tomáš Sroka, absolvent Národo-
hospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave - zabezpečuje 
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Jediná inkubovaná firma v Inkubátore Malacky získala 
nadštandardnú dobu inkubácie - Medalt - Medicínska alternatíva

   Medzi prvých klientov Inkubátora Malacky, n. o., patrí nezisková 
organizácia: 

Medalt – Medicínska alternatíva 

   Jej zámerom je vybudovanie biomedicínskeho centra pre výskum 
a vývoj bioterapeutických metód a ich zavádzanie do praxe. 
   
   S ohľadom na dlhší projektový cyklus (bežný u tohto typu firiem) 
z firiem v malackom inkubátore, získala nájomnú zmluvu na obdobie 
piatich rokov, pričom štandardná doba inkubácie je trojročná. 

   Rozvoj biotechnológií patrí k strate-
gickým záujmom všetkých dominant-
ných ekonomík sveta. 
   
   Snáď najväčší rozmach, ale i úroveň 
investícií, je práve v biotechnológiách, 
ktoré sa využívajú vo farmaceutickom 
priemysle. Veľké svetové farmaceutic-
ké firmy investujú nemalé finančné 
prostriedky do výskumu tzv. biologicky 
aktívnych látok. Tieto látky produkujú 
rôzne živočíšne druhy. V ľudskom or-
ganizme sa zvyčajne nevyskytujú pri-
rodzene, avšak môžu mať vynikajúci 
terapeutický účinok pri liečení závaž-
ných ochorení.

mu klinickej praxe o túto metódu. Te-
rapia sterilnými larvami, napriek svojej 
pozoruhodne vysokej úspešnosti,       
je pomerne málo známa. Výsledky      
z viacerých krajín (najmä z Veľkej Bri-
tánie) ukazujú, že jej úspešné a široké 
zavedenie si vyžaduje masívnu infor-
mačnú kampaň ako u odbornej, tak aj 
u laickej verejnosti. Vypracovanie       
a realizáciu kampane zabezpečuje ne-
zisková organizácia MEDALT v spolu-
práci s 1. chirurgickou klinikou FN 
LFUK. 
   
   V prenajatých priestoroch v Inkubá-
tore Malacky sa vybudovalo laborató-
rium na produkciu sterilných lariev     
a vytvorilo sa školiace pracovisko, kto-
ré realizuje informačnú kampaň       
pre odbornú a laickú verejnosť o mož-
nostiach terapie. Rovnako sa uskutoč-
ňujú semináre a kurzy o praktickom 
využívaní terapie pre zdravotnícky per-
sonál. V budúcnosti MEDALT plánuje 
vytvoriť sieť štátnych a neštátnych 
výskumných zariadení, ktoré budú 
zamerané na rozvoj bioterapeutických 
metód na molekulárnej úrovni a vyu-
žitie tohto výskumu vo firmách s orien-
táciou na biotechnológie.

     

   Ďalším zámerom spoločnosti 
MEDALT je iniciovať výskum v oblasti 
bioterapeutických metód, biologicky 
aktívnych látok a vývoja biotechno-
logických postupov ich produkcie pre 
potreby farmaceutického a kozme-
tického priemyslu, či iných priemy-
selných odvetví. 

   V posledných rokoch pozorujeme 
prudký rozmach rozvoja bioterapeutic-
kých metód a ich zavádzanie do klinic-
kej praxe. K týmto metódam patrí aj 
terapia sterilnými larvami, ktorá sa vy-
užíva pri liečbe chronických nehojacich 
sa rán. Jej princíp spočíva v nasadení 
presného počtu sterilných lariev bzu-
čivky Lucilia sericata na povrch rany, 
kam sa fixujú pomocou špeciálneho 
dresingu 48 až 72 hodín. Po skončení 
procedúry sa odstránia. Proces čistenia 
chronicky nehojacej sa rany, umožňuje 
viacero biologicky aktívnych látok. Tie 
sú prítomné v slinách lariev, ktoré ich 
nepretržite vylučujú  do rany, a tak za-
bezpečia dokonalé vyčistenie rany     
od nekrotického tkaniva, usmrtenie 
patogénnych mikroorganizmov, rege-
neráciu ciev a zároveň indukujú proces 
hojenia. Chronické nehojace sa rany  
sú typické pre ochorenia najmä u star-
ších ľudí (tzv. diabetická noha, cievne 
vredy, preležaniny a viaceré ďalšie)    
a vo vysokom percente končia ampu-
táciou. Tisíce prípadov úspešného lie-
čenia chronických nehojacich sa rán 
terapiou sterilných lariev v USA, Veľkej 
Británii, Nemecku, Izraeli, Švédsku, 
Holandsku a vo viacerých rozvinutých 
krajinách (v prípadoch keď štandardné 
medicínske postupy boli neúspešné)  
sú hlavným motívom rastúceho záuj- 

      

   Činnosť spoločnosti MEDALT sa 
orientuje na rozvoj cieľových skupín 
s vyššou úrovňou vzdelania tak, aby 
tieto ľudské zdroje mohli byť efektívne 
využité vo vývoji know-how pre 
vysoko sofistikované bioterapeutické 
a biotechnologické procesy a produkciu 
výrobkov na biotechnologickej báze 
s vysokou pridanou hodnotou.  

Pohľad do interiéru laboratórií
prezentovanej inkubovanej firmy 
MEDALT

Inkubátor Malacky, n. o.
Bernolákova 1A
901 01 Malacky

www.inmalacky.sk
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    V rámci celodenného programu 
boli na konferencii odprezentované 
nielen aktivity Žilinského regiónu, 
ale aj projekty a organizácie z Českej 
republiky, Veľkej Británie, či Grécka.
   
  Konferencia poskytla tiež priestor  
študentom v rámci celodenného 
workshopu s názvom MANAGEit, 
kde študenti Žilinskej univerzity 
odprezentovali svoje prípadové štúdie.
   
   Svoje miesto na konferencii mali 
aj reprezentanti klastrových iniciatív 
zo Žilinského kraja – Klaster Liptov - 
združenie cestovného ruchu a klaster 
informačno – komunikačných 
technológií Z@ict.
    
   Časť programu bola venovaná 
aj problematike prenosu poznatkov 
a úspešnému uvedeniu výsledkov 
výskumu a vývoja na trh, t. j. ich 
komercionalizácii.
    

   

   V priebehu mesiaca apríl 2009 sa v Žiline uskutočnil 3. ročník konfe-
rencie Inovačný rozvoj regiónov, ktorého organizátorom sa stal 
Vedecko-technologický park Žilina. 
   Program konferencie bol zameraný na výmenu skúseností a priblíženie 
trendov v inováciách s dôrazom na regionálny rozmer.

   V minulom čísle v redakcii šarapatil 
redakčný škriatok. Z tohto dôvodu 
uvádzame kontakt na VTP Žilina ešte 
raz:

Vedecko-technologický park Žilina

Univerzitná 25

010 08 Žilina

tel.: +421-41-5131731

www.vtpzilina.sk

   V rámci konferencie sa konalo aj
prvé stretnutie expertnej pracovnej 
skupiny pre národný projekt budovania 
Regionálnych inovačných  centier, 
ktoré majú byť nástrojom podpory 
inovačných aktivít malých a stredných 
podnikateľov v regiónoch Slovenska.
   
   Na záver podujatia boli prezentované 
a vyhlásené aj výsledky druhého 
ročníka inovačného ocenenia Inovácia 
Žilinského kraja 2008, do ktorého sa 
zapojilo 13 účastníkov - sedem 
v kategórii „Malé a stredné podniky“ 
a šesť v kategórii „Regionálny rozvoj“. 

Viac informácií a kompletné
 prezentácie z podujatia získate  

na stránkach: 

www.irr.sk

 www.irr.sk/prezentacie

obr. 1
Na treťom ročníku konferencie 
Inovačný rozvoj regiónov sa zúčastnilo 
viac ako 200 záujemcov o problema-
tiku inovácií a o ich regionálny rozmer.

Približne 60 študentov Žilinskej univer-
zity riešilo prípadové štúdie v oblasti 
informačných technológií na work-
shope MANAGEit.

obr. 2 

obr. 3 - vľavo
Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja, odovzdal poďakovania 
účastníkom súťaže Inovácia Žilinského kraja 2008.

obr. 4 - v strede
Organizátormi workshopu MANAGEit boli AIESEC Žilina a klaster informačných 
a komunikačných technológií Z@ict.

obr. 5 - vpravo
Prezident klastra Z@ict, Florián Kevický, prezentuje zámery klastra, jeho členov 
a potenciál spolupráce so študentmi.

VTP ŽILINA       VTP ŽILINA      VTP ŽILINA
VTP ŽILINA       VTP ŽILINA      VTP ŽILINA
VTP ŽILINA       VTP ŽILINA      VTP ŽILINA
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Podpora IT firiem v Juhomoravskom kraji
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   Dôvody vzniku MIC sú jednoduché. 
Poslaním Juhomoravského inovačného 
centra je podporovať v regióne priemy-
sel, ktorý sa zakladá na poznatkoch. 
Takáto podpora sa realizuje prostred-
níctvom celého radu činností - od Ino-
vačných voucherov (príspevok o Ino-
vačných voucheroch Juhomoravského 
inovačného centra sme priniesli 
v Transfere č. 1/ 2009, pozn. redakcie)  
a organizovania medzinárodných kon-
ferencií až po prevádzkovanie techno-
logického inkubátora.

   Technologický inkubátor vybraným 
firmám poskytuje kancelárske pries-
tory a aj pestrú paletu dalších služieb 
– od marketingu až po projektové 
a právne poradenstvo. Firmy, ktoré pô-
sobia v oblasti IT, majú mnoho špeci-
fických potrieb. Zriadené Microsoft 
Inovačné Centrum tak rozširuje mož-
nosti podpory JIC v oblasti informač-
ných technológií. 

Prešiel viac ako rok od chvíle, 
keď v Brne vzniklo prvé Microsoft 
Inovačné Centrum v Českej repub-
like (v skratke MIC).  
   Ide o spoločný projekt Juhomo-
ravského inovačného centra a spo-
ločnosti Microsoft. 

