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KoKoššice ice –– potencipotenciáál pre rozvoj vedy a l pre rozvoj vedy a 
výskumuvýskumu

-- dobrdobráá dopravndopravnáá dostupnosdostupnosťť

-- 3 univerzity3 univerzity

-- výskumnvýskumnéé úústavy SAVstavy SAV

-- kvalitný potencikvalitný potenciáál odbornl odbornííkovkov



SektorovSektorovéé rozlorozložženie zamestnancov enie zamestnancov 
výskumu a vývojavýskumu a vývoja

Zdroj: Ministerstvo školstva, OP Výskum a vývoj 
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Priemerný vek prPriemerný vek príístrojov a zariadenstrojov a zariadeníí
výskumu a vývojavýskumu a vývoja

Zdroj: Štatistický prieskum MŠ SR, december 2005 
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PerspektPerspektíívne odvetvia v Kovne odvetvia v Koššickom krajiickom kraji

-- informainformaččnnéé technoltechnolóógiegie

-- biotechnolbiotechnolóógiegie

-- progresprogresíívne materivne materiáályly

-- obnoviteobnoviteľľnnéé zdroje energiezdroje energie

-- sluslužžbyby



Centrum obnoviteCentrum obnoviteľľných zdrojov ných zdrojov 
energie (TU Koenergie (TU Koššice)ice)

-- vývoj a navrhovanie nových vlastných unikvývoj a navrhovanie nových vlastných unikáátnych tnych 
technoltechnolóógigiíí, postupov pri z, postupov pri zíískavanskavaníí a spracovana spracovaníí OZEOZE

-- projekty zameranprojekty zameranéé na na úúsporu energisporu energiíí a znia znižžovanie zovanie zááťťaažžíí
na na žživotnivotnéé prostredieprostredie

-- laboratlaboratóórium slnerium slneččnej, veternej a geotermnej, veternej a geotermáálnej energie, lnej energie, 
biomasy, vodbiomasy, vodííkových technolkových technolóógigiíí

-- skladovanie elektrickej energie (supravodivý magnet)skladovanie elektrickej energie (supravodivý magnet)

-- informainformaččnnéé centrumcentrum



SlovenskSlovenskéé centrum regeneracentrum regeneraččnej nej 
medicmedicííny a výskumu kmeny a výskumu kmeňňovej bunky  ovej bunky  

(UPJ(UPJŠŠ, , FakultnFakultnáá n. L. n. L. PasteuraPasteura))

-- vedeckovedecko--výskumnvýskumnáá ččasasťť

-- bunkovo produkbunkovo produkččnnáá ččasasťť

-- chirurgickchirurgickáá ččasasťť

-- rehabilitarehabilitaččnnáá ččasasťť

-- rekondirekondiččnnáá ččasasťť

Produkcia tkanivových a bunkových transplantProdukcia tkanivových a bunkových transplantáátov a klinika tov a klinika 
regeneraregeneraččnej medicnej medicíínyny



Centrum progresCentrum progresíívnych materivnych materiáálov  lov  
(SAV, TU Ko(SAV, TU Koššice, UPJice, UPJŠŠ))

energetika

doprava

životné
prostredie

informačné
technológie

zdravotníctvo

iné

vývoj nových materivývoj nových materiáálov:lov:

s vys vyššššou ou žživotnosivotnosťťouou
s vys vyššššou spoou spoľľahlivosahlivosťťouou

na znina znižžovanie spotreby energieovanie spotreby energie
na znina znižžovanie zneovanie zneččistenia istenia 

žživotnivotnéého prostrediaho prostredia

AplikAplikáácia bezodpadových cia bezodpadových 
technoltechnolóógigiíí, , nanonano--materimateriáályly a a 

nanonano--technoltechnolóógiegie



PrePreččo budovao budovaťť vedeckovedecko--technologický technologický 
park v Kopark v Koššiciachiciach

sluslužžbyby

priemyselpriemysel

výskumvýskum

vzdelvzdeláávanievanie
VTPVTP



InInšštittitúúcie pre spoluprcie pre spolupráácucu
s ktorými MSP spolupracujs ktorými MSP spolupracujúú ̸̸ chceli by spolupracovachceli by spolupracovaťť pri pri 

inovinováácii svojich produktov a technolcii svojich produktov a technolóógigiíí

Zdroj: Ekonomická fakulta, TU Košice 

55,45%

76,47%

37,25%
52,08%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Univerzity a ich
fakulty

