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UCITT začínal ako koncept účinného „rektorátneho“ pracoviska  podporujúceho / zabezpečujúceho  .... model hodnotového reťazca pre TT  















UCITT a jeho kompetencie  k 31.XII.2011 



Legenda k schémam UCITT 

 

* k 10. novembru 2011 je na TUKE 23 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  

CIIKT – Centrum inovačných informačných a komunikačných technológií  

EkF – Ekonomická fakulta  

FEI – Fakulta elektrotechniky a informatiky  

FU – Fakulta umení  

FVT – Fakulta výrobných technológií  

HF – Hutnícka fakulta  

IaTT – Inovácie a transfer technológií  

ICV – Inštitút celoživotného vzdelávania  

IRKR – Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja  

LF – Letecká fakulta  

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  

SjF – Strojnícka fakulta  

SvF – Stavebná fakulta  

Park TECHNICOM – Vedecký a technologický park pri TUKE  

UCITT – Univerzitné centrum pre inovácie, transfer technológií a ochrany duševného vlastníctva  

UK TUKE – Univerzitná knižnica TUKE  

ÚVT – Ústav výpočtovej techniky  

VaV –Výskum a vývoj  

Kompetenčné centrum – Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách (KC 

ZATIPS) 

VRP ZaSS – Vývojové a realizačné pracovisko pre získavanie a spracovanie surovín  

VUKONZE – Výskum účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií  

VVI – Výskum, vývoj a inovácie  

              - Perspektívne pracoviská  - pre členstvo alebo pracoviská, ktoré sú v príprave, resp. plánujú sa podmienky pre ich vytvorenie  

 





Počas riešenia projektu  postupne vytvárané služby  UCITT zabezpečovali resp.  podporovali: 
 
- 4 projekty rozvoja infraštruktúry  / OP VaV Opatrenie  5.1 
- 3 celo-univerzitné projekty  / OP VaV Opatrenie  2.2 (UCITT, Centrum VUKONZE, KC ZATIPS) 
- 25 projektov aplikovaného výskumu / OP VaV Opatrenie  2.2 (v tom aj  
   projekty podporené „schémou štátnej pomoci“ 
  
-23 projektov zo 7RP resp. 6RP. 
- Zabezpečenie riešenia projektov eGovMoNet a DEN4DEK projekty s EU programu CIP 
(Competitiveness and Innovation Programme) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
obrat cca. 70 mil. EUR 
 
++ 
- Podpora ODV a  odpovedajúcich právnych  služieb.  
- Konzultácie a poradenstvo: 

- pri identifikácii zdrojov pre VaV, 
- pri príprave a realizácii projektov  a zmluvnej spolupráce v oblasti VaV. 

- Organizačné a administratívne zabezpečenie Referátu projektov (Rektorát TUKE). 
- Marketing a propagácia VaV 
 



UCITT a jeho kompetencie ... pre  projekt UVP TECHNICOM po  k 31.XII.2011 





UCITT a UVP TECHNICOM  .., niekde v polovici r. 2015 



Pred  rokom 2020 .... UCIT bude opäť „rektorátnym pracoviskom“ 



Ďakujeme za Vašu pozornosť 