Microsoft Inovačné Centrum
www.msic.cz
Miesto:
Brno
Dátum založenia:
18. 2. 2008
Cieľ: 
Prehlbovať poznatky o nových 
informačných technológiách u od-
bornej verejnosti a vytvárať pros-
tredie, ktoré uľahčuje kooperáciu 
a rast firiem v regióne.
Štatistika za prvý rok existencie: 
41 akcií, 1170 účastníkov, 28 no-
vých hi-tech pracovných miest

kosťou a poskytovanými službami. 
Ak chcete aj vy využiť služby brnen-
ského MIC-u, navštívte Technologický 
inkubátor II. v blízkosti Technologické-
ho parku a VUT Brno. Služby môžu vy-
užívať záujemci mimo územia Brna, 
teda napr. aj zo Slovenska. Nakoľko 
má centrum strategickú polohu, 
sú služby centra na dosah aj pre štu-
dentov a odborníkov z ďalších 
brnenských univerzít.

prednedávnom ICT Brokerage 2009 
(oficiálna akcia českého predsedníctva 
EÚ).

   Veľké spoločnosti, ktoré pozerajú 
do budúcnosti, sa snažia podporovať 
nadaných a aktívnych študentov. 
Samotní študenti však nie vždy vedia, 
aké majú možnosti. MIC Brno je aj re-
gionálnym kontaktným miestom pre 
tých, ktorí si chcú rozšíriť obzory ešte 
počas štúdia na vysokej škole. Micro-
soft poskytuje zdarma licencie (iba na 
ISIC), ktoré slúžia na vývoj aplikácií 
a ktoré sú dostupné prostredníctvom 
programu DreamSpark. Podporuje 
študentské projekty prostredníctvom 
celosvetovej súťaže Imagine Cup.  
Imagine Cup je tímovou súťažou. Jej 
najprestížnejšou kategóriou je Soft-
wérový návrh. Študentské tímy tu 
navrhujú vizionárske riešenia, ktoré by 
mohli pomôcť riešiť pálčivé témy dneš-
ného sveta. MIC Brno poskytuje kon-
zultácie súťažným projektom a snaží 
sa o zmobilizovanie súťaživého ducha 
súčasných vysokoškolákov, ktorí zao-
stávajú v porovnaní napríklad s Rus-
kom, či krajinami Ázie. Ďalšou oblas-
ťou podpory je štipendijný výskumný 
PhD. program pre študentov dokto-
randského štúdia, alebo možnosť 
„natieňovávania“ vrcholových manažé-
rov českého Microsoftu.

Podpora študentov

BizSpark

   Súčasťou aktivít centra je tiež orga-
nizovanie a spoluorganizovanie net-
workingových akcií - či už ide o stret-
nutia členov Windows User Group, 
alebo o veľké konferencie, akou bola 

   

   Brnenské MIC centrum poskytuje zá-
zemie pre organizovanie akcií malej 
a strednej veľkosti. Disponuje jednou 
veľkou prednáškovou sálou s kapacitou 
pre 80 ľudí a dalšími dvoma menšími 
sálami. V týchto priestoroch sú záu-
jemcom z radov odbornej verejnosti 
prístupné pravidelné školenia, pred-
nášky a aj prezentácie nových produk-
tov. Počas prvého roku existencie cen-
tra sa uskutočnilo viac ako 40 špeciali-
zovaných akcií. Zúčastnilo sa na nich 
viac ako 1100 návštevníkov, z toho 
cca 800 odborníkov z IT firiem. Zvyšok 
tvorili študenti, akademickí pracovníci 
a obchodníci. Medzi prednášajúcich  
a prezentujúcich patria ako Microsoft 
evanjelisti, tak aj poprední odborníci 
z konzultačných firiem a školiacich 
centier z ČR a zo zahraničia. Témy sa 
odvíjajú od noviniek na softwérovom 
trhu, pričom sa kladie dôraz na kon-
krétne potreby firiem, ktoré spolupra-
cujú s MIC. Stretli sme sa s akciami 
Virtualizácia a správa IT, Windows Ser-
ver 2008, Microsoft Innovation Days 
2009, Microsoft Web Academy a pod.

Školenia a networkingové akcie

   MIC patrí medzi network partnerov 
programu BizSpark. Tento program 
spoločnosti Microsoft je určený firmám 
v súkromnom vlastníctve, ktoré nie sú 
staršie ako 3 roky, vyvíjajú internetové 
aplikácie a ich ročný obrat  sa pohybu-
je do 500.000 USD. 

   Hlavným cieľom MIC je:
- prehlbovať poznatky o nových in-
formačných technológiách u odbornej 
verejnosti,
- vytvárať prostredie, ktoré uľahčuje 
spoluprácu a rast firiem v regióne. 

   Služby MIC v JIC sú dostupné ako 
pre inkubované firmy, tak aj pre všet-
kých záujemcov (študentov, profesio-
nálov), ktorí chcú mať prístup k poz-
natkom a technológiám Microsoftu. 
Vo svete sú obdobné centrá zastúpené 
v počte viac ako 150. Odlišujú sa veľ-JI
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   Hlavným predmetom činnosti firmy 
OptimSys je poskytovať produkty 
a služby v oblasti automatizácie tele-
fónnej komunikácie, interaktívnych 
hlasových aplikacií (IVR) a rečou ovlá-
daných počítačových a vstavaných sys-
témov. 

   Firmy, ktoré žiadajú o vstup do prog-
ramu a spĺňajú uvedené podmienky, 
obdržia od MIC prístup k radu produk-
tov spoločnosti Microsoft za celkový 
poplatok 100 USD. Nástroje, ktoré sú 
vďaka členstvu k dispozícii zadarmo,  
sú určené výhradne na vývoj a samot-
né fungovanie firmy. Medzi ne patria 
napríklad Visual Studio.NET, Dynamics 
CRM 4.0, MS Office 2007 a mnoho 
ďalších.

   Medzi spoločnosti, ktoré prostred-
níctvom MIC vstúpili do programu 
BizSpark, patria:
XEVOS Solutions, TechNode, 
Bender Robotics a iné.    
  

   Rozvinutejším firmám je určený 
program Empower. V ňom sú už spo-
ločnosti viazané väčším množstvom 
pravidiel.

   V ostatných mesiacoch sa pozornosť 
MIC Brno sústreďuje na sprevádzkova-
nie audiovizuálnej techniky, ktorá by 
mala umožniť na jeseň tohto roku sle-
dovanie vybraných prednášok na 
internete. Záujemci o informácie budú 
tak môcť sledovať a pýtať sa popred-
ných odborníkov na technológie Micro-
softu priamo z domu. 
Ďalšou prioritou je prehĺbenie spolu-
    

Plány MIC do budúcnosti

   Podpora inovatívneho podnikania v Juhomoravskom kraji je 
na vysokej úrovni. Širšie možnosti firmám pôsobiacim v oblasti infor-
mačných technológií poskytuje Microsoft Inovačné Centrum, ktoré 
svojou činnosťou zasahuje aj do okolitých regiónov. 
   Poďme si predstaviť dvoch zástupcov z viacerých inovatívnych IT 
firem.

   Bender Robotics je mladá spoloč-
nosť, ktorá sa sústreďuje na výskum, 
vývoj a aplikáciu nových technológií, 
softwéru a metód v oblasti autonóm-
nej mobilnej robotiky. 
   
   Firma úzko spolupracuje s vedec-
kým tímom VUT v Brne. Vďaka svo-
jej inovatívnosti ju podporuje Juhomo-
ravské inovačné centrum a Regionálna 

   Podpora firiem

   OptimSys

inovačné centrum 

práce MIC s univerzitami a oslove-
nie širšieho množstva študentov, ktorí 
počas štúdia (v rámci vyučovania alebo 
mimo neho) pracovali na väčších pro-
jektoch s konkrétnym praktickým do-
padom. Zároveň by mali možnosť svo-
ju prácu konzultovať s odborníkmi 
z komerčnej sféry. 

   Bender Robotics

hospodárska komora Brno.

   Hlavnými produktmi spoločnosti sú 
technológie a softwér pre reklamné 
a servisné roboty, ktoré vďaka svojej 
samostatnosti nachádzajú uplatnenie 
v rôznych oblastiach ľudskej činnosti – 
od strojárskeho až po zábavný priemy-
sel.
   Aj keď sa táto firma iba uchádza 

o vstup do inkubátora, môže rovnako 
ako iné IT firmy (ktoré o inkubácii ani 
neuvažujú), využívať služby MIC. 

   „Veľkým prínosom pre nás bol vstup 
do programu BizSpark. Vďaka nemu 
sme získali prístup k množstvu vývo-
járskych nástrojov takmer zadarmo. 
Z pohľadu začínajúcej spoločnosti sú 
klasické náklady na softwérové zaria-
denie takmer astronomické, ale pritom 
sú pre vývoj nutnosťou. Vítame mož-
nosti, ktoré tu poskytuje MIC,“ komen-
tuje vstup do BizSparku Šimon 
Chudoba, riaditeľ Bender Robotics, 
pričom dodáva: 

   „Dôležitá je pre nás i networkingová 
činnosť MIC. Firmy, ktoré spolupracujú 
s centrom, majú k sebe bližšie, ako by 
mali na trhu. Pred nami sa tak rysuje 
zaujímavá možnosť využiť spoluprá-
cu s firmou OptimSys a dosiahnuť 
vyvinutie autonómneho robota, 
ktorý bude rozumieť zadáva-
ným hlasovým príkazom.“

čísla možno napríklad hovor presme-
rovať na iné číslo, nechať ho zvoniť sú-
časne na niekoľko čísel, presmerovať 
ho do hlasovej schránky, obslúžiť ho 
automatickým hlasovým systémom.

