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- Myco-toxins, marine and plant toxins; - Allergens; - Genetically modified organisms (GMO´s); - Nanoparticles; - Novel foods, nutritional
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editoriál

Milí čitatelia!
Vraj najjednoduchšie pracovné veci
si má človek nechať na koniec...
Tak sme urobili aj s naším editoriálom...
No, nebolo to až také jednoduché,
ako sa zdalo...
Po uzatvorení celého čísla časopisu,
naozaj nezostalo veľa síl vyrieknuť určité posolstvá a pár zrniek múdrosti...
Tak nám aspoň dovoľte, aby sme
vám urobili malý úvod o tom, čo vás
v tomto čísle čaká.
Tradične na začiatku časopisu nájdete upozornenia na zaujímavé podujatia
z oblasti vedy a výskumu. V nasledujúcej rubrike duševné vlastníctvo sa
dočítate všetko o patentoch – čo je to
patent, čo je možné patentovať a samozrejme, aká je ochrana patentu.
Keďže v súčasnosti je trendom a nevyhnutnosťou budovanie vedecko –
technologických parkov, v krátkosti
vám prinášame praktický pohľad prevádzkovateľa VTP, ktorý vás upozorní
na pozitíva a úskalia pri ich budovaní.
Zároveň vám prinášame príklad adaptácie priemyselného dedičstva zo zahraničia na účely VTP.
V rubrike inkubátor si prečítate, aké
majú starosti a radosti v TIC ČKD Praha s projektom ICPI. Predstavia sa
vám inkubované firmy ATTEYA Group,
s. r. o. a Conferware, spol. s r. o.
a podelia sa s vami o svoje skúsenosti.
V rubrike centrum inovácií prinášame vizitku UCITTu – Univerzitného
centra inovácií a transferu technológií
Technickej univerzity v Košiciach, ktoré získalo finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. Oboznámite sa, aké
je jeho poslanie a obsahové zameranie.
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Rubrika success story je „výkladnou
skriňou“ úspešných výskumných aktivít, ktoré našli svoje uplatnenie v praxi
alebo sú pre prax prínosom. Prečítate si, aké inovatívne myšlienky sa dostali do výroby, čo prinesie projekt
ROSEMAN, ako to je s IKT podporou
pri výučke jazykov a s čím prišli študenti FIIT STU na súťaž Imagine Cup
do egyptskej Káhiry.
V podpore podnikania prostredníctvom simulačného modelu zistíte, aký
máte kvalitný projektový návrh, a tiež
ako sa naučiť profesionálnemu riadeniu
projektov.
Každý z nás sa pozerá na veci z rôzneho uhlu, preto sme odpublikovali aj
osobný názor o spolupráci univerzít
a výskumných organizácií s priemyslom.
O problematike inovácií a rizikového
kapitálu prinášame informácie v rubrike vzdelávanie v podnikaní spolu
s prehľadom vzdelávacích aktivít Národnej agentúry pre rozvoj malého
a stredného podnikania.
Ako je na tom STU so štrukturálnymi
fondmi sa dočítate v článku Chceme
byť excelentní.
V závere časopisu prinášame komplexnejší materiál ohľadom 7. rámcového programu, kde sa naučíte, aké sú
pravidlá financovania v 7. RP a tiež aké
sú aktuálne výzvy na rok 2010.
Pokiaľ máte záujem o programy Public Private Partnership vo výskume,
posledná strana časopisu je len pre
vás.
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V BUDÚCOM ČÍSLE...
- Prinesieme informácie o tom, aký
je príspevok Univerzitného Centra
Inovácií a Transferu Technológií
TU v Košiciach do rozvoja regiónu a SR a tiež, aká je sieťová organizačná štruktúra jeho pracovísk.
- Príbeh spolupráce Ústavu merania SAV s priemyslom pri presnom meraní strojárskych súčiastok.
- Problematika finančného
inžinierstva a súčasnej krízy.
- Enterprise Europe Network
a jeho podpora účasti v komunitárnych fondoch EÚ pre výskum, vývoj
technológií a inovácie.
- Prezentácia výsledkov vedy
a výskumu TU v Košiciach na Medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex
2009 v Nitre.

...A OVEĽA VIAC...

Mail box
Chcete odprezentovať svoj názor,
prípadne sa chcete stať spolutvorcami
časopisu?
Ak áno, kontaktujte nás e-mailom:
transfer@stuscientific.sk
alebo poštou na adrese:
STU Scientific, s. r. o.
Pionierska 15
831 02 Bratislava

RNDr. Jozef Kadlečík
Univerzitný technologický inkubátor STU
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ing. Darina Kyliánová
Úrad priemyselného vlastníctva SR
doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
STU Scientific, s. r. o.
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
Technická univerzita vo Zvolene
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
Ústav manažmentu STU
Za obsah dodaného príspevku zodpovedá jeho
autor. Redakcia nemusí súhlasiť so všetkými
publikovanými názormi.
Uzávierka 4. čísla: 13. november 2009
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Text: Ing. Lucia Lalíková a Mgr. Ján Poljovka
V článku sme použili informácie z publikácií ÚPV SR a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

PROBLEMATIKA PATENTOV
A ICH VYUŽITIE V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI
Prečo a kedy by sme mali uvažovať o patentovaní vynálezov?

Úrad priemyselného vlastníctva
SR je ústredným orgánom štátnej
správy pre oblasť priemyselného
vlastníctva. Súčasne vykonáva
štátnu správu v oblasti ochrany
vynálezov.

Čo je to vynález?
V patentovom žargóne sa vynález
všeobecne definuje ako nové a tvorivé
riešenie technického problému. V mnohých prípadoch ide o vylepšenie už
chráneného technického riešenia (napr.
zmiernenie nežiaducich účinkov patentovaného liečiva pridaním novej prídavnej látky). Jednoduché nájdenie
niečoho, čo už existuje v prírode, sa
nepovažuje za vynález (napr. objavy).

Foto zdroj: www.jiunlimited.com

Čo je to patent?

04

Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo na využívanie vynálezu majiteľovi počas určitého časového obdobia. Protihodnotou
majiteľa patentu je zverejnenie vynálezu. Zvyčajne je to opis z patentovej
prihlášky, čo je cenná technická informácia. Takýmto zverejnením vzniká
jeden z najväčších a najaktuálnejších
zdrojov technických informácií, ktoré
sú vo svete dostupné verejne a bezplatne. Platnosť patentu trvá 20 rokov.
Začína dňom podania patentovej prihlášky. Trvanie platnosti sa zabezpečuje zaplatením udržiavacích poplatkov.
Ich výška stúpa s vekom patentu. Takto sa držia pri živote komerčne úspešné vynálezy.
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Existuje veľa dôvodov, prečo a kedy
patentovať. Stretávame sa s kladnými
a aj so zápornými názormi na využitie
tejto formy ochrany. Tu je potrebné si
zvážiť komerčný potenciál vynálezu
a inovačný cyklus patentovo chráneného riešenia/výrobku s ohľadom
na priemyselné odvetvie.
Pri krátkom inovačnom cykle (napr.
6 mesiacov) nie je s ohľadom na min.
trojročné konanie vhodná ochrana formou patentu. Vtedy sa odporúča zvážiť
si iné formy ochrany (napr. utajenie).
Ak má byť zisk z výroby, predaja, či licencovania nižší ako vývoj (prihliadnuc
na samotné konanie), ochrana formou
patentu nebude tiež šťastným riešením. Existujú priemyselné odvetvia
(napr. priemysel farmaceutický, chemický, strojársky, stavebný...), kde sú
dlhšie inovačné cykly a návratnosť
investícií. Vtedy je patentová ochrana
správnym riešením.
Kľúčové dôvody patentovania:
- vybudovanie silnej pozície na trhu
a konkurenčná výhoda (patentovaný
vynález zabraňuje vstúpiť na trh konkurencii s rovnakým vynálezom),
- vyššie zisky a návratnosť investícií
(patentová ochrana výsledného
vynálezu pomáha kompenzovať náklady a zvyšovať návratnosť investícií),
- príjem z licencií alebo predaja patentu (ak majiteľ patentu poskytne licenciu na svoj vynález inej osobe za jednorazový poplatok, licenčný poplatok
alebo patent predá),
- prístup k technológiám prostredníctvom krížových licencií (ak máte záujem o technológiu, ktorá je vo vlastníctve inej spoločnosti, môžete
využiť svoje vlastné patenty a dojednať dohodu o krížovom licencovaní,
na základe ktorej súhlasíte so vzájomným využívaním konkrétnych patentov v súlade so stanovenými
zmluvnými podmienkami),
- prístup na nové trhy poskytnutím
licencie na patent (vynález musí byť
chránený patentom aj na zahraničnom trhu),
- obmedzenie rizika porušovania práv
(patentová ochrana zabráni ostatným
dať si ochrániť rovnaký vynález),
- zvýšenie možnosti získať granty
alebo nadobudnúť finančné prostried-

ky za primeraný úrok,
- účinný nástroj proti imitátorom a parazitovaniu, nakoľko vlastníctvo patentu výrazne zvyšuje pravdepodobnosť úspechu pri žalobe proti falšovateľom chráneného vynálezu,
- pozitívny imidž firmy (patentové
portfólio sa vníma ako dôkaz vysokej
úrovne odbornosti, špecializácie
a technickej výkonnosti firmy).

Čo je možné patentovať?
Podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných
osvedčeniach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (patentový zákon) sa patenty udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové,
zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú
priemyselne využiteľné.
Kritérium novosti
Vynález je nový, ak nie je súčasťou
stavu techniky. Vo všeobecnosti sa
za stav techniky považujú všetky poznatky z danej oblasti techniky, ktoré
sú prístupné verejnosti kdekoľvek vo
svete pred dňom podania patentovej
prihlášky. Stav techniky tvoria patenty,
zverejnené patentové prihlášky a nepatentová literatúra každého druhu.
Kritérium vynálezcovskej činnosti
Vynález zahŕňa vynálezcovskú činnosť vtedy, ak pri porovnaní s existujúcim stavom techniky nie je „zrejmý“
pre odborníkov z danej oblasti. Požiadavka „nezrejmosti“ zabezpečuje, že
patent sa udelí len výsledku tvorivej
a inovatívnej snahy, a nie výsledku,
ktorý sa dá odborníkovi pre danú
oblasť jednoducho odvodiť z existujúcich poznatkov.
Kritérium priemyselnej využiteľnosti
Vynález nemôže byť len teoretický,
ale musí poskytnúť praktický úžitok.
Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj
chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy,
ako aj biotechnologické postupy a produkty. Patentom sa dá chrániť tiež
použitie známej veci na nový účel.
Patent nie je možné udeliť na objavy
alebo vedecké teórie, programy počítačov, nové odrody rastlín a plemená
zvierat, spôsoby prevencie, diagnosti-
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ky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov
a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely. Nové odrody rastlín, nové spôsoby prevencie,
diagnostiky a liečenia chorôb ľudí
a zvierat sa chránia podľa iných právnych predpisov.

Ako získať patent? A čo urobiť
pred podaním patentovej prihlášky?
Pred podaním patentovej prihlášky
sa vykonáva predbežná rešerš stavu
techniky. Na svete existuje viac ako
40 mil. patentov a milióny publikácií,
ktoré tvoria stav techniky a predstavujú riziko vo vzťahu k patentovej prihláške. Existujú voľne dostupné on-line
databázy, ktoré obsahujú patenty
a zverejnené patentové prihlášky. Úrad
priemyselného vlastníctva SR naviguje
záujemcov na svojej web stránke
www.upv.sk na rôzne typy národných a medzinárodných databáz. Urobiť kvalitnú patentovú rešerš nie je
jednoduché, pretože odborný prieskum
si vyžaduje značné vedomosti a prax.
ÚPV SR ponúka za poplatok vypracovanie predbežnej rešerše.
Prihláška patentu sa podáva pred
sprístupnením vynálezu. Verejné sprístupnenie má negatívny dopad na novosť, čo zamedzuje udelenie patentu.
Právna úprava poskytuje tzv. pozhovovaciu lehotu (lehotu, kedy vynález
nestráca novosť) v dĺžke 6 mesiacov
od zverejnenia vynálezu po podanie
patentovej prihlášky. Túto lehotu možno využiť len v prípade, že došlo
k zrejmému zneužitiu vzhľadom na prihlasovateľa a tiež, ak prihlasovateľ
vystavil vynález na úradne uznanej výstave. Prihlasovateľ je povinný pri podaní prihlášky uviesť, že vynález bol
vystavený, pričom do 4 mesiacov
po podaní prihlášky doloží osvedčenie
o vystavení vynálezu.

dujú podpísanie Smart kartou, ktorú
vydáva EPÚ).
Patentová prihláška musí obsahovať:
- žiadosť o udelenie patentu na predpísanom tlačive,
- opis vynálezu,
- patentové nároky s presným vymedzením predmetu, na ktorý sa požaduje udelenie ochrany,
- anotáciu,
- prípadne výkresy.
Tlačivo žiadosti o udelenie patentu je
dostupné v podateľni úradu v Banskej
Bystrici, v pobočke úradu v Bratislave
a na webovej stránke ÚPV SR.
Podaním patentovej prihlášky vzniká
prihlasovateľovi právo prednosti. Autor
vynálezu sa v patentovej prihláške
uvádza ako pôvodca vynálezu. Právo
konať ohľadom vynálezu má pôvodca
alebo jeho právny nástupca, prípadne
výskumná inštitúcia, ktorá zamestnáva
vynálezcu. Vlastníkom, resp. majiteľom patentu je ten, kto je v patentovej
prihláške uvedený ako prihlasovateľ.
Ak prihlasovateľ podal pred podaním
patentovej prihlášky v SR prihlášku
úžitkového vzoru so zhodným predmetom, môže pri jej podaní požadovať
priznanie dátumu podania, prípadne
aj právo prednosti už z prihlášky
úžitkového vzoru. Úrad prizná patentovej prihláške dátum podania,
prípadne aj právo prednosti z prihlášky
úžitkového vzoru. Obmedzujúcim
faktorom v tomto prípade je podanie
patentovej prihlášky do 36 mesiacov
od podania prihlášky úžitkového vzoru.
Ak sa konanie o prihláške úžitkového
vzoru pozastaví alebo sa zamietne,
prihláška sa musí podať do 2 mesiacov
od doručenia tohto rozhodnutia, najneskôr však do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru.

Patentová prihláška sa podáva:

Konanie o patentovej prihláške

- osobne v podateľni Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici alebo v jeho bratislavskej pobočke,
- poštou výhradne na adresu úradu
v Banskej Bystrici,
- v elektronickej forme cez eOLF
(epoline® Online Filing) softvér.
Ponúka ho Európsky patentový
úrad EPÚ), pričom podania si vyža-

Po podaní a zapísaní patentovej prihlášky do registra patentových prihlášok úrad vykoná predbežný prieskum.
Odstraňuje formálne nedostatky prihlášok, ktoré sa oznámia prihlasovateľovi. Ak podklady patentovej prihlášky
vyhovujú, patentová prihláška sa po
18 mesiacoch od vzniku práva prednosti zverejnení vo Vestníku úradu.

Tak môže ktokoľvek podať pripomienky
k patentovateľnosti predmetu patentovej prihlášky. Úrad na ne prihliadne pri
vykonávaní úplného prieskumu.
Úplný prieskum patentovej prihlášky
vykonáva úrad na základe žiadosti prihlasovateľa alebo inej osoby. Táto žiadosť musí byť podaná najneskôr do 36
mesiacov od dátumu podania prihlášky
a zároveň musí byť zaplatený príslušný
správny poplatok. Ak vynález spĺňa
kritérium predmetu ochrany, kritérium
novosti, kritérium vynálezcovskej činnosti a kritérium priemyselnej využiteľnosti (každé kritérium osobitne
a všetky spolu), iba vtedy sa udelí patentová ochrana. Ak sa nesplnia požiadavky patentovateľnosti, úrad patentovú prihlášku zamietne. V prípade formálnych nedostatkov prihlášky (bránia
udeleniu patentu) úrad vyzve prihlasovateľa na ich odstránenie. Ak ich v stanovenej lehote neodstráni, úrad zastaví konanie o patentovej prihláške. Úradom stanovenú lehotu je možné na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžiť.
Patent platí dvadsať rokov od podania
patentovej prihlášky. Za udržiavanie
platnosti patentu sa platia ročné správne poplatky (udržiavacie poplatky).

Vlastníctvo patentu
Prihlasovateľ sa stáva majiteľom patentu po tom, ako ÚPV SR udelí vynálezu patent. Získa sa tak možnosť
ochrany vynálezu na 20 rokov (od podania patentovej prihlášky). Táto
ochrana platí na celom území SR, ale
nie v zahraničí. Po udelení patentu dostane majiteľ patentovú listinu a úrad
oznámi udelenie patentu vo vestníku.
Účinky patentu nastávajú dňom
oznámenia o udelení patentu vo vestníku. To znamená, že po tomto dátume
si môže začať majiteľ patentu na základe patentovej ochrany uplatňovať
svoje práva voči tretím osobám. Udelením patentu získa jeho majiteľ výhradné právo na využívanie vynálezu,
ktorý je predmetom patentovej ochrany. Majiteľ patentu ho môže predať
(tzv. prechod práv na patent). Ide
o trvalú zmenu vlastníctva patentu
na inú osobu. Na patent môže byť ďalej poskytnutá licencia. V tom prípade
majiteľ patentu udelí na základe licenčnej zmluvy povolenie inej osobe (subjektu) využívať vynález na základe
vzájomne dohodnutých podmienok.
Na Slovensku sa v prípade poskytnutia
licencie znižujú udržiavacie poplatky
o 50% za patent. Samotný patent nezaručuje obchodný úspech. Chránený
vynález sa musí efektívne využívať.
Zisk sa dosiahne vtedy, ak výrobok,
ktorý obsahuje vynález, je na trhu
úspešný.

TRANSFER september/2009

05

duševné vlastníctvo

NÁRODNÁ PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA *
Poplatok za rešerš
13,24 €/hod
Konanie
Vstup do medzinárodnej fázy konania
Externé služby

Podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami
53 €
Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky do 10 uplatnených patentových nárokov
116 €
Vydanie patentovej listiny v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov
66 €
Variant č.1
Variant č.2
EURÓPSKY PATENT **
MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA (PCT) ***
Poplatok za podanie európskej patentovej prihlášky
Prihlasovací poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky PCT
180 €
66 €
- v prípade elektronického podania
100 €
Poplatok za rešerš
Poplatok za vyhotovenie prioritného dokladu
1 050 €
16,50 €
- za 16. a ďalší patentový nárok
200 €
Poplatok za prieskum
Poplatok za medzinárodné podanie (od 1.7.2008)
1 565 €
1 330 CHF (právnické osoby)
- 20 % "jazykové" zníženie poplatku
133 CHF (fyzické osoby)
1 252 €
- nad 30 strán (za jednu stranu)
15 CHF (právnické osoby)
1,5 CHF (fyzické osoby)
Poplatok za určenie zmluvného štátu
Rešeršný poplatok (od 1. 4. 2008)
85 €
1 700 € (právnické osoby)
- sedemnásobok poplatku za určenie (pre všetky členské štáty)
1 700 € (fyzické osoby)
595 €
Poplatok za udelenie patentu
Predbežný prieskum
790 €
1 675 €
Manipulačný poplatok
129 €
Poplatok za vypracovanie podania
Poplatok za vypracovanie podania
350 €
350 €
Prekladateľské služby
Prekladateľské služby
25 €/NS
25 €/NS
Paušálny poplatok za každý následný úkon
Paušálny poplatok za každý následný úkon
150 € - 500 €
150 € - 500 €
Konzultácie
Konzultácie
50 €/hod
50 €/hod

* Vynález je výhodné prihlásiť do zahranič ia prostredníctvom národnej patentovej prihlášky. Ak sa prihlasovate ľ rozhodne pre patentovú
ochranu v zahraničí až po podaní patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru na Slovensku, môže si podľa Parížskeho dohovoru na
ochranu priemyselného vlastníctva uplatniť v zahraničí právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku. Prihláške podanej v zahraničí bude
priznané právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku, ak bude podaná v lehote 12 mesiacov od podania prihlášky na Slovensku.
** Podaním európskej patentovej prihlášky na ÚPV SR prihlasovateľ môže získať patentovú ochranu vo vybraných členských štátoch Európskej
patentovej organizácie (EPO). Zmluvnými štátmi EPO k 30. 7. 2009 je 36 štátov.
Účinky európskeho patentu môžu nastať aj na území niektorých nečlenských štátov na základe tzv. "systému rozšírenia". V súčasnosti ide o
nasledovné štáty: Albánsko, Bývalá republika Juhoslávie - Macedónie, Srbsko a Čierna Hora, Bosna a Hercegovina.
*** PCT je skratka Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty), prostredníctvom ktorej môže prihlasovateľ žiadať o ochranu v
zahraničí. PCT spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) so sídlom v Ženeve. Podaním jedinej medzinárodnej prihlášky sú
automaticky určené všetky štáty, ktoré sú ku dňu podania medzinárodnej prihlášky zmluvnými štátmi PCT. Okrem uvedeného medzinárodná
prihláška umožňuje prihlasovateľovi získať udelenie každého druhu ochrany, ktorý poskytuje určený štát, ako aj udelenie národného alebo aj
regionálneho patentu.

