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Globálny týždeň 
podnikatelstva 2012
Už tretí rok sa bude konať v týždni od 12. do 18. novembra 2012 
séria podujatí celosvetovej iniciatívy – Global Entrepreneurship 
Week – Globálny týždeň podnikateľstva (GTP), zameraná 
na prebúdzanie, podporu a rozvoj podnikateľského myslenia 
a konania mladých ľudí z celého sveta. 

Viac informácií o Globálnom týždni podnikateľstva 
na Slovensku nájdete na: 
www.gew-slovakia.sk 
www.stuscientifi c.sk. 

Viac o tom, čo sa „varí v celosvetovej kuchyni GTP“ 
vám prezradí www.unleashingideas.org.

Interaktívna konferencia pod záštitou 
štátneho tajomníka Ministerstva fi nancií SR: 

Okno do podnikania
Podnikanie ako jedna z možností existencie 
a uskutočnenia svojich snov

12. 11. 2012 / 10:00 - 15:00 hod.
Univerzitný technologický inkubátor STU
1. poschodie, Pionierska 15, Bratislava.

Účasť na konferencii je bezplatná.  www.gew-slovakia.sk
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VÁŽENÍ ČITATELIA
ČASOPISU TRANSFER. 

Určite ste aj vy postrehli, že dovolenkové obdobie sa skončilo a nastávajú 
každodenné rutinné, ale i neočakávané situácie, a to v práci alebo rodine. Dôležité 
je zaujať správny postoj a mať istú dávku sebarefl exie, aby sme úspešne zdolávali 
príjemné alebo menej príjemné povinnosti, ktoré nám plynúce dni prinášajú. 
Ako sa menia dni nás všetkých počnúc septembrom, tak nastávajú zmeny 
a posuny aj v oblastiach školstva, podnikania, vedy a výskumu. 

Časopis Transfer je vhodným periodikom pre zverejňovanie informácií 
o dosiahnutom pokroku v spomínaných oblastiach a jeho septembrové číslo je 
venované hneď niekoľkým takýmto článkom. Príkladom sú dva rozhovory, jeden 
s  riaditeľom Medzinárodného laserového centra a druhý s víťazom/víťazmi 
súťaže Podnikateľský nápad 2012. 

Priestor sme poskytli prezentácii Univerzitného centra pre inováciu a trasfer 
poznatkov a technológií na Technickej univerzite v Košiciach a pokračujeme 
v poskytovaní informácií z dosiahnutých výsledkov riešenia projektu Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave s názvom Kompetenčné centrum inteligentných 
technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb. 

Zároveň prinášame našim čitateľom aj novinku v podobe prvého príspevku zo 
série zameranej na tému priemyselné parky. A hneď na začiatok sme venovali 
priestor prezentácii dosiahnutých výsledkov v susednej Ukrajine. 

Veríme, že si každý čitateľ nájde chvíľu a strávi ju príjemným čítaním časopisu 
Transfer. 

 Redakcia časopisu

MAILBOX

Chcete odprezentovať svoj 
názor, prípadne sa chcete 
stať spolutvorcami časopisu ?

Ak áno, kontaktujte nás ▶
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Stratégia rozvoja štátnej vednej a technickej 
politiky je v synergii s globálnym cieľom 
Operačného programu „Výskum a vývoj“ 
(VaV) so zameraním na modernizáciu 
a zefektívnenie systému podpory výskumu 
a vývoja, ktorého výstupy budú prispievať 
k rastu regionálnej a národnej ekonomiky. 
Operačný program je fi nančne podporený 
zo Štrukturálnych fondov EÚ. Významný 
strategický cieľ Operačného programu VaV 
zameraný na „Zvyšovanie miery spolupráce 
výskumno-vývojových inštitúcií so spolo-
čenskou a hospodárskou praxou prostred-
níctvom prenosu poznatkov a technológií“ 
je zakotvený v poslaní jeho opatrenia 2.2. 
Naplnenie uvedeného strategického cieľa 
bolo významne podporené v roku 2009, a to 
výzvou na podávanie projektov s cieľovou 
orientáciou na: 
• podporu výskumu zameraného na reálne 

využitie jeho výsledkov v spoločenskej 
a hospodárskej praxi,

• vytváranie a podporu prenosu novozíska-
ných poznatkov a technológií do praxe,

• podporu riadenia práv ochrany duševné-
ho vlastníctva vo výskumných organizá-
ciách.

V naznačenom kontexte je spracovaná aj 
stratégia rozvoja Technickej univerzity 
v Košiciach (TUKE), ktorá deklaruje trvalé 

zlepšovanie kvality a efektívnosti VaV 
spolupráce so spoločenskou a hospodárskou 
praxou:
• Kvalita znamená predovšetkým zabez-

pečenie aktívnej a vzájomne prospešnej 
výskumnej, vývojovej a inovačnej (VVI) 
spolupráce s praxou (tzv. Win to Win – 
tzv. W2 W collaboration). 

• Efektívnosť je spojená predovšetkým s obsa-
hom, rozsahom a najmä dopadom spoloč-
ných výskumných projektov, resp. aktivít 
spojených s inováciami, transferom VVI 
poznatkov a technológií, na rast konkurenč-
nej schopnosti hospodárskych subjektov (1) 
a rozvoj inštitúcií verejného sektora (2). 

Oba uvedené ukazovatele sú logicky prepo-
jené na oblasť ochrany duševného vlast-
níctva a nadväzne na procedúry spojené 
s komercializáciou výsledkov a produktov 
vytvorených vo VVI projektoch.

Vlastné zabezpečenie stratégie úzko súvisí 
s koordináciou:
• univerzitnej stratégie pre podporu a rozvoj 

efektívnych VVI aktivít prostredníc-
tvom relevantných domácich a zahranič-
ných projektov na TUKE,

• trvalého rozvoja národnej a medziná-
rodnej vedeckej a inovačnej spolupráce 
v oblasti pôsobnosti TUKE. 

Skúsenosti TUKE, získané po roku 
2000 z aktivít zameraných na plnenie 
naznačených strategických zámerov 
a cieľov, jednoznačne poukázali, že ich 
naplnenie je možné dosiahnuť iba radi-
kálnou zmenou princípov a prístupov 
v predmetnej oblasti. Ide o zmeny, ktoré 
vedú ku koordinovanej a cielenej spoluprá-
ci všetkých zainteresovaných strán v rámci 
TUKE, ktorá systémovo zabezpečí trvalý 
rozvoj účinnej a prospešnej spolupráce 
s praxou. Z tohto pohľadu bola formovaná 
aj cieľová orientácia projektu zamerané-
ho na vytvorenie sieťovo koncipovaného 
celouniverzitného centra pre inovácie, 
transfer technológií a ochrany duševného 
vlastníctva (UCITT), ktoré je vytvárané 
plne v súlade s vyššie naznačenými straté-
giami univerzity a v súlade s obdobnými 
stratégiami štátu a Európskej komisie. 
Naznačené poslanie  projektu bolo preto 
zamerané na výrazné zlepšenie účinnosť 
VaV spolupráce „akademického“ výsku-
mu s praxou, resp.  prenosu poznatkov 
a technológií z výskumu do praxe, čo malo 
za cieľ výrazne podporiť zvýšenie efektív-
nosti dopadov týchto spoločných aktivít 
na nadväzujúce strategické úlohy: 
• Postupné formovanie a budovanie infraš-

truktúry vedeckého a technologického 
Parku TECHNICOM,

Efektívne využitie výsledkov a produktov akademického výskumu a vývoja v priemy-
selnej a spoločenskej praxi má kľúčové postavenie v koncepcii rozvoja spoločnosti v EÚ. 
V príspevku je prezentovaná implementácia univerzitného centra pre inováciu a transfer 
poznatkov a technológií (UCITT) v rámci Technickej univerzity v Košiciach a jeho dopad 
na rozvoj výskumu, vývoja a transferu poznatkov a inovácii do praxe.

A
ut

or
: A

nt
on

 L
av

ri
n,

 Z
la

tic
a D

ol
ná

, B
ra

ni
sl

av
 B

on
k,

 P
et

er
 C

ir
be

s
Te

ch
ni

ck
á U

ni
ve

rz
ita

 v
 K

oš
ic

ia
ch

POSLANIE UCITT V ROZVOJI 
VÝSKUMU A VÝVOJA NA TUKE

transfer



5

• rozvoj kvality špičkového (excelentného) 
výskumu a vývoja a výrazné zvýšenie 
účinnosti inovatívnej spolupráce s domá-
cou a zahraničnou praxou na univerzite,

• podpora zlepšovania konkurenčnej schop-
nosti partnerských organizácií v nadväzu-
júcich sektoroch produkcie a služieb, 

• podpora rozvoja vybraných sociálnych 
služieb v oblastiach pôsobenia UCITT. 

Vlastný, strategicky orientovaný cieľ pro-
jektu:
„Zriadiť univerzitné centrum inovácií, 
transferu technológií a ochrany duševné-
ho vlastníctva pre zabezpečenie účinného 
rozvoja VVI spolupráce s domácou a za-
hraničnou spoločenskou a hospodárskou 
praxou“ (UCITT). 

Inštitút UCITT a jeho infraštruktúra boli 
v plnom rozsahu etablované v rámci Štatútu 
TUKE k 31.1.2012. 

POSLANIE PÔSOBNOSTI 
UCITTU

Poslanie sieťovo koncipovaného pracoviska 
UCITT bolo vytvorené v súlade s navrh-
nutým konceptuálnym modelom „hodno-
tového reťazca“ (Obr. 1). Model špecifi kuje 
vonkajšie a vnútorné väzby UCITT prepo-
jené cez jeho služby, ktoré v horizontálnom 
smere naznačujú tok vytváranej pridanej 
hodnoty od VaV základne k jej efektívnym, 
aplikovateľným, resp. implementovaným 
výstupom do priestoru spoločenskej 
a hospodárskej praxe. V zmysle modelu 
hodnotového reťazca je poslanie UCITT 
zamerané predovšetkým na nasledujúce 
činnosti:
• podporu zvyšovania efektívnosti výsku-

mu, vývoja a inovácií (VVI) na univerzite 
prostredníctvom jeho priameho a aktívne-
ho prepojenia s potrebami a požiadavkami 
prezentovanými v rámci:
• národnej a európskej stratégie rozvoja 

inovácií a transferu technológií (IaTT),
• potrieb priemyselnej praxe, malého 

a stredného podnikania (MSP) a spolo-
čenskej sféry,

• prispieť k identifi kácii a valorizácii takých 
VaV projektov a výstupov z ich riešenia, 
ktoré majú potenciál na ďalšiu aktívnu 
spoluprácu resp. účinné uplatnenie v spo-
ločenskej a  hospodárskej praxi,

• podpora pre identifi kované VVI výstupy 
a projekty ich rozšírenie prostredníctvom:
• spoločných (zmluvných) VVI projektov,
• inovačných projektov pre prax,
• transferu poznatkov, resp. technológie do 

odpovedajúcich organizácií spoločenskej 
a hospodárskej praxe.

• zabezpečovať pre univerzitu a jej aka-
demickú komunitu komplexné služby 
spojené s  ochranou duševného vlastníc-
tva a relevantné právnické a ekonomické 
služby spojené so zabezpečením vzájomne 
prospešnej VVI spolupráce s praxou. (tzv. 
“W2 W“ collaboration),

• podporovať rozvoj a efektívnosť domácej 
a najmä medzinárodnej VaV spolupráce 
najmä na báze relevantných projektov za 
účasti organizácií so spoločenskej a hospo-
dárskej praxe,

• identifi kovať, sprostredkovať a formál-
ne zabezpečovať prístup k národným 
a medzinárodným fi nančným zdrojom pre 
podporu VVI projektov,

• prostredníctvom svojej sieťovo koncipova-
nej organizačnej štruktúry zabezpečiť spo-
luprácu výkonných VVI pracovísk UCITT 

s pracoviskami a VaV centrami na úrovni 
fakúlt a samostatných pracovísk univerzi-
ty a tým vytvoriť integrovanú a fl exibilnú 
organizačnú a riadiacu štruktúru UCITT 
v rámci univerzity (Obr. 2).

• integrovaná informačná a komunikačná ar-
chitektúra portálu UCITT garantuje otvo-
renú platformu, ktorá umožňuje účinne 
poskytovať služby UCITT aj pre adekvátne 

externé organizácie, zmluvne spolupra-
cujúce domáce a zahraničné organizácie, 
resp. organizácie, ktoré prejavia záujem 
o spoluprácu. Ide najmä o regionálne a ná-
rodné, resp. aj medzinárodné organizácie 
z oblasti akademických a vedeckých inštitú-
cií, spoločenskej a podnikateľskej praxe, 
z poradenstva a sprostredkovania inovácií 
a transferu technológií.

Obr. 1 - Model hodnotového reťazca UCITT

Model HODNOTOVÉHO reťazca UCITT
VSTUP UCITT – HODNOTOVÝ REŤAZEC VÝSTUP 
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FINANČNÉ ZDROJE PRE VAV (DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ) 

CENTRÁ EXCELENTNÉHO VÝSKUMU  A POD. 

