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ORGANIZAČNÝ PORIADOK
UNIVERZITNÉ CENTRUM INOVÁCIÍ, TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ A OCHRANY DUŠEVNÉHO
VLASTNÍCTVA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

I. ČASŤ

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.

4.

§1
Základné ustanovenia
Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (ďalej len „UCITT“)
Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) je pracoviskom s celoškolskou pôsobnosťou v súlade
s § 21 ods.1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) a § 25 ods. 1 písm. f) Štatútu TUKE (t.j.
pracovisko s celoškolskou pôsobnosťou, ktorého činnosť je spravidla zabezpečovaná účelovými dotáciami
a zdrojmi získanými z vlastnej činnosti).
UCITT je jedným z výsledkov riešenia projektu „Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií
a ochrany duševného vlastníctva“ kód ITMS projektu 26220220024 financovaného s využitím
nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov Európskej únie, Operačný program Výskum
a vývoj, programové obdobie 2007-2013 (OPVaV-2008/2.2/01-SORO).
Cudzojazyčné názvy UCITT:
• anglicky - University Centre for Innovations, Technology Transfer and intellectual property rights
(UCITT)
• nemecky - University Zentrum für Innovation und Transfertechnologien (UZITT)
Sídlom UCITT je mesto Košice, adresa:
Technická univerzita v Košiciach
Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva
Letná 9
042 00 Košice.
UCITT používa logo, ktoré je zobrazené v prílohe č. 1 tohto organizačného poriadku.
Organizačný poriadok UCITT (ďalej len „OP UCITT“) upravuje jeho postavenie, poslanie, riadiacu
a organizačnú štruktúru, vzťahy k ostatným organizačným zložkám TUKE, ako aj tretím osobám.
Pre UCITT ako jednu z organizačných zložiek TUKE sú záväzné všetky vnútorné predpisy TUKE, predpisy
vydané v rámci získaného certifikátu kvality EN ISO 9001:2008, ako aj všetky zmluvy a dohody, ktorými je
TUKE viazaná.
§2
Postavenie a poslanie
UCITT je pracoviskom s celoškolskou pôsobnosťou TUKE, ktoré je riadené priamo rektorom TUKE
prostredníctvom prorektora pre rozvoj a výstavbu.
Činnosť UCITT je realizovaná na báze viaczdrojového financovania.
Poslaním UCITT je organizačná, koordinačná, informačná a manažérska činnosť zameraná na rozvoj
vedecko-výskumnej činnosti, podporu inovácií, transferu technológií a ochranu duševného vlastníctva na
TUKE a v jej partnerských organizáciách zmluvne napojených na aktivity UCITT.
Poslaním UCITT je prostredníctvom jej vnútorných organizačných zložiek aj realizácia, rozvoj a podpora
efektívnej spolupráce s domácou a zahraničnou spoločenskou a hospodárskou praxou v oblastiach
výskumu a vývoja zodpovedajúcich odbornému a technickému zameraniu TUKE a jeho partnerských
organizácii.
§3
Oblasti činnosti