Infocentrum ÚPV SR - tel.: +421 (48) 4300 131

Ochrana patentu v zahraničí
V súčasnosti existujú tri spôsoby prihlasovania patentovej prihlášky
do zahraničia:
- Podaním patentovej prihlášky priamo
do krajiny alebo krajín, v ktorých má
prihlasovateľ záujem získať ochranu.
Podmienky prihlasovania a samotné
konanie sa riadia právnymi predpismi
príslušnej krajiny.
- Využitím systému Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT). Na základe jednej prihlášky sa podá patentová
prihláška vo všetkých štátoch, ktoré
ku dňu podania tejto prihlášky
patria k zmluvným štátom PCT.
- Podaním európskej patentovej prihlášky (ak chce prihlasovateľ chrániť
vynález súčasne vo viacerých európskych krajinách). Udelením jedného
európskeho patentu prihlasovateľ získa ochranu vo všetkých alebo vybraných štátoch, ktoré sú členmi Európskej patentovej organizácie.
PCT prihlášku a európsku patentovú
prihlášku možno podať aj v ÚPV SR.
Vymáhanie práv z patentu
V prípade, že konkurencia uvádzala
a uvádza patentom chránené výrobky
na trh, môže sa majiteľ patentu obrátiť
na súd a domáhať sa zákazu porušovania práv. Ak majiteľovi vznikla škoda, má právo žiadať o jej náhradu vrátane ušlého zisku. Súd môže na základe podaného návrhu nariadiť, aby sa
výrobky, ktoré porušujú práva majiteľa
patentu, odstránili z obchodnej siete,
prípadne sa zlikvidovali na náklady
porušovateľa. Ak majiteľovi patentu
vznikla nemajetková ujma, má právo
na primerané zadosťučinenie,
ktorým môže byť aj peňažné
plnenie.

Úrad priemyselného
vlastníctva
Slovenskej republiky
Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica

www.upv.sk
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vedecko - technologický park

PRAKTICKÝ POHĽAD PREVÁDZKOVATEĽA VTP

Projekty typu VTP sa odlišujú od bežných komerčných nájomných
priestorov kvalitou a povahou služieb, ktoré poskytujú klientom.
Ide o tzv. pridanú hodnotu k nájomnému.
Ich kvalita a rozsah sú jasne limitované finančnými zdrojmi poskytovateľa – prevádzkovateľa VTP.
Často do VTP vstupuje aj tretí prvok – podnikateľský inkubátor
s výraznými zľavami na cene nájomného, ktorý je v menšom alebo
vo väčšom rozsahu súčasťou VTP.
1. Efektivita prevádzky VTP je determinovaná dávno pred zahájením
vlastnej výstavby.
2. Voľba lokality VTP je zásadným rozhodnutím, ktoré ovplyvní výsledky
fungovania VTP (výhodou je umiestnenie v blízkosti silnej vedecko –
výskumnej inštitúcie, univerzity
alebo výskumného ústavu s výrazným potenciálom aplikovateľných
výsledkov VaV).
3. Vhodná je podpora VTP v politickom
spektre a zabezpečenie dlhodobého
konzistentného postoja bez výrazných zmien priorít po voľbách
a po zmene politickej reprezentácie.
4. Príprava a realizácia VTP je takmer
vždy spojená s výrazným vstupom
verejných prostriedkov, či už
zo zdrojov miestnych, krajských
alebo štátneho rozpočtu, prípadne
spolufinancovaním z fondov EÚ.
5. Pri VTP je dôležitá zainteresovanosť
univerzity alebo inej inštitúcie výučby a VaV (prínos univerzity nespočíva v priamych finančných vstupoch,
ale v možnostiach spolupráce).
6. Efektívnosť prevádzkovania VTP
sa prejaví vtedy, ak jeho prevádzková plocha je min. 4000 m² (tzv.
bod zlomu). Projekty menšieho
rozsahu sú z dlhodobého hľadiska
financovania prevádzky odsúdené
k trvalej závislosti na vonkajších
zdrojoch.
7. Rastúce ceny energetických vstupov
silne ovplyvňujú náklady na prevádzku a služby. Pomer týchto nákladov k „studenému“ nájomnému
neustále rastie. Dôležitá je minimalizácia prevádzkových nákladov
a nákladov na energie. Zvýšenie ceny v rádoch niekoľkých percent celkových investičných nákladov sa
niekoľkonásobne vrátia v priebehu
niekoľkých rokov (je to dosiahnu-

teľné predovšetkým vhodnou kombináciou stavebných materiálov
a technológií a zároveň investíciou
do energeticky úsporných zdrojov
tepla, chladu, prípadne elektrickej
energie).
8. Dôležité pre VTP je vypracovať kvalitnú zadávaciu dokumentáciu,
vybrať dobrého dodávateľa a nepodhodnocovať technologické časti
stavieb tým, že v rámci realizácie sa
nájde dodávateľ s minimálnou cenou
(spravidla aj na minimálnej technologickej úrovni).
9. Technická úroveň priestorov a technologická úroveň infraštruktúry
často ovplyvňuje finálne rozhodnutie záujemcu o plochy vo VTP.
10. Príjmy z prenájmu a poskytovaných služieb VTP predstavujú
pomerne stabilný a z pohľadu
financovania prevádzky zásadný
zdroj príjmov.

14. Personál VTP súčasne pôsobí ako
rozhranie medzi komerčnou sférou
a akademickým prostredím.
15. Ľudských zdrojov so zodpovedajúcou kvalifikáciou je nedostatok,
pokiaľ ich nevyškolia a nestabilizujú
sami prevádzkovatelia VTP, otázka
personálu VTP sa bude riešiť komplikovane a dlhodobo.
16. Nespochybniteľným kritériom
úspešnosti VTP je úspešnosť firiem
vo VTP.
17. Ekonomické výsledky VTP nepodávajú obraz o kvalite a rozsahu
poskytovaných služieb a kvalite
lokalizovaných firiem.
18. Obraz o kvalite usídlených firiem
a o celkovej kvalite zázemia
a kvalite VTP ako takého podáva
počet komercializovaných univerzitných know-how, počet patentov
alebo počet úspešných aplikácií
výsledkov VaV, projektov a pod.
19. Iba kvalitné zázemie VTP púta
pozornosť kvalitných firiem.

Text: z textového materiálu Ing. J. Dudeka spracovala Ing. arch. Ivana Lisická

- vyberáme zo slov Ing. Jaromíra Dudeka, odborníka v oblasti budovania VTP v Českej republike

Príklad úspešnej realizácie
vedecko - technologického parku
v Ostrave

11. VTP nie sú iba o prenájmoch, ale
o pridanej hodnote – službách
a poradenstve. Z ekonomického
hľadiska sú výnosy VTP (predovšetkým v prvých rokoch fungovania) minoritné (dôležité je minimalizovať náklady na špecifické služby
a v rámci výstavby VTP realizovať
súvisiace investície do infraštruktúry
na poskytovanie služieb).
12. Personál VTP poskytuje servisné
služby, ktoré predstavujú veľmi špecifický komplex poradenských
a sprostredkovateľských činností.
13. Servisný tím VTP disponuje špecifickým portfóliom odborností
na poskytnutie prioritných služieb
a súčasne aj organizačnými schopnosťami na zabezpečenie špecifických, špeciálnych alebo menej častých služieb prostredníctvom partnerov alebo partnerských organizácií.
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Text: Ing. arch. Ľuboš Hazucha

- otvorí svoje brány vedecko technologickým parkom,
inkubátorom a inovačným
centrám?
Donedávna švédske mesto
Norrköping, ležiace na pobreží Baltického mora približne 180 km južne
od Štokholmu pri ústí rieky Strommen,
patrilo k upadajúcim priemyselným
mestám.
Od roku 1970 zápasilo s ekonomickou krízou, nezamestnanosťou, nízkou
úrovňou vzdelania a s nedostatkom
financií.
Zástupcovia mesta si už vtedy uvedomili hodnoty, ktoré sa skrývajú v pôvodných priemyselných objektoch
a v ich novom využití. Začali s jednotlivými projektmi adaptácie. Prvým
z nich bolo vytvorenie Mestského múzea v dvoch malých textilných mlynoch
a v jednom starom obchodníckom dome
v severnej časti Streamu. Textilné mlyny už v tom čase patrili medzi objekty
s vysokou kultúrnou a pamiatkovou
hodnotou. Posledný veľký z nich - „Flat
Iron“, postavený v rokoch 1916 až
1917, sa adaptoval v roku 1991 na Múzeum práce. Týmto nechcem povedať,
že by sa v súčasnosti „vyslúžilé“ priemyselné objekty mali stať podľa tohto vzoru múzeami. Ďalšou z možností
je ich adaptácia na vzdelávacie a výskumné centrá, vedecké parky s inkubátormi a pod. Aj v tomto ohľade
v Norrköpingu existuje veľa príkladov
adaptácie a znovuvyužitia starých
priemyselných objektov. Ako príklad
uvádzam mlyn „Gryt's Mill“, ktorý
v súčasnosti slúži ako vedecký park
Pro Nova. V ňom sa nachádza Centrum vedy a výpočtovej techniky.
Ide o typ „indoor-science park“.
Centrum poskytuje cca 30000 m2 podlažných plôch pre rozvíjajúce sa firmy.
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Okrem prenajímateľných priestorov
poskytuje aj ďalšie doplnkové služby –
poradenskú a výchovnú činnosť
pre začínajúce firmy.
Formou kurzov a tréningových
programov pomáha park pri vytváraní
a rozbiehaní nových komerčných aktivít. Pre firmy sú tu dostupné dva typy programov: „Start up“ a „Inkubátor“.
Balík „Start up“ ponúka tréningový
program pre začínajúce firmy. Firma
pracuje pod dohľadom odborných
školiteľov. Spoločne rozbiehajú svoje
prvé úspešné projekty.
Balík „Inkubátor“ ponúka firmám
zapojenie sa do procesu, ktorý podporuje rozvoj podnikania. Rozvíja kompetencie, ktoré sú potrebné na využitie
inovatívnych poznatkov a technológií.
Firmy úzko spolupracujú s podnikmi
a súčasne sa venujú individuálnemu
rozvoju.
Zakrátko po svojom vzniku mal park
ProNova veľký úspech a expandoval
do blízkeho okolia. V roku 1999 v ňom
firma Ericsson vybudovala svoje nové
oddelenie.
Uvedený príklad prezentuje harmóniu moderných technológií v priestoroch niekdajších priekopníkov priemyselnej revolúcie.
Podobných objektov priemyselného
dedičstva máme veľa aj u nás.
Využijeme ich?

PODUJATIA
- Čo pre vás
Text: Ing. Ivan Filus, BIC Bratislava, spol. s r. o.

PRIEMYSELNÉ
DEDIČSTVO

krátke info

pripravil Enterprise Europe
Network v najbližšom období?
Ďalšie informácie o podujatiach nájdete
aj na str. 19 nášho časopisu.

IBEF® Medzinárodné fórum
pre obchodnú spoluprácu
24. - 27. 09. 2009, Augsburg, Nemecko

International Business Exchange
Forum® - program, ktorý podporuje
Európska komisia v rámci EÚ - kampane "Trvalo udržateľná energia v Európe". Je určený podnikom a podnikateľom, ktorí hľadajú medzinárodné kontakty a príležitosti na nových trhoch.
Koná sa pri príležitosti 10. medzinárodného veľtrhu obnoviteľných zdrojov
energie a energetickej efektívnosti
budov a obnovy.
Innovation Roadshow 2009
V spolupráci so Zastúpením Európskej komisie a sieťou Europe Direct sa
v októbri 2009 uskutoční séria seminárov na podporu inovácií vo firmách
(so zameraním na MSP) a tiež na zapojenie firiem do európskych iniciatív
a programov v rámci aktivít Európskeho roku tvorivosti a inovácií 2009.
Semináre sa budú venovať témam:
- podnikanie a Európska únia možnosti internacionalizácie firiem,
- možnosti medzinárodnej technologickej a inovačnej spolupráce,
- Európske (komunitárne) fondy
na podporu rozvoja inovácií, výskumu
a vývoja,
- úvod do štrukturálnych fondov SR
na podporu inovácií a podnikania,
- úspešné príklady z praxe.
Semináre sa uskutočnia v nasledovných
mestách: Komárno, Nitra, Senica, Poprad,
Rožňava, Lučenec, Banská Bystrica,
Brezno, Trenčín, Trebišov, Košice
a Prešov. Viac na www.een.sk.
Účasť na podujatiach je bezplatná.

inkubátor

- úspešný projekt ICPI

V júnovom čísle sme prvýkrát uviedli
informácie o projekte ICPI (Inovačného centra a podnikateľského inkubátora). Realizuje ho záujmové združenie
právnických osôb Technologického inovačného centra ČKD Praha.
Počas uplynulých troch mesiacov sa
v centre udialo viacero vecí. Máme
za sebou vykazovanie plnenia ukazovateľov projektov ICPI, kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu, budovanie
referenčného solárneho parku na budove TIC a ďalšie akcie.
V súčasnosti sa skloňuje vo všetkých
pádoch kríza. Dopadá aj na sektor malých a stredných podnikov. Prejavuje
sa to aj na pohybe v obsadenosti priestorov TIC, teda v segmente novovzniknutých firiem. Niektoré firmy zanikajú, iné sú v druhotnej platobnej
neschopnosti a ďalšie revidujú svoje
plány expanzie alebo rastú raketovou
rýchlosťou. Hovorí sa o poklese zákaziek, strate zákazníkov, druhotnej platobnej neschopnosti, ale aj o nových
príležitostiach.
Ak sa pozrieme na náš podnikateľský
inkubátor, tak zo 40-ich subjektov
za posledných 6 mesiacov sa našli štyri, ktoré ho opustili. Dve kúpil iný majiteľ. Tri subjekty zrušili a prehodnotili
svoju plánovanú expanziu. Asi desať
nových subjektov zahájilo u nás svoju
činnosť. Polovica subjektov zmenila
portfólio svojich zákazníkov.
Keď prichádza nový žiadateľ o inkubáciu, pýtame sa ho na finančný plán
– zdroj príjmov do budúcnosti.
Za častú chybu začínajúcich podnikateľov považujeme to, že majú prísľub
práce od jedného klienta, prípadne
majú iba jeden projekt. Vždy im radíme, že prvý klient je dôležitý, ale je
nutné rýchle si nájsť okrem nosného
klienta, prípadne projektu aj ďalších
5 až 6 menších klientov či projektov.
V prípade výpadku platieb od nosného
projektu si tak pokryjú nutné výdaje
na prežitie svojej firmy. Štatistika je
neúprosná - 80% začínajúcich firiem
zanikne do 2 až 3 rokov. Naopak, pokiaľ firma prežije prvé tri roky podnikania, má veľkú šancu dlhodobej existencie na trhu. Ako sme už uviedli, v našich priestoroch pôsobí 40 subjektov.
Máme posledné voľné plochy na prenájom. Tie si nechávame pre vynikajúce výskumné projekty. Naše inkubované firmy sa zameriavajú na programovanie, vývoj softvéru a web

aplikácií, na mikroelektroniku, priemyselné aplikácie, komunálne systémy
na vývoj oblasti obnoviteľných zdrojov
(hlavne slnečná energia), priemyselnú
diagnostiku, hardvér, využitie odpadov,
matematické modelovanie a pod.
Tak ako každý projekt, ktorý sa kofinancuje z verejných zdrojov, musíme
čas od času „skladať účty“. Reportujeme povereným inštitúciám - Centru
pre regionálny rozvoj a Ministerstvu
pre miestny rozvoj, ako plníme stanovené monitorovacie ukazovatele a udržateľnosť projektu. Dosiaľ sa nám to
darí výborne. Vytvorili sme 11 pracovných miest (zamestnanci TIC ČKD Praha), zrekonštruovali sme starú výrobnú halu s plochou 6000 m2 a z inkubátora vzišlo 30 subjektov. Okrem toho
spolupracujeme s vysokými školami.
Pomáhame študentom písať seminárne, bakalárske a doktorandské práce.
Nedávno sme získali nového klienta
z oblasti biotechnológií - A2Z BIO,
s. r. o. - ide o pobočku britskej Yorkshire bioscience. V týchto dňoch sa pripravuje jej laboratórium. Tešíme sa na zahájenie laboratórneho výskumu a malosériovej výroby, ktorá bude šitá na mieru požiadavkám zákazníkov (www.york
-bio.com). Spoločnosť sa špecializuje
na produkciu látok, ktoré sú nevyhnutné pre výskum v imunológii a molekulárnej biológii. Jej klientmi sú súkromné
a tiež akademické laboratóriá, ktoré sa
zaoberajú diagnostikou genetických
chorôb, klonovaním DNA, čítaním génov
a pod. Spoločnosť okrem iného ponúkne
zákazníkom možnosť objednať si celý
alebo len čiastkový výskum, na ktorý
sami nemajú technológie, čas a ani skúsenosti.
Vyinkubovaná firma Sun Tanzer,
s. r. o., vybudovala na streche našej budovy referenčný solárny park, ktorý slúži k odbornému rastu zamestnancov,
na demonštráciu inštalácií a ako model
toho, čo firma môže budovať na zákazku. TIC ČKD Praha získalo malý zdroj
elekriny. V budúcnosti by sme radi iniciovali zriadenie Českej fotovoltaickej
technologickej platformy - zoskupenie
vysokých škôl a firiem. Plnilo by úlohy
spoločnej agendy a zbieralo informácie.
Zabezpečovalo by vypracovanie odborných štúdií, analýz trhu, monitoring dopytu po FVE aplikáciách a prepojenie
akademickej sféry s realizačnou, príp.
rozvoju odboru. Urobili sme prvý krok oslovili sme potenciálnych partnerov.
Uvidíme, ako sa bude projekt vyvíjať
a či bude záujem trhu o takéto služby.

ATTEYA

Group, s. r. o.

- spoločnosť z inkubátora

ATTEYA Group, s. r. o., je špecialistom na sprístupňovanie dát a informácií v databázach informačných systémov zákazníka. Na tento
účel vyvinula špeciálnu technológiu DNA, ktorá využíva základy
umelej inteligencie.