   Firma spolupracuje s laboratóriami 
Vyhľadávania a dialógu a Spracovania 
prirodzeného jazyka Fakulty informa-
tiky Masarykovej univerzity v Brne. 
Špecializuje sa na riešenia, ktoré sú 
na báze štandardov VoiceXML a CCXML 
a pokročilých rečových technológií. 
Jedným z produktov spoločnosti je 
systém OptimCall, ktorý poskytuje 
užívateľovi webové rozhranie, cez kto-
ré si môže nastaviť rôzne pravidlá za-
obchádzania so svojimi telefonickými 
hovormi. Na základe času a volajúceho

   „Klamal by som, ak by som tvrdil, že 
všetko by sme hravo zvládli bez pomo-
ci. Pre nás bol inkubátor JIC prostre-
dím, ktoré nám umožnilo rozvinúť sa 
na zdravú a konkurencieschopnú spo-
ločnosť. Microsoft Inovačné Centrum 
nám poskytlo pridanú hodnotu v podo-
be sprostredkovania odborných škole-
ní a tiež licencií na softwér,“ komentuje 
aktivity MIC Pavel Cenek z OptimSys.
OptimSys je príkladom už etablovanej 
firmy, ktorej končí trojročné obdobie  
inkubácie v JIC. Prechádza do ko-
merčného režimu v rámci vedec-
kotechnologického parku. 

   „Na tieto aktivity je nutné, aby 
spoločnú reč našli ako predstavi-
telia vysokých škôl, tak aj poten-
ciálni partneri z priemyslu, ktorých 
oslovujeme prostredníctvom náš-
ho centra,“ uzatvára  mana-
žér MIC - Michal Hrabí.



 Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR)
 - poslanie, produkty a služby

duševné vlastníctvo
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   ÚPV SR je ústredným orgánom štát-
nej správy pre oblasť priemyselného 
vlastníctva. Túto úlohu plní na základe 
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy.

   ÚPV SR je gestorom medzinárod-
ných zmlúv na ochranu priemysel-
ného vlastníctva, ktorými je viaza-
ná Slovenská republika. 
   Podporuje:

- rozvoj technickej tvori-
vosti a ochranu jej výsled-
kov,     
- vzdelávanie a popularizá-
ciu v oblasti duševného 
vlastníctva. 

   Poslaním Úradu priemyselného 
vlastníctva SR je udeľovať ochranu 
na predmety priemyselného 
vlastníctva (vynálezy, úžitkové vzory 
(tzv. malé patenty), dizajny, topogra-
fie polovodičových výrobkov, 
ochranné známky, označenia pôvodu 
výrobkov a zemepisné označenia 
výrobkov).

   ÚPV vedie jedinečný fond patento-
vej a známkovej literatúry v SR, 
ktorý sprístupňuje verejnosti a posky-
tuje služby a produkty v oblasti 
priemyselno-právnych informácií.

   Samotný názov Úrad priemysel-
ného vlastníctva Slovenskej repu-
bliky je pre bežného človeka ťažko 
zapamätateľný. Verejnosť pozná úrad 
skôr pod neoficiálnym, ale viac zauží-
vaným pomenovaním patentový 
úrad. Vo viacerých krajinách je však 
patentový úrad oficiálnym názvom 
úradu. Takýto názov vyjadruje len jed-
nu, aj keď dôležitú časť činností úradu, 
ktorou je udeľovanie patentov na vy-
nálezy. 
   
   Pojem priemyselné vlastníctvo 
zahrňuje okrem patentov aj úžitkové 
vzory, dizajny, topografie polovodičo-
vých výrobkov, ochranné známky, 
označenia pôvodu výrobkov a zeme-
pisné označenia výrobkov. 
   
   Názov Úrad priemyselného vlast-
níctva SR vyjadruje poslanie úradu, 
ktorým je udeľovať ochranu na pred-
mety priemyselného vlastníctva.

Úrad priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky

Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica

www.upv.sk    

Okrem toho úrad disponuje ďalšími 
údajmi o predmetoch priemyselno-
právnej ochrany, a to ochrannými 
známkami a dizajnmi zapísanými 
úradom, resp. medzinárodnými 
a európskymi inštitúciami. 
   
   Dokumenty z patentového fondu 
sú verejnosti prístupné v študovni 
patentovej literatúry prostredníctvom 
prezenčných výpožičiek a na základe 
písomnej, faxovej alebo e-mailovej 
objednávky je možné objednať si ich 
kópie.
   
   Verejnosť má prístup k patentovej 
dokumentácii, patentovým a známko-
vým databázam, špecializovanej litera-
túre, aj využívaním vysokorýchlostné-
ho internetu v špecializovanej študovni 
patentovej literatúry v sídle úradu 
v Banskej Bystrici.
   
   Úrad poskytuje verejnosti komplex-
né služby v oblasti priemyselnopráv-
nych informácií. Záujemcom sú k dis-
pozícii základné služby, ako je vyba-
vovanie objednávok na vyhotovenie 
a zaslanie kópií patentových dokumen-
tov, patentové rešerše na stav techni-
ky, na patentové rodiny alebo biblio-
grafické údaje, známkové bibliogra-
fické rešerše a rešerše na zhodnosť 
alebo zameniteľnosť, a tiež rešerše 
z oblasti dizajnov.

   Patentový fond vedený Úradom prie-
myselného vlastníctva SR je zbierkou 
patentových dokumentov najvyspelej-
ších krajín sveta, medzinárodných 
a regionálnych organizácií, a tiež pa-
tentových dokumentov SR vydávaných 
úradom. Ide najmä o zverejnené pa-
tentové prihlášky, udelené patenty 
a do registra zapísané úžitkové vzory.

   Produkty a služby
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   Úrad ponúka záujemcom možnosť 
sledovať profily patentových doku-
mentov. Pravidelne im zasiela kópie 
publikovaných patentových dokumen-
tov. ÚPV SR vykonáva profesionálne 
rešerše v databázach národných, 
medzinárodných, európskych, ako aj 
v ďalších dostupných databázach.

   ÚPV SR je od roku 2007 zapojený 
v projekte CETMOS (www.cetmos.sk), 
ktorý sa týka spoločného poskytovania 
známkových rešerší potenciálnym 
záujemcom spolupracujúcimi krajinami 
strednej a východnej Európy. Služba 
má byť alternatívou k existujúcemu 
systému rešerší CTM.

   Od konca roka 2006 pôsobí v úrade 
infocentrum. Jeho hlavnou úlohou 
je centralizovať prijímanie a vybavova-
nie dopytov zo strany klientov úradu 
a širokej verejnosti. Pracovníci v rámci 
odbornej konzultačnej činnosti infor-
mujú verejnosť o možnostiach  
a najvýhodnejších spôsoboch 
ochrany jednotlivých predmetov 
priemyselných práv osobne, telefo-
nicky (+421 (0) 48 4300 131) 
alebo písomne na e-mail adrese 

infocentrum@indprop.gov.sk

o správnych poplatkoch, prekladoch 
európskych patentových spisov, 
európskych patentoch, ochranných 
známkach spoločenstva a dizajnoch 
spoločenstva, a tiež o možnostiach 
elektronickej komunikácie s úradom, 
vrátane on-line podávania prihlášok 
predmetov priemyselných práv.

   Úrad vydáva rôzne druhy publikácií, 
ktoré slúžia na prácu s priemyselno-
právnymi informáciami – triedniky, 
zborníky, odborné monografie, zákony 
a komentáre k nim, vlastné propagač-
né a informačné brožúry, letáky, 
či preklady pôvodných publikácií 
z WIPO a EPO. 

   Základným periodikom, ktorý vydáva 
úrad, je Vestník ÚPV SR, ktorý je 
v súčasnosti dostupný na internetovej 
stránke úradu alebo na CD nosiči. Ob-
sahuje aktuálne informácie o zverejne-
ných patentových prihláškach, udele-
ných patentoch, zapísaných úžitkových 
vzoroch, zverejnených prihláškach 
a zapísaných ochranných známkach, 
zverejnených dizajnoch a ďalšie dôleži-
té úradné oznamy, ktoré sa týkajú 
predmetov priemyselného vlastníctva.

   Zároveň úrad štvrťročne vydáva 
odborný časopis Duševné vlastníctvo 
a e-mailový časopis s mesačnou 
periodicitou E-zine ÚPV SR.   

   Pracovníci infocentra poskytujú infor-
mácie z jednotlivých registrov predme-
tov priemyselných práv, informácie 

Milí čitatelia, 

   v krátkosti sme si vám dovolili 
predstaviť Úrad priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky, 
s ktorým by sme vám chceli v nasle-
dujúcich číslach priniesť seriál 
o ochrane duševného vlastníctva, 
problematike patentovania, proble-
matike ochranných známok a pod. 

   Opýtame sa priamo odborníkov 
z Úradu priemyselného vlastníctva, 
aké sú úskalia patentovania a vyu-
žívania patentov na Slovensku. 

   Pokiaľ aj vás trápi nejaká otázka 
z vyššie uvedenej problematiky, 
môžete nám ju zaslať na adresu:

 transfer@stuscientific.sk 

   V nasledujúcom čísle sa dostane  
erudovaná odpoveď 

na vašu otázku k viacerým čitateľom.

Infocentrum ÚPV SR

tel.: 421 (0) 48 4300 131+
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   Inovácie predstavujú hybnú 
silu podnikania. Umožňujú 
firmám udržiavať svoju kon-
kurencieschopnosť. Sú nevy-
hnutné pre ďalší rozvoj jed-
notlivých spoločností na glo-
bálnom trhu. Spolu s výsku-
mom a vývojom vytvárajú 
predpoklad na úspešné nasa-
denie nových technológií 
a budovanie postavenia EÚ 
vo vybraných sektoroch.
   
   Európska komisia podporuje 
rozsiahly monitoring inovačného 
prostredia, tvorbu a imple-
mentáciu inovačných politík 
na európskej, národnej i regio-
nálnej úrovni. Prostredníctvom 
siete Enterprise Europe 
Network (EEN) podporuje me-
dzinárodnú technologickú 
spoluprácu a rozvoj inovácií 
priamo vo firmách. 

Informácie o inovačných politikách 
a iniciatívach v EÚ

Program CIP

PRO INNO

   Enterprise Europe Network rozširuje 
informácie o iniciatívach Európskej 
komisie a o možnostiach podpory 
inovácií v EÚ smerom k ich cieľovým 
skupinám - malým a stredným 
podnikom a regiónom. Medzi najvýz- 
namnejšie programy a iniciatívy patria:
   
   Program CIP, 
   PRO INNO, 
   Europe Innova,
   Schémy európskych inovatívnych
   regiónov.
   