Medzi základné oblasti činnosti UCITT patrí:
1. Zabezpečiť podporu a trvalý rozvoj aktívnej, efektívnej a vzájomne prospešnej spolupráce TUKE
a partnerských výskumných a vývojových (ďalej len „VaV“) inštitúcií s domácou a zahraničnou
spoločenskou a hospodárskou praxou v otvorenom trhovom priestore.
2. Prostredníctvom otvorenej a flexibilnej organizačnej a riadiacej štruktúry, ktorá je podporovaná adekvátnym
informačným portálom UCITT zabezpečiť prístup k službám a aktivitám UCITT pre všetky vnútorné
a vonkajšie zainteresované strany, domácich a zahraničných partnerov resp. záujemcov z oblasti pôsobenia
UCITT.
3. V rámci funkčnej štruktúry služieb zabezpečiť fungovanie celouniverzitného kontaktného centra.
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4. Poskytovať identifikované služby v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, transferu technológií a služby
ochrany duševného vlastníctva v súlade s kompetenciami UCITT.
5. Zabezpečovať poradenské, podporné a výkonné služby pre zainteresované strany zamerané na:
5.1. prípravu a realizáciu individuálnych ako aj spoločných VaV projektov (podpora prípravy a realizácie
VaV projektov),
5.2. aktivity v oblasti spolupráce s praxou so zameraním na aplikovaný výskum, inovácie, transfer
poznatkov a technológií,
5.3. prípravu a riešenie relevantných výskumných a vývojových projektov financovaných z domácich
a zahraničných dotačných a nadačných zdrojov,
5.4. ochranu duševného vlastníctva (vrátane ochrany autorského práva a priemyselnej a právnej
ochrany), legislatívne a právne služby,
5.5. podpora rozvoja ľudských zdrojov v oblasti ochrany duševného vlastníctva, inovácií a transferu
technológií a metodologického zabezpečenia služieb,
5.6. marketing so zameraním na obsah a rozsah aktivít UCITT, ktorými napĺňa svoje poslanie.
6. V spolupráci s relevantnými národnými a medzinárodnými podnikateľskými inštitúciami podporovať vývoj
nových technológií, prototypov, priemyslových zariadení a spracovaní priemyslových vzorov v rámci svojich
kompetencii a zmluvných vzťahov.
7. Prostredníctvom svojich služieb zabezpečovať riešenie otázok komercionalizácie výsledkov výskumu
a vývoja, ako aj ochrany duševného vlastníctva vytváraného výskumom a vývojom.
8. Poskytovať integrovanú podporu pri získavaní, spracovaní a riešení aplikovaných, inovačných
a transferových projektov spolupráce so spoločenskou a hospodárskou praxou v rámci fakúlt
a samostatných pracovísk TUKE a zainteresovaných strán UCITT.
9. Podporovať a zabezpečovať VaV aktivity a prevádzkové činnosti s celoškolským dopadom prostredníctvom
výkonov alokovaných do pôsobnosti Vedecko-technologického Parku TECHNICOM.
10. Zapojiť Vedecko-technologický Park TECHNICOM do výkonného zabezpečenia služieb poskytovaných
UCITT v zmysle a v rozsahu ktorý rámcovo špecifikuje tento štatút pre všetky jeho zainteresované strany.
11. Podporovať a koordinovať celouniverzitné projekty financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
12. Spolupracovať s Centrami excelentného výskumu, ktoré sú etablované na TUKE v oblasti podpory rozvoja
ich národných a medzinárodných VaV aktivít.
13. Zabezpečovať aktívnu podporu pre spoločné výskumné aktivity v oblasti inovácií a transferu technológií
prostredníctvom spolupráce s inštitúciami podporujúcimi komerčný dopad uvedených aktivít v oblasti
regionálneho, celoslovenského resp. cezhraničného pôsobenia.
14. Podporovať výskumnú, vývojovú a inovačnú činnosť uskutočňovanú prostredníctvom riešenia relevantných
projektov a aktivít zabezpečovaných z domácich resp. zahraničných verejných alebo komerčných zdrojov.

II. ČASŤ

1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.

§4
Organizačná štruktúra UCITT
V súlade s § 1 ods. 1 tohto organizačného poriadku je UCITT pracoviskom s celoškolskou pôsobnosťou,
ktorého činnosť je spravidla zabezpečovaná účelovými dotáciami a zdrojmi získanými z vlastnej činnosti.
Organizačná štruktúra UCITT je dvojstupňová a jej znázornenie je v prílohe č. 2 tohto organizačného
poriadku.
Prvý stupeň organizačnej štruktúry - celouniverzitný - predstavuje samotné vnútorné organizačné členenie
UCITT ako pracoviska s celoškolskou pôsobnosťou. Túto časť tvoria riadiace orgány a organizačné útvary,
ktoré sú zároveň odbornými, koordinačnými, metodickými a výkonnými útvarmi
pre druhý stupeň
organizačnej štruktúry UCITT a pre všetky relevantné zainteresované strany.
Druhý stupeň organizačnej štruktúry UCITT - úroveň fakúlt a pracovísk TUKE - predstavujú kontaktné
centrá na fakultách, špecializované pracoviská s celoškolskou pôsobnosťou pre určitú, špecifickú oblasť
činnosti TUKE a ad hoc vytvorené pracoviská pre celouniverzitné projekty.
Dostupnosť služieb UCITT nie je obmedzená len na oblasť jeho pôsobnosti v rámci TUKE, ale je otvorená
pre všetkých domácich a zahraničných záujemcov v okruhu jeho pôsobenia.
§ 4a
I.Stupeň organizačnej štruktúry
UCITT ako pracovisko s celoškolskou pôsobnosťou v rámci prvého stupňa organizačnej štruktúry má:
1.1. riadiace orgány
1.2. odborné, poradenské a koordinačné útvary
1.3. výkonné útvary.
Riadiace orgány sú:
2.1. správna rada
2.2. prezident
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3.