VÝSKUM A TECHNOLOGICKÝ PARK (PARK TECHNICOM) A JEHO PRACOVISKÁ 

ÚROVEŇ FAKÚLT A SAMOSTATNÝCH PRACOVÍSK TUKE 

PROJEKTOVÉ PRACOVISKÁ – PP, CELOUNIVERZITNÉ PROJEKTY 

KONTAKTNÉ CENTRÁ – KC (OSOBY, PRACOVISKÁ) 
ROZŠÍRENÉ KONTAKTNÉ CENTRÁ – RKC 

INFORMAČNÝ PORTÁL UCITT 

PODPORA SPOLUPRÁCE 
S PRAXOU, 

 APLIK. VÝSKUMU, 
INOVÁCIÍ A TRANSFERU 

TECHNOLÓGIÍ 

PODPORA PRE 
VEDECKÉ, VÝSKUMNÉ 

A INOVAČNÉ PROJEKTY 

PODPORA OCHRANY 
DUŠEVNÉHO 
VLASTNÍCTVA 

PODPORA ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

A METODÍK SLUŽIEB V 
IATT 

MARKETINGOVÁ 
PODPORA SLUŽIEB 

UCITT 

VNÚTORNÁ LOGISTIKA 

Obr. 2 - Organizačná štruktúra pôsobnosti UCITT

Legenda:
* k 10. V. 2012 je na TUKE 26 projektov podporovaných zo zdrojov OP VaV (štrukturálne fondy) v rámci opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných 
výskumom a vývojom do praxe“ koordinovaných aj v rámci fakúlt TUKE a tri projekty, v ktorých pracoviská TUKE vystupujú ako partner projektového 
konzorcia.
BERG – Fakulta baníctva ekológie, riadenia a geotechnológií / SJF – Strojnícka fakulta
FEI – Fakulta elektrotechniky a informatiky / FVT – Fakulta výrobných technológií / HF – Hutnícka fakulta / 
EKF – Ekonomická fakulta / SVF – Stavebná fakulta / FU – Fakulta umení / LF – Letecká fakulta /
 ICV – Inštitút celoživotného vzdelávania /ÚVT – Ústav výpočtovej techniky/ IRKR – Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja/ UK TUKE – Univerzitná 
knižnica/ CIIKT – Centrum inovačných informačných a komunikačných technológií / 
VVI – Výskum, vývoj a inovácie / VaV – Výskum a vývoj,
UCITT – Univerzitné centrum pre inovácie, transfer technológií a ochrany duševného vlastníctva,
PAVITT – Podpora spolupráce s praxou pre aplikovaný výskum, inovácie a transfer poznatkov a technológií, 
PODUV – Podpora ochrany duševného vlastníctva, 
PVVP – Podpora pre výskumné a vývojové a inovačné projekty, 
RLZAMS – Podpory rozvoja ľudských zdrojov a metodík služieb v inováciách a transfere technológií, 
Park TECHNICOM – Vedecký a technologický park TECHNICOM (pri TUKE), 
KC ZATIPS – Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, 
VRP ZaSS – Vývojové a realizačné pracovisko pre získavanie a spracovanie surovín, 
Centrum VUKONZE – Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií, 

 – Pracoviská sú už v príprave začlenenia , resp. plánujú sa podmienky pre ich vytvorenie.
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V zmysle uvedeného poslania bude svojimi 
aktivitami priebežne prispievať, podporovať 
a formovať iniciatívy a procesy vytvárania 
relevantnej infraštruktúry vedeckého 
a technologického parku a podnikateľské-
ho inkubátora pre inovatívne fi rmy (Parku 
TECHNICOM) ako výkonnej inštitúcie 
v rámci konceptu hodnotového reťazca 
UCITT.

Poslanie UCITT, na báze modelu hodnoto-
vého reťazca (Obr. 1), vytvára v oblasti jeho 
pôsobnosti vhodné virtuálne prostredie pre 
trvalú podporu rozvoja aktívnej, vzájomne 
prospešnej VVI spolupráce výskumného 
sektora s praxou a tým prispeje k zabezpe-
čeniu efektívneho prenosu výskumných po-
znatkov a produktov do spoločenskej a hos-
podárskej praxe (http://www.cob.sjsu.edu/
wood_r/research/EmergInnov4Mgrs11.
pdf). Prostredníctvom svojich domácich 
a medzinárodných vzťahov a s podporou 
otvorenej architektúry vlastnej informačnej 
a znalostnej platformy zabezpečí UCITT 
relevantné a účinné šírenie svojich služieb 
a vhodných produktov ako v domácom, tak 
aj v zahraničnom výskumnom, spoločen-
skom a podnikateľskom priestore. Cez tieto 
črty svojho poslania UCITT bude prispievať 
aj k naplneniu Európskej inovačnej politiky 
(viditeľnej napr. aj prostredníctvom  inicia-
tívy „PRO_INNO Europe®“ http://www.
proinno-europe.eu/), ktorá je na rozdiel od 
„náznakov“ slovenskej inovačnej politiky 
pomerne dobre a vecne rozpracovaná.

METODOLÓGIA RIEŠENIA
Spoločným charakteristickým znakom kon-
ceptu hodnotového modelu a koncepcie jeho 
organizačného, technologického a riadiace-
ho zabezpečenia je uplatnenie systémového 
a procesného prístupu. Jeho predpokladom 
je dokonalé poznanie procesov zabezpeče-
nia vytváraných služieb a ich väzieb na oko-
lie v zmysle modelu „hodnotového reťazca“ 
(Obr. 1). Umožňuje to vytvárať vyspelejšie 
riešenia s uplatnením prístupu „Advanced 
process manipulation“– v predstihu zvlá-
daného riadenia procesov, ktoré zodpove-
dajú potrebám procesného zabezpečenia 
efektívnej podpory pre aktivity v oblasti 
rozvoja VVI, resp. v oblasti transferu ino-
vačných poznatkov a technológií. Pri výbere 
vhodných metodík riešenia a zabezpečenia 
služieb UCITT sa riešitelia opierali okrem 
iného najmä o zdroje ako:
• Dva materiály spracované Európskou 

komisiou pre oblasť rozvoja aktívnejšej 
spolupráce „akademického výskumu 
s priemyselnou a spoločenskou praxou 
v oblasti spoločného výskumu, inovácií 
a transferu poznatkov (http://epsiplat-
form.eu/content/ip-code-practice).

• V procese vlastného formovania a im-
plementácie služieb UCITT sa efektívne 
využili obsažné expertízy spracované pod 
vedením BIC Bratislava s.r.o. 

• Poznatky a metodiky získané na TUKE 
v rámci riešenia a exploatácie výstupov 
z projektu EIM ECC (Euro-innovation 
management for East and Central Eu-
ropean Countries/5.Rámcový program 
Európskej komisie / r. 2000-2003).

• Veľmi prospešné bolo využitie zužitko-
vanie ako pozitívnych, tak aj negatív-
nych skúseností získaných zo súčasných 
a dlhoročných aktivít realizovaných 
v minulosti v oblasti rozvoja spolupráce 
s praxou. Analýza týchto zdrojov a aktivít 
viedla (už vo  fáze rozpracovania strate-

gických rozvojových zámerov univerzity 
v predmetnej oblasti) k formovaniu vyššie 
prezentovaného modelu „hodnotového“ 
reťazca UCITT (Obr. 1) a strategickej 
koncepcie poslania UCITT. 

• V neposlednej miere sme zohľadnili  po-
znatky, produkty a skúsenosti získané 
pri riešeniach a využívaní výstupov a pro-
duktov z relevantných európskych projek-
tov (5RP, 6RP, 7RP, programu Leonardo 
da Vinci a pod.), resp. z expertných aktivít, 
na ktorých sa podieľali pracoviská TUKE:
• Stáže, semináre a  workshopy v relevant-

ných inštitúciách transferu technológií 
a inovačných laboratóriách zriadených 
pri zahraničných univerzitách vo Fínsku 
(Jevaskyla, Tampere, Vassa), Nemecko 
(Wuppertal), Anglicko (Oxford 
a Cambridge), Rakúsko (Graz), Slovinsko 
(Maribor).

• Výskumné a metodické materiály posky-
tované v rámci relevantných asociácií, 
ktoré zabezpečujú transfer poznatkov 
v oblasti IaTT (napr. platformy ProTon 
Europe, ktorej členom je aj TUKE).

• Expertnú spoluprácu s významnými 
domácimi a zahraničnými pracoviskami 
a centrami zameranými na rozvoj IaTT, 
najmä na Masarykovej univerzite v Brne 
a VUT Brno (Vysoké učení technické 
v Brne), resp. konzultačným a pora-
denskými inštitúciami ako Neulogy 
s.r.o. alebo spolupráce so zahraničnými 
agentúrami ako je napr. TEKES (Finnish 
Funding Agency for Technology and 
Innovation, Helsinki Fínsko) a pod.

Implementácia organizačného, technolo-
gického a riadiaceho zabezpečenia činností 
a služieb UCITT bola vhodne doplnená 
konceptom personálneho zabezpečenia 
v organizačných útvaroch UCITT a sieťo-
vých VaV pracoviskách, resp. kontaktných 
pracoviskách, ktoré sú viditeľné v sieťovej 
štruktúre jeho pôsobnosti (Obr. 2).

TECHNOLOGICKÉ 
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 
UCITT

Hodnotový model a spracovaný koncept 
poslania je podporený otvorenou informač-
nou a komunikačnou platformou s priamou 
väzbou na sieťovo ponímanú organizačnú 
a riadiacu štruktúru UCITT. 

Z pohľadu naznačených modelov a koncep-
tov je potrebné zdôrazniť niektoré cieľové 
požiadavky a identifi kované potreby, ktoré 
sme zohľadnili pri implementácii platformy:
• Podpora angažovanosti a koordinácie 

všetkých zainteresovaných strán univerzity 
v oblasti rozvoja efektívnej a vzájomne pro-
spešnej spolupráce s praxou na univerzite.

• Vhodná konštrukcia organizačnej a ria-
diacej štruktúry, ktorá priamo prepojí 
kľúčových aktérov rozvoja predmetnej 
oblasti na  univerzite.

• Flexibilná organizačná a riadiaca štruktú-
ra s účinnou informačnou a komunikač-
nou platformou (Obr. 1), ktorá zabezpeču-
je prístup k službám a aktivitám UCITT 
pre všetky vnútorné a vonkajšie zaintere-
sované strany, domácich a zahraničných 
partnerov, resp. záujemcov z oblasti jeho 
pôsobnosti.

• Implementácia do výskumného 
a technologického Parku TECHNICOM, 
ako výkonnej a kľúčovej zložky koncepcie 
trvalej udržateľnosti UCITT.

• Systémové zabezpečenie riešenia problé-
mov komercializácie výsledkov výskumu 
a vývoja a služieb ochrany duševného vlast-
níctva (TUKE v súčasnosti má túto službu 
riešenú na úrovni evidencie niektorých 
produktov ochrany duševného vlastníctva).

• Podpora rozvoja špecifi cky odborne (te-
maticky) orientovaných VVI centier, resp. 
laboratórií spolupráce s praxou aj na úrovni 
fakúlt a samostatných pracovísk univerzity, 
čím sa vytvorí infraštruktúra a podmienky 
pre efektívnejšie a komplexnejšie riešenie 
kooperačných VVI projektov.

• Aktivácia a trvalý rozvoj domácej a me-
dzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu 
a vývoja, a nadväzne v oblasti inovácií 
a transferu poznatkov do praxe.

IMPLEMENTÁCIA RIEŠENÍ 
AKTIVÍT PROJEKTU UCITT

Realizáciou aktivít sa zabezpečil organi-
začný, technologický,  riadiaci a priestorový 
rámec pre funkčnosť UCITTu a súčasne 
sa vytvoril aj rámec pre jeho rozšírené roz-
vojové kompetencie: 
• pravidelná / priebežná analýza a hod-

notenie aktivít manažmentu univerzity, 
fakúlt a samostatných pracovísk v oblasti 
transferu znalostí a  inovačnej spolupráce 
s praxou,

• fl exibilita štatútu UCITT pre vytvorenie 
potrebných doplnkových dočasných orga-
nizačných a riadiacich štruktúr spojených 
s riešením rozvojových aktivít a projektov 
v rámci TUKE,

• zabezpečenie  začlenenia Vedeckého a tech-
nologického parku TECHNICOM ako vý-
konnej autonómnej inštitúcie v štruktúre 
UCITT s jeho transformácie do primerane 
autonómneho právneho subjektu, 

• fl exibilita funkčnej, organizačnej a riadia-
cej náplne služieb vo väzbe na rozvojové 
kompetencie UCITT,

• zabezpečenie trvalého rozvoja podpornej 
informačnej, komunikačnej a znalostnej 
infraštruktúry portálu UCITT,

• rámec pre primerané zabezpečenie rozvoja 
priestorovej infraštruktúry a vybavenosti 
pre pracoviská UCITT.

Riešením projektu sa postupne sformoval, 
otestoval a oživoval východiskový stav obsa-
hovej a rozsahovej náplne základnej zostavy 
služieb zabezpečujúcich efektívne naplnenie 
poslania UCITT (Obr. 2):
• služby podporujúce zabezpečenie aktivity 

spolupráce a projektov výskumu, inovácií, 
resp.  transferu znalostí a technológií pre 
potreby a praxe (PAVITT),

• služby pre podporu identifi kácie, prípravy 
a administrácie, resp. aj adekvátnej reali-
zácie VaV projektov fi nančne podporených 
z domácich a zahraničných dotačných 
a nadačných zdrojov (PVVP),

• služby pre podporu rozvoja ľudských 
zdrojov v oblasti manažmentu inovácií 
a transferu technológií a pre podporu prie-
bežnej aktualizácie, rozvoja metodického 
zabezpečenia služieb UCITT (RLZAMS),

• marketingové služby zamerané na pod-
poru služieb najmä vo väzbe na vzájomne 
prospešnú spoluprácu so spoločenskou 
a  hospodárskou praxou a na identifi ká-
ciu a sprostredkovanie zdrojov pre VVI 
projekty a aktivity (MPS),

• komplexné služby v oblasti ochrany dušev-
ného vlastníctva a právneho poradenstva 
a ich integrované začlenenie do uceleného 
portfólia služieb UCITT (PODUV).
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Významnou implementáciou bolo zavedenie 
účinnej informačnej, komunikačnej a po-
znatkovej platformy dostupnej cez systé-
mové služby portálu UCITT (SP). Portálové 
riešenie umožňuje garantovať otvorenosť, 
dostupnosť a efektívnosť zákazníckych slu-
žieb UCITT v zmysle modelu „hodnotového 
reťazca“ (Obr. 1) okrem iného cez systémové 
služby:
• priebežný systém podpory „vstupného 

a výstupného“ monitorovania a hodnote-
nia VVI projektov a projektov, resp. aktivít 
spolupráce s praxou,

• spracovanie a poskytovanie grafi ckej a do-
kumentačnej štandardizácie výskumných, 
vývojových marketingových, organizač-
ných a prezentačných dokumentov v rámci 
platformy portálu UCITT,

• znalostne koncipovaný portál 
UCITT na zabezpečenie efektívnej pre-
vádzky a trvalého rozvoja UCITT.