   CIP je komunitárny program EÚ 
na podporu konkurencieschopnosti 
a inovácií 2007 - 2013, ktorý sa zame-
riava najmä na malé a stredné podniky 
(MSP). Viac ako 1,1 miliardy eur z fi-
nančných prostriedkov EÚ sa vynaloží 
na úvery a investície do rizikového ka-
pitálu, aby sa podporilo zakladanie, 
rast a inovácie pre 350.000 malých 
a stredných podnikov. Ďalších 2,6 mld.  
eur sa vynaloží na financovanie činnos-
tí, ktoré majú malým a stredným pod-
nikom pomôcť uvádzať inovačné 
myšlienky na trh, využívať informačné 
a komunikačné technológie a tech-
nológie v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie, podporovať ekologické inová-
cie a lepšie využívať možnosti vnútor-
ného trhu.

   Európska komisia pomáha rozvíjať 
regiónom a členským štátom vlastné 
programy na podporu inovácií. 
Nástrojom sú politiky v rámci podpory 
lepšej právnej úpravy a inovačných 
faktorov. Medzi ne patria: prevod tech-
nológií, inkubácia, prístup k financova-
niu a vytváranie medzinárodných zos-
kupení v záujme využitia ich potenciálu 
(najmä v nových členských štátoch). 
Táto činnosť dostala nový názov PRO 
INNO Europe. Pokrok v inováciách, 
ktorý pravidelne dosahujú členské štá-
ty, sledujú a analyzujú vo výročných 
správach PRO INNO Europe, INNO-
Metrics a INNO-Policy Trendchart.

Jej cieľom je pomáhať inovačným pra-
covníkom využívať znalosti komerčne 
a podporovať vytvárania nových a dy-
namických trhov.

(Innovating Regions in 
Europe - IRE)
   Silné regionálne a národné inovačné
systémy sú nevyhnutnou podmienkou 
udržateľného rozvoja. Táto skutočnosť 
sa zohľadňuje v novom programe 
financovania zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie v rokoch 2007 až 2013,  
ktorý kladie veľký dôraz na podporu 
iniciatív a investícií v oblasti inovácií. 
Túto činnosť dopĺňa a uľahčuje rozvoj 
regionálnych inovačných stratégií 
a sieť inovačných regiónov v Európe 
(IRE).

Schémy európskych inovatívnych 
regiónov 

 

Enterprise Europe Network 
pripravila rozsiahly on-line informačný 
servis vrátane databáz, newslettrov 
a knižnice, ktorý nájdete na adrese:

 www.enterprise-europe-
network.sk

Europe Innova
   Je to iniciatíva Európskej komisie, 
ktorá sa zameriava na inováciu v kon-
krétnych odvetviach a podporuje 
odborníkov na inovácie a zoskupenia, 
ktoré môžu byť motorom pre inovácie 
a konkurencieschopnosť. 

1. Prvý kontakt a návšteva firmy 
(oboznámenie klientov s aktuálnymi 
možnosťami a finančnými schémami 
v oblasti transferu technológií a know-
how).
2. Identifikácia technologickej 
potreby alebo potenciálu vo forme 
tzv. technologických auditov (zmapo-
vanie technologického potenciálu fir-
my, definovanie ponuky alebo požia-
davky na technológie a navrhnutie 
možností ich realizácie).
3. Hľadanie vhodných partnerov 
na základe pripraveného technologic-
kého profilu prostredníctvom:
   - vyhľadávania partnera cez EEN 
(zastúpenia EEN sú prepojené pros-
tredníctvom intranetu, ktorý umožňuje 
rýchle šírenie technologických profilov 
v rámci Európy), 
   - misijného vyhľadávania partnera 
(miestne zastúpenie EEN môže použí-
vať technologický profil na spojenie 
spoločnosti s inými spoločnosťami 
v Európe), pričom tieto návštevy sú 
zvyčajne sektorovo orientované a zalo-
žené na vopred dohodnutých stretnu-
tiach, 
   - vyhľadávanie partnera na partners-
kých podujatiach (matchmaking 
events), čo umožňuje vopred pripraviť 
a zrealizovať cielené stretnutia firiem 
z rôznych krajín EÚ a podporiť rokova-
nia s potenciálnymi partnermi pre bu-
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Transfer technológií a know-how
EEN implementuje nástroje na uľah- 

čenie transferu technológií (podporuje 
medzinárodnú technologicky oriento-
vanú spoluprácu medzi firmami alebo 
výskumom a praxou) v nasledovných 
krokoch:
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dúcu technologicky orientovanú 
spoluprácu.
4. Ďalšia podpora a poradenstvo 
formou poskytnutia špecializovaných 
služieb partnerov a spolupracujúcich 
organizácií v oblasti financovania ino-
vácií (vrátane prepojenia na národné 
a európske fondy a projekty, zvýhod-
neného ručenia a špecifických úverov 
pre inovačné spoločnosti) a v otázkach 
súvisiacich s ochranou práv duševného 
vlastníctva (t. j. ako najlepšie chrániť 
inovačné technológie).
5. Pomoc pri rokovaniach a prípra-
ve zmlúv - Enterprise Europe Network 
pomáha identifikovať partnerov a tiež 
poskytuje podporu počas rokovaní 
o zmluve. Táto pomoc môže zahŕňať 
prípravu dôverných zmlúv, organizáciu 
prvého stretnutia so zabezpečením 
miesta schôdze. Ak je to potrebné, 
zabezpečí aj prekladateľa, organizáciu 
návštevy partnera, či transfer modelu 
dohodnutej technológie.

1. Licenčná dohoda 
- zahŕňa transfer určitých práv 
od vývojcu technológie, procesu 
alebo know-how k príjemcovi výmenou 
za platbu alebo podiel na zisku.
2. Technická spolupráca 
- dohoda o technickej spolupráci môže 
mať charakter spoločného vývoja 
nového produktu s použitím skúseností 
vývojcu a výrobného vybavenia 
príjemcu, spoločného vývoja novej 
verzie produktu pre uspokojenie 
trhových potrieb alebo štúdií 
realizovateľnosti vrátane testov - 
upravená pre špecifickú aplikáciu.
3. Joint Venture 
- predstavuje najkomplexnejší typ 
dohody - strategická aliancia medzi 
dvoma alebo viacerými stranami 
podmienená spoločnými ekonomic-
kými aktivitami a vytvorením novej 
právnej jednotky, pričom zmluvné 
strany súhlasia s vytvorením novej 
spoločnej právnej jednotky za spolu-
účasti oboch strán na povinnostiach, 
podiele na zisku, nákladoch a kontrole 
podniku.
4. Komerčná dohoda s technickou 
asistenciou 
- zahŕňa akýkoľvek typ komerčných 
dohôd medzi dvoma zúčastnenými 
stranami na transfere know-how 
alebo skúseností, asistenciu pri inšta-
lácii a spustení, poradenstvo a zaš-
kolenie pri využívaní nového procesu, 
technické zaškolenie podieľajúce sa 
na transfere nového produktu/procesu.
5.Výrobná dohoda 
(Subcontracting, Co-contracting).

 Možnosti transferu technológií
   Transfer technológií alebo technolo-
 gicky orientovaná spolupráca môže
 byť realizovaná vo viacerých formách
 dohôd:

 Využitie výsledkov výskumu a vý- 
 voja v praxi
   Dôležitou súčasťou inovačného pro-
 cesu je spolupráca medzi akademic-
 kými a priemyselnými subjektmi 
 v transfere výsledkov výskumu a vý-
 voja do praxe. Výskumné organizácie
 tak môžu získať nielen nové trhy,
 partnerov, nové príležitosti, ale tiež
 dodatočné finančné prostriedky na ich
 rozvoj.

   
   Enterprise Europe Network aktívne 
propaguje výsledky slovenských výs-
kumných organizácií prostredníctvom 
siete a jej partnerov v celej Európe. 
Výsledky európskych výskumných pro-
jektov sú zhromaždené v „databáze 
RTD“. Tu si záujemcovia môžu vyhľa-
dávať technológie, ktoré boli vyvinuté 
v projektoch financovaných komunitár-
nymi fondmi.

ganizácie, ktoré ponúkajú, prípadne 
hľadajú technológie, nástroje a rieše-
nia v produktoch, službách, vývoji 
a výrobe, alebo hľadajú komerčné akti-
vity v oblasti automobilového priemys-
lu. AutoDay2009.sk predstavuje vy-
nikajúcu možnosť nadviazať obchodné 
kontakty s potenciálnymi partnermi 
zo Slovenska a iných krajín Európy. 
Je to východiskový bod rozvoja budú-
cej spolupráce s európskymi dodáva-
teľmi v oblasti automobilového prie-
myslu. AutoDay2009.sk bude prebie-
hať v rámci 12. EAEC Európskeho 
automobilového kongresu 2009 
„Európa v 2. storočí automobiliz-
mu“ v dňoch 29. 6. až 1. 7. 2009 
v Bratislave. 

   Autoday2009.sk umožní firmám 
prezentovať svoje inovatívne nápady 
a technológie. Pomôže prilákať pozor-
nosť potenciálnych európskych part-
nerov, nadviazať početné perspek-
tívne spolupráce s partnermi v priebe-
hu jedného dňa, čím výrazne zreduku-
je čas a peniaze na hľadanie nových 
partnerov. Zároveň sa bude poskytovať 
profesionálna podpora prostredníctvom 
odborníkov v oblasti medzinárodného 
transferu technológií z EEN.

   Európska komisia spolufinancuje ce-
loeurópsku sieť na podporu inovácií  
EEN, ktorá od roku 2008 prevzala akti-
vity Centier na prenos inovácií (Inno-
vation relay Centres - IRC). Na Slo-
vensku fungovalo IRC Slovakia od roku 
1997 a podporilo vyše 750 klientov, 
vykonalo viac než 100 technologických 
auditov, zorganizovalo 35 medziná-
rodných partnerských podujatí a pod-
porilo vyše 60 medzinárodných 
dohôd o transfere technológií.