4.

5.
6.

1.

2.3. viceprezident
2.4. riaditeľ.
Odborné, poradenské a koordinačné útvary sú:
3.1. Útvar hospodársko-správnej podpory a služieb (v skratke HSP)
3.2. Útvar podpory a služieb pre výskumné a vývojové a inovačné projekty (v skratke PVVIP)
3.3. Útvar podpory a služieb pre spoluprácu s praxou, pre aplikovaný výskum, inovácie a transfer
poznatkov a technológií (v skratke PAVITT)
3.4. Útvar podpory a služieb pre ochranu duševného vlastníctva (PODUV)
3.5. Útvar podpory a služieb pre rozvoj ľudských zdrojov a metodík v inováciách a transfere technológií
(v skratke RLZAMS)
3.6. Útvar marketingovej podpory služieb (v skratke MPS)
3.7. Správa portálu (v skratke SP)
Výkonným útvarom je Vedecko-technologický Park TECHNICOM (v skratke Park TECHNICOM), ktorého
výkonnými pracoviskami sú samostatné výskumné a vývojové centrá:
4.1. Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií (v
skratke Centrum VUKONZE)
4.2.
Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle
a službách (v skratke Kompetenčné centrum ZATIPS).
Počet a zameranie výkonných pracovísk Parku TECHNICOM je otvorený, môže sa rozširovať, resp.
zužovať podľa potreby UCITT a TUKE.
Pri vykonávaní svojho poslania a základných úloh UCITT úzko spolupracuje s ďalšími pracoviskami
s celoškolskou pôsobnosťou TUKE a to Univerzitnou knižnicou a Ústavom výpočtovej techniky.
§ 4b
II.Stupeň organizačnej štruktúry
V rámci druhého stupňa organizačnej štruktúry UCITT metodicky riadi:
1.1. Kontaktné centrá (v skratke KC) fakúlt a ďalších pracovísk s celoškolskou pôsobnosťou TUKE
1.2. Rozšírené kontaktné centrá (v skratke RKC)
1.3. Projektové pracoviská, ktoré sú vo väčšine „ad-hoc“ vytvorené formálne útvary pre zabezpečenie
komplexných dlhodobých projektov výskumu a vývoja, resp. projektov aplikovaného výskumu
a inovácii.

§5
I.Stupeň organizačnej štruktúry

1.
2.

3.

4.
5.

Riadiace orgány
I. Správna rada
Správna rada je najvyšším kolektívnym orgánom UCITT, ktorý rozhoduje o základných otázkach činnosti
UCITT.
Členmi správnej rady sú:
2.1. Prezident UCITT
2.2. Viceprezident UCITT
2.3. Riaditeľ UCITT
2.4. Dekani fakúlt
2.5. Zástupcovia partnerských organizácií zmluvne zapojených do aktivít UCITT.
Správna rada UCITT rozhoduje o nasledovných záležitostiach UCITT:
3.1. Stratégia rozvoja UCITT.
3.2. Stratégia rozvoja Parku TECHNICOM.
3.3. Vypracovanie plánu práce pre obdobie minimálne 1 rok.
3.4. Schvaľovanie zmlúv s partnerskými organizáciami.
3.5. Schvaľovanie rozpočtu UCITT a Parku TECHNICOM.
3.6. Schvaľovanie Správy o činnosti
za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 15.4.
nasledujúceho kalendárneho roku.
3.7. Schvaľovanie Správy o hospodárení za uplynulý kalendárny rok s návrhom na rozdelenie zisku, resp.
vysporiadania straty v termíne najneskôr do 15.4. nasledujúceho kalendárneho roku.
Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na schválenie
prijatých záverov je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov.
Predsedom správnej rady je prezident UCITT, ktorý je štatutárnym orgánom UCITT.