Etablovanie UCITT bolo kompletizované 
spracovaním a zavedením jeho Systému 
manažérstva kvality (SMK) podľa smerníc 
certifi kovaného SMK na TUKE. Systém 
kvality plne rešpektuje princípy postavené 
na spokojnosti domácich a zahraničných 
zákazníkov, resp. klientov UCITT.

PARK TECHNICOM
Vedecký a technologický Park TECHNI-
COM je v súčasnosti tvorený:
• Ústrednou viacúčelovou budovou pro-

jektovanou ako energeticky inteligentný 
komplex (začiatok výstavby 24.4.2010).

• Podnikateľským inkubátorom pre „High-
-Tech“ fi rmy, „Start-up“ fi rmy formálne 
založeným už od roku 2005, t.č. však 
má problémy s priestorovým vybavením 
a zabezpečením relevantnej infraštruktúry 
pre začínajúce podnikateľské subjekty. 
Priestorové problémy budú doriešené 
po ukončení výstavby vyššie uvedenej 
ústrednej viacúčelovej budovy. 

• Ako výkonné VVI pracovisko UCITT.
• Otvorenou organizačnou a riadiacou 

štruktúrou, v ktorej podstatnú časť 
riadiacich a administratívnych činností 
zabezpečuje UCITT prostredníctvom 
svojich služieb a riadiacich štruktúr.

• Virtuálnym VaV prostredím s relevantnou 
podporou informačnej a komunikačnej 
platformy pod správou UCITT.

• Virtuálnym VaV priestorom, teda sieťovou 
infraštruktúrou pracovísk (laboratórií), 
ktoré sa podieľajú na riešení komplexných 
dlhodobých multidisciplinárnych projek-
tov, ktoré sú väčšinou zamerané na formo-
vanie tzv. kompetenčných centier pre VVI 
v danej prierezovej oblasti výskumu.

• Po formálnej a právnej stránke vo virtuál-
nom priestore je možné do VaV priestoru 
Parku TECHNICOM zaradiť každý odpo-
vedajúci projekt odpovedajúci zmluvným 
vzťahom.

V súčasnosti sú vo virtuálnom priestore 
Parku TECHNICOM zastúpené:

Centrum VUKONZE – vytvárané v rámci 
riešenia projektu zameraného na vytvore-
nie „Centra výskumu účinnosti integrácie 
kombinovaných systémov obnoviteľných 
zdrojov energií“, ktorý je fi nancovaný zo 
Štrukturálnych fondov. Vlastné centrum 
je tvorené integrovanou sieťou dvanástich 
VaV pracovísk v rámci šiestich fakúlt TUKE 
a Ústavu materiálového výskumu SAV v Ko-
šiciach. Výskumná orientácia jednotlivých 
pracovísk a princípy integrácie zohľadňujú 
štruktúru aktivít realizačného projektu.
Kompetenčné centrum ZATIPS (KC 
ZATIPS) je budované v rámci riešenia 
projektu „Kompetenčné centrum znalost-
ných technológií pre inovácie produkčných 
systémov v priemysle a službách“, ktorý je 
fi nancovaný zo Štrukturálnych fondov. KZ 
ZATIPS predstavuje virtuálnu platformu 
predmetného výskumu v rámci pracovísk 
teritoriálne alokovaných v rámci Sloven-
ska. Centrum integruje osem akademic-
kých pracovísk (6 pracovísk z troch fakúlt 
TUKE, relevantné laboratóriá z Fakulty 
prírodných vied UPJŠ a Strojníckej fakulty 
ŽU v Žiline) a 7 komerčných fi riem (IPM 
Solutions, CEIT SK, ITKON, T-Systems 
Slovakia, ZTS-VVÚ, ANTIK Telekom, EL-
COM) zameraných na adekvátne aplikácie 
informačných,  komunikačných a robotic-
kých technológií. 
Vývojovo-realizačné pracovisko získa-
vania a spracovania surovín (VRP ZaSS) 
je aktívne pracovisko, ktoré bolo formál-
ne etablované v rámci riešenia projektu 
„Centrum spolupráce s praxou v oblasti 
získavania a spracovania zemských zdro-
jov“, ktorý bol fi nancovaný cez APVV. 
VRP ZaSS svojou činnosťou pokrýva celý 
inovačný reťazec od generovania zámeru 
jeho transformáciu na konkrétne rieše-
nie až po jeho fyzickú realizáciu v praxi. 
V tomto procese sa poskytuje komplexné 
riešenie na všetkých hladinách od kompo-
nentu cez zariadenie, agregát až po ucelenú 
produkčnú technológiu. Úspešnosť a ino-
vačná efektívnosť pracoviska bola ocenená 
udelením ceny „Inovatívny čin roka 2008“ 
ministra hospodárstva Slovenskej republi-
ky za Technologickú inováciu roka – Integ-
rovaný tepelný agregát. Kvalita výskumu 
bola potvrdená plnohodnotnou účasťou 
pracoviska v integrovanom výskumnom 
projekte „Intelligent Deep Mine of the 
Future / I2MINE“, ktorý je fi nancovaný zo 
zdrojov 7RP Európskej komisie (v rokoch 
2011-2015).

RIZIKÁ A ICH ELIMINÁCIA
Z pohľadu účinného zabezpečenia poslania 
UCITT boli s ohľadom na skúsenosti z pros-
tredia TUKE, špecifi kované riziká, ktoré sú 
spojené najmä s:
• so silnou autonómiou fakúlt TUKE v ob-

lasti spolupráce s praxou,
• s nízkym stupňom (ochotou) vzájomnej 

spolupráce medzi pracoviskami rele-
vantných fakúlt na riešení spoločných 
projektov s praxou, ktoré si však z pohľadu 

komplexnosti ich riešenia takúto spoluprá-
cu nutne vyžadujú,

• nedostatočnou informovanosťou, akti-
vitou a pochopením zo strany väčšiny 
predstaviteľov interných a externých 
zainteresovaných strán. 

Minimalizácia týchto rizikových faktorov 
je stále aktuálna a je podporená aj  
prostredníctvom otvorenej a fl exibilnej 
sieťovej organizačnej a riadiacej štruktúry 
UCITT, ktorá garantuje:
• fl exibilitu a otvorenosťou organizačnej 

a riadiacej štruktúry UCITT podporenej 
účinnými službami jeho Portálu,

• vhodnú a odborne profi lovanú distribú-
ciu kompetencií zabezpečovania služieb 
UCITT,

• efektívne využívanie a zdieľanie zdro-
jov, znalostí a VVI služieb najmä 
prostredníctvom potenciálu postupne 
vytváranej infraštruktúry a prostriedkov 
vedeckého a technologického Parku 
TECHNICOM,

• účelnú obsahovú a kompetenčnú 
profi láciu jednotlivých pracovísk s cieľom 
zabezpečiť ich vysokú profesionalitu, 
zainteresovanosť a motiváciu jeho 
pracovníkov,

• fl exibilitu a prístupnosť k službám pod-
porujúcich komercializáciu produktov 
výskumu a vývoja na báze adekvátnej 
ochrany duševného majetku všetkých 
zainteresovaných strán,

• priamu väzbu a kontakty výkonných 
výskumných pracovísk a ich pracovníkov 
s pracoviskami z praxe.

Systémový prístup dodržaný pri budovaní 
UCITT garantuje naplnenie strategic-
kých cieľov TUKE v oblasti rozvoja VVI 
spolupráce s praxou a vhodnej komerciali-
zácie: vedeckých poznatkov, VVI produk-
tov a technológií. Postupne stabilizovaná 
profesionalita služieb a kompetencií UCITT 
je zárukou, že spolupráca s praxou je 
a bude založená na vzájomne prospešných 
princípoch, ktoré sú významným príspev-
kom k trvalému rozvoju výskumu a vývoja 
na univerzite vo väzbe na požiadavky rastu 
konkurenčnej schopnosti priemyselnej 
praxe a rozvoj spoločenskej sféry v oblasti 
jeho pôsobenia. Dopad pôsobenia UCITT 
bude výrazne podporený prostredníctvom 
postupne formovanej Východoslovenskej 
regionálnej platformy pre podporu inovácií, 
transferu poznatkov a technológií v prie-
myselnom a verejnom sektore. Kľúčovou 
ideou „platformy“ je vytvorenie priestoru 
pre účinnú, vzájomne prospešnú spoluprácu 
„akademického výskumu“ s organizáciami 
spoločenskej a hospodárskej praxe v re-
giónoch východného Slovenska v synergii 
s relevantnými aktivitami v rámci celého 
Slovenska. Udržateľnosť a prestíž UCITT je 
však jednoznačne podmienená účinnosťou 
jeho pôsobenia pri zabezpečovaní VVI ak-
tivít univerzity, ktoré musia trvalo vytvárať 
pozitívny dopad na rozvoj kvality a výkon-
nosti ako v národnom, tak aj európskom 
výskumnom, spoločenskom a komerčnom 
sektore.

Článok vznikol s podporou Operačného 
programu Výskum a vývoj pre projekt: 
Univerzitné centrum inovácií, transferu 
technológií a ochrany duševného 
vlastníctva, kód ITMS: 26220220024, 
spolufi nancovaného zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.                                                                         
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Životný cyklus výrobkov sa stále skracu-
je, a tak je rozhodujúca schopnosť uviesť 
na trh novšie a lepšie produkty častejšie. 
Firmy sú pod tlakom, aby v záujme udr-
žania sa na trhu prichádzali s novinkami 
rýchlejšie ako ich konkurencia. Zmeny 
prostredia (napr. legislatívne a socio-eko-
nomické zmeny) vytvárajú zároveň nové 
obmedzenia a nové možnosti. Vzhľadom 
na to, že pros-
tredie je komplexné a nestále, dlhodobá 
konkurencieschopnosť si vyžaduje, aby 
fi rmy sledovali a chápali signály o trhových 
podmienkach v súčasnosti aj budúcnosti. 

VZNIK TRHU S INOVÁCIAMI
S rastúcou komplexnosťou technológií za 
ostatných 10-15 rokov podniky samotné 
už nezvládajú vývoj všetkých techno-
lógií a komponentov, ktoré sú potrebné 
na poskytovanie nových produktov alebo 
služieb, predovšetkým ak ide o odvetvia 
ako informačné a komunikačné technológie 
a lifesciences (vedy o živote). Pokúšať sa o to 
by ani nebolo efektívne. Príkladom sú 
inovácie komponentov a technológií inter-
netových prehliadačov, osobných počítačov 
a mobilných telefónov. Potreby zákazníkov 
sa menia stále rýchlejšie, menia sa segmenty 
zákazníkov a skracuje sa životný cyklus 
produktov, následkom čoho sa zvyšuje tlak 
na podniky, aby neustále ponúkali nové, 
lepšie produkty a služby. 

Rozmach internetu umožnil vedcom na ce-
lom svete získať prístup a zdieľať informácie 
o pokrokových technológiách a užitočných 
technologických objavoch, ktoré môžu viesť 
k vytvoreniu inovácií. Na pozadí vymo-
žeností vyplývajúcich z funkcií internetu, 
vysokej technologickej komplexnosti pro-

duktov a zároveň vysokých nákladov a rizík 
spojených s inovovaním, začali podniky 
postupne meniť svoje inovačné procesy.

Súčasné veľké podniky sú zoskupenia 
špecializovaných jednotiek (napr. výskum 
a vývoj, výroba, účtovníctvo, informačné 
a komunikačné technológie, obstarávanie, 
predaj, distribúcia), ktoré môžu mať rôznu 
geografi ckú lokalitu a ktoré spolupracujú 
s externými partnermi (iné podniky, štátne 
výskumné inštitúcie, univerzity, odborné 
asociácie atď.). Robia to, aby získali nápady 
a podnety na zlepšenie svojich produktov 
a služieb a na zefektívnenie a urýchlenie ich 
dodávok na trh. Podniky zároveň predávajú 
vlastné nápady a licencie na vlastné techno-
lógie, ktoré sami nevyužijú. Ide o proces tzv. 
otvorenej inovácie a spoločnosti ako IBM 
a Intel sú ukážkou, ako je možné takýto 
model podnikania dobre realizovať v praxi. 
Vytváranie inovácií už nie je záležitosťou 
skupinky vedcov, je to proces spolupráce, 
ktorý spája technologické a marketingové 
odborné znalosti. 

Jedným z problémov trhu s inováciami 
je výmena informácií na ohodnotenie 
technológie. Podniky, ktoré kupujú licencie 
na nové technológie žiadajú dostatoč-
né množstvo informácií, aby ich mohli 
ohodnotiť z hľadiska užitočnosti pre svoje 
projekty a predávajúci limitujú informácie, 
aby kupujúci nezískali dostatok informácií 
na to, aby si technológiu vyvinuli sami. 
Kupujúci teda často podstupujú riziko, 
pretože sa musia rozhodovať bez dosta-
točného množstva informácií. Riešením 
tohto problému sú patenty, ktoré jasne 
vymedzujú vlastnícke práva, a tak dávajú 
svojim majiteľom možnosť riadiť využíva-
nie svojich objavov a zabrániť iným, aby ich 
zneužívali.