Od IRC Slovakia k Enterprise 
Europe Network

podpora podnikania

 Organizácia partnerských podujatí
 vo vybraných technologických
 sektoroch
   Dôležitým nástrojom implementácie
 metodiky transferu technológií sú dni
 transferu technológií (TTD). Ich cie-
 ľom je vytvoriť spoločnú platformu 
 pre spoluprácu spoločností, ktoré po- 
 skytujú technológie a tiež spoločnos-
 tí, ktoré chcú inovovať svoj výrobný
 program. Účelom týchto akcií je pod-
 poriť transfer technológií medzi orga-
 nizáciami a spoločnosťami na Slo-
 vensku, krajinami Európskej únie 
 a asociovanými krajinami.

   V tomto roku sa v rámci EEN pripra-
vuje medzinárodné kooperačné stret-
nutie firiem - AutoDay2009.sk, ktoré 
sa bude konať 1. 7. 2009 v Bratislave. 
Svojím obsahom sa zameriava na or-
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Podpora pri rozbehu a rozvoji podniku – kde ju získať?
mikropôžičky - štrukturálne fondy - rizikový kapitál

   Podnikatelia majú dar rozpoznávať príležitosti, dosahovať úspech z výziev a svoje sny premieňať na skutočnosť. 
Neboja sa podstupovať riziká, zvládať stres a strach z neúspechu. V Európe, na Slovensku ani nehovoriac, nie je podnikav-
cov až tak veľa. Aj európske prieskumy naznačujú, že takmer polovica Európanov nikdy ani len neuvažovala o tom, 
že začnú podnikať. Patríte medzi nich aj vy? 
   Ak by ste sa náhodou začali pohrávať s myšlienkou, že budete sami sebe pánmi alebo už máte jasnú predstavu o tom, 
čo nové by ste radi priniesli na trh, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) vám 
ponúkne možnosti, ako si zjednodušiť neľahkú cestu podnikateľa.

Ako na to?

Kde na to vziať?

   Ak chcem začať podnikať, je dobré 
si uvedomiť a jednoznačne s prehľa-
dom si premyslieť, čo chcem robiť, 
akým spôsobom chcem byť úspešný, 
ako svoj podnik podporím finančne 
a vedomostne a aké je konkurenčné 
prostredie. Samozrejme je dôležité 
myslieť aj na mnohé iné faktory. 
   
   Zvážte si, či máte dostatočné zruč-
nosti a informácie na to, aby ste roz-
beh svojich podnikateľských aktivít 
zvládli relatívne bez problémov. 
   
   V tejto fáze je vhodné obrátiť sa 
vo svojom regióne na spolupracujúce 
centrá NARMSP (Regionálne pora-
denské a informačné centrum, Podni-
kateľské inovačné centrum, príp. Cen-
trum prvého kontaktu). Tu získate 
komplexné poradenské, informačné 
a vzdelávacie služby. Pomôžu vám 
s vypracovaním podnikateľského plá-
nu. Zároveň sa môžete obrátiť na pod-
nikateľské či technologické inkubátory, 
ktorých hlavným poslaním je vytvárať 
vhodné štartovacie podmienky pre fun-
govanie podniku začínajúcim podnika-
teľom (zvyčajne počas obdobia približ-
ne troch rokov). Ponúkajú podnikateľ-
ské priestory s kancelárskou infra-
štruktúrou a tiež komplexné admi-
nistratívne a poradenské služby. Tech-
nologické inkubátory podporujú začí-
najúce technologicky zamerané pod-
niky s dôrazom na transfer technológií.

   Dobrá myšlienka, premyslený spô-
sob jej realizácie a odhodlanie v kaž-
dom prípade nemusia stačiť. Svoje sny 
a plány musíte vedieť podporiť aj fi-
nančne. Práve nedostatok finančných 
zdrojov mnohých potenciálnych podni-
kateľov odradí. Banky nováčikovi bez 
podnikateľskej histórie len ťažko poži-
čajú potrebný kapitál. 

môžu získať až 49.790 eur na 4 roky. 
Úroková miera sa určuje ako súčet zá-
kladnej sadzby Európskej centrálnej 
banky a marže vo výške 2,00 % p. a. 
(k 8. 4. 2009 bola úroková miera mik-
ropôžičky stanovená na úroveň 3,25 % 
p. a.). Pôžička je určená na začatie, 
stabilizovanie a rozvoj podnikateľskej 
aktivity a na preklenutie dočasných 
problémov pri financovaní podnikateľs-
kej činnosti. Možno ju využiť na obsta-
ranie hnuteľného a nehnuteľného 
investičného majetku, rekonštrukciu, 
úpravu a opravu prevádzkových pries-
torov, nákup surovín, materiálu a zá-
sob. Rozsah a forma zabezpečenia 
mikropôžičky závisí od rizikovosti 
podnikateľského zámeru a schopnosti 
jej splácania podnikateľom. 
   Žiadosti o mikropôžičku sa podá-
vajú v štrnástich regionálnych 
centrách NARMSP.  

   V prípade, že vaša firma už úspešne 
funguje a plánujete rozšíriť svoje pod-
nikateľské aktivity, môžete získať aj 
nenávratný finančný príspevok 
zo zdrojov štrukturálnych fondov 
Európskej únie. 
   
   NARMSP v predchádzajúcom progra-
movom období pomohla podnikateľom 
v oblasti podpory rozvoja nových 
a existujúcich podnikov a služieb - 
Opatrenie 1.1 Operačného programu 
Priemysel a služby. Prostredníctvom 
Opatrenia 1.2 vyššie uvedeného Ope-
račného programu sa podieľala na pod-
pore vybudovania inkubátorov a siete 
s informačným prepojením vedeckých, 
akademických a špeciálnych knižníc, 
vrátane ich modernizácie. V súčasnosti  
NARMSP implementuje projekty 
v oblasti inovácií a technologic-
kých transferov (Operačný prog-
ram Konkurencieschopnosť a hos-
podársky rast). 

   Jednou z možností je požiadať 
o mikropôžičku NARMSP. Ide o ná-
vratný úver, ktorý je určený aj začína-
júcim malým podnikateľom s maximál-
nym počtom zamestnancov 49, ktorí 

čajne investor rizikového kapitálu na-
dobúda menšinový obchodný podiel 
v spoločnosti, zúčastňuje sa na prijí-
maní zásadných rozhodnutí, ale pone- 
cháva bežný chod spoločnosti na pô-
vodných vlastníkoch. 
   Rizikový kapitál na Slovensku 
zastrešuje dcérska spoločnosť 
NARMSP Fond fondov, s. r. o. 

   Na to, aby ste uzatvorili dobrý biz-
nis, potrebujete protistranu, t.j. zákaz-
níkov, odberateľov, prípadne i spoľahli-
vých dodávateľov. Kde získať cenné 
kontakty? Ako si rozšíriť okruh partne-
rov? NARMSP je členom Európskej sie-
te pre podporu podnikateľov – Enter-
prise Europe Network, v rámci ktorej 
pre podnikateľov organizuje množstvo 
kooperačných stretnutí na medzinárod-
nej úrovni, ako napr. individuálne roko-
vania s firmami, ktoré pôsobia v po-
dobnej či príbuznej oblasti ako váš 
podnik a pomôže vám nadviazať nové 
obchodné kontakty. Súčasne môžete 
využiť aj ďalšie služby zamerané na 
spoluprácu a výmenu skúseností, ako 
napr. Databázu pre spoluprácu pod-
nikateľov (zadávanie dopytov a po-
núk na spoluprácu s európskymi firma-
mi). Ak vám postačí veľkosť slovenské-
ho trhu, môžete navštíviť web stránku 

– virtuál-
ny trh dopytov a ponúk slovenských 
spoločností, ktorý vám pomôže nadvia-
zať spoluprácu s domácimi firmami. 

Komu predávať?

www.obchodnypartner.sk 

   Ďalšou možnosťou je využiť menej 
známy rizikový kapitál. Ide o inves-
tíciu do základného imania začínajúcej 
alebo fungujúcej spoločnosti, ktorej 
podnikateľský plán je vysoko rizikový, 
ale s vysokým potenciálom rastu. Zvy-
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Chcem byť stále lepší

www.msponline.sk

   Ak ste úspešní, je dôležité nezaspať 
na vavrínoch. Ak vám chýbajú základ-
né podnikateľské zručnosti a vedomos-
ti, môžete si ich doplniť na bezplatných 
školeniach a seminároch, ktoré pripra-
vuje NARMSP pre podnikateľov. Aktuál-
ne sa pripravujú napr. semináre na té-
my Podnikajme v Európe bez bariér, 
Odkiaľ získať peniaze v čase krízy. Pra-
videlným zdrojom aktuálnych infor-
mácií z oblasti podnikania je aj národ-
né webové sídlo pre malých a stred-
ných podnikateľov  
a mesačník podnikanie, ktorý elektro-
nicky vydáva NARMSP. 
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NARMSP 
- práca odmenená úspechom

   

- získal finančný príspevok v rámci 
štrukturálnych fondov na svoj projekt:

„Racionalizácia a rozšírenie výro-
by v oblasti spracovania drevného 
odpadu“. 

   Táto spoločnosť, pôsobiaca v okrese 
Levoča, vznikla v r. 1995. Zaoberá sa 
spracovaním drevného odpadu na bio-
logické palivo a výrobou ekologického 
paliva - peliet a brikiet. 

   Pán Gibaľa sa rozhodol požiadať 
o finančné zdroje, aby uspokojil ná-
ročného odberateľa, pretože zvyšova-
nie kvalitatívnej stránky výrobkov pri-
náša so sebou aj zvyšovanie energetic-
kej náročnosti.
 
   Realizáciou projektu si spoločnosť 
zabezpečila:

- nárast konkurencieschopnosti, 
- zníženie prevádzkových 
nákladov, 
- zvýšenie objemu výroby, odbytu 
a s tým súvisiace zvýšenie 
produktivity práce. 
  

Ing. Július Gibaľa – JUGI 

Príklad úspešných...

   Počas svojej viac ako 18-ročnej existencie pomohla Národná agentúra 
pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) zjednodušiť cestu  
mnohým podnikateľom. 
   V krátkosti vám predstavíme jedného z nich - Ing. Júliusa Gibaľu (JUGI). 

   

„Realizácia projektu splnila naše 
očakávania. Dodala odvahu finanč-
ným investorom podieľať sa 
na spolufinancovaní perspektívnej 
výroby.“

Ako vníma pomoc z fondov EÚ 
majiteľ firmy? 