II. Prezident
1. Prezident zastupuje UCITT voči tretím osobám. V súlade s rozhodnutiami Správnej rady UCITT rozhoduje
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o všetkých záležitostiach UCITT pokiaľ nie sú týmto organizačným poriadkom zverené do pôsobnosti iných
orgánov.
2. Prezidentom UCITT je rektor Technickej univerzity v Košiciach alebo ním poverená osoba.
III. Viceprezident
1. Viceprezident UCITT zastupuje prezidenta UCITT počas neprítomnosti prezidenta UCITT.
2. Viceprezident UCITT je menovaný do funkcie prezidentom UCITT.
IV. Riaditeľ
1. Riaditeľa UCITT na základe výsledkov výberového konania menuje do funkcie rektor TUKE.
2. Riaditeľ UCITT je zároveň riaditeľom Parku TECHNICOM ako výkonného útvaru
3. Do pôsobnosti riaditeľa UCITT patrí:
3.1. riadi a zodpovedá za činnosť UCITT prezidentovi UCITT
3.2. riadi, organizuje vzťahy medzi jednotlivými odbornými a výkonnými organizačnými útvarmi UCITT na
všetkých úrovniach jeho organizačnej štruktúry,
3.3. nadväzuje a garantuje spoluprácu v oblasti vedecko-výskumnej činnosti TUKE s inými univerzitami
a ich pracoviskami, so SAV, s vedeckými inštitúciami a ďalšími organizáciami v SR a v zahraničí na
výskumných a vývojových projektoch, inováciách, transfere poznatkov a technológií pre spoločenskú
a hospodársku prax,
3.4. na základe poverenia prezidenta UCITT je oprávnený k podpisovaniu zmlúv v oblasti činnosti UCITT.

§6
I. Stupeň organizačnej štruktúry
Odborné, poradenské a koordinačné útvary
I. Útvar hospodársko-správnej podpory a služieb (HSP)
Útvar hospodársko-správnej podpory a služieb UCITT je výkonným útvarom, ktorý zabezpečuje administratívnu
agendu prezidenta UCITT, riaditeľa UCITT, hospodársky, administratívny a správny chod UCITT v spolupráci
s príslušnými odbornými útvarmi Rektorátu TUKE.

1.

2.

II. Útvar podpory a služieb pre výskumné a vývojové a inovačné projekty (PVVIP)
PVVIP zabezpečuje podporu prípravy, riadenia a monitorovania domácich a zahraničných výskumných,
vývojových (aplikačných) a inovačných projektov financovaných predovšetkým z verejných zdrojov
Slovenskej republiky a Európskej komisie, resp. aj z iných domácich a medzinárodných verejných, resp.
nadačných zdrojov.
PVVIP poskytuje nasledovné služby:
2.1. Konzultačné, poradenské a praktické konzultácie v oblasti získavania zdrojov a formovanie
projektových zámerov.
2.2. Monitorovanie, administrácia prípravy, priebehu a finalizácie
riešenia výskumných, vývojových
a inovačných projektov, v rozsahu daných resp. zmluvne dohodnutých kompetencií UCITT.
2.3. Organizovanie informačných a pracovných seminárov, workshopov a konferencií v oblasti pôsobenia
UCITT
2.4. Vyhodnocovanie a sprostredkovanie vhodných a aktuálnych informácii a služieb podporujúcich účasť
v európskych výskumných a inovačných projektov
2.5. Spolupráca s domácimi a zahraničnými grantovými a nadačnými agentúrami a bankovými resp.
finančnými inštitúciami.
III. Útvar podpory a služieb pre spoluprácu s praxou,
pre aplikovaný výskum, inovácie a transfer poznatkov a technológií (PAVITT)

1.