Text: TIC ČKD Praha

TIC ČKD Praha

V súčasnosti spoločnosť pôsobí v inkubátore TIC ČKD Praha. Zástupcom
spoločnosti sme si dovolili položiť pár
otázok:
Čo vám priniesla spolupráca s TIC
ČKD Praha?
Umožnila jednoznačné expandovanie
našej spoločnosti v rámci Českej republiky a tiež vytvorenie novej pobočky
v Prahe.
Je pre Vás spolupráca s TIC ČKD
Praha výhodná? V čom?
Služby a servis pracovníkov centra
sú na vysokej úrovni. Pre nás sú veľkým prínosom, pretože sa môžeme zamerať na vlastné podnikanie v našom
odbore.
Čo si sľubujete od TIC ČKD Praha
do budúcnosti?
Veríme, že naša spolupráca sa bude
rozširovať zároveň s rozvojom našej
spoločnosti.
„ORACLE EBS – reporty musí
zvládnuť každý zamestnanec“
Ide o otvorený systém (open source)
s možnosťou nasadenia na väčšinu
dnešných ERP systémov. V súčasnosti
spoločnosť ATTEYA Group, s. r. o.,
poskytuje podporu a riešenia zákazníkom, ktorí majú implementovaný Oracle E-Business Suite. Systém efektívne
a rýchlo sprístupňuje dáta modulmi
Oracle EBS (v súčasnosti existuje 17
modulov) cez web portál ApplStream.
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Text: spracované z podkladov spoločnosti Conferware, spol. s r. o.

Conferware, spol. s r. o. - vaša lepšia komunikácia

Myšlienka, ktorá viedla k rozhodnutiu založiť firmu
Conferware, vznikla z praktickej
a neuspokojenej potreby trhu.
Nevyužitá obchodná príležitosť
zo strany iných vykreslila reálne
črty podnikania, ktoré prerástli
do komplexného podnikateľského
zámeru.
Conferware je jednou z viacerých spoločností, ktoré využívajú
početné služby a odborné poradenstvo Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave.

Všetko prišlo postupom času
Koncom roka 2006 vznikla spoločnosť Conferware. Stála za ňou jediná
osoba – jej zakladateľ Andrej Spišiak.
Ako si spomína na toto obdobie?
Pracoval som ako projektový manažér v poradenskej spoločnosti. Práve
vtedy ma skúsenosti s komunikačnými
prostriedkami priviedli k úvahám
o vlastnej spoločnosti. Náplňou mojej
práce bola príprava a realizácia zahraničného projektu na podporu investícií
v inej krajine. Potrebovali sme intenzívne komunikovať s miestnymi.
Veď to poznáte – počas prípravy
a realizácie projektu sa často vyskytnú
problémy, ktoré je nutné vyriešiť. Klasický telefón v tomto prípade je drahý
a pri e-mailoch strávite dlhý čas ich
vypisovaním, a nie sú dostatočne
operatívne. Boli sme prístupní novým
technológiám a skúsili sme telefonovanie cez internet a rýchle správy.
Programy ako Skype boli už v tom čase dosť známe, ale vo firmách neboli
bežným prostriedkom komunikácie.
Telefonovanie cez internet (Voice over
Internet Protocol / VoIP) so slúchadlami a mikrofónom bolo pohodlné
a úsporné. Tieto programy tiež poskytli
informáciu o aktuálnej dostupnosti
partnera. Dlhé rozhovory zvyšovali naše nároky na kvalitu zvuku i užívateľský komfort, potrebovali sme dosiahnuť čo najprirodzenejšiu kvalitu konverzácie. Problémom však bolo získať
pohodlné slúchadlá s mikrofónom
a dostatočnou kvalitou zvuku pre obe
komunikujúce strany. Existovalo zopár
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dobrých modelov známych výrobcov,
avšak svojím dizajnom a funkčnosťou
boli určené iba na domáce použitie.
Nezodpovedali našim špecifickým požiadavkám. Jeden z našich zahraničných partnerov, pôvodom z Ameriky,
nám odporučil tamojšiu značku. Priniesol zopár kusov slúchadiel
do Srbska, kde sme realizovali náš
projekt, a následne som ich priniesol
na Slovensko. Cesta za kúpou zdanlivo
jednoduchej veci bola zdĺhavá a zložitá.

Každý trh má svoje trhliny,
ak ich odhalíte, máte priestor
pre podnikanie
Zahraničný partner mi vnukol nápad
jednoduchými otázkami: Prečo u vás
nie sú dostupné takéto slúchadlá?
Nie je viac firiem, ktoré ich potrebujú?
V danej chvíli som neriešil, či je ich
dostatok, aby sa „slúchadlový“ podnik
uživil. Netušil som, že naozaj založím
firmu. Neskôr som zisťoval, čo všetko
produkuje výrobca spomínaných slúchadiel a pre koho. Objavil som bezdrôtové bluetooth slúchadlá – handsfree sady k mobilným telefónom, profesionálne náhlavné súpravy pre kontaktné centrá a moderné bezdrôtové
súpravy určené pre manažérov, aby
nevyzerali ako operátori call centra.
Z nápadu sa postupne vykryštalizoval
podnikateľský plán – môj budúci podnik má predávať náhlavné súpravy;
zákazníkmi budú firmy, ktoré potrebujú často a pohodlne komunikovať so

svojimi partnermi, zákazníkmi, či medzi pobočkami, pričom rozhodujúcimi
kritériami budú kvalita zvuku a ergonómia. Tento náčrt podnikateľského
zámeru som poslal vytipovaným výrobcom so záujmom stať sa predajcom
ich produktov. Bol som presvedčený,
že náš trh má potenciál. Podľa môjho
názoru tu bol priestor na väčšie zviditeľnenie daných značiek. Trh s náhlavnými súpravami pre klasické call centrá
je špecifický a uzavretý (nejde o spotrebný druh tovaru). Nové technológie
– najmä bezdrôtové a VoIP aplikácie
však rozšírili okruh zákazníkov aj mimo prevádzkovateľov call centier. Narástol dopyt po kvalitných slúchadlách.
Aj menšie firmy si uvedomili dôležitosť
komunikácie so zákazníkmi a partnermi. Chceli malé kontaktné centrá –
zákaznícke či obchodné oddelenie
s kvalitnou technikou na zvýšenie
efektivity práce.
Osloviť výrobcov priamo sa oplatilo. Zakrátko som dostal odpovede z ich európskych kancelárií. Absolvoval som telefonické
rozhovory a osobné stretnutia.
Podnikateľský zámer zaujal. Plán
predávať slúchadlá ako maloobchodný predajca rozšírili sami výrobcovia o veľkoobchod a zastúpenie s viacerými zodpovednosťami. Musel som pripraviť lokalizované slovenské manuály, urobiť
marketing na celoštátnej úrovni,
dostať do povedomia relatívne
neznáme značky, vykonávať technickú podporu a servis výrobkov...

inkubátor

adekvátne reprezentatívne priestory.
Našiel som inštitúciu, ktorá pomáha
podnikateľom s realizáciou zámerov.
Vďaka súťaži podnikateľských plánov
som sa dostal do Univerzitného technologického inkubátora STU v Bratislave. Prijateľné nájomné a služby (potrebné účtovníctvo a právne poradenstvo) boli pre mňa skutočnou pomocou
pri rozbehu firmy. Tým, že som mal
tieto služby zabezpečené, mohol som
sa koncentrovať na podstatu svojho
podnikania.

Čo sa nám podarilo vybudovať
a čo pripravujeme na nasledujúce obdobie?

Väčšie zámery
= väčšie financovanie
Môj finančný rozpočet však počítal
iba s predajom, ale nie s distribúciou.
Zrazu som musel uvažovať v iných dimenziách. Keďže som sa zaujímal
o všetko, čo súviselo s rozbehom podnikania, narazil som aj na pojem „business angel“ (investor vstupujúci do začínajúcich firiem, ktoré nie sú schopné
získať financovanie z tradičných zdrojov). U nás ich siete nemajú tradíciu
a ani v tom čase neexistovali oficiálne
združenia, na ktoré by sa dalo obrátiť
s podnikateľským zámerom. Aktuálnou
možnosťou nebol ani fond rizikového
kapitálu, nakoľko ten vstupuje do fungujúcich firiem. Zostávalo sa len opýtať známych, ktorí majú vlastné firmy
alebo majú dostatok súkromných peňazí na to, aby boli otvorení finančne
vstúpiť do nového podniku.
Oslovil som priateľa - kolegu z predchádzajúcej firmy. Myšlienka ho zaujala a bol ochotný vstúpiť do projektu.
Predbežne som vyčíslil financovanie
z jeho strany a navrhol som pravidlá
vzťahov. Jeho možnosti však finančne
pokryli len časť potrieb, takže som musel uvažovať o ďalších zdrojoch.
Príprava bola tak ďaleko, že som nepomyslel odstúpiť od zámeru. Pripravoval som vstup firmy na trh, rozmýšľajúc, koho osloviť ďalej. Zavolal som
ďalšiemu kamarátovi, spolužiakovi
z univerzity, ktorému som dávnejšie
rozprával o svojich plánoch. Vtedy mi
povedal: „Ozvi sa, keď to budeš mať

pripravené.” Povahou je obchodník.
Na firmu sa pozerá viac ako na prostriedok zarábania peňazí. Vedel som,
že vytváram podnik, ktorý nie je založený len na lacnej kúpe a drahom predaji tovaru. Budujem značku a vstupujem s novými technológiami na trh.
Nábehová krivka je teda iná, ako
pri klasickom obchode, ale i tak prikývol. Teraz si uvedomujem, že sa stal
hnacím motorom a spojivom medzi
veľkými plánmi a podnikateľskou realitou. Už viem, že nestačí mať iba
produkt. Je potrebné uvažovať o potrebách zákazníkov, o organizačnej štruktúre, finančnom riadení, distribučných
kanáloch, logistike a všetkých tých
ďalších veciach, ktoré urobia z vysnívaného produktu reálne predajný tovar
či službu.
Moje zámery sa nezúžili iba na predaj. Takýto obchod má krátke trvanie,
pretože produkty sa rýchlo stávajú komoditou s nízkymi maržami. V informačných technológiách a spotrebnej
elektronike to platí dvojnásobne.
Tu prežívajú vďaka vysokým objemom
predaja veľkí, preto som ponúkol pridanú hodnotu – rôzne služby, poradenstvo a zákaznícky prístup, ktorý
pripúšťa vyššie ceny za produkty.
V čase rozbehu firmy som potreboval
pomoc s množstvom vecí, ktoré nesúvisia priamo s jej podstatou – produktmi a oslovovaním zákazníkov. Tieto
„vedľajšie” činnosti (účtovníctvo, právne poradenstvo, prenájom priestorov
a pod.) sú pre začínajúcu firmu zaťažujúce. Keďže sme ponúkali vysoko
kvalitné produkty, potrebovali sme aj

Začali sme s plánom predávať slúchadlá s mikrofónom, ktoré umožňujú
telefonovanie cez internet. Pridali sa
k tomu ďalšie produkty hlasovej komunikácie pre kontaktné centrá a kancelárie, bezdrôtové riešenia, servisné
služby a poradenstvo pri návrhu kontaktných centier. Je to už existujúci
základ. Počas existencie firmy sa vynorili ďalšie možnosti produktov a služieb
v podobe kombinovanej hlasovej a vizuálnej komunikácie, hardvérové
i softvérové systémy na elektronickú
spoluprácu tímov a služby vrátane implementácie týchto systémov. Uvedené
technológie tvoria balík produktov
a služieb, ktoré sú pre našu firmu cestou ďalšieho rozvoja. Vychádzame
zo skúseností, poznania trhu, potrieb
zákazníkov a inovatívnych technológií.
Opäť vstupujeme na Slovensku do neznámych vôd a určite to bude rovnako
vzrušujúce ako so slúchadlami. Rozdiel
bude v tom, že firma je viac štruktúrovaná, nebude toľko náhodných krokov
a vďaka skúsenostiam aj sebavedomejšia.

Hľadáte miesto pre rozbeh
Vášho podnikania?
Chcete dostávať kvalitné
služby, poradenstvo v oblasti
účtovníctva a podnikateľského
práva?
Ak áno, môžete sa obrátiť
na Univerzitný technologický
inkubátor Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave
a môžete sa naplno venovať
svojmu podnikaniu.
Univerzitný technologický
inkubátor
Pionierska 15
831 02 Bratislava
tel.: +421 (2) 49 212 492
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centrum inovácií

UCITT

V budúcom čísle prinesieme informácie o tom, aký je príspevok UCITTu
do rozvoja regiónu a SR, a tiež aká je sieťová organizačná štruktúra jeho pracovísk.

TEXT: prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

- Univerzitné centrum inovácií a transferu technológií
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Stratégia rozvoja štátnej vednej
a technickej politiky je v niektorých
oblastiach v synergii s globálnym cieľom Operačného programu „Výskum
a vývoj“.
Zameriava sa na modernizáciu
a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja, ktorého výstupy prispejú k rastu regionálnej a národnej
ekonomiky. Napĺňanie tejto stratégie
bude viesť k zlepšeniu podmienok aplikácie výsledkov z oblasti aplikovaného
výskumu a inovačných aktivít na vysokých školách do priemyselnej praxe.
Globálne poslanie programu priamo
podporuje strategický cieľ opatrenia
2.2: „Prenos poznatkov a technológií
získaných výskumom a vývojom do
praxe“. Jeho naplnenie sa podporilo
v roku 2009 v súlade s relevantnou
stratégiou Európskej komisie (napr.
v iniciatíve „2009 European Year of
Creativity and Innovation“) - výzvou
na podávanie projektov s cieľovou
orientáciou na:
- podporu výskumu orientovaného na reálne
využitie jeho výsledkov,
- vytváranie a podporu prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe,
- podporu riadenia práv duševného vlastníctva vo výskumných organizáciách.

Stratégia rozvoja Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), v súlade s uvedenými skutočnosťami, deklaruje trvalé zlepšovanie kvality a efektívnosti jej
spolupráce so spoločenskou a hospodárskou praxou predovšetkým pri zabezpečení aktívnej a vzájomne prospešnej spolupráce s praxou v oblasti
výskumných a inovačných aktivít. Efektívnosť týchto činností sa spája s inováciami, transferom VVI poznatkov
a technológií, na rast konkurenčnej

schopnosti hospodárskych subjektov
a rozvoj inštitúcií verejného sektora.
Skúsenosti, ktoré získala TUKE po
r. 2000 z aktivít plnenia naznačených
strategických zámerov a cieľov jednoznačne ukazovali, že ich naplnenie je
možné dosiahnuť iba radikálnou zmenou princípov a prístupov pri transfere
výsledkov svojich pracovísk.
Ide o zmeny, ktoré vytvoria motivačné
prostredie pre koordinovanú a efektívnu spoluprácu všetkých pracovísk
TUKE, ktorá systémovo zabezpečí trvalý rozvoj účinnej a prospešnej spolupráce s praxou. Z tohto pohľadu sa
sformovala aj cieľová orientácia projektu. Zameriava sa na vytvorenie sieťovo koncipovaného celouniverzitného
centra pre inovácie, transfer technológií a ochrany duševného vlastníctva
(UCITT). Jeho činnosť bude vytvárať
podmienky pre napĺňanie jednotlivých
oblastí stratégie rozvoja univerzity,
čím bude prispievať k rozvoju SR
ako súčasti globalizovaného Európskeho hospodárskeho priestoru.
Vlastný strategický cieľ projektu je:
„Zriadiť univerzitné centrum inovácií,
transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva pre efektívnu spoluprácu so spoločenskou a hospodárskou
praxou“.

Poslanie UCITT
Poslanie sieťovo koncipovaného Univerzitného centra inovácií a transferu
technológií - UCITT je v súlade s navrhnutým modelom „hodnotového reťazca“ (obr.). Špecifikuje vonkajšie
a vnútorné väzby UCITTu, ktoré sú
prepojené prostredníctvom jeho služieb. V horizontálnom smere naznačujú tok vytváranej pridanej hodnoty
Poznámka
Agentúra
Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
oznámila
11. 8. 2009, že
projekt
Univerzitné centrum inovácií
a transferu technológií na TU
v Košiciach
získal nenávratný finančný
príspevok
pre svoj vznik.
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od výskumnej, vývojovej a inovačnej
(VVI) základne k efektívnym výstupom
do spoločenskej a hospodárskej praxe.
Koncept poslania UCITT sa zameriava
na:
- podporu zvyšovania efektívnosti výskumu,
vývoja a inovácií (VVI) na univerzite prostredníctvom jeho priameho a aktívneho prepojenia s potrebami a požiadavkami priemyselnej praxe, malého a stredného podnikania
(MSP) a spoločenskej sféry,
- identifikáciu a valorizáciu projektov VVI,
ktoré majú potenciál na ďalšiu aktívnu spoluprácu, resp. účinné uplatnenie sa v spoločenskej a hospodárskej praxi,
- šírenie (diseminácia) konkrétnych výstupov v rámci VVI prostredníctvom:
- spoločných (kooperatívnych) VVI projektov,
- inovačných projektov pre prax,
- transferu poznatkov, resp. technológií
do organizácií spoločenskej a hospodárskej praxe,
- vytvorenie podmienok pre služby spojené
s ochranou duševných práv pre členov akademickej obce TUKE,
- vytvorenie prostredia pre efektívny rozvoj
a efektívnosť domácej a medzinárodnej spolupráce v oblasti VVI za účasti organizácií
zo spoločenskej a priemyselnej praxe,
- zabezpečenie spolupráce výkonných VVI
prostredníctvom sieťovej organizačnej štruktúry na úrovni fakúlt a samostatných pracovísk univerzity s koordinačným pracoviskom
na úrovni vedenia univerzity, a tým aj
na vytvorenie efektívnej integrovanej organizačnej a riadiacej štruktúry UCITTu v rámci univerzity,
- etablovanie integrovanej sieťovej architektúry UCITTu ako otvorenej platformy, ktorá umožní účinné poskytovanie služieb
UCITT-u pre spolupracujúce domáce a zahraničné organizácie. Ide najmä o organizá- z oblasti akademických a vedeckých
inštitúcií,
- z oblasti spoločenskej a podnikateľskej
praxe,
- z oblasti poradenstva a sprostredkovania
inovácií a transferu technológií,
- vytváranie podmienok pre realizáciu procesov, ktoré nadväzujú na aktivity v rámci vedeckého a technologického parku a podnikateľského inkubátora.

Prostredníctvom domácich a medzinárodných sietí centier transferu technológií s podporou otvorenej architektúry vlastnej informačnej platformy
zabezpečí UCITT relevantné a účinné
šírenie svojich služieb a vhodných produktov. Bude prispievať k naplneniu
Európskej inovačnej politiky:
www.proinno-europe.eu, ktorá je,
na rozdiel od slovenskej inovačnej politiky, dobre a vecne rozpracovaná.

Obsahové zameranie UCITT
Pri formulovaní projektu UCITT, sme
aplikovali predovšetkým materiály,
ktoré spracovala Európska komisia
pre oblasť rozvoja aktívnejšej spolupráce „akademického výskumu s priemyselnou a spoločenskou praxou v oblasti spoločného výskumu, inovácií
a transferu poznatkov:

centrum inovácií/sucess story

Tieto materiály sú dostupné na:
http://europa.eu/rapid/pressReleases
Action.do?reference=IP/08/555

Z pohľadu účinného zabezpečenia
poslania UCITT-u je možné, s ohľadom
na súčasné skúsenosti z prostredia
TUKE, špecifikovať riziká, ktoré sú spojené najmä s:
- silnou autonómiou fakúlt TUKE v oblasti
spolupráce s praxou,
- nízkym stupňom (ochotou) vzájomnej spolupráce na riešení spoločných projektov medzi pracoviskami relevantných fakúlt s praxou (projekty si nutne vyžadujú spoluprácu
z pohľadu komplexnosti svojho riešenia).

Minimalizáciu týchto rizikových faktorov je možné zabezpečiť prostredníctvom vhodnej, otvorenej a flexibilnej koncepcie sieťovej organizačnej
a riadiacej štruktúry UCITT, ktorá
vytvára podmienky pre:
- vytvorenie flexibilnej a otvorenej organizačnej a riadiacej štruktúry UCITT,
- účelnú a odborne profilovanú distribúciu
kompetencií zabezpečovania služieb UCITT,
- priamu väzbu a kontakty výkonných výskumných pracovísk a ich pracovníkov s pracoviskami z praxe,
- účelnú obsahovú a kompetenčnú profiláciu
jednotlivých pracovísk s cieľom zabezpečiť
ich vysokú profesionalitu, zainteresovanosť
a motiváciu jeho pracovníkov,
- flexibilitu a prístupnosť k službám podporujúcim komercializáciu produktov výskumu
a vývoja, resp. adekvátnu ochranu duševného majetku všetkých zainteresovaných
strán.