S nárastom záujmu fi riem spolupraco-
vať na inováciách s externými partnermi 
sa potreba ochrany duševného vlastníctva 
prostredníctvom patentov podstatne zvý-
šila. Patenty umožňujú bezpečnú výmenu 
nápadov a technológií medzi viacerými 
stranami, ktoré disponujú užitočnými 
poznatkami a chcú spolupracovať. Veľkosť 
trhu s patentmi nie je jednoduché určiť, pre-
tože transakcie sú predmetom utajovaných 
dohôd. Odhaduje sa však, že tento trh rastie, 
napr. tržby z predaja medzinárodných 
licencií (vrátane patentov a ochranných 
známok) vzrástli medzi rokmi 1985 až 2004 
z 10 na 110 miliárd USD. Viac ako 90 % 
z týchto tržieb pripadlo USA, krajinám EÚ 
a Japonsku.

OBCHODOVANIE S DUŠEVNÝM 
VLASTNÍCTVOM

Trh s patentmi a iným duševným vlastníc-
tvom (DV) stále narastá a novovytvorené 
cesty a platformy ich spoločného využívania 
umožňujú podnikom efektívnu výmenu. 
Tento trh sa postupne stal dôležitou zlož-
kou tvorby inovácií pre fi rmy, ktoré chcú 
spolupracovať s externými partnermi. Trh 
s patentmi sa môže stať jedným z kľúčových 
faktorov inovácií, lebo umožňuje jedno-
ducho šíriť nápady a technológie a pod-
poruje výmenu patentov medzi fi rmami 
v obrovskom rozsahu. Spolu s rozmachom 
transakcií s patentmi (nákup a predaj) začali 
vznikať rôzne nové súkromné spoločnosti, 
ktoré sa orientujú na ich prípravu a reali-
záciu. 

Konzultačné fi rmy poskytujú služby a pora-
denstvo týkajúce sa ohodnocovania paten-
tov, manažmentu portfólií DV, vytvárania 
licenčnej stratégie a vykonávajú analýzy 
porušovania patentových práv. Mnoho 
fi riem nie je schopných maximalizovať 
užitočnosť a výnosnosť svojho DV, pretože 
ho samotné nedokážu ohodnotiť, nevedia 
si nájsť odbyt pre patentované technológie 
a efektívne viesť rokovania s obchodnými 
partnermi o zmluvných podmienkach pri 
transakciách. 

Služby takýchto konzultačných fi riem, 
napr. mapovanie patentov (proces hlbokej 
štatistickej analýzy a „dolovania“ informá-
cií z patentovej dokumentácie), využívajú 
na strategické rozhodnutia o ďalšom rozvoji 
podnikoví manažéri (aj napr. u špičkových 
výrobcov ako Hewlett-Packard, Kodak 
a Nokia), investori rizikového kapitálu 
a banky. Mapovanie prezradí, kde existujú 
riziká, do čoho sa oplatí investovať a aké pa-
tentové aktíva vlastní konkurencia. Niektoré 
podniky nakupujú technológie (patenty) 
zvonku na to, aby ich integrovali do svojich 
procesov tvorby inovácií a iné sa nákupom 
snažia vyhradiť si svoj priestor a slobodu pre 
ďalší rozvoj.

Inovácie sa považujú za zdroj celonárodného 
ekonomického rastu a dôležitý zdroj 
medzinárodnej konkurenčnej výhody. 
Portfólio sektorov, ktoré inovujú sa rozrástlo 
a sektor služieb v súčasnosti vytvára až 
tri štvrtiny celkovej pridanej hodnoty 
v rozvinutých ekonomikách, je hlavným 
zdrojom zamestnanosti a inovácie významne 
prispievajú k jeho výkonnosti tak v súkromnej, 
ako aj verejnej sfére.
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Na trhu inovácií pôsobia aj patentoví maklé-
ri, ktorí sprostredkúvajú nákup alebo predaj 
patentov a poskytujú poradenské služby 
pri licencovaní technológií. Majú výborné 
znalosti o trhu inovácií a využívajú svoje 
siete kontaktov v rôznych priemyselných 
oblastiach. Zákazníkovi pomôžu pripraviť 
stratégiu predaja alebo nákupu a dohodnúť 
čo najvýhodnejšie zmluvné podmienky. 
Dôležitú úlohu pri prieskume trhu a páro-
vaní ponuky s dopytom hrajú globálne on-
-line platformy fi riem ako napr. Innovation 
Exchange (www.innovationexchange.com). 
Niektoré fi rmy umožňujú aj on-line aukcie 
patentov alebo iných predmetov DV.

Súčasťou trhových procesov sú aj výskumné 
inštitúcie a univerzity, ktoré si zriadili útvary 
transferu poznatkov a technológií do praxe 
(TTO, Technology Transfer Offi  ce). Špičkové 
univerzity v USA a v Európe získavajú ročne 
významné príjmy z predaja licencií (Uni-
versity of Stanford získala v r. 2007 približ-
ne 65 mil. USD). Viaceré fi rmy zamerané 
na obchod s DV spolupracujú s TTO. TTO 
sa postupne budujú aj v krajinách s nedo-
statočne rozvinutou inovačnou kultúrou 
(aj na univerzitách na Slovensku) a transfer 
technológií z univerzít do praxe sa tak stáva 
integrovanou zložkou inovačného systému.  

SPORY O KONKURENČNÚ 
VÝHODU 

V posledných rokoch však na trhu s pa-
tentmi a iným DV dochádza k značným 
zmenám napr. niekoľko súdnych rozhod-
nutí v USA o nápravných opatreniach 
týkajúcich sa patentov (odškodné, súd-
ny zákaz používania) a licenčnej praxe, 
ktorá by mohla znížiť hodnotu duševného 
vlastníctva. Každý týždeň sa objavujú nové 
žaloby a protižaloby v súvislosti s patentmi, 
ktoré môžu fi rmám – vlastníkom – zaručiť 
konkurenčnú výhodu a často aj monopolné 
postavenie na trhu. Ukážkovým príkladom 
patentových vojen sú neustále žaloby týka-
júce sa soft vérových patentov u mobilných 
zariadení (smartphone, tablet, navigačné 
zariadenie atď.) založených na operačnom 
systéme Android. 

Patentové vojny okolo Androidu pokra-
čujú a fi rma Apple vyzvala začiatkom r. 
2012 Európsky inštitút pre telekomunikačné 
štandardy (European Telecommunications 
Standards Institute (ETSI)) na reorganizáciu 
európskych patentových zákonov a na jas-
nejšiu reguláciu licencovania patentov 
s doložkou FRAND (obsahujú primerané 
a nediskriminačné zmluvné podmienky pri 
licenčných zmluvách, ktoré často vyžadujú 
organizácie nastavujúce priemyselné štan-
dardy). Firma Apple poukázala na nedodr-
žiavanie transparentnosti a konzistentnosti 
podmienok doložky FRAND, hlavne čo 
sa týka výšky honoráru z licencií. 

Ak hovoríme o trhu inovácií, je nutné 
spomenúť vplyv čínskej obchodnej politiky. 
Investície Číny do vedy a výskumu (VaV) už 
prekonali úroveň mnohých západných krajín 
(2,2 % HDP). Dynamický rozvoj a transfor-
mácia čínskej ekonomiky za ostatných tridsať 
rokov vytvorili pre amerických podnikateľov 
nielen nové príležitosti, ale aj ohrozili ich 
existenciu. Od roku 2009 vytvára čínska 
ekonomika 8,6 % svetového HDP (v r. 1978 to 
bolo 1,8 %), čo Čína dosiahla vďaka každo-
ročnému stabilnému rastu ekonomiky v prie-
mere o 10 % ročne. K tomu jej významne 

prispel medzinárodný obchod s USA a inými 
krajinami. Čína sa stala najväčším importé-
rom do USA, druhým najväčším obchodným 
partnerom USA a tretím najväčším export-
ným cieľom tovarov z USA. 

Napriek týmto úspechom trpia americ-
ké podniky na čínskych a iných trhoch 
stratami obchodných príležitostí a ziskov, 
pretože Čína výrobou nízkonákladových 
imitácií produktov porušuje práva DV 
(napr. autorské práva, poškodzuje obchodné 
značky, zneužíva patenty a obchodné ta-
jomstvá) a jej inovačná politika ohrozuje ich 
konkurenčné postavenie. Nedávno prijatá 
inovačná politika Číny podporuje vývoj 
a komercializáciu a nákup čínskych produk-
tov a technológií. Zároveň vytvára bariéry 
pre priame zahraničné investície a exporty. 
Ďalší vývoj čínskej inovačnej politiky môže 
znamenať implementáciu technických štan-
dardov špecifi ckých pre Čínu.  

Americké podniky náročné na využívanie 
DV považujú Čínu, ktorá má najväčší počet 
užívateľov internetu na svete, za vážnu 
hrozbu v súvislosti s porušovaním práv DV 
cez internet. DV a inovácie zohrávajú kľú-
čovú úlohu v ekonomike USA, tri štvrtiny 
priemerného ekonomického rastu USA 
od r. 1940 pochádzajú z technologických 
inovácií. Príjmy z licenčných poplatkov 
a iných platieb súvisiacich s DV vytvorili v r. 
2009 prebytok obchodnej bilancie USA vo 
výške 64,6 miliárd USD pričom podiel Číny 
na tomto prebytku bol minimálny kvôli sla-
bej vymožiteľnosti práv DV. Aj napriek všet-
kým spomenutým problémom, ktoré sú tiež 
v centre americko-čínskych obchodných 
dialógov, neboli vypracované žiadne štúdie 
týkajúce sa ich dosahu na ekonomiku USA. 
Neexistujú totiž presné štatistiky o miere 
a rozsahu výroby na základe porušovania 
patentových a autorských zákonov a nie sú 
známe lokality nákupcov a predajcov prís-
lušných produktov (transakcie cez internet 
neumožňujú jednoduchú lokalizáciu). Nie 
je známa ani presná miera substitúcie legál-
nych produktov nelegálnymi.  

Prieskum viac ako 5.000 fi riem USA pod-
nikajúcich v Číne v priemyselných sekto-
roch náročných na využívanie DV, ukázal, 
že v r. 2009 tieto fi rmy stratili približne 
48,2 miliardy USD ako dôsledok porušo-
vania patentového a autorského zákona. 
Straty sa týkali predaja (približne 76 %) 
a honorárov z licencií a iného chráneného 
DV (približne 24 %). Skúmané fi rmy tiež 
minuli približne 4,8 miliardy USD na rie-
šenie problémov spojených s porušovaním 
patentových a autorských zákonov. Väčšina 
uvedených výdavkov bola v sektore infor-
mačných a komunikačných technológií.

SMERY ĎALŠIEHO ROZVOJA 
Rozpočty na VaV sa v mnohých rozvinu-
tých krajinách následkom hospodárskej 
krízy z r. 2008 znížili, a len pomaly budú 
dobiehať predkrízovú pozíciu. Rapídny 
nárast výdavkov na VaV v rozvíjajúcich 
sa ázijských krajinách sa spomalil iba 
mierne a očakáva sa, že bude rásť niekoľ-
konásobne rýchlejšie ako v iných vyspe-
lých ekonomikách. Nízke úrokové miery 
a rozšírenie regulačných pravidiel nevrátili 
európskym fi rmám dôveru, aby investovali 
do VaV. Európa bude musieť zároveň po-
skytnúť podporu niekoľkým krachujúcim 
krajinám. Ťažko predpokladať, že vlády 

jednotlivých krajín budú môcť významne 
navyšovať rozpočet na VaV počas dlhodo-
bých rozpočtových obmedzení.

Globalizácia v oblasti VaV bude naďalej 
pokračovať, priemyselné podniky budú 
decentralizovať svoje vedecko-výskumné 
organizácie a budovať nové prevádzky vo vý-
hodných lokalitách v zahraničí. Odhaduje sa, 
že rast počtu patentových žiadostí a vedec-
kých publikácií v rozvíjajúcich sa krajinách 
bude niekoľkokrát vyšší ako vo vyspelých 
a je možné, že ich celkový počet prekročí ich 
počet vo vyspelých krajinách. Čína zazna-
menáva najväčší rast v objeme investícií do 
VaV v porovnaní so všetkými ostatnými 
krajinami na svete a odhaduje sa, že tento 
rast nepoklesne, ba bude ešte akcelerovať.

Komerčná sféra v širšom ponímaní bude 
investovať do inovácií, ale v prvom rade 
v priemyselných sektoroch, kde je nevy-
hnutné si udržať konkurenčnú výhodu 
a tam, kde sa predpokladá vysoká miera 
návratnosti investícií. Predpovede odhadu-
jú, že silnú pozíciu a rýchly rast v inováciách 
budú zaznamenávať nasledujúce prie-
myselné oblasti: lifesciences; informačné 
technológie; elektronika; letectvo, obrana, 
bezpečnostné systémy; energetika a materi-
álové technológie.

Univerzity v USA a v Európe sú už desiat-
ky rokov hlavným prameňom základného 
výskumu a očakáva sa, že tento trend bude 
pokračovať aj v ekonomicky slabšie rozvi-
nutých krajinách. Veľa fi riem spolupracuje 
s univerzitami a na niektorých aktivitách tiež 
využíva systém otvoreného inovovania, aby 
si tak zvýšili šancu na úspech. Prognózy od-
hadujú, že tento trend sa bude ďalej rozvíjať. 
Otvorené inovovanie znamená, že nie všetky 
aktivity sa realizujú vo fi rme, nápady sa zís-
kavajú od zákazníkov, dodávateľov či iných 
verejných zdrojov. Niektoré fi rmy sprístup-
ňujú svoje nápady alebo technológie, ktoré 
nie sú schopné samé využiť iným a technoló-
gie, ktoré nemajú, získavajú zvonku. 

Čo sa týka budúcich inovačných stratégií 
podnikov, rastie význam revolúcie v oblasti 
informačných a komunikačných tech-
nológií. Vďaka digitalizácii a prepájaniu 
pôvodne samostatných aktivít sa ekonomic-
ké a technologické činnosti budú naďalej 
systemizovať (napr. logistika, manažment 
informačných systémov vo veľkých organi-
záciách, predaj a distribúcia). 