2.

PAVITT zabezpečuje podporu a garantuje spoluprácu inštitúcií v kompetencii UCITT v oblasti výskumu,
vývoja, inovácií a transferu technológií s domácimi a zahraničnými organizáciami zo spoločenskej
a hospodárskej praxe najmä na báze:
1.1. vzájomne prospešnej spolupráce akademického VaV s domácimi a zahraničnými organizáciami zo
spoločenskej a hospodárskej praxe,
1.2. bilaterálnych, resp. multilaterálnych zmluvných vzťahov a z nich vyplývajúcich aktivít a produktov,
1.3. rozvojových projektov financovaných ako z komerčných, tak aj z verejných zdrojov,
1.4. účinného a efektívneho využívania synergie poznatkov, výskumných zdrojov, prostriedkov a
výskumných kapacít TUKE a jej domácich a zahraničných partnerských inštitúcií.
PAVITT poskytuje nasledovné služby:
2.1. Konzultácie a poradenstvo pri príprave, spracovaní a riešení aktivít a projektov v oblasti transferu
technológií.

P/UCITTTUKE/OP/12

Strana č. 7/10

2.2. Organizovanie informačných a inštruktážnych seminárov, brokerských akcií, workshopov, konferencií
a pod. v oblasti pôsobenia UCITT.
2.3. Hodnotenie potenciálu výsledkov a produktov výskumu pre transfer technológie, resp. pre
komercionalizáciu.
2.4. Poskytovanie poradenstva a podpory pre medzinárodné aktivity v oblasti transferu technológií.
2.5. Zabezpečenie aktívnych kontaktov a pravidelnej komunikácie s partnerskými organizáciami zo
spoločenskej a hospodárskej praxe.
2.6. Spolupráca pri vyhľadávaní a zabezpečení nových partnerských, projektových, kooperačných alebo
obchodných kontaktov.

1.

IV. Útvar podpory a služieb pre ochranu duševného vlastníctva (PODUV)
PODUV poskytuje najmä tieto služby:
1.1. Poradenstvo v oblasti ochrany autorských práv pre študentov, zamestnancov TUKE a pre malé
a stredné podniky.
1.2. Poradenstvo v oblasti priemyselno-právnej ochrany pre študentov, zamestnancov TUKE a pre malé
a stredné podniky.
1.3. Služby v oblasti ochrany autorských práv (zmluvy o vytvorení diela, licenčné zmluvy).
1.4. Služby v oblasti priemyselno-právnej ochrany (podávanie prihlášok, zastupovanie v správnom
konaní pred ÚPV SR, tvorba zmlúv).
1.5. Vedenie centrálneho registra predmetov priemyselno-právnej ochrany (patenty, úžitkové vzory,
dizajny, ochranné známky a ďalšie).
1.6. Zabezpečovanie vzdelávania pre študentov a zamestnancov TUKE, ako aj pre malé a stredné
podniky v oblasti ochrany autorských práv a priemyselno-právnej ochrany.
1.7. Organizovanie a aktívna účasť na informačných a pracovných seminároch, workshopoch spojených
s obsahovým zameraním služby poskytované UCITT.
1.8. Legislatívne služby v oblasti DV.
1.9. Spracovanie, revízia a garantovanie vnútorných predpisov TUKE súvisiacich s ochranou DV na
TUKE.

V. Útvar podpory a služieb pre rozvoj ľudských zdrojov a metodík v inováciách a transfere technológií
(RLZAMS)
1. RLZAMS sleduje, hodnotí a sprostredkováva znalosti a skúsenosti v oblasti rozvoja ľudských zdrojov pre
transfer technológií.
2. RLZAMS poskytuje nasledovné služby:
2.1. Sledovanie, hodnotenie a zabezpečenie odbornej úrovne ľudských zdrojov UCITT.
2.2. Pravidelné monitorovanie, hodnotenie a inovácie metodického zabezpečenia služieb UCITT.
2.3. Starostlivosť o rozvoj odpovedajúcich informačných a znalostných zdrojov.
2.4. Externé - voľne dostupné služby sú:
2.4.1. aktívna spolupráca s relevantnými domácimi a zahraničnými inštitúciami v predmetnej
oblasti,
2.4.2. konzultácie, poradenstvo a podpora pri zabezpečovaní rozvoja ľudských zdrojov v celom
rozsahu transferu technológii,
2.4.3. aktívna podpora pri zabezpečovaní výcvikových a vzdelávacích aktivít v predmetnej oblasti v
spolupráci s marketingom a ostatnými službami resp. pracoviskami a partnermi UCITT).