Metodológia riešenia
Charakteristickým znakom navrhnutých
aktivít je uplatnenie systémového a procesného prístupu, ktorého predpokladom je
dokonalé poznanie procesov zabezpečenia
vytváraných služieb a ich väzieb na okolie
v zmysle modelu „hodnotového reťazca“
(obr. str. 12). Umožňuje to vytvárať riešenia na vyššej úrovni pri uplatnení filozofie
„Advanced process manipulation“ – v predstihu ovládaného riadenia procesov, ktorá
zodpovedá potrebám procesného zabezpečenia efektívnej podpory pre aktivity
v oblasti inovácií a transferu technológií IaTT. Pri výbere vhodnej metodológie riešenia a zabezpečenia služieb UCITT sa riešitelia budú opierať o poznatky, produkty
a skúsenosti, ktoré získajú pri riešeniach
a disemináciách relevantných európskych
projektov (5. RP, 6. RP, 7. RP, Leonardo da
Vinci a pod.). Významnú úlohu v rámci
efektívnej činnosti UCITTu bude zohrávať
expertná spolupráca s významnými pracoviskami (centrami) IaTT, napr. na VUT
v Brne (Vysoké učení technické v Brne),
BIC Bratislava spol. s r. o. (Business and
Innovation Centre Bratislava), firma
Neulogy, a. s., resp. TEKES (Finnish
Funding Agency for Technology
and Innovation, Helsinki, Fínsko).

INOVATÍVNE MYŠLIENKY DO VÝROBY

Jednou zo základných úloh každej
vysokej školy, nehovoriac o vysokej
škole univerzitného typu, je samozrejmé realizovať kvalitnú výskumnú
činnosť. Existuje množstvo názorov,
na aký výskum sa orientovať na teritoriálne ohraničenom území Slovenska na základný alebo aplikovaný? Zástancovia prvej možnosti sú v prevažnej
miere vedci z oblasti chemických, biologických, filozofických a iných vied.
K druhej alternatíve sa zvyčajne prikláňajú vedecko-výskumní pracovníci
z oblasti techniky.
Už naši starí otcovia si vážili „zlaté
stredné cesty“. Väčšina výskumných
aktivít (aj v základnom výskume) si
skôr alebo neskôr nájde svoje uplatnenie v priemyselnej praxi. Mnohokrát to
platí aj pre „uletené nápady“. Je nutné
konštatovať, že aj pri riešení tzv. aplikovaného výskumu pre konkrétneho
koncového odberateľa musia riešitelia
načrieť do výstupov základného výskumu. Často sú pri riešení úloh okolnosťami „prinútení“ realizovať ho a priamo implementovať do svojich aplikačných riešení – do výrobnej sféry.
Na Fakulte výrobných technológií TUKE
sa vedecko-výskumná činnosť orientuje na transfer inovatívnych myšlienok
do výroby. Realizovali sa tu úspešné
projekty spolupráce s priemyselnou
praxou. Napríklad projekt Transfer
technológie výroby navíjacích šablón
pre význačnú firmu regiónu východného
Slovenska BSH, a. s. Michalovce.

Navíjacie šablóny sú tvarovo zložité
nesymetrické súčiastky. Ich výroba sa
realizovala v talianskej firme. Od zadania zákazky do verifikácie (v poloprevádzkových podmienkach) sa tento
proces predlžoval o viac ako osem mesiacov. V katedrovom laboratóriu Virtuálnej reality prostredníctvom 3-D skenovacieho zariadenia, simulačných výpočtov, vizualizáciou procesov a využitím Rapid prototypingových technológií
a kreovaného počítačového programu
pre tvarovo zložité súčiastky sa čas výroby daného dielca znížil na tri týždne.
Výroba sa tak realizuje domácimi výrobcami, ktorým sa predáva súbor vykreovaných a verifikovaných CL dát.
Zároveň cena dielca sa zredukovala
približne 120-násobne.

a textilných zložiek vrátane overovania
týchto metód.

Zadávateľom aj odberateľom výsledkov výskumu bol podnik V.O.D.S.,
a. s., Košice. Cieľom projektu bolo:
- kreovanie 3-D modelu prevádzky a jej virtuálny model,
- počítačová simulácia a optimalizácia materiálových tokov v prevádzke Kechnec,
- návrh nových prepravných elementov,
- vytvorenie technológie zabezpečenia výstupov voči poškodeniu,
- výskum možností implementácie nových
technológií, výrobkov a výrobného parku.

Projekt sa realizoval v roku 2008.
Úspešne sa implementoval do prevádzky v Kechneci. Počiatočná verifikácia
prebehla v prevádzke Beluša.
Pri oboch realizáciách transferu inovatívnych prvkov do výroby sa priamo
zaangažovali nielen pracovníci katedry,
ale aj doktorandi a študenti končiaceho
ročníka v študijných programoch „Výrobné technológie“ a „Počítačová podpora výrobných technológií“ študijného
odboru 5.2.51 Výrobné technológie.

1.

Text: prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., TU Košice

- Voluntary guidelines for universities and
other research institutions to improve their
links with industry across Europe/ 2007,
- Commission recommedation on the management of intellectual property in knowledge
transfer activities and Code of Practice for
universities and other public research organisations/ 2008.

Obr. 1 3-D model
navíjacej šablóny
Obr. 2 Navíjacia
šablóna vyrobená
technológiou
Rapid Prototypingu

2.
Obr. 3 Meranie
vyrobenej šablóny na 3-D CNC
meracom stroji

3.

Ďalším príkladom je projekt
Výskum moderných logistických
metód s cieľom zvýšenia produktivity
práce pri manipulácii a uskladnenie
opotrebovaných pneumatík, gumového granulátu, kovových
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success story

IMAGINE CUP

Text: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU

- informačné technológie študentov riešia problémy sveta

Inovatívne nápady s biznis potenciálom vznikajú takmer nepretržite. Mnohé majú základ v snoch študentov. Skrytý potenciál študenti môžu využiť v celosvetovej medzinárodnej súťaži Imagine Cup. Finále 7. ročníka sa
uskutočnilo v Káhire v júli t. r. a dostalo sa doň 148 tímov zo zaregistrovaných 300 000 študentov zo 142 krajín
celého sveta. Názov súťaže vystihuje
jej zámer – preukázať tvorivý potenciál
študentov, získať pohár snov a nápad
premeniť na skutočnosť. Tohtoročná
téma súťaže bola široká – hľadanie
inovatívnych nápadov, ktorými informačné technológie riešia pálčivé problémy sveta (miléniové ciele Spojených
národov - problémy s chudobou a hladom, negramotnosťou, nedostatočným
vzdelaním, problémom nerovnosti pohlaví, zdravia detí a udržateľnosti
prostredia). Študenti FIIT STU sa zúčastňujú tejto súťaže od jej začiatkov.
Trikrát sa im podarilo dostať do finále.
Tento rok to bolo s projektom AidAutoMagically. O čom je projekt,
nám povedia študenti – absolventi bakalárskeho štúdia Informatiky - Martin
Labaj, Michal Lohnický, Peter Líška
a Daniel Švoňava.

Na čom sme pracovali?
Vymysleli sme koncept, navrhli a implementovali sme ucelený systém, ktorý nepriamo podporí tých, ktorí potrebujú pomoc (napr. krajiny tretieho sveta). Motivujeme tých, ktorí môžu pomôcť, aby sa dozvedeli o problémoch.
Prostredníctvom nášho systému každý
pochopí a nenútene pomôže ľuďom
v núdzi všade vo svete. Lákadlom je
atraktívna multimediálna 3D prezentácia informácií na webe, ktorá sa spája s hrou s určitou dávkou zložitosti. Tá
núti hráča intenzívne skúmať prostredie tohto nástroja, pričom sa dozvie
veľa informácií. Motiváciu prinášame aj
sociálnymi prvkami - tvorbou rebríčkov, porovnávaním skóre a diskusiami
o postupe hry. Takto informovaný používateľ môže využiť druhú časť nášho
nápadu - prispievanie malými finančnými čiastkami k cene nákupu upravenej platobným terminálom. Nezabúdame ani na reklamnú motiváciu
bánk a firiem. Prezentačný systém používateľa odmeňuje pozeranie reklám.

Aké inovatívne črty môže mať
webová prezentácia?
Charakter webu a správanie sa pou-
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žívateľa sa významne zmenili v priebehu svojej existencie. Ľudia hľadajú
na webe informácie a chcú komunikovať, hrať sa a pracovať. Na webe chýba
nástroj na prezentáciu informácií, ktoré používateľ priamo nepotrebuje. Ľudia chcú vedieť veľa a zabávať sa, nie
čítať rozsiahle texty. Vymýšľali sme,
ako navrhnúť prezentáciu informácií,
ktorá by motivovala používateľa dozvedieť sa viac. Informácie v našom nástroji WOWI (World of Web Information) sa prezentujú pomocou grafu. Uzly predstavujú informácie prezentujúce príbehy ľudí, ktorí potrebujú
pomoc. Spolupracovali sme s organizáciou UNICEF, preto ide o príbehy
detí. WOWI prezentácia má potenciál
zaujať. Lákadlom sú hravý spôsob rozmiestňovania vrcholov v priestore a ich
prirodzený pohyb, ako aj využitie 3D
virtuálneho priestoru spolu s technikami umocnenia dojmu hĺbky (úprava
perspektívy, pohybová hĺbka či tzv.
Head tracking). Vo WOWI si môžeme
prezerať príbehy, hrať sa, zisťovať potreby jednotlivých uzlov grafu – naše
deti (napr. smäd, hlad, vzdelanie, zdravotná starostlivosť), komunikovať
s inými, ktorí si tieto príbehy pozerajú,
súťažiť, zisťovať, ako iní prispievajú
a pomáhajú. Grafy sme si vybrali kvôli
dobrému znázorneniu vlastností
a vzťahov jednotlivých zobrazovaných
objektov. Pomáha naplniť náš cieľ - vizualizáciu informácií. Zo štruktúry priamo vyplýva princíp hry - „starať sa“
o graf pomocou nástrojov tak, aby sa
vyvíjal a naberal na robustnosti. Koncept je vymyslený tak, že cieľ môže
byť aj opačný, teda aby graf zanikol čo
najskôr.

Zľava: Peter Líška, Daniel Švoňava,
Mária Bieliková, Martin Labaj,
Michal Lohnický

Keď sú motivovaní ľudia...
Potom je to jednoduché. Môžeme
pomáhať aj dennými nákupmi. V internetovom bankovníctve, na základe
prezentácie činnosti charitatívnych organizácií, si vyberieme, kam chceme
prispievať. V obchode pri platbe kartou
môžeme zaokrúhliť na termináli sumu
smerom nahor. Navýšená čiastka sa
dostane tým, ktorí ju potrebujú. Využívame koncept malej čiastky, ktorú sú
ľudia ochotní darovať. Vďaka pomoci
a podpore firmy AXA, ktorej predchádzali konzultácie vo VÚB, sme vyvinuli
plne funkčný prototyp riešenia, zaujímavý pre používateľa, charitatívne organizácie a banky. Sme si vedomí
komplikácií a vyšších nákladov na realizáciu, ale systém má potenciál na to,
aby náklady vykryl reklamou (vyplýva
zo systému). Pri prezentácii charitatívnych sídiel sa zachytáva aj biznis potenciál a neobťažujúca reklama firiem
do takej miery, že používateľ jej tam
vlastne chce mať čo najviac, keďže mu
pomáha v hre.

Je projekt použiteľný aj pre
iné oblasti?
Projekt je zaujímavý tým, že prezentačná časť (WOWI) sa neohraničuje
na tému projektu. Môže slúžiť na prezentovanie ľubovoľných informácií web sídiel organizácií, internetový obchod či vzdelávací materiál a ako prezentačný nástroj (miesto PowerPointu).
Prezentáciu projektu na Imagine Cup
sme vytvorili v tomto nástroji, ako aj
prezentáciu výsledkov študentov fakulty na študentskej vedeckej
konferencii IIT.SRC 2009.

IKT PODPORA PRI VÝUČBE JAZYKOV

Súčasný pracovný trh EÚ od absolventov VŠ vyžaduje, aby vedeli
pracovať s viacjazyčnými materiálmi a boli schopní komunikovať
minimálne v jednom svetovom jazyku. Tomuto trendu sa prispôsobuje aj výučba cudzích jazykov na slovenských vysokých školách a univerzitách. Vzniká tak priestor pre nasadenie a využitie informačných
a komunikačných technológií (ďalej IKT).
Pri aplikácii IKT v jazykovej príprave
sú potrebné nové prístupy a paradigmy. Systémové riešenie si vyžaduje
úzku súčinnosť pedagógov a informatikov. Učiteľ nie je informatik, ale má
mať k dispozícii široký výber softvéru
a informatických nástrojov, z ktorých si
sám alebo v spolupráci s informatikmi
vyberá to, čo k výučbe a k jej príprave
potrebuje. Učiteľ je nositeľom a tvorcom obsahu a IKT nástroje k nemu
dodávajú pridanú hodnotu.
Koncepcia využívania IKT pri
výučbe patrí v súčasnosti aj medzi
priority 7. rámcového programu
vo výzvach ICT pre Technology
Enhanced Learning (technológiou
podporované vzdelávanie - ďalej TEL).

Všeobecné prístupy k cudzojazyčnému vzdelávaniu s podporou IKT
Modernizácia viacjazyčného vzdelávania a výučby s pomocou IKT vychádza z automatizácie pedagogických
činností a závisí od ich obsahu, informatických nástrojov a požadovanej
formy výstupov. TEL sa dá robiť viacerými prístupmi, z viacerých uhlov pohľadu, pričom základom je členenie
na pedagogické (obsah) a informatické
bloky (nástroje). Široký priestor poskytujú databázové technológie, ktoré
umožňujú spracovávať rozsiahly viacjazyčný obsah z internetových zdrojov
alebo počítača pedagóga a skoncentrovať ho do jednoduchých výstupov,

resp. vygenerovať aj rozsiahlejšie
vzdelávacie materiály, ktoré sa dajú
prezentovať na internete. Treba spomenúť digitalizáciu, t. j. prenos obsahu
z tlačovín priamo do počítača jednotlivca, napr. z kníh a slovníkov z predinternetovej éry. V týchto otázkach je
pridaná hodnota IKT jasná. Menej si
však uvedomujeme skutočnosť, že
v praxi zdôrazňovaná paradigma klasickej výučby „tvárou v tvár“ už prestáva v reálnej praxi dominovať.
Aj keď jej význam je nepopierateľný,
skúsenosti z medzinárodnej spolupráce
ukazujú, že keď pedagóg pôsobí v nejakom projekte, tak ústne komunikuje
zvyčajne len niekoľko hodín ročne. Po
celý rok však musí komunikovať v cudzom jazyku a spracovávať obrovské
množstvo hlavne anglických textov. To
platí aj pri spracovávaní informácií
z portálov EÚ, resp. ak pôsobí v technických komisiách, kde musí naštudovať odborné materiály často v rozsahu
stoviek strán. Ak chceme zabezpečiť
konkurencieschopnosť našich pedagógov, práve tu je veľký priestor pre modernizáciu cudzojazyčnej výučby
a vzdelávania. Dôležité je však uvedomiť si, že od prípadu k prípadu sa vyžaduje nasadiť aj rôzne IKT nástroje.

Ako vzniká technologická podpora cudzojazyčnej výučby?
Učitelia majú mnohé materiály spracované v textovom editore Word. Pre

Ukážka šablóny s technológiou TTS (počítač hovorí text)

potreby výučby ich využívajú často
v tlačenej podobe. Z hľadiska obsahu
sú už hotovou pedagogickou šablónou.
To ich umožňuje transformovať ľahko
aj do informatických šablón. Na Materiálovotechnologickej fakulte STU sa
tvoria a testujú takéto TEL šablóny,
ktoré majú študenti k dispozícii ako
doplnkové študijné materiály. Na spracovanie šablón sa využíva vlastná databázová aplikácia Zápisník (Knowledge editor) ako prostredie, ktorým sa
generujú html výstupy, aby sa dali
prezerať bežnými prehliadačmi. Šablóny sa týkajú napr. gramatických štruktúr nemeckého odborného jazyka, jazyka ústnej prezentácie, lexiky, diskusie, štruktúry vedeckého posteru, tvorby abstraktov, ale aj autonómneho
štúdia anglického jazyka. Slúžia na
podporu výučby cudzieho jazyka tak
pre študentov všetkých troch stupňov
vysokoškolského štúdia v sídle školy a
na detašovaných pracoviskách, ako aj
pre záujemcov o štúdium jazyka z radov zamestnancov. Niektoré TEL šablóny zo spolupráce MTF Trnava – FOI
Varaždín (Chorvátsko) možno nájsť na
skúšobnej stránke:
www.svti.sk/REHAKOVA

Text: PaeDr. Anna Reháková, PhD. a Ing. Štefan Svetský, PhD.

success story

Je samozrejmé, že obsahovú náplň
každej šablóny si musí pripraviť každý
učiteľ sám. Úlohou informatika je zostaviť z pedagogických šablón sadu informatických šablón k danému obsahu
a prediskutovať ich podobu s učiteľom,
ktorý bude do nich zapisovať svoj odborný obsah. Len spoluprácou oboch
môžu vzniknúť funkčné a správne šablóny. Učiteľ vie, akú podobu má mať
materiál z hľadiska funkčnosti a informatik vie tento cieľ dosiahnuť. Keďže
pre rôzne obsahy sú vhodné rôzne šablóny, je dobré vytvoriť spočiatku jednu až dve jednoduché šablóny, do ktorých sa učiteľ naučí rutinne vpisovať
obsah a postupne zväčšovať ich počet.
Kombináciou viacerých šablón sa dajú
vytvárať aj rozsiahlejšie vzdelávacie
materiály a tieto umiestňovať na
internet, napáliť na e-nosič alebo
si vytvárať osobnú knižnicu.

Ukážka šablóny z výučby (pracovný zošit)
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success story

ROSEMAN

Text: spracované podľa podkladov Ing. Petra Rakšányiho, PhD., SvF STU

-bezpečná cestná premávka?

Pod skratkou ROSEMAN (ROSEMAN – SK-AT 2007-2013) sa skrýva
projekt CBC – Cross Border Cooperation, ktorý vznikol na základe úspešného zapojenia sa do výzvy Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko 2007–2013 „Creating the future“
(Programm zur grenzüberschreitende Zusammenarbeit Slowakei – Österreich).
ROSEMAN - svojím charakterom
ide o výskumno-vzdelávací projekt
„Manažment bezpečnosti cestnej
premávky v cezhraničnom regióne
modelového územia Záhorie“.
Má priame dopady na oblasti v okolí
rakúsko – slovenských hraníc, t. j.
v častiach regiónov Dolného Rakúska,
Trnavského samosprávneho kraja
a Bratislavského samosprávneho kraja.
Podprogram Cross Border Road
Safety Managment financuje Európsky
fond pre rozvoj regiónov EFRR/EFRE.
Na slovenskej strane sú projekty tohto
typu pod gestorstvom Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Projekt ROSEMAN – to je spolupráca niekoľkých partnerov
Priamymi partnermi v projekte
ROSEMAN sú Slovenská technická univerzita v Bratislave, konkrétne Katedra
dopravných stavieb Stavebnej fakulty
STU a KfV, t. j. Kuratorium für Verkehrssicherheit Wien, Österreich (Kuratórium pre bezpečnosť dopravy Viedeň, Rakúsko). KfV zároveň koordinuje
projekt počas celého obdobia riešenia
(2009 až 2012).
Ďalším strategickým partnerom je
Slovenská správa ciest Bratislava
(SSC). S ohľadom na obsah projektu,
ktorým je vzorové riešenie manažmentu bezpečnosti cestnej premávky v prihraničných regiónoch, implementácia
prvkov upokojenia dopravy v modelových územiach a návrhy zmien legislatívy v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy, je takéto partnerstvo nutné.