Národná agentúra pre rozvoj 
malého a stredného podnikania

Miletičova 23
821 09 Bratislava

www.nadsme.sk
www.msponline.sk

www.obchodnypartner.sk

podpora podnikania

   Potenciálnym žiadateľom o príspevok 
p. Gibaľa odkazuje: „Zabezpečte si fi-
nančne realizáciu projektu a reálne 
posúďte oneskorený časový horizont 
poskytnutia finančných prostriedkov 
z fondov EÚ v rámci refundácie 
oprávnených výdavkov.“

Drevený kostol 
v Hervartove 
-využije sa jeho potenciál? 

   V minulom roku medzinárodný výbor 
World Heritage schválil zaradenie náš-
ho najstaršieho dreveného kostola 
sv. Františka z Assisi v Hervartove 
do Zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Vyše 500-ročný 
drevený kostol neďaleko Bardejova 
je unikátnym dokumentom umelecké-
ho prejavu a stavebno-konštrukčných 
schopností našich predkov. 
   Multidisciplinárny výskumný kolektív 
pod vedením doc. Ing. Evy Kráľovej, 
PhD., z FA STU, už dlhodobejšie venuje 
pozornosť podmienkam zachovania 
a pamiatkovej ochrany tejto vzácnej 
stavebnej pamiatky. 
   V závere apríla t. r. sa v Hervartove 
uskutočnil výskumno-návrhový work-
shop zameraný na využitie potenciálu 
kostola ako faktora lokálneho a regio-
nálneho rozvoja – tentoraz v spoluprá-
ci s Ekonomickou fakultou UMB v Ban-
skej Bystrici v rámci výskumného pro-
jektu VEGA „Využitie objektov svetové-
ho kultúrneho dedičstva v cestovnom 
ruchu“ (zodp. riešiteľ projektu doc. 
Ing. Ľ. Kmeco, PhD). 
   Výsledkom workshopu sú ideové ná-
vrhy na postavenie konkrétnych pro-
duktov cestovného ruchu a na zlepše-
nie architektonicko-urbanistickej vyba-
venosti obce v nadväznosti na kostol – 
napr. adaptácie sypancov na prezen-
tačné účely pod vedením doc. Ing. E. 
Kráľovej a úprava verejných priestorov 
pod vedením prof. Ing. arch. P. Gála, 
PhD. a akad. soch. P. Paliatku. 
   Uvedené výstupy sa odovzdávajú 
obecnému úradu v Hervartove, ktorý 
ich aplikuje do realizácie prostredníc-
tvom projektov grantovej podpory 
zachovania kultúrneho dedičstva
a rozvoja obcí a regiónov. 
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Ochrana, stabilizácia a konzervácia tradičných 
informačných nosičov v Slovenskej republike 
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   Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Fakulte chemickej 
a potravinárskej technológie, bol v marci 2009 záverečnou oponentúrou 
ukončený projekt MŠ SR 661/2003: 

„Ochrana, stabilizácia a konzervácia tradičných informačných 
nosičov v Slovenskej Republike“ – KNIHA SK

Štátny program výskumu a vývoja s dobou riešenia v etapách:
I. etapa 2003 - 2005
II. etapa 2006 - 2008

   Ochrana kultúrneho dedičstva, kto-
rého súčasťou sú aj knižničné a archív-
ne dokumenty, je v centre pozornosti 
každej vyspelej kultúrnej krajiny.
   
   Mnohé vzácne dokumenty sú nená-
vratne poškodené z dôvodov zlých 
skladovacích priestorov, nesprávnej 
technológie uloženia, zlej manipulácie,  
ako aj z dôvodu tlače na nekvalitný 
kyslý papierový nosič. Prieskumy uká-
zali, že na takomto papieri sa nachá-
dza veľká časť historického dedičstva 
SR. V priamom ohrození sa nachádza 
približne 4,5 milióna kníh a 25 až 
100 km archívnych dokumentov, ktoré 
je potrebné okamžite zachraňovať. 
V celkovom ohrození sa nachádza prib-
ližne 50 miliónov knižných jednotiek. 

   Program záchrany, stabilizácie a kon-

zervovania tradičných nosičov infor-
mácií predložili na rokovanie vlády SR 
minister kultúry, minister školstva, 
minister vnútra a predseda Slovenskej 
akadémie vied. Vláda SR poverila 
ministra školstva koordinovať v spolu-
práci s ministrom kultúry výskumnú 
časť programu. Z uvedeného dôvodu,  
aj v súlade s Deklaráciou Národnej ra-
dy Slovenskej republiky o ochrane kul-
túrneho dedičstva a za účelom zlepšo-
vania podmienok na výskum, vzdelá-
vania a ochrany hmotného kultúrneho 
dedičstva, vznikol projekt Kniha SK.

   

  

   Cieľom projektu bolo pripraviť 
optimálne technologické riešenie 
záchrany historických nosičov 
informácií na kyslom drevitom 
papieri, vybrať a ďalej zlepšiť 
najlepšie dostupné technológie 
pre realizáciu (BAT - Best Avaible 
Technology) a vytvoriť podmienky 
na ich udržateľný rozvoj BAT na 
území SR.

Kľúčovým realizačným výstupom 

je návrh optimálneho technologic-

kého riešenia pre ochranu kníh  - 

Integrované konzervačné centrum 

Martin - Vrútky. 

 V projekte Kniha SK sa podarilo zvý-
šiť kapacitu BAT trojnásobne, poda-
rilo sa 3-krát zmenšiť impregnačné 
zariadenia a objem horľavých roz-
púšťadiel pri rovnakej kapacite.

   Podľa riešiteľov hlavné realizačné 
výstupy vychádzajú z riešenia jednot-
livých etáp projektu:

Best Avaible 
Technology)

- Vyrobili sme funkčný mo-
del Papersave UniLabSK, 
ktorý slúži priamo na výrobu 
strojno-technologického 
priemyslového zariadenia 
Papersave®-Unisaver® , 
umožňuje podstatne efektív-
nejšiu deacidifikáciu a kon-
zervovanie dokumentov naj- 
lepšou dostupnou technoló-
giou (BAT -

. Výsledky získa-
né na funkčnom modeli sme 
úspešne overili v podmien- 
kach BAT v Nemecku.
 
- Celkovo sme vyrobili 13
funkčných modulov, ktoré  
môžu slúžiť v praxi ako  
samostatné zariadenia 
(o výrobu prejavilo záujem
doposiaľ 5 výrobcov strojov).

 

  

- Počas riešenia úlohy sme 
vyvinuli a vyrobili 15 nových
prístrojov, 5 nových soft-
vérových riešení, 9 paten-
tov a patentových prihlá-
šok – priemyslová ochrana
nových riešení, 7 nových 
modifikačných látok, 8 no-
vých metód skúšania 
a analýzy, z nich jedna STN
norma.

   Pri technologickom riešení 
sa vychádzalo z vypracovaného 
„Systému skúšania a hodnotenia 
deacidifikačných technológií“, 
na základe ktorého sa vybrala 
najlepšia dostupná technológia 
BAT pre knihy, t. j. technológia 
Papersave®-Unisaver®. 
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- Vybudovali sme Národné 
technologické centrum
Kniha SK, ktoré sa nachádza 
v priestoroch FCHPT STU 
a spoločnosti BelNovamann
International v laboratóriách: 

TC 1 Lab: Skúšobňa materiá-
lov 
TC 2 Lab: Skúšobňa procesov 
a zariadení 
TC 3 Lab: Analýza plyn-
ných zložiek
TC 4 Lab: Analýza kvapalných 
zložiek
TC 5 Lab: Spektrálne, termo-
analytické a iné metódy.

 
- Vypracovali sme Koncep-
ciu rozvoja konzervačnej
vedy, technológie a prie-
myslu (Conservation Science,
Technology and Industry) 
na Slovensku a do akreditácie
sme vypracovali nový študij-
ný program Ochrana mate-
riálov a objektov dedičstva
(Conservation Science
Chemistry and Technology)
pre 2. stupeň štúdia na FCHPT
STU.

- Počas riešenia projektu štu-
dujúci obhájili 2 dizertačné 
práce a 114 diplomových, 
bakalárskych a študentských 
vedeckých prác. Okrem štu-
dentov FCHPT STU sa do štú-
dia problematiky ochrany 
kultúrneho dedičstva zapo-
jili aj študenti Fakulty archi- 
tektúry Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, 
Technickej univerzity vo Zvo-
lene a Žilinskej univerzity. 

transfer/success story

- V projekte bol vytvorený 
zdieľaný vedomostný priestor 
svetových a nových vlastných 
poznatkov

www.knihask.eu 
www.veda-technika.sk/knihask 

a intranetový komunikačný 
systém a riešiteľský pracovný 
priestor riešiteľov SR

 http://kniha.chtf.stuba.sk/dav

ako aj vedomostná databáza 
výsledkov základného 
a aplikovaného výskumu.

     Plnenie výskumnej časti úlohy 
bolo ukončené k 31. 12. 2008 
a záverečná veľmi úspešná oponentúra 
sa konala 26. 3. 2009. Riešenie bolo 
skrátené o 7 mesiacov. S ohľadom 
na skrátenie termínu výskumu je mož-
né skrátenie termínu úlohy ministra 
kultúry, stanoveného predsedom
vlády:
   „po skončení výskumnej časti pro-
gramu vypracovať a predložiť na roko-
vanie vlády vecný, časový a finančný 
harmonogram prevádzky technologic-
kého zariadenia na masovú deacidifi-
káciu ohrozených dokumentov v kniž-
niciach a archívoch“ o 6 až 7 mesiacov. 

Ochrana, stabilizácia a konzer-
vácia tradičných informačných 

nosičov 
v 

Slovenskej Republike
 

 KNIHA SK

www.knihask.eu

Zodpovedný riešiteľ: 
prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.