1.

VI. Útvar marketingovej podpory služieb (MPS)
MPS poskytuje služby v 3 základných oblastiach:
1.1.
Domáca a zahraničná propagácia a prezentácia výskumného a vývojového potenciálu TUKE a jej
zmluvných partnerov na základe:
1.1.1. dostupných a aktuálnych poznatkov získaných vedeckou prácou ,
1.1.2. produktov a skúseností získaných prostredníctvom aktívnej účasti v domácich
a zahraničných výskumných projektoch,
1.1.3. odkazov na ohlasy úspešnej spolupráce a transferu poznatkov výskumu do spoločenskej
a hospodárskej praxe.
1.2. Podpora formovania a zabezpečenia trvalej vzájomne prospešnej spolupráce TUKE a jej
partnerských výskumných organizácii s z domácou a zahraničnou spoločenskou a hospodárskou
(komerčnou) praxou najmä na báze:
1.2.1. spoločných inovačných aktivít a projektov,
1.2.2. projektov vzájomne prospešného transferu poznatkov a produktov výskumu do komerčnej
praxe,
1.2.3. formovania spoločných výskumných a vývojových programov a ich
realizácia
prostredníctvom relevantných projektov,

P/UCITTTUKE/OP/12

Strana č. 8/10

1.2.4.

2.

1.
2.