Čo sa rieši v rámci projektu
ROSEMAN?
V spolupráci s rakúskymi partnermi
KfV a SSC sa v rámci projektu vytvára
metodika bezpečnostného auditu RSI
(Road Safety Inspection). Na modelových územiach, ktorými sú Záhorie
a Dolné Rakúsko, riešitelia zmerajú
dopravné a územné charakteristiky,
hlavne tie, ktoré ovplyvňujú častý výskyt dopravných nehôd. Okrem modelového krajinného územia sme vybrali
na odsledovanie a meranie kritické

16

TRANSFER september/2009

úseky ciest v modelových obciach
Malacky – cesta I/2 a Pernek – cesta
II/503.
V modelových územiach, ktoré sú
spojené s výskytom závažných dopravných nehôd:
- zistíme príčiny, v dôsledku ktorých
dochádza k dopravným nehodám,
- navrhneme organizačné aj investičné
opatrenia na odstránenie zistených príčin (nakoľko tieto opatrenia budú mať
zásadný charakter, bude ich potrebné
riadne schváliť zodpovednými úradmi
štátnej správy a následne ich aplikovať
/postaviť/ vo vybraných lokalitách z finančných prostriedkov projektov EÚ),
- implementujeme navrhnuté opatrenia na zlepšenie dopravnej situácie,
(napr. vybudujeme cestné ostrovčeky,
vstupné brány, priechody pre chodcov,
osadíme zodpovedajúce dopravné
značky a pod.),
- po implementácii opatrení ešte raz
v rámci projektu zopakujeme merania
dopravných chrakteristík,
- navrhneme metodiku RSI, „Príručku
dobrých riešení“ tzv. Best practice,
ako aj nové smernice na elimináciu
negatívnych účinkov dopravy na bezpečnosť verejných priestorov, aby sme
docielili udržateľnosť cestnej dopravy.
Výsledky projektu budú podkladom
(metodikou) pre nové riešenia a vylepšenia na zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie aj v ďalších obciach a regiónoch v SR a v susedných krajinách.

Aké budú prínosy projektu pre
obce, občanov a sponzorov?
Projekt myslí v prvom rade na ľudí –
občanov, aby cesty, po ktorých každý
deň cestujú alebo chodia, boli pre nich
bezpečné.
Projekt má dosah na:
- zníženie nehodovosti,
- zníženie počtu poistných udalostí,
- zvýšenie povedomia o bezpečnosti
dopravy,
- využitie jeho výsledkov a aplikovateľnosť aj pre ďalšie územia SR.
Výstupy z projektu a ich aplikácia si
nevyžaduje vysoké investičné náklady. Podľa odhadov sa vrátia vložené
investície do 3 mesiacov po skončení

projektu, pričom opatrenia na upokojenie dopravy zostanú zabudované
trvale na cestách.

Riešiteľský tím z STU
Riešiteľský tím za STU pozostáva
z týchto členov: prof. Ing. Bezák, PhD.,
Ing. Nemček, PhD., Ing. Kapusta,
PhD., Ing. Ondrovič, PhD., Ing. Ľos,
Ing. Fajta, PhD. Technickým manažérom projektu je Ing. Peter Rakšányi,
PhD. Za strategického partnera je členom riešiteľského kolektívu Ing. Ivan
Dohnal u SSC Bratislava, BECEP,
MDPaT SR a za modelové mesto
Malacky Mgr. Peter Vavák.
Dňa 16. júna 2009 sa konalo v rakúskom
Hainburgu prvé stretnutie jednotlivých partnerov projektu s inštitúciami zodpovednými
za bezpečnosť dopravy a obcí, ktorých sa
týka daný projekt. Výsledkom stretnutia
bolo prijatie návrhu na zostavenie bilaterálnej pracovnej skupiny pre bezpečnosť
cestnej dopravy v modelovom území Záho..
rie Niederosterreich. Stanovili sa pravidelné
stretnutia skupiny formou workshopov, aby
sa priviedli návrhy až do realizačnej fázy.

podpora podnikania

Pri navrhovaní projektov (investičných, výrobných, logistických a pod.)
vzniká množstvo problémov a rizík.
Viacej variantov a zložitosť ich vyhodnocovania prostredníctvom klasických
nástrojov neposkytuje priestor na výber optimálneho variantu riešenia.
Často sa projekty realizujú na základe
zúžených pohľadov a kritérií. Projekty
sa často upravujú, aby sa dali realizovať. Pri neurčitosti budúcich požiadaviek, pri časovom tlaku, ohraničených
financiách a nedostupnosti moderných
projekčných nástrojov je obtiažne hovoriť o celkovej optimalizácii procesov
projektu. Stáva sa, že v projekte sa
vyskytujú nedostatky, ktoré potom nedovoľujú naplno využiť jeho možnosti.
V priebehu prevádzky sa riešia problémy dodatočných úprav projektu, čo
zvyčajne prináša ďalší rast nákladov.
Pre uvedené prípady je vhodné aplikovať simuláciu.
Simulácia pri projektovaní dáva riadiacemu pracovníkovi určitú istotu,
že plánované úlohy sa dajú skutočne
realizovať v určitom časovom horizonte. Animácia priebehu projektu môže
názorne objasniť a predvídať správanie
sa projektu a pomôcť overiť výsledky
daných procesov. Takýmto spôsobom
sa tiež odhaľujú riziká v procesoch projektu ešte pred jeho uskutočnením.
Simulačné modely projektov sú
„skúšobným podnikom“ v počítači, kde
sa overujú rôzne a početné varianty
návrhov projektov.
Programový systém Project Management Forecast (PMF) umožňuje
stavebnicovo modelovať procesy projektu. Projektant si postupne pripravuje jednotlivé procesy projektu a navzájom ich prepája do konečného modelu
projektu. Pritom môže podrobiť analýze a optimalizácii jednotlivé čiastkové
procesy projektu a celkový projekt.
Simulačný model namodeluje:
-

variabilitu parametrov procesov,
cykly v procesoch projektu,
vetvenia procesov,
optimalizáciu variantov projektu,
analýzu rizík simulovaného projektu,
ekonomické výstupy projektu,
empirickú analýzu citlivosti premenných projektu,
- nezávisle opakované simulácie
projektu.

Optimalizácia je proces, ktorého
cieľom je nájsť také počiatočné hodnoty premenných simulačného modelu
(parametrov optimalizácie), aby sa

s dostatočnou pravdepodobnosťou dosiahli čo najvyššie, resp. čo najnižšie
výsledné hodnoty premenných (zložiek
kritéria optimalizácie). Parametre optimalizácie sa volia premenné. Ich počiatočné hodnoty je možné ovplyvniť.
V modeli sa zadávajú v okne zadanie
parametrov optimalizácie a tiež sa určia ich hranice počiatočných hodnôt
a presnosť. Zložky kritériá optimalizácie sa zadávajú v okne kritériá optimalizácie. Varianty, ktoré sa v okamihu
ukončenia optimalizácie ukazujú ako
optimálne, sa zobrazia v okne výsledkov optimalizácie.
Analýza rizík je ďalšou funkciou simulačného optimalizátora. Pri analýze
rizika sa opakovane spúšťajú simulačné behy s tým, že sa navzájom od seba líšia len násadou generátora pseudonáhodných čísiel. Počiatočná násada
sa zadáva v dialógu spúšťania analýzy
rizika a mení sa pri každom ďalšom simulačnom behu. Výsledkom analýzy rizika je protokol analýzy rizika. Na jeho
základe sa generujú histogramy. Počas
analýzy rizika je možné generovať
údaje zobrazenia priebehov.
PMF vykonáva mnoho vecí za
užívateľa. To sa týka výpočtov
hodnotiacich ekonomických (finančných) ukazovateľov. Ak sa v niektorom bloku simulačného programu
realizuje výdaj, aktualizuje sa za scénou. Znamená to zmenu:
- kumulatívnych nákladov COST$,
- hodnoty kumulatívneho cash–flow,
- diskontovanej hodnoty kumulatívnych diskontovaných nákladov,
- diskontovanej hodnoty kumulatívne
diskontovaného cash–flow.

Modelovanie empirickej analýzy
citlivosti premenných projektu - je
to jeden z modulov programového systému PMF, ktorý užívateľovi umožňuje
graficky sledovať závislosť jednej premennej od inej. Tento modul umožňuje
pre jednu hlavnú premennú graficky
zobraziť až šesť závislých premenných.
Šesť variantov permutácií poskytuje
dobrý prehľad o tom, čo môže nastať.
Tiež je možné porovnať veľkosť zmeny
výsledkov hodnotiacich ukazovateľov,
napr. rizikového faktora, zistiť tzv. zlomovú hodnotu, resp. odolnosť voči danému riziku. Táto zlomová hodnota
predstavuje maximálnu možnú zmenu
rizikového faktora pre udržanie efektívnosti projektu.
Návrh projektu vo forme predbežnej
štúdie uskutočniteľnosti alebo štúdie
uskutočniteľnosti je potrebné overiť simulačným modelom, ktorý preverí optimalizáciu variantov projektu, analýzy
rizík, ekonomické výstupy a empirické
analýzy citlivosti, pričom sa vychádza
zo skutočnosti, že na každý podnikateľský návrh pôsobí veľa rizikových
faktorov. Takto sa pred samotnou realizáciou návrhu projektu dôkladne zvážia možné riziká a dopady na výslednú
podobu projektu. Početné aplikácie simulačných modelov, napr. model vyraďovania komplexu budov a zariadení,
modelovanie chodu vodnej elektrárne
a pod., potvrdzujú opodstatnenosť
a prínosy simulácií, ako vyplýva
z úspešného aplikovania návrhov projektov v praxi.

Analogicky, ak sa v niektorom bloku
programu realizuje príjem, aktualizuje
sa za scénou, a znamená to zmenu:
- hodnoty kumulatívnych tržieb,
- hodnoty kumulatívneho cash–flow,
- diskontovanej hodnoty kumulatívnych diskontovaných tržieb,
- diskontovanej hodnoty kumulatívne
diskontovaného cash–flow.

Toto sú automaticky získavané ekonomické ukazovatele zo simulačného modelu projektu, ktoré sú veľmi dôležité
pre rozhodovanie. Spravidla sú postačujúce pre základné rozhodovanie
o efektívnosti projektu. Užívateľ PMF
ich nemusí programovať. Vytvárajú sa
v simulačnom modeli automaticky
po aplikovaní príkazov out (výdaj)
a into (príjem). Pokiaľ užívateľ potrebuje ľubovoľné ďalšie ekonomické ukazovatele, je možné ich doplniť do modelu naprogramovaním ľubovoľného
vzťahu alebo postupu. Pre automaticky

Text: doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc., MTF STU

- preverí kvalitu projektového návrhu

vytvárané ekonomické ukazovatele
modelu a tiež doplnené, naprogramované ukazovatele sa vytvárajú na výstupe z programu grafy a histogramy.
Tie poskytujú výpovedné informácie.

obr. hore - Simulačný model vodnej elektrárne
obr. dolu - Empirická analýza závislostí
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a zároveň sa dynamicky rozvíja.
Rozširuje sa používanie rôznych efektívnych nástrojov pre podporu riadenia
projektov – MS Project, Primavera...

od nej vyžadujú všetky americké firmy. Vydáva sa po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky, ktorá sa vykonáva centrálne a na základe počítačového hodnotenia. Certifikát tohto typu vlastnia projektoví manažéri firiem,
ktoré pôsobia aj u nás (IBM, HP a ďalšie). V USA je táto metodika záväzná
pre všetky organizácie štátnej správy
aj pri projektovo riadených úlohách.

Aplikácia projektového riadenia v zahraničí

Princípy komplexného prístupu
k projektovému riadeniu IPMA
Metodika sa člení do troch oblastí:

RIADENIE PROJEKTOV

Text: Ing. Peter Ončák, MTF STU

- profesionálne...

Súčasný stav v návrhoch projektov a ich riadenie u nás
V súčasnosti sa pri návrhoch projektov a ich metód riadenia (napr. v rámci
zdrojov EÚ) používa pojem projektové
riadenie. Prakticky ide o administratívny proces, ktorý je nutné dodržať pri
vypracovávaní žiadosti o grant a pri jeho finančnej realizácii. Avšak so skutočným projektovým riadením to nemá
nič spoločné. Rozsah a zložitosť projektov stúpa. Nároky na zabezpečenie ich
efektívneho návrhu a riadenia si vyžadujú, aby projekty viedli pracovníci,
ktorí poznajú postupy na dosiahnutie
cieľov projektu (v danom čase a s plánovanými nákladmi).
V priebehu posledných 40 rokov sa
vo vyspelých štátoch analyzovali
úspešné postupy a naformulované zásady štrukturovania projektov. Postupne sa vypracovali metodiky návrhov
a riadenia projektov. Na ich základe sa
pripravovali pracovníci (neskôr aj
s certifikátom) na profesionálne riadenie projektov. Medzinárodné organizácie priebežne inovujú metodiky projektov. Vytvárajú bázu kvalifikovaných
projektových manažérov, ktorí sú
schopní spolupracovať jednotnou metodikou aj pri medzinárodných projektoch. V podnikovej sfére sa projektové
riadenie na báze medzinárodných
prístupov uplatňuje pomerne často

Vo svete vzniklo niekoľko medzinárodných organizácií (cca 20), ktoré
spracovali metodológiu projektového
riadenia do ucelených metodík. Pre nás
sú zaujímavé dve metodiky dvoch medzinárodných organizácií IPMA a PMI.
IPMA - International Project
Management Association
Metodika sa aplikuje vo viacej ako
40 štátoch Európy a v ďalších štátoch
sveta. Aplikuje sa pri výchove
projektových manažérov národných
spoločností, ktoré sa zameriavajú na
projektové riadenie a majú oprávnenie
certifikovať podľa nej. U nás je to
„Spoločnosť pre projektové riadenie“
www.sppr.sk, ktorá v súčasnosti vydala preklad metodiky IPMA „SPS 3 –
Súbor požadovaných spôsobilostí
na projektové riadenie“. Uvedená metodika je základom pre prípravu projektových manažérov a tiež pre ich
certifikáciu. Získaný certifikát je platný
vo všetkých štátoch, ktoré sú združené
v IPMA.
PMI – Project Management Institute
PMI je organizácia pre projektové riadenie v USA. Jej metodika sa rozšírila
do viac ako 100 štátov sveta. Certifikát

Skupina sociálnych spôsobilostí
V rámci nej ide o prvky, ktoré charakterizujú vlastnosti projektového manažéra. Tie sú predpokladom pre efektívne vedenie a riadenie kolektívu, ktorý
zabezpečuje realizáciu projektu.
Skupina spôsobilostí zvládnuť
prostredie projektu
V rámci nej ide o prvky, ktoré charakterizujú prostredie, kde sa projekt realizuje (riadenie ľudských zdrojov, projektová organizácia, organizačné procesy a pod.). Príprava projektového
vedúceho na zvládnutie prvkov prostredia je predpokladom efektívnej realizácie projektu v danom prostredí.
Skupina technických spôsobilostí
V rámci nej ide o prvky, ktoré podporujú vlastný návrh a realizáciu projektu
(formulovanie cieľov projektu, vytvorenie štruktúry projektu, plánovanie projektu, komunikácia v projekte, spúšťanie projektu a pod.). Zvládnutie uvedených prvkov umožňuje racionálny
postup v realizácii projektu a vytvára
predpoklady pre dosiahnutie cieľov
projektu v plánovanom čase
a v plánovaných nákladoch.
Postup v príprave projektových manažérov na MTF STU
Fakulta už pred 15 rokmi zaviedla do výučby predmet „Projektové riadenie“, pričom vychádzala z medzinárodných štandardov. Súčasne pristúpila k jeho intenzívnemu rozširovaniu do praxe formou realizácie
kurzov pre organizácie z praxe. Zrealizovali
sme kurzy pre organizácie: MO SR, SE a. s.,
SARIO, NARMSP a ďalšie. V rokoch 1998 až
2004 prešlo kurzami viacej ako 110 pracovníkov. S ohľadom na ďalší intenzívny rozvoj
projektového riadenia sa ukázala nutnosť
prepracovať štruktúru a obsah kurzov. V roku 2005 získala fakulta grant z ESF na vytvorenie „Modulárneho systému dištančného vzdelávania v projektovom manažmente s podporou e-learningu
a informačných technológií“. Vypracovali sme súbor 9 kurzov na základe metodológie IPMA. Počas riešenia tohto grantu
(2005 až 2008) sme zrealizovali 27 kurzov.
Absolvovalo ich viac ako 220 pracovníkov
z VŠ a praxe. Štruktúra a stručný popis kurzov a ich obsah uvádza schéma. V súčasnosti pokračuje intenzívna príprava
projektových manažérov podľa nich.
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Slovensko stále prechádza procesom
transformácie, pričom dochádza k postupnému prispôsobovaniu sa na podmienky trhu.
Jednou z posledných oblastí, ktoré
často zostávajú rezistentné na okolité
vplyvy, sú vysoké školy a SAV. Je to
na škodu, pretože istá nutná transformácia prvkov akademického systému
vedie k oživeniu a skvalitneniu vysokých škôl a SAV.

Univerzity a priemysel
Aká je teda aktuálna kvalita našich
univerzít/vysokých škôl? Podľa svetových rankingov je relatívne nízka. Ani
jedna z nich sa nenachádza medzi piatimi stovkami najlepších svetových
univerzít. Z krajín V4 ich tam nájdeme
niekoľko. Je to fakt, ktorý má viacero
dôvodov. Okrem ľudských zdrojov je to
najmä nedostatok financií, ktoré sú
potrebné pre kvalitný výskum. Takmer
hamletovská otázka našich vedeckovýskumných pracovísk dnešných dní
znie: Za čo skúmať, či neskúmať?
A kde získať peniaze? Bez zložitých
analýz je zrejmé, že zdroje majú štát
a priemysel. Možnosti získavania zdrojov sú tak diverzifikované. Univerzity
považujú za povinnosť štátu financovať
ich výskumné aktivity, pričom priemysel často zostáva na okraji ich zorného

poľa. Naše univerzity len pomaly začínajú chápať nutnosť orientovať sa
na potreby trhu. Univerzity vo svete už
majú takýto evolučný proces za sebou.
Podľa teoretických prác sa šúčasné
moderné univerzity nachádzajú
vo „štvrtom vývojovom stupni“. Cieľom
modernej univerzity štvrtej generácie
je „identifikovať budúce potreby budúcich zákazníkov a ochranu technických
možností a predajnosti už v počiatočných štádiách“. Je to významný rozdiel
v porovnaní s prvou univerzitnou generáciou, ktorá „venovala malú pozornosť ekonomickému manažmentu vedy
a vývoja, ale dala voľnú uzdu vedeckovývojovým laboratóriám, ktoré pôsobili
ako nezávislé centrá“. Práve tu je
problém – naše vysoké školy a SAV sa
často považujú za samostatné autonómne jednotky, ktorých cieľom je
realizácia základného výskumu. Len
pomaly si uvedomujú dôležitosť spolupráce s priemyslom. Práve takáto spolupráca je základom budovania znalostnej spoločnosti. V čase globálnej
ekonomiky a konkurencie nestačí
len samotná tvorba poznatkov.
Je potrebná ich aplikácia do praktického života. Až po tomto aplikačnom kroku môžeme hovoriť o uzavretom „poznatkovom cykle“. Podľa teórie aj veda a vývoj „môžu sa brať ako
znalostný manažment, pretože trans-

NARMSP-

vzdelávanie, noví obchodní partneri,
prestížne ocenenia, konferencie

Bližšie informácie: www.nadsme.sk; www.enterprise-europe-network.sk

Pre živnostníkov, malých a stredných podnikateľov a pre širšiu verejnosť organizuje Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania
množstvo podujatí (prevažná väčšina
z nich je bezplatných), ako napríklad:
- regionálne semináre, ktoré sa zameriavajú na aktuálne témy súčasnosti,
- medzinárodné kooperačné stretnutia, ktoré pomáhajú rozšíriť obchodné
kontakty a nadviazať novú obojstranne prospešnú spoluprácu v celej EÚ,
- súťažné projekty, ktoré zviditeľňujú
a oceňujú podnikateľské úspechy
a iniciatívy,
- konferencie, ktoré informujú o perspektívnych rozvojových oblastiach
vhodných pre našich podnikateľov.