Koordinátor úlohy: 
prof. Ing. Svetozár Katuščák, 

PhD.
svetozar.katuscak@stuba.sk 

   Celospoločenskej úlohy rozpra-
covania programu záchrany 
kultúrneho dedičstva v SR a budo-
vania konzorcia riešiteľov na interdisci-
plinárnej báze pomocou projektu 
Kniha SK sa od začiatku ujal koordi-
nátor projektu prof. Ing. Svetozár 
Katuščák, PhD. Jeho viacročnou 
mimoriadnou angažovanosťou a výcho-
vou odborníkov sa vytvorila na Slo-
vensku jedinečná báza pre rozvoj 
konzervačnej vedy a konzervačnej 
technológie. Skvelá koordinácia jed-
notlivých tímov a dosiahnuté výsledky 
z projektu Kniha SK dávajú predpo-
klad nielen úspešného zapojenia Slo-
venska do medzinárodnej spolupráce 
v tejto oblasti, ale aj kľúčového posta-
venia v integrácii medzinárodných 
tímov v stredoeurópskom priestore. 

- Nové poznatky sa zverejni-
li formou 297 publikácií, 
z toho 51 karentovaných 
(CC), 22 vedeckých prác 
publikovaných v recenzova-
ných vedeckých časopisoch, 
210 odborných prác publiko-
vaných v nerencenzovaných 
odborných časopisoch a zbor-
níkoch, 14 vedeckých 
monografií a odborných 
knižných publikácií.

 

Obr. hore - zariadenie na masovú deacidifikáciu 
kníh
Obr. dolu - ilustračné foto dokumentujúce zlý stav 
knižničných a archívnych dokumentov 

Národné technologické centrum 
Kniha SK 

slúži na modelovanie v IKC 
(Integrované konzervačné centrum), 

na skúšanie procesov, zariadení, 
konzervačných látok a materiálov 
a na vzdelávanie. Súčasťou je viac 
ako 60 zdieľaných, nadobudnutých, 
modernizovaných a novovyvinutých 

technologických zariadení a prístrojov.
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vzdelávanie v podnikaní

 Model podnikania 
 – nástroj cieľavedomého uvažovania podnikateľa

   Termín pochádza z 50-tych rokov 
20. storočia. Čoraz širšie sa začal pou-
žívať od roku 1995, najmä v súvislosti 
s rozmachom e-podnikania. 
   
   Návrh modelu podnikania je súčas-
ťou stratégie podnikania. Môže z nej 
vyplynúť ako jej logický výsledok 
alebo môže vyvstať ako vzor, ktorý 
podnikateľ dodatočne zistí na základe 
skúseností a sformuluje svoj model 
podnikania v priebehu praxe. 
   
   Zavádzanie modelu podnikania spo-
ločnosti do jej organizačnej štruktúry, 
pracovných náplní a pracovných postu-
pov a do architektúry jej informačného 
systému, je súčasťou uskutočňovania 
procesov podnikania spoločnosti, napr. 
na základe modelovania jej podniko-
vých (prevádzkových) procesov. 

   

 
   Zahŕňa popis hodnoty, ktorú spoloč-
nosť ponúka jednému alebo viacerým 
segmentom svojich zákazníkov, archi-
tektúry spoločnosti, siete jej obchod-
ných partnerov pri vytváraní, marke-
tingu a dodávaní tejto hodnoty a vzťa-
hového kapitálu (relationship capital), 
aby generovala ziskové a udržateľné 
toky výnosov (Osterwalder, Pigneur 
a Tucci (2005).
   
   Podnetný je model podnikania 
navrhnutý A. Osterwalderom 
(2007), ktorý predstavuje syntézu 
rôznych prístupov k modelovaniu pod-
nikania spoločnosti na strategickej 
úrovni do referenčného modelu pod-
nikania vychádzajúceho z podobných 

Model podnikania je konceptuál-
ny nástroj, ktorý obsahuje sadu 
prvkov a ich vzťahov. Pomocou 
nich umožňuje vyjadriť logiku 
podnikania konkrétnej spoločnosti.

   Stavebné bloky modelu podnikania a vzťahy medzi nimi 
   (A. Osterwalder: How to Describe and Improve your Business Model to Compete
   Better, www.arvetica.com)

   Termín „model podnikania“ 
(Geschäftsmodell, business 
model) zahŕňa široký okruh nefor-
málnych a formálnych modelov, 
ktoré podniky používajú na znázor-
nenie rôznych aspektov svojho pod-
nikania:
 
- jeho účelu, 
- podnikovej ponuky, 
- stratégií, 
- infraštruktúry, 
- organizačnej štruktúry, 
- obchodných praktík,
podnikových (operačných) 
procesov a politík.

čŕt značného počtu takýchto modelov. 
Skladá sa z deviatich stavebných blo-
kov, ktoré na seba nadväzujú a týkajú 
sa štyroch oblastí spoločnosti: 

• ponuky spoločnosti 
(1 blok)
- odpovedá na otázku 

 bude predmetom podni-
kania,

• zákazníkov 
(3 bloky)
- odpovedajú na otázku 

 bude kupovať našu po-
nuku,

• infraštruktúry spoločnosti 
(3 bloky)
- odpovedajú na otázku 

 dodáme našu ponuku,
• finančných tokov 

(2 bloky)
- odpovedajú na otázku 

 podnikanie vynesie 
a koľko bude stáť.

ČO

KTO

AKO

KOĽKO

 - relatívnej výkonnosti, t. j. čo dos-
tane od dodávateľa v porovnaní 

    s konkurenčnou ponukou, 
 - ceny, ktorú zaplatí za získanie pro-

duktu alebo služby, vrátane nákla-
dov na prístup k nemu.

   

Ponuka hodnoty spoločnosti
 
   Ponuka hodnoty (value proposi-
tion) predstavuje súhrn výrobkov 
a služieb, ktoré spoločnosť smeruje 
na určitý trhový segment. Je to to, 
čo zákazníci dostanú za svoje peniaze.

   Zákazník posudzuje ponuku 
hodnoty z hľadiska:

Zákazníci
 

• Cieľoví zákazníci (client 
segments)
- cieľový segment zákazníkov, 
ktorému spoločnosť zamýšľa 
ponúknuť svoje produkty
a služby. 

• Distribučné kanály 
(distribution channels) 
- prostriedky, pomocou 
ktorých spoločnosť udržiava 
kontakty so zákazníkmi a do-
dáva im svoje produkty 
a služby. Zahrňujú marketin-
govú a distribučnú stratégiu 
spoločnosti. 

• Vzťahy so zákazníkmi 
(client relationships)
- prepojenia, ktoré si spoloč-
nosť vytvára s rôznymi seg-
mentami svojich zákazníkov, 
ide o riadený proces s cieľom 
dosiahnuť maximálne výnosy, 
ziskovosť pre spoločnosť a zá-
roveň maximálnu spokojnosť 
zákazníkov – manažment 
vzťahov so zákazníkmi. 
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vzdelávanie v podnikaní

Infraštruktúra spoločnosti 

Finančné toky

zahrňuje:

• Hlavné zdroje 
(key resources) spoločnosti 
- hlavné zdroje, schopnosti 
a kompetencie nevyhnutné 
na realizáciu modelu 
podnikania spoločnosti. 

• Sieť partnerov 
(partner network)
- sieť zmlúv o spolupráci  
s inými spoločnosťami v prie-
behu podnikania, napr. pod-
nikateľské aliancie a pod. 

• Hlavné aktivity 
(key activities)
- hlavné aktivity, ktoré je 
nevyhnutné vykonať pri 
implementácii modelu 
podnikania.

 zahrňujú:

• Štruktúru nákladov 
(cost structure)
- prehľad nákladov vynakla-
daných na fungovanie mo-
delu podnikania. 

• Toky výnosov 
(revenue flows)
- modelový alebo reálny 
spôsob ako spoločnosť dosa-
huje toky výnosov – zdroje 
zisku. 

   Týchto 9 stavebných blokov 
možno využívať ako šablónu pri 
uvažovaní o návrhu alebo inovácii 
modelu podnikania spoločnosti  - 
viď. obrázková schéma vľavo - 
Stavebné bloky modelu podnikania 
a vzťahy medzi nimi (A. Osterwalder: 
How to Describe and Improve your 
Business Model to Compete Better, 
www.arvetica.com)

   V tomto prípade je účelné navrho-
vať obsah jednotlivých stavebných 
blokov modelu podnikania v nasledu-
júcom poradí:

1 Cieľoví zákazníci
2 Ponuka hodnoty
3 Distribučné kanály
4 Vzťahy so zákazníkmi
5 Toky výnosov
6 Hlavné zdroje
7 Hlavné aktivity
8 Sieť partnerov
9 Štruktúra nákladov

ak sa týka uvedenia nového výrobku, 
služby alebo vstupu nového podniku 
na trh, sa často nevenuje dostatoč-
ná pozornosť časovému aspektu 
modelu podnikania. Ide najmä 
o priaznivé načasovanie investícií, ná-
kladov a výdajov pri realizácii modelu 
podnikania, aby priniesli očakávané 
objemy tržieb alebo príjmov.  

   Medzi zásadné otázky, ktoré by mali 
byť podnikateľovi jasné, patria tieto:

   1. Koľko výrobkov bude potrebné 
vyrobiť alebo aký rozsah služieb bude 
potrebné poskytnúť, kým sa zákazníci 
rozhodnú ich kupovať alebo sa zmluv-
ne zaviažu k ich nákupu? 

   2. Aká výška prvotných investícií 
alebo vynaložených nákladov bude po-
trebná na zabezpečenie týchto tržieb 
alebo zmluvných záväzkov so zákaz-
níkmi?

   3. Aké vysoké je riziko, či dosiah-
neme čistý kladný peňažný tok v rámci 
prijateľného časového intervalu, ak do 
podnikania musíme najprv vložiť 
požadovanú výšku prvotných investícií 
a budeme musieť istú dobu čakať 
na dostatočné toky príjmov?

   S odpoveďami na tieto otázky pod-
nikanie stojí alebo padá. Preto sa mo-
dely podnikania optimalizujú, aby boli 
požadované prvotné investície čo naj-
nižšie, aby sa zrýchlili toky peňažných 
príjmov z pohľadávok, aby od zákaz-
níkov prichádzali včasné a spoľahlivé 
spätné informácie, čím sa zvyšuje 
pravdepodobnosť úspechu v podnikaní 
a znižuje sa rizikovosť investícií.