Spol. zaob. sa
technológiami a
inžinierstvom

Spol. zaob. sa
obch., právnymi

a ekonom.
aktivitami

Výskumné
inštitúcie



Technologický inkubTechnologický inkubáátortor
ppodpora zakladania nových firiemodpora zakladania nových firiem

-- prispôsobený prenprispôsobený prenáájom priestorovjom priestorov

-- sluslužžby poradcu (finanby poradcu (finanččnnéé, pr, práávne poradenstvo)vne poradenstvo)

-- transfer technoltransfer technolóógigiíí

-- komercializkomercializáácia výsledkov výskumucia výsledkov výskumu



MoMožžnnéé prpríínosy vedeckonosy vedecko--
technologicktechnologickéého parku v Koho parku v Koššiciachiciach

-- nanašštartovanie vedeckotartovanie vedecko--technologických inovtechnologických inovááciciíí

-- zvýzvýššenie konkurencieschopnostienie konkurencieschopnosti

-- hospodhospodáársky rastrsky rast

-- tvorba nových kvalitných a stabilných pracovných miesttvorba nových kvalitných a stabilných pracovných miest

-- zvýzvýššenie enie žživotnej ivotnej úúrovni obrovni obččanovanov

-- medzinmedzináárodnrodnáá spoluprspoluprááca v oblasti inovaca v oblasti inovaččnnéého rozvojaho rozvoja



OperaOperaččný program Výskum a vývojný program Výskum a vývoj
(M(MŠŠ SR)SR)

PrioritnPrioritnáá osos čč. 2 . 2 –– Podpora výskumu a vývojaPodpora výskumu a vývoja

Opatrenie Opatrenie čč. 1.2.2 . 1.2.2 –– Prenos poznatkov aPrenos poznatkov a technoltechnolóógigiíí zzíískaných skaných 
výskumom avýskumom a vývojom do praxevývojom do praxe

OprOpráávnenvnenéé výdavky: výdavky: 

-- RRekonekonšštrukcitrukciaa, , úúpravpravaa aa obnovobnovaa budov vbudov v ssúúvislosti vislosti 
ss nnáákupom nových technolkupom nových technolóógigiíí, zariaden, zariadeníí;;

-- Výstavba, rozVýstavba, rozšíšírenie, rekonrenie, rekonšštrukcia atrukcia a obnova budov obnova budov 
priamo spojenpriamo spojenáá ss projektom projektom VTPVTP, technologických centier;, technologických centier;

-- SSpracovanpracovanieie projektovej dokumentprojektovej dokumentááciecie..



PrPrííklady vedeckoklady vedecko--technologických technologických 
parkov v parkov v ČČeskej republikeeskej republike

Od roku 2000 do 2007 poOd roku 2000 do 2007 poččet firiem naret firiem naráástol stol 
z 1 na 25 a poz 1 na 25 a poččet zamestnancov z 15 na 680et zamestnancov z 15 na 680

Ostrava



PrPrííklady vedeckoklady vedecko--technologických technologických 
parkov v parkov v ČČeskej republikeeskej republike

Brno -- spolospoloččnnáá investinvestíícia mesta cia mesta 
a britskej nadna britskej nadnáárodnej rodnej 
spolospoloččnostinosti

-- pozemok: 60 Hapozemok: 60 Ha

-- priestory:190 000 mpriestory:190 000 m22

-- 16 spolo16 spoloččnostnostíí

Zdroj: Technologický Park Brno, a.s. 



BývalBývaláá tabakovtabakováá tovtováárereňň v Kov Koššiciachiciach

Celková užitočná
plocha: 21 365 m2



Ďakujem za pozornosť.ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť..