ZÁVER
S nárastom záujmu fi riem spolupraco-
vať na inováciách s externými partnermi 
sa podstatne zvýšila potreba ochrany DV 
prostredníctvom patentov. Na to, aby bolo 
v súčasnej ére otvoreného inovovania možné 
propagovať inovácie v rámci celej spoločnos-
ti, je nutné zabezpečiť bezproblémový tok 
chráneného DV, predovšetkým patentov. 

Novým trendom je vznik nových fi riem 
s cieľom fi nančne vyťažiť z hodnoty DV. 
Uvedené fi rmy vytvárajú strategické portfó-
liá patentov, ktoré predávajú na virtuálnych 
trhových platformách, kde sa obchoduje 
s licenciami. Tiež je možné pozorovať 
zmeny v stratégii riadenia DV – fi rmy sú 
agresívnejšie ako predtým, aby získali 
konkurenčnú výhodu na trhu, ktorú im 
môže poskytnúť vlastníctvo významného 
patentového portfólia. 

9
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Oslovili sme preto prof. Ing. Františka 
Uhereka, PhD, riaditeľa Medzinárodného 
laserového centra, aby oboznámili odbornú 
čitateľskú verejnosť s pozíciou Slovenska 
v tejto oblasti výskumu.

Ljuba Bachárová: Pán profesor, ako zá-
stupca Slovenska v európskej platforme 
Photonics 21 sa zúčastňujete pravidelne 
medzinárodných stretnutí expertov, 
na ktorých sa pripravujú strategické 
rozhodnutia o smerovaní výskumu 
v oblasti fotoniky, s dôrazom na európske 
dimenzie. Aké sú najnovšie rozhodnutia 
na európskej úrovni, aké sú očakávané 
trendy rozvoja?

František Uherek: Najnovšia stratégia v ob-
lasti fotoniky bola aktuálne schválená na jar 
tohto roka na stretnutí Európskej technolo-
gickej platformy Photonics21. Táto platfor-
ma pripravuje priority pre oblasť výskumu 
vo fotonike, a jej cieľom je implementácia 
spoločnej stratégie pre Európu a posilnenie 
synergie medzi preimyslom, vedou a politic-
kými rozhodnutiami.

V tomto kontexte by som chcel citovať vy-
jadrenie Malcolma Harbour, člena Európ-
skeho parlamentu, počas panelovej diskusie 
ktorej sa zúčastnili reprezentanti Európ-
skej komisie a Európskeho parlamentu: 
“Fotonika sa považuje za kritickú strategickú 
technológiu pre modernú a technologicky 
vyspelú Európu. Navrhovaných sedem biolió-
nov Euro pre partnerstvo medzi Photonics21 
a Európskou komisiou bude mať zásadný 
dopad na budúci rast a tvorbu pracovných 

miest, a významne prispeje k ekonomickému 
oživeniu v Európe. Bude to najvýznamnejší 
faktor oživenia v Európskej únii.”

To je zásadné a silné vyhlásenie. Aká je po-
zícia Slovenska v oblasti výskumu laserov 
v medzinárodnom kontexte?

Trend rozvoja fotoniky bol prezieravo 
dobre odhadnutý pred približne 15 rokmi, 
kedy skupina expertov a entuaziastov pod 
vedením prof. Dušana Chorváta, DrSc, pri-
pravila a zrealizovala projekt pre zriadenie 
Medzinárodného laserového centra (MLC) 
v Bratislave. Počas tejto pomerne krátkej 
doby sa Medzinárodné laserové centrum 
stalo rešpektovaným vedeckým partnerom 
a v súčastnosti je plnohodnotným členom 
Európskej siete laserových výskumných pra-
covísk zastrešených európskym projektom 
LaserLab III.

Výskum o oblasti laserov vyžaduje sofi sti-
kované technologické vybavenie. Ako rie-
šite tento aspekt výskumu?

Jednou zo zásad manažmentu Medziná-
rodného laserového centra je orientácia 
na využívanie dostupných zdrojov určených 
pre výskum. V rámci výzvy Agentúry Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR pre štrukturálne fondy EÚ sme podali 
návrh a následne aj získali projekt v Priorit-
nej osi “Podpora výskumu a vývoja v BK”, 
v Opatrení 4.1. “Podpora sietí excelentných 
pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov 
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji”. Tento 
projekt nám umožňuje získať fi nančné pros-
triedky pre ďalší rozvoj infraštruktúry MLC. 
V súčasnosti prebiehajúci projekt NanoNet 2 
(Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu 
a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku 
a fotoniku), ktorý nadväzuje na predchá-
dzajúci projekt NanoNet 1 a je orientovaný 
na ďalší rozvoj infraštruktúry MLC.

Môžete, prosím, predstaviť niektoré detai-
ly projektu?

Veľmi rád. Čo sa týka budovania infraš-
truktúry, ťažiskovou aktivitou projektu 
je Aktivita 2. “Zvýšenie kvality a rozvoj 
technickej infraštruktúry pracovísk centra 
vrátane modernej IKT infraštruktúry a siete 
integrujúcej partnerov”. Rozvoj infraštruk-
túry sa uskutočňuje tak, aby sme na jednej 
strane držali krok s vyspelými pracoviskami 
Európy a na druhej strane pokryli tie oblasti 
výskumu ktoré doteraz na Slovensku, prí-
padne v strednej Európe chýbali. 

Pred necelými dvoma rokmi vedecká komunita 
oslávila 50. výročie objavenia laserov. Počas 
polstoročia sa lasery posunuli z vedeckej kuriozity 
do množstva každodenne využívaných aplikácií 
v najrôznejších oblastiach – počnúc informačnými 
a komunikačnými technológiami, cez aplikácie 
v medicíne – chirurgii, očnom lekárstve, 
stomatológii, v množstve technických odborov, 
elektronike, metrológii, senzoroch, optických 
komponentov, až po laserové show. Možnosti 
využitia laserových technológií však zďaleka 
nie sú vyčerpané. Práve naopak, výskum otvára 
doteraz netušené možnosti, a je preto pochopiteľné 
že sa v tejto vednej oblasti intenzívne pracuje.
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V rámci spolupráce STU a MLC sme 
vybudovali spoločné nano/mikrotechno-
logické laboratórium v čistých priestoroch 
pre prípravu a výrobu elektronických 
a fotonických súčiastok a systémov. V tomto 
laboratóriu sa nachádzajú zariadenia ktoré 
slúžia na tvarovanie rôznych štruktúr 
s rozmermi pod 1 mikrometer pre UV lito-
grafi u a pre nanoimprint litografi u dokonca 
rádove desiatky nanometrov (1 nm = 10-9 
m). Pre porovnanie – priemerná hrúbka 
vlasu sa pohybuje od 42 do 95 mikrometrov 
(1 mikrometer = 10-6 m). V kombinácii so 
zariadeniami umiestnenými na Ústave elek-

troniky a fotoniky STU vznikne v blízkej 
budúcnosti kompletná linka pre výrobu, ale 
hlavne pre výskum a vývoj nových elektro-
nických a/alebo fotonických prvkov a štruk-
túr použiteľných v mnohých oblastiach 
bežného života, spomeniem len niektoré 
z nich –mobilné telefóny, telekomunikačné 
siete, senzory pre monitorovanie životného 
prostredia, dopravy, a mnohé iné.

Jednou z oblastí ktorá v je Európe ešte po-
merne menej zastúpená, je oblasť biofoto-
niky – využitie laserov v biomedicínskom 
výskume. V tejto oblasti už máme určitú 
tradíciu a venujeme jej naďalej značnú 
pozornosť. V rámci projektu NanoNet 2 
kompletizujeme laboratórium pre prípravu 
živých buniek, ktoré je základným predpo-
kladom výskumu interakcií biologického 
materiálu (izolované a kultúrované bunky) 
a novovytvorených nanoštruktúrovaných 
povrchov s cieľom vývoja komplexných 
nanobioštruktúr a nanosenzorov. Dobudo-
vanie priestorov pre prípravu živých buniek, 
potrebných na samostatnú produkciu 
biologického materiálu (bunky a bunkové 
línie), v spojení s prípravou nových typov 
nanoštruktúrovaných povrchov na jednej 
strane a rozvojom nových diagnostických 
metód na strane druhej zabezpečí maxi-
málne využitie vybudovaného experimen-
tálneho komplexu pre nanobiofotonické 
aplikácie. Táto časť projektu sa ýka rozvoja 
technológii v oblasti nanobiofotoniky, čo 
je jeden z najnovších interdisciplinárnych 
vedeckých smerov, ktorý vznikol na pome-
dzí nanotechnológií, fotoniky a biomedi-
cínskych vied s cieľom preniesť medicínsku 

diagnostiku a terapiu na úroveň základných 
jednotiek živej bunky – proteínov a biolo-
gicky aktívnych molekúl.

Nanobiofotonika zahŕňa široké spektrum 
aktivít počínajúc výskumom základných 
princípov interakcie žiarenia s biologicky 
aktívnymi molekulami, cez vývoj metód 
pre charakterizáciu ich optických vlastností, 
špecializovaného optického zobrazova-
nia a optickej diagnostiky, až po využitie 
získaných informácií pre praktické aplikácie 
akými sú vývoj nových typov nano-
-biosenzorov, nových liečiv a liečebných 

postupov ako napr. fotodynamická terapia. 
Rozvoj tejto oblasti úzko súvisí s rozvojom 
nanomedicíny – novým chápaním medicíny 
s cielenou terapiou na úrovni jednotlivých 
molekúl, ktorá získava vo svete čoraz väčšie 
uplatnenie a záujem.

Prierezovou nevyhnutnou súčasťou projektu 
NanoNet2 je budovanie informačno-tech-
nologickej infraštruktúry, ktorá bude slúžiť 
jednak na komunikáciu a jednak na spra-
covanie veľkého množstva údajov. Trojroz-
merné zobrazovanie dejov v reálnom čase 
je fascinujúca oblasť, a to ako v technických 
tak aj biomedicínskych aplikáciach. 

Tento výpočet technických možností je 
skutočne impozantný. Vieme, že technická 
infraštruktúra je jedným z predpokladov 
efektívneho výskumu, ale nie jediným. 
Ako sa táto infraštruktúra využíva a bude 
využívať?

Odpoveď na túto otázku by som zarámcoval 
do dvoch smerov. Jeden smer predstavuje 
prípravu mladých vedeckých pracovníkov, 
druhý smer je zameraný na prípravu kvalit-
ných vedeckých projektov.

Riešenie projektu Nanonet je postavené 
na úzkej spolupráci medzi Medzinárod-
nýcm laserovým centrom a univerzitami, 
konkrétne so Slovenskou technickou 
univerzitou a Univerzitou komenského. Bu-
dovaná technická infraštruktúra poskytuje 
priestor pre študentov ako v pregraduálnom 
štúdiu, tak aj v doktorandskom štúdiu, 
ako aj v ďalšej vedeckej kariére. Dôkazom 

toho je množstvo bakalárskych, diplomo-
vých a PhD prác, ktoré vznikajú v rámci 
spoločných aktivít.

MLC je rozpoznané aj v rámci medziná-
rodných vzdelávacích aktivít. V doterajšom 
európskom projekte LaserLab Europe II sme 
boli v rámci európskej siete zodpovední za 
tréningové aktivity, jedno z týchto medzi-
národných vzdelávacích podujatí sa ko-
nalo v roku 2011 v Bratislave, ďalšie, ktoré 
sme koordinovali boli v Madride a Rige. 
Vo vzdelávacích aktivitách pokračujeme 
aj v projekte LaserLab Europe III.

Súčasťou medzinárodných vzdelávacích 
a tréningových aktivít je aj založenie štu-
denskej skupiny Medzinárodného laserové-
ho centra v rámci presížnej mediznárodnej 
organizácie pre optiku a fotoniku SPIE. 
Členstvo v tejto skupine združuje študen-
tov z Univerzít v Košiciach, Bratislave, 
ako aj detašované pracovisko Žilinskej uni-
verzity v Liptovskom Mikuláši a dáva okrem 
iného študentom možnosti organizovať 
vedecké podujatia, zúčastňovať sa medzi-
národných kongresov a vylepšiť si prístup 
k odbornej literatúre.

Čo je veľmi dôležité, vybudovanie modernej 
technologickej infraštruktúry a kvalifi kova-
ných ľudských zdrojov vytvára predpoklady 
pre prípravu a riešenie ďalších projektov, 
ako domácich tak aj medzinárodných. 
V rámci základného výskumu sú to projekty 
VEGA, v aplikovanom výskume projekty 
APVV. Projekty základného výskumu 
sú zameraná interdiciplinárne, pričom 
sa snažíme ich odborne prepojiť na potenci-
álne použitie v praxi v spolupráci s našimi 
partnermi. V medzinárodnom priestore 
sme, ako som už spomínal, zapojení do siete 
európskych výkumných pracovísk Laser-
Lab III, vedeckých výskumných projektov 
v rámci FP7 (napr. SMASH a ESTABLIS) 
a taktiež riešime viaceré projekty na bila-
terálnej úrovni, napr. s Českou republikou 
alebo Rakúskom.

V úvode ste spomínali, že fotonika je pre 
Európu strategickou oblasťou výskumu. 
Ako propagujete laserové technológie 
na verejnosti?

Kontakt s verejnosťou a propagácia pre 
verejnosť je súčasťou našej stratégie. Roz-
manitosť aplikácií laserov do najrôznejších 
oblastí života nám umožňuje pripraviť 
pútavé cielené prezentácie. Zúčastňujeme 
sa pravidlene napr. Noci výskumníkov, 
poriadame dni otvorených dverí, navyše 
organizujeme pre stredoškolákov aj vysoko-
školákov cielené exkurzie a odborné praxe 
v našich laboratóriach. Reakcie predo-
všetkým mladých ľudí sú veľmi spontánne 
a pozitívne, a dúfame že v mnohých z nich 
vzbudíme záujem venovať sa v budúcnosti 
tejto fascinujúcej vednej oblasti.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci OP 
Výskum a vývoj pre projekt: Centrum excelentnosti 
pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr 
pre elektroniku a fotoniku 2. (NanoNet 2.), ITMS: 
26240120018, spolufi nancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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V  tomto čísle prinášame zhrnutie dosiah-
nutých úspechov, skúsenosti a  ďalšie výzvy 
nášho východného suseda, t.j. Ukrajiny. 