   Ch. Zott a Ch. Richter (INSEAD 
2002) konštatovali vo svojom výskume 
súvislosť medzi podnikateľskými mo-
delmi a rôznymi stupňami výkonnosti 
u 190 mladých, na rast orientovaných 
amerických a európskych firiem kóto-
vaných na burze v rokoch 1996 až 
2000.

Pri návrhu modelu podnikania, najmä 

   Model podnikania sa javí byť veľmi 
užitočný pojem ako pre úvahy začí-
najúcich podnikateľov o hlavných 
črtách ich budúceho podnikania,
tak aj pre podnikateľov, ktorí majú 
začiatky úspešne za sebou.
   
   Model podnikania poskytuje sys-
tematický prístup k analýze  pod-
nikania alebo vodítko pri úvahách 
o oblastiach zvyšovania efektív-
nosti spoločností a ich vzájom-
ných súvislostí. Je to tiež veľmi 
užitočný spôsob pohľadu na po-
tenciál spoločnosti očami investo-
rov, ktorí hodnotia možnosti 
investovania do nej.

Všetko nabok,

najprv musí byť jasný

model podnikania! 

   Zistili, že pozitívna súvislosť medzi 
výkonnosťou firiem a modelom podni-
kania orientovaným na efektívnosť 
je silnejšia v ekonomicky nepriazni-
vých časoch, ako v časoch ekonomicky 
priaznivých. Opačný záver vyvodili 
pre modely podnikania orientované 
na inovácie, kde je táto súvislosť sil-
nejšia v ekonomicky priaznivých obdo-
biach v porovnaní s nepriaznivými 
obdobiami.



Ideal-ist – vaša cesta k projektom 7. RP, CIP, Artemis a Eniac 

medzinárodná spolupráca 
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Programy nadnárodnej spolupráce
Juhovýchodná Európa a Stredná Európa 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kon-
taktuje, národné kontaktné miesto pre 

programy nadnárodnej spolupráce: 

Ing. Jana Rolínová 
e-mail: jana.rolinova@enviro.gov.sk

 02/59562191 

Mgr. Zuzana Fáberová 
e-mail: zuzana.faberova@enviro.gov.sk

02/59562432

PhDr. Ľuboš Michalov
 e-mail: lubos.michalov@enviro.gov.sk

02/59562202

   V rámci prvej výzvy programu Juhovýchodná Európa bolo na treťom zasad-
nutí Monitorovacieho výboru vo Viedni (marec 2009) schválených celkovo 42 
projektov. Do 15-tich projektov sa zapojilo 23 partnerov zo SR, vrátane dvoch 
vedúcich partnerov projektu. 

   V rámci programu Stredná Európa sa uzatvorilo k 18. marcu 2009   
prijímanie projektových žiadostí o poskytnutie NFP v rámci druhej výzvy (vyhlá-
sená 8. januára 2009). V súčasnosti prebieha hodnotenie predložených projek-
tových žiadostí na nadnárodnej úrovni s podporou národných kontaktných miest. 

   Termíny na vyhlásenie druhej výzvy v rámci programu Juhovýchodná 
Európa a tretej výzvy v rámci programu Stredná Európa nie sú presne 
stanovené. Predpokladá sa, že budú vyhlásené koncom roka. Pravdepodobne 
budú mať strategický charakter, budú otvorené len pre niektoré priority alebo 
skupinu prijímateľov a pod. Výzvy sú v súčasnosti v štádiu prípravy.

   Aktuálne informácie o programe Juhovýchodná Európa nájdete na stránke:  
www.southeast-europe.net/en a o programe Stredná Európa na stránke: 
www.central2013.eu                                                                                        
Ďalšie informácie získate na stránke národného orgánu pre tieto programy: 
www.enviro.gov.sk 

   Spolupráca pri riešení projektov v rámci 
programov Európskych spoločenstiev, ako sú 
7. rámcový program (7.RP/FP7), Program 
na podporu konkurencieschopnosti a inovácií 
(CIP) a Spojené technologické iniciatívy 
(JTI), je pre účastnícku organizáciu:
- hybnou silou technologického progresu,
- prostriedkom ďalšieho rozšírenia spoluprá-
ce a prípadne aj trhu,
- zabezpečením výskumno-vývojových akti-
vít aj v čase ekonomickej krízy vďaka pod-
pore z prostriedkov ES.
 
   Samozrejme, že základnou podmienkou 
prijatia projektu je odborná stránka – oso-
bitne inovatívnosť výstupov riešenia. Nutnou 
podmienkou je mať vhodne „skomponované“ 
konzorcium partnerov, zväčša z minimálne 3 
krajín EÚ a často aj veľmi rozdielnej profe-
sionálnej orientácie, ktorí sa podieľajú už 
na príprave návrhu projektu a neskôr na rie-
šení stanovených úloh. Vytvorenie medzi-
národného a multidisciplinárneho riešiteľské-
ho kolektívu, skutočných odborníkov schop-
ných naplniť ciele projektu, je veľmi náročná 
úloha. 
   Projekt „Ideal-ist“, podporovaný Európs-
kou komisiou, poskytuje na tento účel veľmi 
efektívny nástroj – tzv. „partner search“. 
Ide o „on-line“ proces hľadania partnerov, 
kde navrhovateľ projektu špecifikuje požia-
davky na partnerov a organizácie z celého 
sveta majú možnosť ponúknuť navrhovateľo-
vi svoje skúsenosti a schopnosti podieľať 
sa na riešení stanovených úloh. 
   Ideal-ist je najúspešnejším medzinárod-
ným „vyhľadávačom“ partnerov pre rôzne 
programy (7. RP, CIP, JTI, resp. ich časti) 
zamerané na informačné a komunikačné 
technológie (IKT). Za prvé dva roky od za-
čiatku 7. RP využilo túto službu viac ako 500 
koordinátorov, pričom v priemere každý po-

daný „partner search“ dosiahol 40 prijatých 
odpovedí, čo je výborným základom pre vý-
ber kvalitného partnera do projektu. 
„Partner search“ mechanizmus  projektu 
„Ideal-ist“ tým, že zabezpečuje distribúciu 
ponúk na spoluprácu, má v skutočnosti 
aj pre slovenských výskumníkov, vývojárov, 
pre slovenské firmy, vrátane MSP trojnásob-
ný význam. Umožňuje:
- nájsť partnerov do konzorcia na riešenie 
úloh projektu a prípadne ďalšiu spoluprácu,
- zapojiť sa do riešiteľského kolektívu, kde je 
možné uplatniť skúsenosti pri riešení špeci-
fických úloh,
- sledovaním zamerania navrhovaných pro-
jektov získať prehľad o trendoch vývoja 
v danej oblasti.
   Projekt „Ideal-ist“ je prvým a dosiaľ jedi-
ným, ktorý poskytuje bezplatne tento jedi-
nečný, unikátny a veľmi účinný nástroj 
na medzinárodné vyhľadávanie partnerov, 
a ktorý sa pýši už 13-ročnou tradíciou. Sieť 
partnerov súčasného projektu Ideal-ist (te-
raz pod názvom Idealist2011) pozostáva zo 
63 národných kontaktných bodov (ICT NCP), 
ktoré pôsobia v oblasti IKT 7.RP. Členovia 
konzorcia sú z krajín EÚ a krajín asociova-
ných k 7.RP, teda takmer všetkých európs-
kych krajín a mnohých krajín od Kanady cez 
Južnú Ameriku, Juhoafrickú republiku, Nový 
Zéland a Austráliu, Čínu, Indiu a krajiny bý-
valého Sovietského zväzu, čo vytvára pod-
mienky na veľmi širokú, doslova celosvetovú 
spoluprácu pri riešení naliehavých zámerov 
technologického pokroku Európy. Ideal-ist 
projekt je čiastočne financovaný Európskou 
komisiou. Okrem už zdôraznenej a pre širo-
kú komunitu najvýznamnejšej aktivity – 
vyhľadávania partnerov, plní aj rad ďalších 
úloh. Poskytuje prihláseným záujemcom 
prostredníctvom národných kontaktných bo-
dov relevantné aktuálne informácie z EK, 

najmä DG INFSO & Media (Generálny direk-  
toriát pre Informačnú spoločnosť a médiá), 
ale aj možnosť nájsť služby, či aktivity 
na národnej úrovni, ktoré by mohli pomôcť 
záujemcom k úspešnému  zapojeniu sa 
do medzinárodných projektov. Ďalším cieľom 
projektu je zlepšovanie spolupráce 
medzi národnými NCP v 7. RP a celkové 
zlepšenie kvality podpory spolupráce v Euró-
pe v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti IKT. 
Toto je v súlade so stratégiou EK v oblasti 
medzinárodnej spolupráce. 
   Po prvý raz od svojho vzniku pomáha 
Ideal-ist prostredníctvom svojej siete vyhľa-
dávať partnerov aj pre spojené technologic-
ké iniciatívy (JTI) v rámci ARTEMIS (oblasť 
„Vnorených systémov“) a ENIAC (oblasť 
„Nanoelektroniky“), ktoré riešia výskumné 
a štrukturálne výzvy, ktorým čelí priemysel-
ný sektor.  Zároveň ponúkol aj možnosť 
vyhľadávania partnerov pre program CIP, 
časť IKT, ktorý má za cieľ stimuláciu inovácií 
a konkurencieschopnosti prostredníctvom 
lepšieho pochopenia a využitia najprogre-
sívnejších IKT technológií v prospech oby-
vateľstva, demokratizácie a zefektívnenia 
riadenia spoločnosti a rozvoj podnikateľskej 
sféry a ich aktivít. Projekt navyše zaviedol 
kontrolu kvality podávaných „partner 
search“. Tak sú z procesu vylúčené tie po-
nuky na spoluprácu, v ktorých navrhovateľ 
nedal do súladu zámer projektu s požia-
davkami EK v danej výzve a záujemcovia 
o zapojenie sa do projektov tak nie sú obťa-
žovaní ponukami, ktoré a priori nemajú šan-
cu na úspech.

www.ideal-ist.net

Informácie o projekte Ideal-ist s kontaktom na slo-
venskú kontaktnú osobu (Ideal-ist, ICT NCP) nájde-
te na  a môžete sa zaregistrovať 
do národných Internetových distribučných skupín 
ako „tvorca IKT prostriedkov“, alebo ich užívateľ.