1.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

vytváranie podmienok a zabezpečovanie zdrojov pre formovanie spoločných výskumných
a vývojových pracovísk resp. laboratórií,
1.2.5. identifikovanie a získavanie podpory pre vytváranie vhodných a komerčne udržateľných
„spin off“ foriem.
1.3. Zvyšovanie povedomia o možnostiach a potrebe účinnej spolupráce
TUKE a jej zmluvných
partnerov s domácou a zahraničnou spoločenskou (verejnou) praxou prostredníctvom:
1.3.1. inicializácie spolupráce pri formovaní rozvojových stratégií resp. ich programovom
zabezpečovaní a taktiky ich realizovania,
1.3.2. inicializácie a formovania spoločných projektov rozvoja adekvátnej výskumnej
a technologickej infraštruktúry pre VaV a transfer poznatkov a technológií,
1.3.3. inicializácie spoločného vývoja a technologického zabezpečenia verejno-prospešných
a sociálnych aktivít (napr. v oblasti ochrany zdravia, podpory staršej generácie,
celoživotného vzdelávania a pod.),
1.3.4. aktívnej propagácie a spoločných aktivít pre šírenie, podporu a rozvoj relevantných
európskych a regionálnych inovačných resp. TT partnerstiev a stratégií.
MPS propaguje podnikateľský HIGH-TECH inkubátor Parku TECHNICOM najmä vo väzbe na efektívnu
spoluprácu pri kapitalizácii a ďalšom rozvoji produktov Parku TECHNICOM a relevantné marketingové
potreby firiem.
VII.
Správa portálu (SP)
SP udržiava, aktualizuje a administruje zabezpečenie Portálu UCITT ucitt.tuk.sk, v ktorom sú zaradené
aj web stránky Parku TECHNICOM a jeho pracovísk resp. aktívnych projektov.
SP spolupracuje s pracoviskami informačnej a komunikačnej podpory (UK TUKE a ÚVT TUKE).
§7
I. Stupeň organizačnej štruktúry
Výkonné útvary
Do organizačnej štruktúry UCITT resp. do kompetenčného rámca UCITT môžu byť zaradené organizačné
jednotky s vlastnou štruktúrou, ktoré vzniknú ako výsledok riešenia relevantných úloh VaV, projektov, resp.
na základe požiadavky praxe.
I. Vedecko-technologický Park TECHNICOM ( Park TECHNICOM)
Park TECHNICOM je výkonným útvarom UCITT, ktorého základné organizačné členenie je upravené
v tomto Organizačnom poriadku. Park TECHNICOM po etablovaní do VaV praxe môže byť vyčlenený
z organizačnej štruktúry UCITT ako samostatný organizačný útvar TUKE, resp. ako samostatná právnická
osoba, ktorá môže vydať vlastný organizačný a prevádzkový poriadok, ktorým sa vo svojej činnosti bude
riadiť a ktorý musí byť v súlade so základnými princípmi tohto Organizačného poriadku.
Park TECHNICOM zastrešuje a vytvára podmienky pre ďalší rozvoj a praktickú existenciu rôznych VaV
výstupov, ako aj v tejto súvislosti novovzniknutých organizačných zložiek, ktoré vznikajú na TUKE pri
realizácii projektov v oblasti výskumu a vývoja, transferu technológií a ďalších relevantných oblastí
vyplývajúcich z činnosti TUKE a UCITT a ktoré nemajú vlastnú organizačnú štruktúru.
Park TECHNICOM má nasledovnú organizačnú štruktúru:
3.1. Riaditeľ
3.2. Hospodárska správa
3.3. Divízia výskumu, vývoja a inovácii
3.4. Podnikateľsky HIGH-TECH inkubátor.
VTP TECHNICOM pôsobí ako kompetenčné centrum aplikovaného výskumu pre prax a ako podnikateľský
inkubátor, ktorý zabezpečuje najmä:
4.1. projekty transferu produktov výskumu a vývoja do praxe,
4.2. spoluprácu pri vzniku a činnosti výskumných a vývojových laboratórií, resp. pracovísk,
4.3. účinnú tvorbu a rozvoj „High-tech“ firiem vytváraných najmä prostredníctvom SPIN-OFF dopadov VaV
a inovačných aktivít,
4.4. podporu celouniverzitných (prierezových) projektov aplikovaného výskumu,
4.5. odborné, poradenské a konzultačné služby pre spoločné výskumné, vývojové a inovačné aktivity
Na čele VTP TECHNICOM je riaditeľ, ktorý je zároveň riaditeľom UCITT.
Hospodárska správa je útvar, ktorý zabezpečuje ekonomické, hospodársko- správne a právne služby VTP
TECHNICOM. Hospodársku správu tvoria vybraní zamestnanci Rektorátu TUKE, resp. je vybudovaná
vlastnými zamestnancami VTP TECHNICOM s ohľadom na svoje finančné možnosti.
Pre realizáciu výskumných a vývojových aktivít zmluvne alokovaných na jeho pracoviskách resp.
projektoch, využíva personálne kapacity vyčlenené v príslušných zmluvných záväzkoch.
V rámci Divízie výskumu, vývoja a inovácií v súčasnosti pôsobia ako riešené projekty:
8.1. Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií (v
skratke Centrum VUKONZE)
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8.2. Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle
a službách (v skratke KC ZATIPS),
9. Centrum VUKONZE je kompetenčným výskumným a vývojovým centrom v rámci Parku Technicom, ktoré
v súčasnosti je projektom financovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného
programu Výskum a vývoj. Po ukončení realizácie projektu sa môže stať samostatným výkonným
pracoviskom UCITT, resp. TUKE.
10. KC ZATIPS je kompetenčným výskumným a vývojovým centrom v rámci Parku Technicom, ktoré
v súčasnosti je projektom financovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného
programu Výskum a vývoj. Po ukončení realizácie projektu sa môže stať samostatným výkonným
pracoviskom UCITT, rep. TUKE..