Taking into account successes in the estab-
lishment and operation of industrial parks 
in Slovakia, as well as in several other coun-
tries, the idea of their creation in Ukraine 
received support from investors, entrepre-
neurs, and offi  cials at various levels.
Th e legislation work on their creation in 
Ukraine started in 2006, but it is inconsis-
tent, incoherent and tightens over time. 
Th us, the following regulations have been 
adopted by this time:
• Concept of creation of industrial parks 

(01.08.2006), which outlined the basic 
principles and stages of development of 
industrial parks, namely:

• 2006-2007: developing the necessary 
legal framework, identifying promising 
areas for their deployment, launching 
pilot projects in the Autonomous Re-
public of Crimea, Kyiv, Lviv, Odessa and 
Kharkiv regions;

• 2008-2010: implementation of pilot 
projects and establishing systems of their 
management and monitoring;

• from 2009: comprehensive analysis and 
generalization of results of pilot projects, 
improvement of legislation and creation 
of a network of industrial parks in vario-
us regions.

• Program documents that defi ned indus-
trial parks as elements of stimulation 
socio-economic development of Ukraine, 
in particular:
• State Program for Economic and Social 

Development of Ukraine for the Year 
2010 (20.05.2010);

• Concept of the Investment Reform in 
Ukraine (06.04.2011);

• Action Plan on Stimulation of Interre-
gional Collaboration, Cooperation and 
Integration (21.09. 2011);

• Strategy of Economic and Social De-
velopment of Rivne Region by the Year 
2015 (29.12. 2009).

• Documents concerning establishing 
industrial parks in some regions, in 
particular:
• Program for the Creation of the Indus-

trial Park “Rogan” in Kharkiv region 
(06.09. 2007);

• Program for the Creation of Indus-
trial Parks in Transcarpathian Region 
(12.03.2008);

Prinášame Vám sériu článkov o priemyselných parkoch, ktoré sú podľa zákona 193/2001 
Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov územím vymedzeným územnými 
plánmi obcí alebo územnými plánmi zón, na ktorom sa vykonáva alebo má vykonávať 
priemyselná výroba alebo služby podnikateľa/podnikateľov. Rozvojom priemyselných 
parkov sa podporuje rozvoj nielen domácich ale aj zahraničných vedecko-výskumných 
aktivít a aplikácie ich výsledkov do praxe. 
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• Concept of Creation of Industrial Parks 
in Odessa (28.10.2011).

• A list of investment projects of strategic 
importance for economic development of 
the state (22.3.2012), the one of which is 
the project “Industrial Parks of Ukraine” 
Creation of Industrial Infrastructure”.

• Law of Ukraine “On Industrial Parks” 
(21.06.2012), which outlined the fra-
mework conditions, in particular:
• the area (15-700 ha);
• operation term (not less than 30 years);
• tax incentives (interest-free loans, targe-

ted fi nancing on a non-repayable basis, 
exemption from import duties);

• fi nancial support setting up industrial 
parks from the state and local budgets 
and other sources not prohibited by law;

• organizational incentives (signifi cant 
facilitation of access to land in industrial 
parks).

Today, it should be certifi ed that a  delay in 
adopting the above-mentioned framework 
law on industrial parks (since 2007 its draft s 
have been considered in the Verkhovna Rada 
of Ukraine) made impossible implementa-
tion of some of that regulations, attraction 
necessary funds for infrastructure devel-
opment, eff ective and systematic usage of 
this economic instruments in this period as 
a  whole. During this time, were made only 
fi rst steps concerning:
• implementation of pilot projects in selected 

regions in accordance with the Concept of 
Creation of Industrial Parks, namely:
• in Autonomous Republic of Crimea: 

Bakhchisaray regional industrial park, 
Schelkino industrial park, Industrial and 
Logistics Park “New Crimea”;

• in Kiev region: Industrial parks “Zemel-
ny Soyuz”, “Velykodymerskyy”, “Park 
Rigin”;

• in Lviv region – Industrial park “Cher-
lyany”;

• in Kharkiv region: Industrial park “Ro-
gan”, Industrial Zone “Parkova”;

• in Sumy region: Industrial park “Svema”.
• establishment of industrial parks in another 

regions of Ukraine, which independently 
made relevant initiatives, in particular in 
Transcarpathian, Dnepropetrovsk, Lugansk 
and Ivano-Frankivsk regions.

• establishment of cross-border industrial 
parks along the border between Ukraine 
and the EU, namely on the border between 
Ukraine and Hungary (in the village Dy-
yda, Beregovo district and in town Chop, 
Uzhgorod district), on the border between 
Ukraine and Slovakia (in the village So-
lomonovo, Uzhgorod district) and on the 
border between Ukraine and Romania (in 
the village Dakovo, Vinogradiv district) 
(according to the decision of the Transcar-
pathian Regional Council, 12.03.2008).

Generally, it is planned to achieve the follow-
ing key results by virtue of the creation and 
operation of industrial parks in Ukraine:
• to engage existing industrial areas (which 

declined for various reasons in the pre-
vious transition period) and green-fi elds 
(especially in regions with developed 
infrastructure) in active economic acti-
vities;

• to attract from ten to several dozen 
companies and investments at least $ 200 
million to one industrial park (the average 
area of 200 ha) and to create from 2,5 to 10 
thousand working position;

• to create 10 industrial parks with the sta-
tus of strategic importance for economic 
development, under which to attract at 
least $ 8 billion foreign direct investment 
and create more than 300 thousand new 
working positions in nearest 3-4 years;

• to create “points of regional growth”.

However, there are some doubts concerning 
the possibility to reach the above-mention 
performances on the volume of investment 
and the number of created new working po-
sitions (especially in such a  short period as 
3-4 years) in view of the actual results of op-
eration special economic zones, priority de-
velopment territories and technology parks 
in Ukraine and lack of trust of investors in 
the stability of the state policy in Ukraine in 
respect of such policy instruments. Over the 
past 12 years (2000-2011) entities of all these 
structures have attracted investments about 
$ 6 billion and created about 70 thousand 
new working positions.

In addition, the following obstacles can hin-
der the creation of network of eff ectively op-
erating industrial parks, in particular:
• Contradiction in several provisions of the 

Law of Ukraine “On industrial parks”, 
namely:

• obligation of the founders of indus-
trial parks employ mainly citizens of 
Ukraine (this approach is contrary to the 
Constitution of Ukraine and Ukraine’s 
international commitments under the 
WTO agreements in the part of national 
treatment on internal control, including 
art. XVII of the General Agreement on 
Trade in Services);

• investment in industrial infrastructure 
of industrial parks from local and state 
budget (a lot of discussion caused the 
possibility of such large investments in 
the required amount in the view of the 
previous experience of developing the 
infrastructure of special economic zones 
without public funding).

• legally unsettled the algorithm and the list 
of regulations necessary for the creation of 
cross-border industrial packs;

• absence of a common method of monito-
ring and forecasting performance of the 
operating industrial parks’ entities.

It is necessary to make the following steps for 
further eff ective establishment and opera-
tion of industrial parks in Ukraine:
• to modify the Law of Ukraine “On indus-

trial parks” and eliminate the above-men-
tioned contradictions;

• to develop a system of subordinate 
legislation base, including a system of 
reporting and monitoring entities of 
industrial parks, which would correspond 
to that used in the EU (for comparison 
of results of the national parts of cross-
-border industrial parks) and to provide 

publicity with summarized results of their 
activities;

• to create a single web resource for all 
industrial parks with the presentation of 
relevant information on operating condi-
tions, investment proposals, etc.;

• to conduct a large-scale campaign on 
presentation investment opportunities in 
all industrial parks;

• to set the volume of attracted investments 
as one of the criteria for performance of 
management of industrial parks and local 
authorities at the place of their location.

In general, according to expert estimates, 
Ukraine should create 10-15 strategic na-
tional industrial parks (with area over 200 
hectares), 20-25 regional industrial parks 
and 175-200 local industrial parks.
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Využitie metód kybernetickej analýzy 
a syntézy však nie je možné bez priebež-
ných informácií o riadenom objekte a preto 
sú nevyhnutné informácie zo senzorov 
navrhnutých vo fyzickej vrstve. Rovnako je 
prepojenie s databázami informačnej vrstvy 
nevyhnutné pri validácii modelov, vytváraní 
funkcií učenia sa riadiacich systémov a pre-
pojenia na zdravotnú starostlivosť.

V rámci projektu Kompetečné centrum 
inteligentných technológií pre elektroni-
záciu a informatizáciu systémov a služieb 
(KC) je realizovaný výskum 
a využitie princípov kybernetic-
kého modelovania a riadenia pri 
skvalitnení zdravotnej starost-
livosti. Na mnohé fyziologické 
procesy je možné sa pozerať 
ako na uzavretý regulačný 
obvod. Cieľom výskumných 
aktivít v tejto vrstve bude overiť 
vhodnosť niektorých prístupov 
pre riadenie/reguláciu neline-
árneho systému vysokého rádu 
predstavujúceho fyziologický 
proces.

V rámci domény sú riešené 
nasledovné úlohy:
• Výskum inteligentných pohy-

bových systémov s uplatnením 
v oblasti tvorby rehabilitačných 
a tréningových systémov

• Návrh špecifi ckých sieťových 
systémov pre zavedenie moni-
torovacích a riadiacich funkcií 
v Lekárskej kybernetike

• Výskum robotických systémov pre medi-
cínske účely

• Vývoj zariadení a metód pre prevenciu 
ako aj rehabilitáciu 

• Využitie moderných technických komu-
nikačných systémov pre sieťové spojenie 
mobilných inteligentných diagnostických 
zariadení

• Návrh kybernetických modelov využívajú-
cich informácie senzorových systémov pre 
výskum možností ovplyvňovania, upresňo-
vania a analyzovania liečebných procesov.

• Soft vérová realizácia náročných typov 
pohybov, zrýchlenia, momentu sily, pri 
súčasnom vyhodnocovaní fyzickej kondície 
pacienta v reálnom čase

• Soft vérová realizácia nadradených algo-
ritmov riadenia využívajúca robustné 
a adaptívne metódy schopné prispôsobiť 
sa konkrétnemu pacientovi, moderné 
prístupy na báze fuzzy logiky a umelých 

neurónových sietí majúce schopnosť rozho-
dovať sa aj v prípade neurčitosti a nejed-
noznačnosti fyziologických parametrov

• Zber a online spracovanie údajov zo sní-
mačov

• Prepojenie na databázu informačného 
systému

• Tvorba užívateľského rozhrania (dotykový 
ovládací panel alebo stolné PC)

• Využitie princípov a metód kybernetického 
modelovania a riadenia v oblasti riešenia 
závažných civilizačných ochorení (diabetes, 
hypertenzia a pod.).

ÚLOHA SIEŤOVÉHO RIADENIA 
V KYBERNETIKE

Vhodným spojovacím prvkom vo výskume 
uvedených úloh a ich spolupráci sú sieťové 
riadiace systémy (SRS). Sú visí  to s rozší rení m 
inteligentný ch zariadení  v riadení  a s nespor-
ný mi vý hodami, ktoré  poskytujú  počí tačové  
siete.

SRS je riadiaci systé m, v ktorom riadiace 
slučky sú  spojené  dá tovou sieťou pracu-
jú cou v reá lnom čase (real-time). Signá ly 
riadenia a spätnej väzby sú  posielané  
v informačný ch balí koch (packetoch) cez 
komunikačnú  sieť. 

SRS môžu byť jednoú rovňové  alebo via-
cú rovňové . Viacú rovňové  SRS kombinujú  
komunikačné  siete rôzneho typu (Obr. 1). 

Na najnižší ch ú rovniach sú  to priemysel-
né  zbernice (fi eldbus), ktoré  sú  prepojené  
vhodný mi prostriedkami s vyššou ú rovňou, 
ktorú  reprezentuje loká lna podniková  sieť 
LAN, v ktorej sú  dá ta zí skané  z priemysel-
nej ú rovne spracované  na doplnkové účely. 
Medzi rôznymi aplikáciami môžu byť tieto 
dá ta ná sledne prepojené  prostrední ctvom 
Internetu.

Vý hody použitia SRS vyplý vajú  z vlastností  
a použitia počí tačový ch sietí , ktoré  sa im-
plementujú  do sieťové ho riadenia. Tý mito 

vlastnosťami sú  jednoduchá  
diagnostika systé mu, zdieľanie 
riadiacich dá t a ich publikovanie 
v databá ze, jednoduché  vytvo-
renie štatistiky riadenia a chodu 
prevá dzky, možnosť prepojiť 
viacero sietí  pomocou vhodny-
�ch technický ch prostriedkov, 
fl exibilita riadiacej architektú ry. 
Medzi nevý hody patrí  naprí klad 
zá vislosť systé mu od vý padku 
siete, ktorú  je možné  odstrá niť re-
dundantný mi zapojeniami alebo 
oneskorenie vznikajú ce v riadia-
com systé me. Každá  priemyselná  
zbernica je však navrhnutá  tak, 
aby v každom prí pade bolo garan-
tované  maximá lne oneskorenie 
a tak zabezpečené  presné  časo-
vanie. 