Čoho sa môžete v najbližšom
období zúčastniť?
Súťažné projekty
- Podnikateľka Slovenska 2009 –
jubilejný 10. ročník súťaže pre ženy
podnikateľky. Prihlásiť sa môže tá podnikateľka, ktorá vlastní aspoň 50%-ný
podiel v spoločnosti a podniká viac
ako jeden rok. Termín na zaslanie prihlášok je do 15. 9. 2009.
- Európske podnikateľské ocenenia
2010 – 4. ročník projektu EK, ktorý
oceňuje iniciatívy na podporu podnikania. Termín na zaslanie prihlášok je
do 31. 10. 2009.
Proexportne orientované konferencie
- Perspektívy podnikania na západnom Balkáne (Albánsko, Čierna

Na vedu 3% HDP?
Pertraktované postupné zvýšenie výdavkov na vedu a výskum na 3% HDP
by v skutočnosti malo byť významným
zvýšením investícií z priemyselného
sektora (až 2/3 tejto sumy - 2 p.b).
Teda nie (len) štát, ale aj priemysel
by mal intenzívne investovať do vedy
a výskumu. Moderné inovatívne firmy
zvýšia svoju konkurencieschopnosť
práve prostredníctvom inovovania svojich výrobkov, technológií a služieb.
Aplikovaný výskum a vývoj je tak
šancou pre vysoké školy. Práve tu
sa nachádza veľká výzva a priestor
pre vysoké školy pri saturácii
potrieb priemyslu. Uvedomelý priemysel vie, že inovácie nie sú zadarmo,
a tak vie poskytnúť primerané množstvo zdrojov na zlepšenie svojich produktov, technológií a služieb. Túto výzvu sa snaží zachytiť aj STU, ktorá
zrealizovala pilotnú a veľmi významnú
aktivitu. Založila firmu STU Scientific,
s. r. o., ktorá môže významne prispieť
k zlepšeniu spolupráce STU s priemyslom a komercializácii výsledkov
vedy a výskumu prostredníctvom napr.
univerzitných spin-off firiem.
STU Scientific je tak pozitívnym
príkladom pre SAV a ostatné vysoké
školy na Slovensku.

Text: Miroslav Balog, SIEA

- šanca pre rozvoj univerzít a výskumných organizácií

formujú informácie na technologický
pokrok a potreby trhu na znalosti, ktoré sa môžu využiť pre vývoj nových
produktových konceptov a návrh procesov“.

hora, Macedónsko a Srbsko)
28. 9. 2009, Agroinštitút, Nitra
Kooperačné podujatia
- RENEXPO®: bioenergia, obnoviteľné zdroje energie, stavebníctvo a renovácie - 24. až 27. 9. 2009, Augsburg
(Nemecko)
- ORIZON 2009: stavebníctvo, energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje, vodné a odpadové hospodárstvo
8. 10. 2009, Nîmes (Francúzsko)
- ELO SYS: elektronika a elektrotechnika - 15. 10. 2009, Trenčín
- WOOD-TECH 2009: 21. až 22. 10.
2009, Brno (ČR)
- Egética-Expoenergética 2009:
obnoviteľné zdroje energie, recyklácia a stavebníctvo - 25. až 27. 11.
2009, Valencia (Španielsko)
Semináre
- Incoterms a medzinárodné platobné prostriedky - 13. 10. 2009,
Žilina
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Text: Marcela Škubalová, manažérka komunikácie, NARMSP
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INOVÁCIE A RIZIKOVÝ KAPITÁL

Príspevok v rámci vedecko-výskumnej činnosti na Fakulte ekonómie a podnikania BVŠP

Text: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD., Ústav manažmentu STU

- nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti
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Za posledných 20 rokov sa dramaticky zmenila svetová ekonomika. Trhy sa globalizujú a stávajú
sa konkurenčnými. Telekomunikácie a internet držia spotrebiteľov
a dodávateľov len na „kliknutí
myšou“ 24 hodín denne, 7 dní
v týždni. Spoločnosti sa sústreďujú na kľúčové kompetencie a outsorsujú si všetky iné pracovné
procesy. Vytvárajú sa nové modely financovania. Okrem bánk vstupujú na trh napr. business angels
(spoločnosti rizikového kapitálu).
Pracovný trh žiada mobilných vysokokvalifikovaných ľudí s podnikateľským duchom. Inovácie
a podnikanie sa stávajú kľúčovými slovami v modernej ekonómii.

Inovácie
Inovácie nie sú inšpirácie alebo čisté
invencie, ktoré sa nikdy nestali riešením vo forme produktov či služieb pre
spotrebiteľa. Sú hľadaním výhody ako
uspokojiť potreby spotrebiteľov a generovaním hodnoty pre spotrebiteľa.
Nadobúdajú tri formy. Sú to inovácie:
- technologické (všetci na ne spontánne myslia),
- organizačné (keď nové procedúry
alebo nové spôsoby riadenia vedú
k vytvoreniu novej formy organizácie),
- sociálne (napr. keď produkt mení
podstatným spôsobom sociálne vzťahy
ako internet, ktorý na začiatku bol
prostriedkom komunikácie medzi univerzitami a americkou armádou v USA.
Neskôr sa stal prostriedkom globálnej
komunikácie, produkcie, obchodu,
administratívy, atď.)
V rámci inovácií je potrebné rozlišovať inovácie intuitívne a tie, ktoré
tlmočia myšlienky. Možno konštatovať,
že inovácie sa vo väčšej miere viažu
na procesy, a to v 55% voči 45% inovácií produktov. Analýzy inovácií tiež
rozlišujú medzi technológiou ťahu
a tlaku - schéma č. 1.
Ako vidieť na obrázku, podnik môže
byť nositeľom inovatívneho projektu.
Vstupuje na trh s technológiou, ktorá
sa nazýva technológia tlaku (push).
Hľadá uplatnenie na trhu pre svoj inovatívny produkt alebo proces. Na druhej strane sa podnik môže podriadiť
vývoju technológií externých výrobcov
a bude ich sám uplatňovať. Tento prípad sa nazýva technológia ťahu
(pull).
Koncentrácia výskumu vytvára me-
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dzi skupinou podnikov a územím výhody, ktoré sa neskôr stávajú atraktívnymi pre externých aktérov (napríklad:
Tsukuda v Japonsku alebo Silicon
Valley, Cesta 86 v USA). Sú to územia,
ktoré často experimentujú s novým
spôsobom produkcie, novými procesmi, novými organizáciami, či organizačnými štruktúrami a novým spôsobom myslenia. Spolu s decentralizáciou štátneho usporiadania silnie vplyv
miestnych zastupiteľstiev v projektoch
rozvoja územia, ktoré by mali ísť „ruka
v ruke“ s inovatívnymi projektmi.

Rizikový kapitál
Jednou z možností, ako naštartovať
podnikanie a rozvíjať svoju myšlienku
bez požičiavania si peňazí od známych
alebo bánk, je získanie vhodného investora. Existuje podpora pre začínajúcich podnikateľov prostredníctvom rizikového kapitálu. Už z názvu je zrejmé,
že ide o niečo riskantné, dobrodružné,
spojené s majetkom a podnikaním.
Rizikový kapitál môže na jednej strane
priniesť vysoké zisky, ale aj vysoké
straty. S podnikaním sa spája na jednej strane úspech z pozitívne dosiahnutých výsledkov, na druhej strane
riziko z neželaných negatívnych vplyvov v podnikateľskom prostredí.
Definícia rizikového kapitálu podľa
EVCA (European Venture Capital
Association):
„Akýkoľvek kapitál investovaný
finančným sprostredkovateľom do spoločnosti alebo špecifických projektov
so silným potenciálom...“.
Riziká, ktoré vznikajú s projektom
sa často kompenzujú perspektívou
vyššej pridanej hodnoty. Rozšírenie rizikového kapitálu sa datuje od druhej
polovice minulého storočia. V USA sa
reálne objavuje koncom 60-tych rokov
XX. storočia, kým v Európe sa oneskoruje. Objavuje sa v 80-tych rokoch.
Jeho rozšírenie pokračuje koncom
90-tych rokov XX. storočia.
Vznik a rozšírenie rizikového kapitálu
podnietila nízka miera inflácie, ktorá
má za následok podkapitalizáciu podnikov. Peniaze sa stávajú drahými,
(úrokové sadzby na úvery sa pohybujú
okolo 8% Francúzsko, 5,7% Nemecko). Tieto ekonomické ukazovatele
vytvárajú podmienky pre rozšírenie
rizikového kapitálu.
Rizikový kapitál umožňuje podnikom:
- získať potrebný kapitál na úspešný

rozvoj,
- znížiť úrokové bremeno,
- participáciu na podnikateľskom
riziku,
- konzultácie v oblasti finančnej
stratégie.
Aj keď sa rizikový kapitál často spája
s vytvorením podniku, pokrýva všetky
štádiá rozvoja podniku. Z času na čas
sa tiež objavuje už v existujúcich podnikoch, ba dokonca v období ich výrazného rastu.
Na pochopenie vstupu a zasahovania rizikového kapitálu je vhodné podrobnejšie skúmať jednotlivé
etapy rozvoja podniku od ideového
zámeru až po jeho zrelosť. Rizikový
kapitál sa rozlišuje podľa jednotlivých
etáp podľa toho, v ktorej sa nachádza
podnik. Tiež sa rozlišuje päť fáz rozvoja podniku:
1. Nultá fáza
Financovanie projektu v období, keď
chce podnikateľ dokázať technickú realizovateľnosť svojej myšlienky alebo
na podporu upravenia podnikateľského
plánu. Je to fáza medzi ideou a jej napĺňaním pred spustením projektu.
Možno povedať, že je to obdobie financovania výskumu a rozvoja partnermi,
ktorí sú ochotní a schopní vstúpiť
do projektu.
2. Štartovacia fáza
Niekedy sa stotožňuje, či zamieňa
s prvou fázou. Ide o financovanie štartu či vytvorenia podniku. Trvá do štádia priemyselného či obchodného
(je to vytvorenie prototypu, nultej série,...).
3. Rozvojová fáza
Zodpovedá štádiu, keď podnik už vyrába svoje produkty, ale ešte nedospel
do štádia realizácie zisku, alebo je už
rentabilný, ale nedosahuje dostatočnú
maržu, aby mohol financovať svoj rast.
4. Fáza rozmachu
Kapitál vstupuje vtedy, keď je manažment podniku dobre zabehnutý, podnik je v rovnováhe a finančne môže
vstúpiť na sekundárne trhy, prípadne
môže získať iný podnik.
5. Kapitál prevodu, prechodu alebo
postúpenia - buy out, buy in.
Prechod z jednej fázy do druhej fázy
nie je vždy jasný. Vyplýva to zo správania sa podnikateľov, ktoré nie je uniformné a z možností získania finančných prostriedkov, čím sa výrazne líšia
kapacita a rentabilita podniku.

vzdelávanie v podnikaní
Odborníci používajú pre vstup rizikového kapitálu tiež termín „koktail smrti“ (podľa jednotlivých etáp). Tento názov vystihuje mieru rizika pre podnikateľa v jednotlivých rozvojových fázach
podniku (tabuľka č. 1).
Základnou podmienkou rozvoja MSP
je existencia vhodného podnikateľského prostredia, ktoré stimuluje podnikateľskú činnosť a vytvára priaznivé
predpoklady na prijímanie podnikateľských rozhodnutí v podmienkach pozitívnych alebo negatívnych rizík a zvyšovanie konkurencieschopnosti v prehlbujúcej sa kríze. Hlavným problémom MSP je nedostatok vlastných
zdrojov na financovanie svojej, či už
začínajúcej, alebo existujúcej podnikateľskej činnosti. Rizikový kapitál nie je
na Slovensku dostatočne rozvinutý,
ale už existujú fondy rizikového kapitálu, ktoré napomáhajú vzniku a rozvoju MSP.

Schéma č. 1

Tabuľka č. 1

Fondy rizikového kapitálu:
Slovenský Rozvojový Fond, a.s.; Fond
štartovacieho kapitálu; Regionálny
fond štartovacieho kapitálu; Fond
INTEG; Fond SISME; Fond Seed Capital.
Tabuľka č. 2
Výhody financovania rizikovým
kapitálom (RK) (tabuľka č. 2):
- sofistikovaný partner, ktorý poskytuje
podporu pri raste firmy, resp. umožňuje rast,
- asociácia, ktorá zvyšuje kredibilitu
voči ostatným stranám,
- prínos obchodných synergií.
Nevýhody financovania rizikovým
kapitálom (RK):
- rozptýlenie vlastníckych práv medzi
RK a hlavného vlastníka,
- implementujú sa podmienky a pravidlá,
- v prípade, že firma má zlú výkonnosť, hlavný akcionár stráca kontrolu
nad firmou,
- RK chce predať investíciu po 4 - 6
rokoch.

Tabuľka č. 3

Financovanie rozvoja podniku formou rizikového kapitálu má nevýhody
a aj výhody (tabuľka č. 2). Prvé rozšírenie rizikového kapitálu na Slovensku
možno demonštrovať veľkosťou investícií (tabuľka č. 3).

Záver
Mestá, obce, regióny, štáty majú prirodzenú tendenciu zlepšovať svoje postavenie a napredovať. K tomu potrebujú podnikateľské aktivity, ktoré v súčasnej
ekonomickej kríze môžu napredovať len prostredníctvom zhodnotenia inovácií.
Pri podpore inovatívnych podnikov zohráva významnú rolu rizikový kapitál, ktorý
je práve pre nové MSP hybnou silou rozvoja a centrom inovatívneho podnikania.
MSP sú jedným z hlavných faktorov socio-ekonomického rozvoja a prispievajú
k posilňovaniu konkurencieschopnosti na všetkých úrovniach: regionálnej, národnej a aj európskej.

Schéma č. 1: Technológie a trh
Tabuľka č. 1: Rizikový kapitál v rozvojových fázach
Tabuľka č. 2: Porovnanie bankového
úveru a financovania prostredníctvom
RK
Tabuľka č. 3: Rizikový kapitál
na Slovensku – veľkosť investícií
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STU a štrukturálne fondy

CHCEME BYŤ EXCELENTNÍ!

Text: spracovala Ing. arch. Ivana Lisická z podkladov riešiteľov projektov CE

– STU opäť využila výzvu OP VaV v budovaní centier excelentnosti a podala „nadstavbové“ projekty

STU ako žiadateľ opäť reagovala
na výzvy Operačného programu Výskum a vývoj OPVaV 2007 - 2013.
K termínu uzávierky 1. 6. 2009 podala
na Agentúru MŠ SR pre štrukturálne
fondy spolu šesť projektov v nasledovných opatreniach:
- Opatrenie 2.1
OPVaV-2009/2.1/02-SORO
Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce,
- Opatrenie 4.1
OPVaV-2009/4.1/02-SORO
Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu v Bratislavskom
kraji.
Finančná pomoc v rámci týchto výziev bola určená len pre úspešné, t. j.
schválené projekty budovania centier
excelentnosti v predchádzajúcich výzvach OPVaV-2008/2.1/01-SORO
a OPVaV-2008/4.1/01-SORO, ktoré sú
už zazmluvnené a v máji t. r. sa spustili ich prvé aktivity.

Aké „nadstavbové“ projekty
centier excelentnosti podala
STU?
- Podpora budovania Centra
excelentnosti pre Smart technológie,
systémy a služby II
- Výskum časovo-priestorovej
dynamiky a prospektívny manažment
sídelnej infraštruktúry znalostnej
spoločnosti
- CEIPO – Bezpečnosť a spoľahlivosť
vodohospodárskych sústav
- Dobudovanie Národného centra pre
výskum a aplikácie obnoviteľných
zdrojov energie
- CE pre vývoj a aplikáciu
diagnostických metód pri spracovaní
kovových a nekovových materiálov
- Centrum excelentnosti 5-osového
obrábania - experimentálna báza pre
high-tech výskum

V akých „nadstavbových“ projektoch centier excelentnosti
je STU v pozícii partnera?
STU figuruje v pozícii partnera v piatich existujúcich projektoch centier
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excelentnosti inej žiadateľskej organizácie o NFP OP VaV (Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského
a Medzinárodné laserové centrum).
Tieto projekty sú zazmluvnené a v štádiu riešenia. STU v pozícii partnera
vstúpila aj do nasledovných piatich
projektov v nových výzvach OP VaV
2007 - 2013 - OPVaV-2009/2.1/02SORO a OPVaV-2009/4.1/02-SORO.
Ide opäť o „nadstavbu“ úspešných
projektov z predchádzajúcich výziev
budovania centier excelentnosti:
- Centrum pre Materiály, vrstvy a systémy pre Aplikácie a Chemické procesy
v extrémNych podmienkAch – Etapa II
(MACHINA II),
- Podpora rozvoja výskumu a vývoja
v centre excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike,
- Centrum excelentnosti zelenej chémie (CE GREEN II),
- Budovanie CE pre výskum a vývoj
konštrukčných a kompozitných materiálov - 2,
- Centrum excelentnosti pre návrh,
prípravu a charakterizáciu nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2
(NanoNet 2).

Čo sa skrýva za podanými projektmi CE vo výzvach:
OPVaV-2009/2.1/02-SORO
a OPVaV-2009/4.1/02-SORO
Podpora budovania
Centra excelentnosti
pre Smart technológie,
systémy a služby II

Realizáciou tohto projektu sa skvalitní existujúca technická infraštruktúra, zlepšia sa personálne kapacity
a ľudská infraštruktúra tak, aby sa
v kombinácii s aktivitami projektu
prispelo k efektívnemu využitiu transferu nových poznatkov a inovácií
do praxe a výchovy technickej inteligencie. Osobitnými aktivitami centrum
zavedie a zabezpečí systematickú podporu vyhľadávania príležitostí na zapájanie sa do nových projektov medzinárodnej spolupráce ako aj ich implementáciu. Centrum skrýva potenciál
udržateľného rastu, nakoľko aplikácie
smart technológií, systémov a služieb
(aplikácie IKT) v oblastiach ako kvalita
života, životné prostredie, bezpečnosť,
logistika, doprava, predstavujú produkty s vysokou pridanou hodnotou.

Výskum časovo-priestorovej dynamiky a prospektívny manažment
sídelnej infraštruktúry
znalostnej spoločnosti
Projekt sa zameriava na rozšírenie
časovo-priestorovej dynamiky systémov osídlenia a podporuje synergiu
vedeckých kapacít v BSK vo výskume
časo-priestorovej dynamiky systémov
osídlenia. Tým, že sa dobudujú kompatibilné technické podmienky a podporné informačné systémy jednotlivých pracovísk Centra excelentnosti,
zvýši sa konkurencieschopnosť
existujúceho Centra SPECTRA+.
Zároveň sa zvýši zapojenie do výskumných aktivít špičkových medzinárodných výskumných sietí a prepoja
sa jednotlivé pracoviská centra
so zahraničnými špičkovými pracoviskami a ich databázami. Projekt je
bázou pre efektívny prospektívny
manažment a udržateľný rozvoj sídelnej infraštruktúry a konkurencieschopnosti BSK.
Dobudovanie
Národného centra
pre výskum a aplikácie
obnoviteľných zdrojov
energie
Strategickým cieľom tohto predloženého projektu je dobudovať Národné centrum pre výskum a aplikácie
obnoviteľných zdrojov energie tak,
aby sa zvýšil jeho výskumný potenciál
a jeho spoločensko-hospodárska
hodnota. Dovybavenie centra špičkovou prístrojovou infraštruktúrou je
zamerané na oblasti využitia energie
biomasy, solárnej energie, hydroenergetického potenciálu a pripojiteľnosti obnoviteľných zdrojov
elektrickej energie do elektrizačnej
sústavy SR. Veľmi dôležitou úlohou
nadstavbového projektu bude aj
zvýšenie spoločensko-hospodárskej
pridanej hodnoty centra excelentnosti
prostredníctvom využitia výsledkov
výskumu centra vo vzdelávaní. Personálny manažment centra sa bude
orientovať na disemináciu výsledkov
výskumu a vývoja centra pre odbornú
verejnosť, na networkingové aktivity
a prezentácie centra na Slovensku
a v zahraničí a tiež prípravou nových
výskumných projektov a projektových
zámerov centra.

