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Akcelerácia inovačného podnikania
Model formovania Poslanie a cieľ UVP TECHNICOM

Poslaním UVP TECHNICOM je vytvárať na TUKE ekosystém akcelerácie technologického 
transferu, inovácií a podpory podnikania, vytvárať priestor pre podporu realizácie ap-
likovaného výskumu a vývoja, zabezpečovať transfer výsledkov výskumu a vývoja do 
hospodárskej a spoločenskej praxe a podporovať vznik a rozvoj podnikov, ktoré 
využívajú výsledky výskumu a vývoja pre svoje inovatívne produkty, tovary a služby 
alebo samy vykonávajú výskum a vývoj. 

Cieľom je poskytnúť inkubačné prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu 
pre vznik a rozvoj malých a stredných hi-tech firiem, resp. startup a spin-off firiem.

www.uvptechnicom.sk
www.inkubatortuke.sk
www.startupcentrum.sk

Nemcovej 5
042 00 Košice

Facebook.com/StartupCentrumTUKE
Twitter @StartupsTUKE

uvptechnicom@uvptechnicom.sk +421 55 602 2039
+421 55 602 2010

 > Odborné poradenstvo, vzdelávacie a právne služby v oblasti ochrany 
    a komercializácie duševného vlastníctva
 > Podpora riadenia a správy práv duševného vlastníctva vrátane 
    koordinácie postupov pri tvorbe, ochrane a využívaní duševného 
    vlastníctva

Ochrana duševného vlastníctva

> Služby v oblasti manažmentu a administrácie projektových aktivít
> Riadenie a koordinácia projektových zákaziek, podpora aktivít 
   zameraných na identifikáciu, formovanie partnerstiev a relevantnej 
   spolupráce v oblasti technologického transferu technológií
> Expertná a mentorská podpora projektových zámerov zo strany 
   odborných pracovísk a partnerských inštitúcií, identifikácia zdrojov 
      pre projektové aktivity
> Organizácia aktivít zvyšujúcich podnikateľské zručnosti a schopnosti

Projektové aktivity

> Spoločné výskumno-vývojové inovačné pracoviska 
    TUKE a firiem
> Kompetenčné centrá v oblasti digitálnej podpory 
   rozvoja smart technológií vo výrobe a integrovanej 
   podpory rozvoja obnoviteľných energetických zdrojov

Služby technologického transferu

> Informačné a komunikačné technológie 
> Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
> Strojárstvo
> Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia)
> Environmentálne inžinierstvo (baníctvo, hutníctvo, 
   vodohospodárske vedy), vrátane jeho spoločensko-
      humanitnej dimenzie

Oblasti výskumných kompetencií
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VYTVÁRA EKOSYSTÉM

PONÚKA PRIESTOR
pre podporu aplikovaného výskumu a vývoja.

akcelerácie technologického transferu, inovácií a podpory 
podnikania.

ZABEZPEČUJE TRANSFER
výsledkov výskumu a vývoja do hospodárskej a spoločenskej 
praxe a podporuje vznik a rozvoj podnikov.

pre vznik a rozvoj inovatívnych startupov a spin-off firiem

POSKYTUJE INKUBAČNÉ PROSTREDIE