Analógia z podnikových sietí 
je veľmi dobre aplikovateľná 
aj na prepojenie výskumných 
úloh v KC, pretože tieto na seba 
nadväzujú a práve použitie 

inteligentných snímačov, zložitých riadia-
cich algoritmov alebo spracovanie údajov 
v databáze vyžadujú rozvinutú spoluprácu 
medzi jednotlivými prvkami riadiaceho 
systému. Rovnako vidíme aj široké možnos-
ti uplatnenia bezdrôtových komunikačných 
sietí vo výskumných úlohách. Tieto siete 
nám poskytnú napríklad bezdrôtový prí-
stup k dodatočným meraniam, čo v prípade 
merania niektorých hodnôt z tela pacientov 
umožňuje ich väčšie pohodlie, pretože nie 
sú obmedzení káblami. Pre dodatočné me-
rania vidíme prínos sietí s komunikačnými 
protokolmi typu ZigBee, Bluetooth alebo 
Ant+. Tieto protokoly sú totiž špecifi cky 
vyvinuté na bezdrôtovú komunikáciu 
s nízkymi energetickými nárokmi, avšak 
aj s nízkymi dátovými tokmi. Spomínané 
vlastnosti majú zásluhu na vysokej výdrži 
batérií v senzoroch, čo tiež prispieva k po-
hodliu nositeľov.

Veľkú perspektívu v oblasti zdravotníckej starostlivosti má využívanie metód lekárskej kybernetiky, 
ktoré sa začínajú uplatňovať v inteligentných zariadeniach ako sú napr. operačné roboty alebo zložité 
počítačmi riadené diagnostické systémy. Nové výskumy však idú podstatne ďalej pri využívaní kybernetiky 
v medicíne. Kybernetické modely dávajú novú dimenziu zdravotnej diagnostike a kybernetické metódy 
riadenia na báze spätných väzieb môžu navrhnúť nové liečebné postupy. Vo svete mnohé kolektívy skúmajú 
civilizačné ochorenia ako je diabetes alebo hypertnezia pomocou kybernetických metód.
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LEKÁRSKA KYBERNETIKA V SLUŽBÁCH 
ZVYŠOVANIA KVALITY ŽIVOTA

štrukturálne fondy

Obr. 1 - Štruktúra hierarchického SRS



15

SOFTVÉROVÉ RIADIACE 
PROSTRIEDKY

V našom výskume sa orientujeme na spoje-
nie inteligentných monitorovacích a riadia-
cich zariadení s pridanou funkcionalitou 
prevyšujúcou bežné úlohy riadenia a preto 
sa nám javí vhodné použitie riadiaceho 
PC namiesto bežne v riadení používaných 
programovateľných automatov. Operačný 
systém použitého riadiaceho PC je upravený 
na prevádzku v reálnom čase. 

Podobne ako v priemysle, aj v riadení reha-
bilitačných strojov je totiž nutné, aby dolná 
úroveň riadenia, ktorá načítava dáta zo sen-
zorov, vykonáva základný riadiaci algoritmus 
a nastavuje akčný zásah, mala čo najmenšiu 
latenciu a deterministické vykonávanie 
príkazov. 

Z uvedeného vyplýva aj potreba rozdeliť 
samotné riadenie rehabilitačného procesu 
na viacero úrovní:
• spodná riadiaca úroveň – zber dát zo senzo-

rov, nastavenie akčných členov, vykonáva-
nie riadiaceho algoritmu v reálnom čase

• vrchná riadiaca úroveň – užívateľské roz-
hranie, komunikácia s databázou

• nadradená riadiaca úroveň – vykonávanie 
zložitých algoritmov nad dátami z data-
bázy, beh databázy, návrh rehabilitačných 
plánov, poskytovanie dát cez webové 
rozhrania.

REHABILITAČNÉ ZARIADENIE 
PRE PACIENTOV S DIABETOM

Jedným zo zariadení vyvíjaných na našom 
ústave v rámci KC je rehabilitačné zariadenie 
pre pohybovú rehabilitáciu pacientov s diabe-
tes mellitus 2. typu. Diabetes mellitus (DM) 
je chronické metabolické ochorenie, ktorého 
príčinou je zvýšená hladina cukru v krvi – 
hyperglykémia. Spôsobuje ju porucha tvorby 
a uvoľňovania hormónu podžalúdkovej 
žľazy – inzulínu, prípadne jeho nedostatočné 
využitie v tkanivách. DM 2. typu predstavuje 
väčšinu pacientov s DM, postihuje dospelých 
a jej výskyt stúpa s vekom. Toto ochorenie je 
podmienené geneticky a/alebo pôsobením 
vonkajších vplyvov (obezita, stres, atď.). Pri 
súčasnom rastúcom trende diagnostifi kova-
nia v populácii hovoríme o nej ako o civili-
začnej chorobe. Tento status je zapríčinený 
narastajúcou obezitou a nečinnosťou popu-
lácie zapríčinenou sedavým životným štýlom 
a zvyšujúcou sa životnou úrovňou.

Samotná liečba DM je kombináciou správnej 
diéty, primeranej fyzickej aktivity a v prípade 
rozvinutej choroby aj podávaním inzulínu 
vo forme tabliet alebo injekcií. Pri liečbe 
je samozrejme potrebná úzka spolupráca 
pacienta s lekárom. Keďže fyzická aktivita je 
prospešným nástrojom na reguláciu hladiny 
glukózy v krvi, naším cieľom je práve vývoj 
spomínaného inteligentného rehabilitačného 
zariadenia, na ktorého funkčnosť kladieme 
nasledujúce požiadavky:

• dôraz na pohyb dolných končatín a mož-
nosť sedieť pri cvičení

• jednoduchá obsluha
• regulácia výkonu a vyhodnocovanie predo-

šlých výkonov
• možnosť manuálneho a automatického 

generovania rehabilitačných plánov

Na základe uvedených požiadaviek sme 
sa rozhodli, že navrhovaným rehabilitačným 
zariadením bude inteligentný cyklo-ergo-
meter, ktorý nielen dobre spĺňa požiadavky 
kladené na rehabilitáciu, ale aj požiadavky 
na výskumné úlohy našej domény v rám-
ci KC, pretože jeho návrh a konštrukcia 
zahŕňa široké spektrum kybernetických 
výskumných úloh od pohybových systémov, 
cez riadiace algoritmy, komunikačné zberni-
ce, soft vér až po vyhodnocovanie údajov. Pri 
následnom návrhu rehabilitačných plánov 
je možné využitie kybernetických modelov 
a rôznych optimalizačných algoritmov.

Pozitívny účinok pravidelného cvičenia 
na ergometri na zdravie pacientov s DM 
vidíme v možnosti regulovať intenzitu 
cvičenia a v možnosti cvičenia v sedacej 
polohe, takže aj ľudia s pohybovými ťažkos-
ťami alebo trpiaci obezitou sa môžu ľahko 
zapojiť do procesu rehabilitácie a s po-
stupným zlepšovaním výkonu sa im záťaž 
môže postupne pridávať. Okrem samotnej 
regulácie hladiny glukózy v krvi pacienta, 
aj znižovanie hmotnosti obéznych pacientov 
pôsobí pozitívne na rôzne komplikácie ich 
zdravotného stavu.

Nami navrhovaný rehabilitačný systém je 
rozdelený do viacerých riadiacich vrstiev 
v duchu vyššie uvedených soft vérových 
riadiacich prostriedkov. Hardvérový návrh 
je kombináciou inteligentných senzorov 
komunikujúcich s riadiacim PC pomocou 
vysokorýchlostných komunikačných zberníc 
a pohybového systému.

Vstupy do riadiaceho systému:
• sila pôsobiaca na pedále – meranie pomo-

cou senzoru momentu alebo tenzometra 
na pedáloch.

• aktuálny srdcový tep – meraný pomocou 
hrudného pásu a prenášaný pomocou 
bezdrôtového protokolu ANT+.

• hladina glukózy v krvi – meranie pomocou 
glukomera zavedeného v tele pacienta

Výstup z riadiaceho systému:
• Aktuálna záťaž – vypočítaná riadiacim 

algoritmom pracujúcim s navrhnutým 
rehabilitačným plánom a hodnotami zo 
senzorov.

Čo sa týka regulácie záťaže, v tejto chvíli 
pracujeme s 2 možnými variantami. 
Jednou z nich je použitie synchrónneho 
motoru pripojeného k zotrvačníku (resp. 
bez zotrvačníku) a druhou možnosťou 
je elektronicky riadený mechanický 
(magnetický) systém brzdenia zotrvačníka. 
Vyhodnotenie toho, ktorý prístup regulácie 
záťaže je vhodnejší bude možné až 
po dôkladnom overení oboch variant.

Radiaci systém (Obr. 2) je rozdelený na spod-
nú riadiacu úroveň, ktorú má na starosti sa-
mostatné nízkoenergetické PC s procesorom 
typu ARM, na ktorom beží operačný systém 
Linux s rozšírením jadra pre prácu v reálnom 
čase. Tento systém komunikuje so senzormi 
a meničom pomocou zbernice EtherCAT. 
Užívateľské rozhranie beží na zariadení 
typu tablet s operačným systémom Android. 
Ich vzájomná komunikácia je zabezpečená 
zbernicou USB a užívateľské rozhranie je 
plne prispôsobené dotykovému ovládaniu, 
pričom podporuje personalizáciu pacienta 
na základe overenia jeho identity a poskytuje 
mu základný prehľad o stave jeho cvičenia. 
Nadradená úroveň bude serverové riešenie, 
ktoré sa bude starať o beh databázy s údajmi 
všetkých pacientov a lekárovi bude poskyto-
vať detailné štatistiky nad dátami každého 
pacienta, pričom v neskorších fázach bude 
doplnené o algoritmy schopné samostatného 
vyhodnotenia týchto údajov a návrh rehabili-
tačných plán ov. Spojenie medzi užívateľským 
rozhraním rehabilitačného stroja a databá-
zou je zabezpečené pomocou ethernetu.

Navrhnuté rehabilitačné zariadenie pre pa-
cientov s diabetom 2. typu je výborným prí-
kladom toho, ako môže použitie kybernetiky 
v lekárstve zvyšovať kvalitu života pacientov. 
Využitie v priemysle dobre zabehnutého kon-
ceptu sieťového riadenia, ktoré je postavené 
na základoch komunikácie v počítačových 
sieťach výrazne napomáha v spolupráci 
jednotlivých častí riadiaceho systému a tým 
pádom napomáha k zvyšovaniu inteligencie 
zariadení, ktorá je momentálne obmedzená 
už len kreativitou vývojárov a potrebami 
samotnej aplikácie. V našom konkrétnom 
prípade majú výskumné úlohy široký záber 
a preto sme aj vývoj zariadenia podriadili vy-
užitiu rôznych komunikačných technológií 
(drôtových aj bezdrôtových), spolupráci rôz-
nych soft vérových nástrojov, vývoju nových 
riadiacich algoritmov a publikovaniu dát 
modernými metódami s využitím internetu. 

Obr. 2 - Rehabilitačné zariadenie pre pacientov s diabetom

Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP 
Výskum a vývoj pre projekt: Kompetenčné centrum 
inteligentných technológií pre elektronizáciu 
a informatizáciu systémov a služieb, ITMS: 
26240220072 spolufi nancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.                                                            



16 september 2012

podpora podnikania

Aká je hlavná motivácia mladého rozvíja-
júceho sa podnikateľa, aby sa prihlásil do 
súťaže akou je Podnikateľský nápad roka?

DM: V provom rade sme chceli získať 
objektívnu spätnú väzbu od profesinálov 
v porote, trochu sa zviditeľniť a samozrejme 
nás ako asi každého motivovala aj hlavná 
cena, ktorá nám veľmi pomôže s rozvojom 
nášho projektu. 

Porozprávajte nám v krátkosti o vašom 
projekte RBi. (a kto je teda koncovým 
zákazníkom vášho produktu?)

DM: Úspech v dnešnom dynamickom pod-
nikateľskom prostredí, špeciálne maloob-
chodnom, závisí od rýchlosti, efektívnosti 
a pružnosti akými spoločnosti dokážu 
získať, analyzovať a vyhodnocovať veľké 
množstvo trhových dát a následne robiť 
na ich základe správne rozhodnutia, či už 
na operatívnej, taktickej alebo strategickej 
úrovni.

Retail Business intelligence (ďalej len RBi) je 
nástroj, ktorý celý tento proces skráti na pár 
minút a ponúkne spoločnostiam výstupy, 
s ktorými budú robiť len správne rozhodnutia 
a vďaka ktorým bude ich biznis rásť. Prostred-
níctvom viac ako 1 000 unikátnych reportov 
a analýz vieme zvýšiť efektívnosť biznisu našich 
klientov a s tým spojené výsledky ako vyššie 
tržby, zisk, lepšia optimalizácia skladových 
zásob a stovky ďalších ukazovateľov.

RBi je “cloudová” aplikácia, čiže netreba 
inštalovať žiaden soft vér, platiť za žiadne 
licencie a čo je najdôležitejšie, dáta sú na do-
sah odvšadiaľ, stačí len zariadenie s pripoje-
ním na internet.

RBi je cieľená na malé a stredné fi rmy, čomu 
zodpovedá aj cenník. RBi je ponúkaná 
ako služba, takže sa platí len implementačný 
poplatok a mesačý paušál za používanie. 
Celkové náklady sú nízke a návratnosť 
investície do RBi je vďaka analytickým 
reportom a optimalizáciam pár mesiacov.

Aké sú vaše očakávania od trhu a jeho 
reakcií na produkt RBi? (...aký predajný 
potenciál vidíte vo svojom produkte? ....
alebo aký je rozdiel medzi vami ponúka-
ným produktom a konkurenčným?)

DM: Myslím, že produkt sme uviedli na trh 
v správnu dobu, kedže súčasné maloob-
chodné prostredie, či už na Slovensku, 
v Európe alebo globálne je v depresii a náš 
produkt je určený práve na pomoc spo-
ločnostiam. Maloobchod sa stáva vedou 
a správne dáta a analýzy, či už o produktoch 
alebo zákazníkoch sú kľúčom k udržateľné-
mu rastu a úspechu. 