STU a štrukturálne fondy
CEIPO
– Bezpečnosť a spoľahlivosť vodohospodárskych sústav

Problematika bezpečnosti a spoľahlivosti vodohospodárskych sústav
je v súčasných podmienkach meniacej
sa klímy a geopolitického rozloženia
síl vo svete vysoko aktuálna.
V tejto oblasti sa tak otvára široký
priestor na rozvoj a intenzívne využívanie progresívnych metód vedeckovýskumného bádania.
Cieľom predkladaného projektu je dobudovať existujúce centrum excelentnosti výkonnejšími IKT sieťami a moderným prístrojovým vybavením pre laboratóriá a terénny výskum. Strategicky sa rozšíria tiež aktivity o výskum a vývoj bezpečnosti
a spoľahlivosti vodohospodárskych
sústav a Slovenská republika získa
jedinečnú sieť kvalitných pracovísk
na európskej úrovni, ktorá dokáže
rozpracovať nadčasové výzvy v oblasti
ochrany bezpečnosti obyvateľstva
a zdrojov vody. Výsledky projektu budú využívať ako študenti a doktorandi,
tak aj pedagogickí a výskumní pracovníci.

Dňa 24. 6. 2009 sa uskutočnila prezentácia Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných
zdrojov energie v B klube na FEI
STU.
Za prítomnosti odbornej verejnosti
a médií zodpovedný riešiteľ projektu,
doc. Ľudovít Jelemenský, spoločne
s prorektorom STU prof. Františkom
Janíčkom, otvorili projekt prvého
centra excelentnosti na Slovensku.
Do projektu sú zapojené 4 fakulty
Slovenskej technickej univerzity,
konkrétne Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Strojnícka fakulta a Stavebná fakulta.
Prvoradou úlohou centra bude zo získaného balíka NFP v rámci OP VaV vybaviť jednotlivé laboratóriá špičkovou
prístrojovou technikou.
Tímy v tomto centre sa budú spolupodielať na riešení komplexnej proble-

Centrum excelentnosti
5-osového obrábania
- experimentálna báza
pre high-tech výskum

CE pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní
kovových a nekovových
materiálov

Projekt je zameraný na rozšírenie
a dobudovanie Centra excelentnosti
5-osového obrábania high-tech technológiami, nakoľko neustále rastie požiadavka praxe, a to najmä strojárskeho, leteckého a kozmického priemyslu,
vyrábať komplikovanejšie tvarovo zložitejšie výrobky. Prostredníctvom zariadení vysokorýchlostného obrábania
HSM (High Speed Machining), HSC
(High Speed Cutting) a multienergetickými technológiami 5-osového obrábania a jednotlivými aktivitami sa CE
5-osového obrábania zaradí medzi pracoviská s vybudovanou experimentálnou bázou pre high-tech výskum. Centrum bude mať možnosť realizovať základný výskum 5-osového obrábania
tvarovo zložitých súčiastok, vrátane
ich kontroly a merania a tiež bude mať
možnosť kontrolovať kvalitu rezných
kvapalín a procesy rezania. Poskytne
pre všetky stupne štúdia priestor
na vzdelávanie a vytvorí experimentálnu bázu pre doktorandov, výskumníkov
zo slovenských a zahraničných univerzít a z praxe.

Súčasťou tohto projektu sú aktivity,
ktoré sa zameriavajú na rozšírenie
prístrojovej základne existujúceho CE.
Prostredníctvom nich centrum získa
široké spektrum analytických možností
v oblasti merania a hodnotenia
termofyzikálnych vlastností materiálov.
Zároveň rozšíri svoje činnosti o špecifikáciu tepelných a deformačných charakteristík materiálov v podmienkach
extrémnych mechanických a tepelných
účinkov, štruktúrnu charakterizáciu
pomocou vysokorozlišovacej rtg.
difrakcie a sledovanie koróznych
procesov a účinkov rôznych koróznych
prostredí na konštrukčné materiály,
čo má perspektívne využitie pre mnohé oblasti priemyselnej praxe.
Súčasťou centra budú tiež zariadenia,
ktoré umožnia prípravu nových
vysokoodolných povrchových vrstiev
metódami PVD a PAVD a rôzne
špecifické postupy tepelného
spracovania.

matiky využitia obnoviteľných zdrojov
energie (OZE). Venovať sa budú predovšetkým dvom nosným témam –
biomase a slnečnej energii.

dňa 1. 6. 2009) sa rozšíri problematika výskumu o tretí zdroj –
hydropotenciál a jeho využitie
pre malé elektrárne.

Strategickým cieľom projektu je zvýšiť a skoordinovať excelentný výskumný potenciál STU v oblasti chemického
inžinierstva integráciou vedeckých tímov, ktoré sa zameriavajú na nové,
ekologicky prijateľné obnoviteľné zdroje energie.

Spýtali sme sa...

Budovanie centra umožní trvalo udržateľný rast, konkurencieschopnosť
a úspešnosť STU v rámci národného
a medzinárodného výskumu a 7. rámcového programu a ďalších iniciatívach
EÚ a posilní záujem malých a stredných podnikov o realizáciu výskumu
zameraného na inovatívnosť v oblasti
OZE.
Centrum bude zároveň poskytovať
svoje poradenské služby všetkým malým a stredným podnikateľom, ktorí
prejavia záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Nadstavbovým projektom Dobudovania Národného centra pre výskum
a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (projekt podaný v rámci výzvy
OPVaV-2009/4.1/02-SORO na Agentúru MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Ing. Adriany Mesárošovej
z Projektového strediska STU
na aktuálne dianie a na realizáciu jednotlivých aktivít
v zazmluvnených projektoch
Centier excelentnosti STU...
- K projektom centier excelentnosti,
ktoré sa v súčasnosti riešia na STU,
sa pripravujú podklady pre verejné
obstarávanie. Výsledky zverejníme
po ukončení výberových konaní.
- Jednotlivé projekty centier excelentnosti začali so svojimi prezentáciami, čím plnia požiadavky publicity
projektov.
- V rámci Dňa otvorených dverí
Agentúry Ministerstva školstva SR pre
štrukturálne fondy EÚ svoje ciele
a aktivity odprezentovalo Centrum
excelentnosti integrovanej
protipovodňovej ochrany
územia.
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Text: Lenka Lepičová, Technologické centrum AV ČR

PRAVIDLÁ FINANCOVANIA PROJEKTOV V 7. RP EÚ

Siedmy rámcový program EÚ
pre výskum a vývoj 2007 – 2013
(7. RP) má niekoľko špecifických
programov so zodpovedajúcimi
finančnými mechanizmami.
Objasníme si ich na dvoch špecifických programoch 7. RP – Spolupráca a Kapacity.
Pri nich sa vyskytujú nasledovné
typy projektov:
CP (Collaborative projects, Projekty
spolupráce),
CSA (Coordination and Support
Actions, Koordinačné a podporné
projekty),
NoE (Networks of Excellence, Siete
excelentnosti).
Finančným pravidlám akcie
Marie Curie sa nebudeme venovať.

Uznateľné náklady
Pri projektoch 7. RP Európska komisia (EK) poskytuje grant alebo príspevok Európskeho spoločenstva (ES)
účastníkovi projektu formou náhrady
uznateľných nákladov (reimbursement
of eligible costs). Sú to náklady vynaložené na projekt. Uznateľné náklady
(oprávnené náklady) sú skutočné náklady (nie sú ani odhadované, ani rozpočtované). Zanášajú sa do účtovnej
evidencie účastníka projektu (sú dohľadateľné a kontrolovateľné). Zároveň
sa vynakladajú v priebehu trvania projektu, resp. do 60-tich dní od skončenia projektu (ak ide o náklady, ktoré
súvisia s vypracovaním záverečných
správ). Náklady sa musia vynaložiť
v súlade s účtovnými a manažérskymi
zásadami organizácie. Môžu sa použiť
výhradne za účelom dosiahnutia cieľov
a očakávaných výsledkov projektu,
ktoré sú popísané v Annexe I Grantovej dohody Spoločenstva. Vynakladajú
sa v súlade so zásadami úspornosti,
účinnosti a efektivity a sú očistené
od neuznateľných nákladov. Za neuznateľné náklady EK považuje identifikovateľné nepriame dane – teda DPH
(pre všetky subjekty – platcov aj neplatcov), clo, platené úroky, rezervy
na možné budúce straty a výdaje, kurzové straty a náklady spojené s kapitálovým výnosom. Za neuznateľné náklady sa považujú náklady vykázané,
vzniknuté alebo uhradené v súvislosti
s iným projektom (ES) a akékoľvek dlhy s nimi spojené a náklady a nadmerné, ľahkomyseľné výdaje, ktoré
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nespĺňajú podmienky pre uznateľné
náklady.

(personnel costs),
- subdodávky (subcontracts),
- ostatné priame náklady (other direct
costs).

Príprava projektu 7. RP z hľadiska financií

Osobné náklady na zamestnancov,
ktorí pracujú priamo na projekte 7. RP,
tvoria podstatnú časť projektových
nákladov. EK sama nedefinuje, kto je
zamestnancom účastníka projektu, ale
odkazuje na národnú legislatívu.
Do osobných nákladov patria náklady,
ktoré zamestnávateľ povinne vynakladá na zamestnanca – t. j. hrubá mzda,
sociálne a zdravotné poistenie (tzv. odvody). Do nákladov je možné zahrnúť
aj príspevok do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a ďalšie náklady, ktoré
vyplývajú zo zákona. Do ročných osobných nákladov je možné zahrnúť aj
bežné odmeny, ktoré zodpovedajú
bežnej praxi organizácie. Na odmeňovanie zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných aktivít (projektov), neexistuje jednotný recept. Závisí to od nastavenia kritérií organizácie.
Vnútorný predpis by sa mal každopádne vzťahovať na všetky získané projekty (nielen na 7. RP). Má mať dlhodobý
charakter s praktikovaním u všetkých
zamestnancov, ktorí spĺňajú stanovené
kritériá. Zamestnanec môže pracovať
v rámci svojej celkovej pracovnej doby
na viacerých projektoch s rôznou kapacitou. EK prepláca iba skutočne odpracované a vykázané hodiny. Zamestnanec by si mal pravidelne zaznamenávať počet hodín, ktoré strávi na jednotlivých projektoch. Komisia odporúča
používať na tento účel časové výkazy
(time-sheets). V prípade, že zamestnanec pracuje na viacerých projektoch,
bude vo vyúčtovaní projektu 7. RP započítaný počet skutočne odpracovaných hodín na danom projekte tak,
ako to vyplýva z jeho časového výkazu.

Predpokladané uznateľné náklady
(priame a nepriame), ktoré vzniknú
v súvislosti s projektom 7. RP, sa plánujú v rámci rozpočtu projektu už
vo fáze podávania návrhu projektu.
Návrh projektu sa skladá z dvoch častí
– A, B. Časť A tvoria administratívne
formuláre. Rozpočet je súčasťou formuláru A3.1 a A3.2. Vo formulári A3.1
sa vypracovávajú rozpočty jednotlivých
partnerov projektu konzorcia. Formulár
obsahuje informácie o spôsobe vykazovania nepriamych nákladov, rozpočet činností, ktoré sú povolené v danom type projektu, tiež kategórie nákladov, príjmy projektu a požadovaný
príspevok ES. Formulár A3.2 obsahuje
súhrnný rozpočet, ktorý je súčtom
rozpočtov všetkých partnerov. Časť B
sa zaoberá tematickým zameraním
a cieľmi projektu. Obsahuje popis práce, rozdelenie úloh na partnerov,
štruktúru manažnentu a pod. Podrobnejšie sa tu rozpracováva rozpočet
z časti A a zdôvodňuje sa oprávnenosť
predpokladaných nákladov (hmotný
majetok, subdodávky, tretie strany
a pod.). Na rozpočtovej tabuľke formuláru A3.1 (obr. 1) vidíme, aké typy nákladov môžu vznikať pri realizácii projektu 7. RP. Objasníme si, aké musia
spĺňať podmienky, aby sa považovali
za uznateľné. Ďalej sa budeme venovať príjmom projektu a výpočtu maximálneho príspevku Spoločenstva pre
projekt 7. RP. Vo formulári A3 sa uvádzajú uznateľné náklady projektu priame a nepriame. Hranica medzi nimi niekedy nemusí byť jednoznačná.
Rozhodujúci je pre ne systém v organizácii. Pokiaľ organizácia bežne zaraďuje niektoré náklady do nepriamych
nákladov, mala by tak urobiť aj pri projektoch 7. RP. Nie je možné, aby sa jeden náklad súčasne vykazoval ako
priamy a aj ako nepriamy.

Priame náklady (direct costs)
Priame náklady sú také uznateľné
náklady, ktoré je možno jednoznačne
priradiť k projektu. Spravidla sa rozdeľujú do nasledujúcich odporúčaných
kategórií – riadky Formulára 3.1:
- osobné náklady na zamestnancov,
ktorí pracujú priamo na projekte

Subdodávka je služba, ktorú poskytuje tretia strana za komerčných podmienok (tzv. „na faktúru“, keď subdodávateľ môže mať zisk). Musí sa týkať
časti projektovej úlohy, ktorú nemôže
vykonať sám účastník a ani iný partner
projektu. Subdodávky by sa nemali týkať hlavnej náplne projektu (samotného výskumu), ale pomocných úloh
(napr. laboratórne analýzy, tvorba web
stránky, elektronický zber dát). Komisia nestanovuje maximálnu možnú
výšku rozpočtu pre subdodávky. Všetko záleží na povahe projektu a subkontrahovanej službe. Využitie subdodávky (resp. práce, ktorá bude subkontra-
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hovaná) sa plánuje už v návrhu projektu a následne sa vsúva do Grantovej dohody (Annex I). Výnimkou z tohoto pravidla sú tzv. drobné podporné
služby (tzv. minor supporting services), ako napr. tlač brožúry či cateringové služby, ktoré nemusia byť identifikované v Annexe I.
Akákoľvek subdodávka, ktorá sa vykazuje ako uznateľný náklad projektu,
podlieha výberovému konaniu (v súlade s národnou legislatívou) a musí
sa udeliť tej ponuke, ktorá poskytuje
najlepší pomer medzi cenou a kvalitou.
Subdodávky sú priamy uznateľný
náklad projektu. Účastník ich musí
odpočítať od ostatných priamych nákladov v prípade, že vypočítava
nepriame náklady formou pevnej
sadzby.
Medzi ostatné priame náklady
patria cestovné náhrady (travel and
subsistence costs), dlhodobý majetok
(durable equipment), spotrebný materiál (consumables) a iné priame náklady (other costs).
Cestovné náhrady (doprava, ubytovanie, stravné, vreckové) sa riadi
pravidlami danej krajiny (neexistuje
európsky predpis). Účastníci projektu
7. RP z rôznych krajín budú mať odlišnú výšku cestovných náhrad.
Pokiaľ sa cestovné náhrady vyplácajú
formou stanovených paušálnych
čiastok (ako napr. stravné),
uznateľným nákladom je paušálna
čiastka, a nie „skutočné náklady“ (nie
účtenky z reštaurácie, ale vyplatené
stravné).
Definícia dlhodobého majetku
vychádza z národnej legislatívy účastníka (zákon o účtovníctve). V prípade
dlhodobého majetku, ktorý sa využíva
v projekte 7. RP, je uznateľným nákladom účtovný odpis (nie jeho obstarávacia cena) počas používania majetku v projekte (pokiaľ sa majetok stále
odpisuje). Počíta sa iba s adekvátnym
dielom odpisov, ktorý sa stanovil podľa využitia kapacity majetku na projekte (najlepšie doložiť napríklad laboratórnym denníkom). Konkrétny spôsob
výpočtu výšky odpisu závisí od praxe
organizácie a od národnej legislatívy.

Nepriame náklady
Pod nepriamymi (režijnými) nákladmi (indirect costs, overheads) sa rozumejú uznateľné náklady, ktoré nie je

možné priamo priradiť danému projektu, ale môžu sa identifikovať a doložiť
účtovným systémom organizácie ako
vzniknuté v priamej súvislosti s priamymi uznateľnými nákladmi projektu.
Nepriame náklady obsahujú náklady
na vedenie organizácie a náklady podporných jednotiek (oddelenie ekonomické, personálne, administratívne,
právne, správa budov, knižnica, správca siete a pod.). V 7. RP sa nepriame
náklady môžu určiť podľa niektorej
z nasledovných metód:
- Skutočné nepriame náklady
(Real/Actual indirect costs)/ Zjednodušená metóda (Simplified method),
- Pevná sazba pre nepriame náklady
- Základná sadzba (Standard flat rate)
vo výške 20 % priamych uznateľných
nákladov (očistených od nákladov
na subdodávky),
- Špeciálna prechodná sadzba (Special transition flat rate) vo výške 60 %
priamych uznateľných nákladov (očistených od nákladov na subdodávky).
Každý účastník môže na krytie nepriamych uznateľných nákladov zvoliť
pevnú sadzbu vo výške 20 % z priamych uznateľných nákladov. Táto možnosť sa otvára všetkým subjektom
bez ohľadu na právnu formu a systém
analytického účtovníctva. Subjekty,
ktoré už majú potrebné metodiky
na vykazovanie úplných nepriamych
nákladov projektu (tzv. full cost),
môžu ju uplatňovať aj pre projekty
7. RP a vykazovať skutočné nepriame
náklady. Uvedený variant sa preferuje
Európskou komisiou. EK si je ale
vedomá, že nie všetky inštitúcie majú
vytvorené potrebné metodiky. Preto
umožňuje (predovšetkým subjektom,
ktoré v 6. RP používali AC model)
využíť prechodnú pevnú sadzbu. Táto
sadzba vo výške 60 % celkových
priamych uznateľných nákladov sa
využíva v projektoch, ktoré obsahujú
činnosti výskumu u neziskových
verejných subjektov, inštitúciách
stredného a vysokoškolského vzdelávania, neziskových výskumných
organizáciách a malých a stredných
podnikoch (MSP), ktoré nie sú schopné
nedostatočným analytickým systémom
stanoviť svoje skutočné nepriame náklady na konkrétny projekt. Podstatné
je, že všetky oddelenia (napr. ústavy,
katedry, fakulty), ktoré sú súčasťou
jedného právneho subjektu (univerzity), musia používať rovnakú metódu
kalkulácie nákladov vo všetkých projektoch 7. RP.

Príjmy projektu
Jednou zo základných podmienok
7. RP je neziskovosť projektu. Pri stanovení výšky finančného príspevku
Spoločenstvo berie do úvahy nielen
uznateľné náklady, ale aj priame príjmy projektu (tzv. „receipts of the
project“ definované v článku II.17
Grantovej dohody). Príjmami projektu
sa rozumejú finančné alebo vecné
príspevky, ktoré sa poskytli bezplatne
na projekt 7. RP od tretej strany (napr.
sponzorský dar), či akýkoľvek príjem,
ktorý vznikol z projektu (napr. predaj
aktív nakúpených z projektu, výber
poplatkov za usporiadanú konferenciu
v rámci projektu). Pravidlom je, že
výška príspevku ES, ktorý sa spočíta
s príjmami projektu, nesmie presiahnuť celkové uznateľné náklady projektu. Platí to osobitne aj pre každého
účastníka.