§8
II. Stupeň organizačnej štruktúry
Kontaktné centrá, rozšírené kontaktné centrá, projektové pracoviská UCITT
1. Kontaktné centrá (v skratke KC) fakúlt a celoškolských pracovísk TUKE a Rozšírené kontaktné centrá (v
skratke RKC) predstavujú neformálne útvary, resp. sú to menovaní zamestnanci na jednotlivých
organizačných zložkách TUKE, do pôsobnosti ktorých patrí poskytovanie vzájomne prospešných
a kontaktných informácii medzi danou fakultou alebo samostatným pracoviskom a UCITT. Informácie
a kontakty sú zamerané najmä na možnosti a smerovanie výskumno-vývojovej činnosti, informácie o
podaných a realizovaných projektoch, možnostiach pomoci a poradenstve UCITT a pod.
2. Projektové pracoviská môžu vzniknúť ako „ad-hoc“ vytvorený formálny útvar pre zabezpečenie
komplexných dlhodobých projektov výskumu a vývoja, resp. projektov aplikovaného výskumu a inovácií,
ktoré vedú k vytvoreniu nových VaV pracovísk resp. spoločných laboratórií s komerčnou praxou
s celoškolským dopadom a pod. Po ich formálnom etablovaní podľa charakteru a dopadu ich aktivít, môžu
byť takto vytvorené VaV pracoviská resp. laboratória začlenené do organizačnej štruktúry Park
TECHNICOM.

III. ČASŤ
§9
Vzťah k iným organizačným zložkám
1. UCITT v rámci svojej činnosti spolupracuje so všetkými organizačnými zložkami na TUKE, ktoré môžu
využívať jeho služby čiastočne, resp. ako balík komplexných služieb.
2. V prípade, že UCITT nebude mať pridelenú dotáciu zo strany TUKE, je oprávnený pri poskytovaní služieb
požadovať odplatu za poskytnuté práce a služby aj voči samotným organizačným jednotkám TUKE.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

§ 10
Práva a povinnosti zamestnancov
Zamestnanci UCITT sú povinní dodržiavať zákony a iné právne predpisy, ako aj vnútorné predpisy TUKE.
Oblasť pôsobenia zamestnancov UCITT je vymedzená ich pracovnou zmluvou a pracovnou náplňou.
Zastupovanie zamestnancov zabezpečujúcich činnosť UCITT je organizované tak, aby nebola narušená
prevádzkyschopnosť pracoviska.
Pri preberaní, resp. odovzdávaní funkcií, pri zmene pracovného zaradenia, odovzdávajú sa všetky písomné
a iné materiály, ktoré súvisia s vykonávaním príslušnej funkcie tak, aby táto mohla byť novým
zamestnancom ihneď vykonávaná bez narušenia chodu pracoviska. V prípade odovzdávania funkcie,
s ktorou je viazaná hmotná zodpovednosť, sa jej prevzatie uskutočňuje protokolárne a v prípade potreby
i na základe fyzickej inventarizácie.
§ 11
Hospodárenie
UCITT hospodári na báze viaczdrojového financovania, t.j. využíva zdroje vyčlenené z dotácie štátneho
rozpočtu pridelených pre TUKE, zdroje z poskytovaných služieb, z grantov, z národných a medzinárodných
projektov, ako aj iných účelových resp. podnikateľských zdrojov.
V prípade, že pre UCITT nebude zo strany TUKE pridelený žiadny finančný zdroj, UCITT je oprávnené
poskytovať svoje služby za odplatu.
Účtovníctvo, ako aj ďalšie služby pre UCITT zabezpečuje Rektorát v takom rozsahu a forme, ako pre iné
pracoviská s celoškolskou pôsobnosťou na TUKE.
UCITT spracováva ročnú správu o činnosti a hospodárení, ktorú schvaľuje Správna rada UCITT a je
predložená rektorovi TUKE najneskôr do 30.4. nasledujúceho roku.
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§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Vznik, organizačná štruktúra a hlavné úlohy UCITT boli prerokované vo Vedení TUKE dňa 3.5.2012.
2. UCITT sa zriaďuje na základe rozhodnutia rektora TUKE zo dňa 25.5.2012 s účinnosťou od 1.6.2012 po
predchádzajúcom vyjadrení Akademického senátu TUKE zo dňa 21.5.2012, číslo uznesenia 20/2012.
3. Organizačný poriadok UCITT vrátane jeho 2 príloh bol schválený Akademickým senátom TUKE dňa
21.5.2012 číslo uznesenia 21/2012 a nadobúda účinnosť dňom 1.6.2012.