Náš produkt je určený hlavne pre malé 
a stredné fi rmy, ktoré nemajú taký rozpočet, 
aby si mohli dovoliť riešenie globálnych 
spoločností. Tým som naznačil, že náš 
produkt je lacnejší a rýchlejší na imple-
mentáciu. Okrem toho je veľmi jednoduchý 
na používanie a taktiež poskytuje informá-
cie v ľahko čitateľnej forme.

Predstavujeme víťaza (víťazov) 
súťaže „Podnikateľský nápad 
roka 2012“ a to Daniela 
Minárika a Jozefa Štefanku.
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Koľko času ste venovali k vypracovaniu 
projektu až do fázy jeho zaslania do 
súťaže?

DM: Nad projektom som začal uvažovať 
približne pred dvoma rokmi a s realizáciou 
sme začali približne pred rokom. 

Komunikovali ste s niekým o kvalitách 
vášho projektu pred zaslaním do súťaže?

DM: Mali sme možnosť stretnúť sa s via-
cerými ľuďmi z biznisu, ktorí mi ochotne 
poskytli spätnú väzbu, ale najviac ma určite 
posunul Martin Straško a môj otec. Pomá-
hajú nám aj podujatia Združenia mladých 
podnikateľov Slovenska, kde sme stretli 
zaujímavých ľudí. No a v posledných dňoch 
bizniscoaching, ktorý sme vyhrali v súťaži 
Podnikateľský nápad roka.

Pocítili ste po tak krátkom čase od ukon-
čenia súťaže už pozitívne posuny vášho 
podnikania smerom vpred?

DM: Samozrejme, už len samotné víťazstvo 
v Podnikateľskom nápade roka 2012 nám 
zvýšilo kredit, čiže vyjednávania sú jed-
noduchšie a dozvedeli sa o nás potenciálni 
klienti, ktorí nás oslovujú sami. 

Akou cestou by sa malo vaše podnikanie 
uberať v budúcnosti?

DM: Naše ambície sú samozrejme preraziť 
aj na zahraničný trh, v ktorom vidíme tiež 
veľký potenciál. Čo sa týka rozvoja produk-
tov a služieb, RBi je náš hlavný produkt, 
ktorý neustále zlepšujeme a pridávame nové 
funkcie, ale chceme sa zamerať na rozvoj 
analytických a konzultačných služieb.

A na koniec možno krátka výzva (mo-
tivácia) pre začínajúcich podnikateľov 
(majiteľov nápadov...)...

DM: Nápad je len 10 % z celkového úspechu 
a zvyšných 90 % je jeho realizácia, ktorá 
závisí hlavne od ľudí. V dnešnej dobe je 
veľmi ťažké vymyslieť niečo, čo ešte neexis-
tuje a aj my sme si vedomí, že náš nápad už 
existuje. Ale čo ho robí unikátnym alebo 
odlišným je práve spôsob jeho prevedenia 
a náš pohľad – to ako sa na danú problema-
tiku pozeráme my. O nápade treba hlavne 
diskutovať s fundovanými ľuďmi, nebáť 

sa príjmať kritiku pokiaľ je konštruktívna 
a určite si nápad netreba nechať zapadnúť 
prachom v šufl íku.

Prvý ročník súťaže Podnikateľský nápad roka, vyhlásilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska v spolupráci s partnermi. Cieľom 
súťaže je identifi kovať inovatívne podnikateľské nápady mladých ľudí a prispieť k ich premene na úspešné podnikanie. „Koncept súťaže 
nadchol agentúru Wiktor Leo Burnett, Akzent Mediu, ako aj vydavateľstvo Ringier Axel Springer a  Fun radio, ktorí sa stali partner-
mi Podnikateľského nápadu roka. Spolu s partnermi projektu nám svoju podporu dáva aj poradenská spoločnosť Deloitte a 1St CLASS 
AGENCY,“ hovorí J. Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Víťaz získal reklamnú kampaň v hodnote  100 000 € pre podnikateľský nápad, vďaka ktorému bude na trh uvedený nový produkt alebo 
služba v roku 2012. Finalisti získajú tiež poradenstvo pri tvorbe podnikateľského plánu, bizniscoaching a mentoring od Rudolfa Lukačku 
či možnosť rokovať s investormi. Súťaž bola určená všetkým, ktorí majú viac ako 18 a menej ako 35 rokov a svoj podnikateľský nápad 
prihlásili do konca mája 2012 na www.podnikatelskynapadroka.sk

„Projekt Podnikateľský nápad roka nás oslovil z niekoľkých dôvodov. My sami v rámci agentúry dávame priestor mladým ľuďom bez 
praxe, mnohí svoju šancu dokážu využiť,” hovorí Peter Kontra, managing director reklamnej agentúry Wiktor Leo Burnett, ktorá je spo-
luorganizátorom súťaže. „Podporiť mladých ľudí v realizácii ich podnikateľských nápadov vnímam ako investíciu do budúcnosti. Verím, 
že fi nalisti, ktorých sme vybrali, budú mať časom na trhu úspech. Je to jednoduché – ak nebudeme mať tých, ktorí podnikajú, nebudeme 
mať ani klientov,“ uzatvára Peter Kontra.

Podnikateľský nápad roka®
 
 

 
 www.podnikatelskynapadroka.sk

Združenie mladých podnikateľov Slovenska
ďakuje všetkým partnerom súťaže 

za podporu skvelého projektu, ktorý pomáha
premieňať podnikateľské nápady na reálne podnikanie.

Počas prípravy reklamnej kampane, ktorú obdržali 
víťazi súťaže a aj vďaka poradenstvu, ktoré získali, 
sa dvaja mladí podnikatelia rozhodli zmeniť názov 
produktu RBi na Profi tUp, aby tak lepšie vystihli 
pridanú hodnotu pre zákazníka - maloobchodnú 
prevádzku.

www.profi tup.sk



 
  

 

Väčšina slovenských fi riem patrí do sektora malých a stredných podnikov 
(MSP), ktorý všeobecne vykazuje množstvo špecifík. Jedným z významných 
je skutočnosť, že mnohé MSP sú nedostatočne inovatívne, prípadne že majú 
problém konvertovať výsledky výskumu a vývoja do praktických efektívnych 
inovácií. Na druhej strane aj MSP môžu byť za istých predpokladov vysoko 
úspešné. Príkladom úspešného geografi cky lokalizovaného konglomerátu 
fi riem tzv. klastra je napríklad Silicon Valley. 

A
ut

or
: I

ng
. M

ir
os

la
v B

al
og

, P
hD

., 
SI

EA
čl

en
 re

da
kč

ne
j r

ad
y 

ča
so

pi
su

 T
ra

ns
fe

r

KLASTRE – SMART NÁSTROJE 
RASTU A PROSPERITY

podpora podnikania

18 september 2012



19

KLASTRE
V dnešnej dobe sa determinantom ras-
tu fi riem, najmä MSP stáva tvorba sietí, 
pretože sieťové organizácie sú efektívnejšie 
a fl exibilnejšie ako hierarchické organizá-
cie. Firmy v takomto prípade profi tujú zo 
vzájomnej spolupráce a blízkosti s inými 
fi rmami z dôvodu tzv. „ekonomiky aglome-
rácií“, pričom celkový počet fi riem v regióne 
determinuje dosiahnuté ekonomické prí-
nosy. Okrem toho geografi cká koncentrácia 
fi riem v rovnakom a/alebo príbuznom 
odvetví vytvára trh práce pre kvalifi kova-
nú pracovnú silu. V niektorých oblastiach 
bol vďaka zvýšenej koncentrácii fi riem, ale 
aj iných organizácií zaznamenaný nadprie-
merný ekonomický rast. Teória klastrov 
vysvetľuje prečo si takéto priemyselné 
koncentrácie udržiavajú a dokonca zväčšujú 
trhovú dominanciu. Prof. M. A. Porter defi -
noval klaster ako „geografi ckú koncentráciu 
vzájomne prepojených fi riem, špecializova-
ných dodávateľov, poskytovateľov služieb, 
fi riem v príbuzných odvetviach a inštitúcií 
(napr. univerzity, obchodné zväzy) v určitej 
oblasti (sektore), ktoré si jednak konkurujú, 
ale aj spolupracujú“ 

ZDROJ VÝHOD
Zdroj konkurenčných výhod klastrov 
umožňuje analyzovať tzv. diamantový 
model (Porterov diamantový model), ktorý 
sa zameriava na jednotlivé mikroekono-
mické komponenty konkurenčných výhod. 
Konkurenčná výhoda však nezávisí len 
od jednotlivých prvkov diamantu alebo 
na individuálnych fi rmách, ale na spojitosti 
celého diamantu.

Diamant konkurenčných výhod dáva do 
súvisu štyri faktory, ktoré pôsobia na kon-
kurencieschopnosť entít (národov, sektorov, 
regiónov, klastrov) a to konkrétne tzv. 
podmienky na trhu faktorov, podmienky 
na strane dopytu, podporné a príbuzné 
odvetvia, ako aj kontext fi remnej stratégie 
a rivality. Okrem toho môže vhodné kon-
kurenčné prostredie vytvárať aj vláda, ktorá 
má schopnosť povzbudiť spoločnosti k rastu 
a zvyšovaniu ich konkurenčnej schopnosti 
prostredníctvom rôznych mechanizmov. 

TYPY KLASTROV
V princípe existujú dva typy klastrov. Jed-
ným sú tzv. klastre založené na hodnotovom 

reťazci, ktoré sú tvorené fi rmami v dodá-
vateľsko-odberateľskom reťazci fi nálneho 
producenta (napr. automobilový priemysel). 
Druhým typom sú tzv. klastre založené 
na kompetenciách, ktoré sú orientované 
skôr na aplikáciu konkrétnych riešení (napr. 
IT technológie). V praxi sa klastre často 
rozdeľujú na technologické a klastre ces-
tovného ruchu. Klastre pôsobiace v oblasti 
cestovného ruchu sa stávajú významným 
rozvojovým regionálnym prvkom. Práve 
tento typ klastrov vychádza z regionálnych 
prírodných špecifík, ktoré determinujú 
turistickú atraktivitu regiónu.

Z praktického hľadiska je však potrebné 
rozlišovať medzi klastrami a klastrovými 
organizáciami, ktoré sú v podstate inšti-
tucionalizovanými klastrami riadenými 
fi rmami alebo vládami s cieľom zvýšenia 
rastu a konkurencieschopnosti klastrov. 
Klastrové organizácie typicky obsahujú 
tri typy hráčov: fi rmy, vlády a výskumné 
organizácie. Často vznikajú spontánne 
po iniciačnej aktivite aktérov, ktorí chcú 
profi tovať zo spoločných synergií, prípadne 
na základe externých stimulov vlád (národ-
ných, lokálnych). 

KLASTRE VO SVETE A EU
Príkladmi úspešných klastrov s globálnym 
dosahom sú klastre pôsobiace napr. v oblas-
tiach: automobilizmu (Detroit, Stuttgart), 

high-tech (Cambridge), fi lmu (Hollywood), 
okrasných kvetín (Holandsko) alebo počíta-
čového soft waru (Silicon Valley).

Napodobnenie úspechu napr. Silicon Valley 
je podmienené vytváraním silných väzieb 
medzi jednotlivými aktérmi regionálneho 
a ekonomického rozvoja. Jedným z takýchto 
prístupov je cielená tvorba a následný rozvoj 
klastrových organizácií, keďže je zrejmé, 
že ekonomická výkonnosť geografi ckých 
celkov je závislá od vzájomnej spolupráce 
a nie len od výkonnosti jednotlivých podni-
kateľských subjektov.

Prvé klastrové iniciatívy vznikali už 
v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 
minulého storočia v Taliansku. K dnešnému 
dňu došlo k vzniku množstva klastrových 
organizácií, ktoré vznikajú z podnetu 
regionálnych priemyselných politík, politík 
orientovaných na MSP, politík „lákania“ PZI 
alebo politík zameraných na vedu, výskum 
a inovácie. 

V súčasnosti je v rámci EU relatívne veľké 
množstvo klastrov (a klastrových organizá-
cií), avšak nedostatočné množstvo klastrov 
svetovej úrovne. Potrebu cielenej klastrovej 
politiky podčiarkuje okrem ekonomicko-so-
ciálnych benefi tov aj skutočnosť, že celkovo 
až 38 % všetkých európskych zamestnan-
cov pracuje vo fi rmách, ktoré sú súčasťou 
klastrov. V niektorých regiónoch je to 
dokonca až 50 % pracovnej sily.

Tento článok bol vytvorený 
v rámci realizácie projektu 
ClusterCOOP (3CE357P1) 
implementovaného v rámci 
Central Europe Programme, 
spolufi nancovaného ERDF.                                     

Obr. 1 - Porterov diamantový model
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SMME STU, s.r.o.
Výskum, vývoj a poradenstvo v oblasti elektromobility, automobilov 

a ich mechatronických systémov, bezpečnostných systémov. 
Prenos teoretických poznatkov do praxe aplikáciou moderných 
metód virtuálneho prototypovania, modelovania a simulácií.

• Výskum a vývoj moderných energetických zdrojov pre elektromobily, 
záložné energetické zdroje a všeobecné využitie.

• Virtuálne prototypovanie mechatronických systémov automobilov.

• Konštrukčné práce v oblasti automobilov.

• Návrhy prestavby automobilov na elektromobily.

• Bezobslužné robotické pozemné a vzdušné prostriedky, ich elektrické 
a hybridné hnacie systémy, senzorické a aktuátorové systémy.

• Poradenstvo, analytické štúdie a štúdie realizovateľnosti v oblasti elektromobility, 
automobilov a bezpečnostných systémov.

Kontaktné údaje:
SMME STU, s.r.o. 
Pionierska 15, 831 02  Bratislava

tel.: 00421 907 433 917
e-mail: jan.danko@stuba.sk

www.eshop.stuba.sk