Maximálny príspevok Spoločenstva
Príspevok Spoločenstva (grant) sa
zakladá na princípe spolufinancovania.
Komisia hradí účastníkom projektu iba
určitú časť z celkových uznateľných
nákladov projektu (obr. 2). Maximálny
príspevok ES závisí od typu projektu
(režim financovania, funding scheme),
činností v projekte (activities) a od
typu účastníka (status of organisation). Vypočíta sa ako súčet príspevkov
pre jednotlivých partnerov. U každého
partnera sa vypočíta maximálny príspevok ako súčet príspevkov na jednotlivé činnosti. Získame ho ako určité
percento (podľa predchádzajúcej
tabuľky) z celkových (teda priamych
a nepriamych) uznateľných nákladov
na jednotlivé činnosti.

Realizácia projektu 7. RP
z hľadiska financií
Pokiaľ by sa projekt na základe
hodnotenia nezávislými hodnotiteľmi
vybral zo zdrojov 7. RP na financovanie, nastáva vyjednávanie o konkrétnych podmienkach poskytnutia grantu
– tzv. negociačné jednania medzi
koordinátorom (zastupujúcim všetkých
partnerov projektu na základe konzorciálnej zmluvy) a Komisiou. Výsledkom
týchto jednaní je podpis Grantovej
dohody (GA), ktorej súčasťou je tiež
konečná výška príspevku Spoločenstva. Prv ako sa podpíše Grantová
dohoda s EK, overí sa existencia
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7. rámcový program

a právny status účastníkov (pokiaľ už
nie sú informácie uložené v Unique
Registration Facility). V niektorých prípadoch sa overuje aj finančná kapacita
účastníkov.
V priebehu realizácie projektu dochádza k peňažným tokom (cash flow)
od Komisie na účet koordinátora.
Súhrnne predstavujú príspevok Spoločenstva. Realizujú sa prostredníctvom
zálohovej platby, priebežných platieb
a záverečnej platby. Obdržané prostriedky koordinátor rozdeľuje ostatným
účastníkom v súlade s ustanoveniami
v Grantovej dohode a Konzorciálnej
zmluve. Účelom zálohovej platby je
umožniť účastníkovi, aby mal pozitívny
cash flow v priebehu trvania projektu.
Existuje iba jedna zálohová platba
(predfinancovanie), ktorú poskytne
Komisia na účet koordinátora najneskôr do 45 dní od okamžiku, kedy
vstúpi do platnosti Grantová dohoda.
Výška zálohovej platby sa určí počas
negociácie medzi EK a koordinátorom.
Všeobecné pravidlo hovorí, že výška
zálohovej platby by mala byť pre projekty s viac ako dvomi vykazovanými
obdobiami cca 160 % priemerného
príspevku ES na jedno obdobie.
Pre projekty s dvoma alebo menej
vykazovanými obdobiami medzi 60 až
80 % celkového príspevku ES. Na konci každého vykazovaného obdobia zasiela koordinátor Európskej komisii
správy o priebehu riešenia projektu.
Náklady a príjmy projektu sa periodicky vykazujú vo Formulári C (tzv. finančný výkaz). Komisia vyhodnotí
a schváli správy a deliverables projektu. Do 105 dní od ich prijatia vyplatí
konzorciu zodpovedajúcu čiastku. Výška priebežnej platby závisí na výške
uznateľných nákladov, ktoré vynaložili
účastníci na projekt v relevantnom vykazovanom období a na výške maximálneho príspevku ES (limity max.
príspevku sú dané EK vo finančných
pravidlách 7. RP). Celková výška priebežných platieb sa spočíta so zálohovou platbou a obmedzí sa do výšky
90 % maximálneho príspevku ES.
Po úspešnej realizácii projektu nasleduje finálna platba. Poukáže sa na účet
koordinátora Komisiou potom, ako Komisia schváli záverečnú správu. Finálna platba sa skladá z príslušnej časti
vyúčtovaných a schválených nákladov
za posledné vykazované obdobie
so všetkými potrebnými vyrovnaniami.
Komisia uvoľní čiastku, ktorá je
viazaná v garančnom fonde
a zádržné vo výške 10 %.
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Detailné informácie o finančnom
riadení projektov 7. RP môžete získať
v brožúre, ktorú vydalo
Technologické centrum AV ČR

„Pravidla financování projektů
7. RP (pro specifické programy
Spolupráce a Kapacity)“.

Brožúra je dostupná aj v pdf formáte
na stránke:

http://www.tc.cz/dokums_raw/
pravidla-financovani-projektu-7rp_1199885886.pdf

aktuálne výzvy

BALÍK VÝZIEV 7. RP EÚ NA ROK 2010

- Health / 6 Open calls
- Alternative Testing Strategies
(2010-02-03)
- ERA-NET Call 2010 (2010-01-19)
- FP7-AFRICA-2010 (2010-01-14)
- HEALTH-2010-single-stage (2009-11-19)
- HEALTH-2010-two-stage (2009-10-29)
- INFLUENZA-2010 (2009-10-29)
- Food, Agriculture and Fisheries,
and Biotechnology / 5 Open calls
- ERA-NET Call 2010 (2010-01-19)
- FP7-AFRICA-2010 (2010-01-14)
- KBBE 2010: general call for proposals
(2010-01-14)
- The ocean of tomorrow (2010-01-14)
- INFLUENZA-2010 (2009-10-29)
- Information and Communication
Technologies / 5 Open calls
- FET Open scheme (2011-05-24)
- "ICT for Green Cars"-2010
(2009-11-03)
- Cross-Thematic Call: Energy-efficient
Buildings (2009-11-03)
- Cross-Thematic Call "Factories of the
Future" (2009-11-03)
- ICT Call 5 (2009-10-26)
- Nanosciences, Nanotechnologies,
Materials and new Production
Technologies / 10 Open calls
- Theme 4 – NMP - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production
Technologies – CSAs (2010-02-02)
- ERA-NET Call 2010 (2010-01-19)
- Sustainable automotive electrochemical
storage (2010-01-14)
- Theme 4 – NMP - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production
Technologies – EU-MEXICO (2009-12-15)
- Theme 4 – NMP - Nanosciences, Nano-

Špecifický program KAPACITY
- Activities of International
Cooperation / 4 Open calls
- Bi-regional coordination of S&T
cooperation including priority setting and
definition of S&T cooperation policies –
Activity INCO-NET (2010-01-19)
- Bilateral coordination for the
enhancement and development of S&T
Partnerships – Activity BILAT (2010-01-19)
- Supporting the coordination of national
and regional policies and activities of Member States and Associated Countries in the
field of international cooperation – Activity
ERA-NET (2010-01-19)

technologies, Materials and new Production
Technologies – LARGE 2010 (2009-12-08)
- Theme 4 – NMP - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production
Technologies - SMALL 2010 (2009-12-08)
- Theme 4 – NMP - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production
Technologies - SMEs (2009-12-08)
- Theme 4 – NMP - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production
Technologies – EU-United States
(2009-11-30)
- Cross-Thematic Call: Energy-efficient
Buildings (2009-11-03)
- Cross-Thematic Call "Factories of the
Future" (2009-11-03)
- Energy / 7 Open calls
- FP7-ENERGY-2010-2 (2010-03-04)
- Sustainable automotive electrochemical
storage (2010-01-14)
- The ocean of tomorrow (2010-01-14)
- ENERGY-EU India Coordinated Call (200911-30)
- Cross-Thematic Call: Energy-efficient
Buildings (2009-11-03)
- Energy Call Part 1 (2009-10-15)
- Energy FET Call (2009-10-15)
- Environment (including Climate
Change) / 6 Open calls
- ERA-NET Call 2010 (2010-01-19)
- Sustainable automotive electrochemical
storage (2010-01-14)
- FP7-AFRICA-2010 (2010-01-14)
- The ocean of tomorrow (2010-01-14)
- FP7-ENV-2010 (2010-01-05)
- Cross-Thematic Call: Energy-efficient
Buildings (2009-11-03)
- Transport (including Aeronautics) /
9 Open calls
- ERA-NET Call 2010 (2010-01-19)
- Sustainable automotive electrochemical

storage (2010-01-14)
- FP7 - AERONAUTICS and AIR TRANSPORT
(AAT) - 2010 - RTD-1 (2010-01-14)
- FP7 - AERONAUTICS and AIR TRANSPORT
(AAT) - 2010 - RTD-CHINA (2010-01-14)
- FP7 - AERONAUTICS and AIR TRANSPORT
(AAT) - 2010 - RTD-RUSSIA (2010-01-14)
- The ocean of tomorrow (2010-01-14)
- Sustainable Surface Transport (Including
European Green Cars Initiative)
(2010-01-14)
- FP7-TRANSPORT (TPT)-2010-RTD-1
(2010-01-14)
- FP7-TRANSPORT-2010-TREN-1
(2010-01-14)
- Socio-economic sciences and
Humanities / 5 Open calls
- FP7-SSH-2010-Collaborative projects
(large scale integrating research projects)
(2010-02-02)
- FP7-SSH-2010-Collaborative projects
(small or medium scale focused research
projects) (2010-02-02)
- FP7-SSH-2010-Collaborative projects
(small or medium scale focused research
projects) for specific cooperation actions
dedicated to international cooperation CPFP-SICA (2010-02-02)
- The ocean of tomorrow (2010-01-14)
- FP7-SSH-2010-Coordination and support
actions (2009-12-15)
- Space / 1 Open call
- Space Call 3 (2009-12-08)
- Security / 1 Open call
- Security Research 2010 (2009-11-26)
- General Activities / 1 Open call
- ERA-NET Call 2010 (2010-01-19)
- Joint Technology Initiatives (Annex
IV-SP1) / 1 Open call
- FCH JU Call for Proposals 2009 Part 1
(2009-10-15)

- Integrating Europe's neighbours into the
ERA - ERA-WIDE activity (2010-01-19)
- Research Infrastructures / 2 Open
calls
- Call 6: FP7-INFRASTRUCTURES-2010-1
(2009-12-03)
- Research Infrastructures Call 7
(2009-11-24)
- Research for the benefit of SMEs / 1
Open call
- Research for SMEs (2009-12-03)
- Regions of Knowledge / 1 Open call
- Transnational cooperation of regional
research-driven clusters (2010-01-14)
- Research Potential / 2 Open calls
- Unlocking and developing the Research

Potential of research entities established
in the EU´s Convergence Regions and Outermost regions (2009-12-17)
- Research Potential in the Western Balkan
Countries (2009-10-15)
- Science in Society / 4 Open calls
- FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-NCP
(2010-04-29)
- FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1
(2010-01-21)
- FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-CAREERS
(2010-01-21)
- The role of universities in the process
towards a knowledge-based society (200912-02)

Špecifický program ĽUDIA

Špecifický program MYŠLIENKY

- 1 výzva Marie Curie
Reintegration Grants (RG)

- 3 výzvy na Starting Grants
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Pri jednotlivých výzvach sme do zátvoriek uviedli termíny na podávanie projektov.
Bližšie informácie o výzvach nájdete na stránke: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Špecifický program SPOLUPRÁCA

Text: spracovala Ing. Mgr. Mária Búciová

Koncom júla vyhlásila Európska komisia balík výziev na podávanie
projektov do 7. rámcového programu pre VaV na rok 2010.

27

aktuálne výzvy

PROGRAMY PUBLIC PRIVATE
PARTNERSHIP VO VÝSKUME (PPPs)

Pre PPP projekty EK vybrala v spolupráci a na podnet ETP - MANUFUTURE1),
ECTP2), ERTRAC3) a EpoSS4) tie oblasti, ktoré
na seba viažu najviac pracovných miest,
tvorby HDP a spotreby energie v EÚ – čiže
priemyselnú výrobu, stavebníctvo
a automobilovú dopravu.
- Priemyselná výroba tvorí viac ako
6500 mld. € HDP EÚ (~20%), ~1500 mld. €
DPH a poskytuje 30 mil. pracovných miest
(~18%) vo viac ako 25 rôznych sektoroch,
prevažne v MSP.
- Stavebná výroba utvára ~10% HDP EÚ
a zamestnáva 32 mil. ľudí. Z asi 2,7 mil.
podnikov v stavebníctve v EÚ je 95% MSP. Z
celkovej spotreby energie EÚ odoberá
160 mil. budov približne 40%. Produkuje
36% CO2 a 22% celkového odpadu EÚ.
- Doprava (cestná) prispieva ~11% k HDP
EÚ. Zamestnáva priamo 2,3 mil. a nepriamo 12 mil. ľudí. Tvorí 33 mld. € exportu EÚ.
Produkuje 19% skleníkových plynov.
Podiel na produkcii CO2 dosahuje 28%
a stále rastie.
Práve inovácie v týchto odvetviach, ktoré
postihla kríza, môžu v budúcnosti významne
prispieť k zníženiu spotreby energie, produkcie CO2, tvorbe nových pracovných príležitostí a posunúť Európu smerom k ekologickej a znalostnej ekonomike a trvalo udržateľnému rastu.
Janez Potočnik, komisár pre vedu
a výskum, povedal: “Dnešné premyslené
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a cielené investície do výskumu a inovácií
sú receptom na zajtrajší úspech. V hre sú
trvalo udržateľný rast a vedúca pozícia EÚ
na globálnej scéne. Spoločným postupom
to môžeme dokázať. Nie je čas na krátenie
investícií do výskumu.”
Pre PPP projekty sú stanovené tri témy:
- Továrne budúcnosti (Factories of Future)
- spoločná výzva tém NMP a IKT5) 7. RP
s celkovým rozpočtom pre R&D 1,2 mld. €,
- Energeticky úsporné budovy (Energyefficient Buildings) - spoločná výzva tém
NMP, ENERGY, IKT a ENV 7. RP s celkovým
rozpočtom pre R&D 1 mld. €,
- Zelené autá (Green Cars) - spoločná výzva tém TRANSPORT, NMP, ENERGY, IKT
a ENV 7. RP s celkovým rozpočtom 5 mld. €
(z toho 1 mld. € pre R&D).
Uvedené sumy sú celkové predpokladané
náklady pre R&D aktivity - nenávratný príspevok od EK na úrovni 50% nákladov
na R&D a prípevok od priemyselných partnerov. Na rok 2010 príspevok od EK na PPP
projekty bude vo výške 268 mil. €.
Priority jednotlivých tém PPP projektov
“Továrne budúcnosti" (FoF):
- podpora vývoja nových adaptívnych technológií typu "plug-and-produce",
- riešenie logistiky pre malosériovú výrobu,
- vývoj nových riadiacich inteligentných výrobných a kontrolných systémov s implementáciou mikro- a nanotechnológií pre výrobu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou,
pri súčasnom znížení energetickej a materiálovej náročnosti,
- IKT pre výrobu s nízkou záťažou životného prostredia.
"Energeticky úsporné budovy" (EeB):
- vývoj nových akostných izolačných materiálov aj s využitím nanotechnológií a nanomateriálov,
- nové technológie pre zvýšenie energetickej
efektívnosti na vyššej úrovni (obytná štvrť,
okres a pod.) spolu so zlepšením kvality života,
- hľadanie a vývoj metód na zvýšenie energetickej efektívnosti historických (starších)
budov,
- vývoj nových kontrolných a riadiacich kontrolných systémov pre energetické riadenie
budov a využitie obnoviteľných zdrojov

A na koniec opäť komisár Potočnik:
„Dnes je jasné, že investície do R&D nie sú
luxusom, keď časy sú ľahké, ale sú nevyhnutnosťou, keď časy sú ťažké. Dnešné pohotové a premyslené investície Európy do strategických sektorov vytvoria zajtra nové pracovné miesta a zabezpečia trvalo udržateľný
rast. Pomocou tejto inovatívnej spolupráce
EK a priemysel spájajú sily na podporu vývoja čistých technológií tak, aby sa Európa
stala lídrom v tejto oblasti. Rýchle zverejnenie výziev PPP ukazuje našu schopnosť
spoločne rýchlo reagovať na požiadavky
EERP v oblasti výskumu“.
(Alebo ako sa hovorí na Slovensku:
„...kto rýchlo dáva, dvakrát dáva...“)

3)

ETP – European Technology Platforms: 1) Future Manufacturing Technologies; 2) European Construction Technology Platform;
European Road Transport Research Advisory Council; 4) European Technology Platform on Smart System Integration;
5)
Informačné a komunikačné technológie

Text: RNDr. Dušan Janičkovič, SAV

Na prekonanie súčasnej hospodárskej
krízy je potrebné použiť všetky jestvujúce
a aj nové nástroje. Je to jeden z dôvodov,
prečo Európska únia schválila v decembri 2008 “European Economic Recovery
Plan” (EERP) na obdobie 2010 až 2013.
Jeho súčasťou sú nové prístupy a nástroje
na podporu vedy a výskumu v Európe
– PPP projekty.
Zmyslom tejto aktivity je skombinovať
krátkodobé ekonomické a fiškálne opatrenia
EERP s dlhodobými opatreniami a investíciami do výskumu. Cieľom je vybudovať základ pre vyššiu konkurencieschopnosť EÚ
v období po kríze. EK chce pomôcť priemyslu sústrediť kritický objem zdrojov na dlhodobé R&D projekty, aj keď v súčasnosti vládne silné pokušenie myslieť i konať s krátkodobým výhľadom.

energie,
- podpora programu zatepľovania budov.
"Zelené autá" (GC):
- podpora elektrifikácie cestnej a mestskej
dopravy (nové energetické nosiče, batérie,
vývoj hybridných pohonov, riadiacich a kontrolných mechanizmov, výstavba nutnej infraštruktúry),
- zvýšenie energetickej účinnosti vozidiel
(s dôrazom na motory s vnútorným spaľovaním a znižovanie valivého odporu),
- zdokonalenie logistiky a riadenia dopravy.
Súčasťou všetkých troch PPP projektov sú
aj koordinačné, podporné a demonštračné
aktivity, podpora transferu technológií a poznatkov. Na implementáciu PPP projektov sa
budú využívať existujúce nástroje 7. RP
pre R&D. Dôležitým prvkom je zahrnutie
priemyslu priamo do prípravy Strategickej
výskumnej agendy (cez ETP), a to v dlhodobom horizonte. Vedúca úloha priemyslu,
vrátane SMEs, v procese definovania strategických priorít a výskumných cieľov zaručuje, že R&D aktivity odrážajú priamo potreby
hospodárstva. Ak však má mať táto novinka
vo výskumných programoch v rámci EERP
zmysel, je potrebná jej rýchla implementácia. Projekty sa budú posudzovať v 1 kole.
Úspešný projekt musí získať v jednotlivých
častiach nasledovný min. počet bodov:
S&T 3/5, Dopad 3/5, Implementácia 3/5
a v celkovom hodnotení 10/15 bodov.
Prvá výzva na podávanie PPP projektov bola uverejnená 30. 7. 2009 na stránke
http://cordis.europa.eu/fp7/. Jej uzávierka bude 3. 11. 2009 pre FoF a EeB.
Pre GC to bude 14. 1. 2010. Návrhy sa budú vyhodnocovať pred Vianocami. EK očakáva podpisovanie prvých kontraktov už
v apríli 2010.
Na financovanie aktivít v rámci PPP projektov je možné využiť: nástroje 7. RP,
zdroje Európskej Investičnej Banky (EIB,
www.eib.org) a prostriedky Risk-Sharing
Finance Facility, RSFF, http://ec.europa.eu/
invest-in-research/funding/funding02_en.htm
Prostriedky RSFF slúžia ako doplnok
k prostriedkom na riešenie projektu 7. RP.
Ide o výhodné pôžičky so strednou až dlhou
dobou splácania. Poskytujú sa do výšky až
50% oprávnených nákladov. Sú k dispozícii
pre MSP, výskumné ústavy, univerzity
a pre podporovateľov výskumnej infraštruktúry. Môžu sa použiť na základný výskum,
štúdie uskutočniteľnosti a na priemyselný
výskum. Z pôžičky sa dá financovať vybudovanie továrne, kúpa jej zariadenia, mzdy,
ochrana autorských práv atď. Minimálna suma je 7,5 mil €, ale EIB ju môže poukázať
komerčnej banke so sídlom v krajine EÚ a tá
ju môže rozložiť na niekoľko menších pôžičiek. Do konca roku 2013 EIB rezervuje
na RSFF pôžičky pre PPP projekty 4 mld €.
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