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Medzinárodná konferencia 

Modely fungovania vedeckých parkov a výskumných centier: 
skúsenosti a príležitosti pre Slovensko 

7. október 2014 
Košice, Slovenská republika 

 
Miesto konania: Hotel Centrum, Južná trieda 2/A, Košice 
 
Jazyk konferencie: slovenský/anglický (simultánne tlmočenie) 
 
Ciele konferencie: 

 sprostredkovať skúsenosti z krajín, v ktorých vedecké parky úspešne fungujú a hľadať 
možnosti transferu úspešných modelov v slovenských podmienkach,  

 výmena skúseností a posilnenie spolupráce medzi pripravovanými vedeckými parkami 
na Slovensku. 

 nastaviť modely udržateľného fungovania v spolupráci so súkromným a verejným 
sektorom v regióne. 

 
Cieľové skupiny: 
 

 experti z univerzít, vedeckých pracovísk, výskumných  a inovatívnych centier 
a podnikov, 

 zástupcovia  štátnej správy a územnej samosprávy zodpovední za inovačnú politiku 
a ekonomický  rozvoj, 

 podporné a brokerské inštitúcie národného a regionálneho inovačného systému, 
rozvojové agentúry podporujúce inovácie, 

 finančné a iné inštitúcie podporujúce podnikanie, komercializáciu vedecko -
výskumných výsledkov  a transfer znalostí a technológií (inkubátory, priemyselné 
parky, komory a profesijné organizácie, inovačné centrá...),  

 manažéri pripravovaných vedeckých parkov na Slovensku 
 výskumná, vývojová a inovačná komunita z verejnej a komerčnej oblasti vedeckých 

parkov 

Prednášajúci: 

 zahraniční experti na transfer znalostí a vedecké parky (Holandsko, Veľká Británia, 
Nemecko, Česká republika), 

 manažéri a vedúci pracovníci pripravovaných  vedeckých parkov resp. výskumných 
centier na Slovensku, 
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Predbežný program konferencie 
 

Utorok  7. október  2014 
8.30 – 9.00 Registrácia účastníkov 

 
9.00 –9.15 Privítanie Rektori TUKE/UPJŠ/PU 

9.15 –10.00 
Vývoj akademicko-podnikateľského 
ekosystému vo Wuppertali-prehľad 
osvedčených postupov 

Sean Patrick Saßmannshausen, 
University of Wuppertal 

10.00 –11.00 

Moderovaná diskusia na tému: Modely, 
úspechy  a problémy transferu 
technológií v rámci partnerov triple 
helix 

Peter Nijkamp,  
Free University Amsterdam 
Andrés Rodríguez-Pose,  

London School of Economics 
Simone Strambach,  

Philipps-Universität Marburg 
Karima Kourtit,  

Free University Amsterdam 

11.00 –11.30 Prestávka   

11.30 –12.30 
Prezentácie skúseností z implementácie 
vedeckých parkov v Českej republike Zástupcovia českých vedeckých parkov 

12.30 –13.30 Obed   
Vedecké parky a vedecko - výskumné centrá na Slovensku 

13.30 – 14.00 

Otvorenie poobedňajšej časti 
konferencie. Zástupca MŠVVaŠ SR 

Predstavenie  posterovej sekcie 
venovanej pilotným projektom 
riešeným v rámci vedeckých parkov 

Moderuje zástupca TUKE 

14.00 – 16.30 

Prezentácie slovenských UVP parkov 
a výskumných centier o manažérskych 
modeloch fungovania parkov a centier 

Zástupcovia slovenských parkov a 
centier (°uvedené v prílohe k 

programu) Diskusia k modelom fungovania 
centier/parkov 

16.30 – 17.30 Prezentácia posterov a vyhodnotenie Komisia odborníkov vyberie víťaza 

17.30 -19.00 

Exkurzia: kultúrna infraštruktúra 
v Košiciach informácie budú doplnené                  

pri prihlasovaní sa na konferenciu Kulturpark, prehliadka mesta so 
sprievodcom, Kunsthalle 

19.00 
Recepcia v Kunsthalle spojená 
s prezentáciou svetelných inštalácií z 
Bielej noci a aktivít EHMK 2013 

informácie budú doplnené                  
pri prihlasovaní sa na konferenciu 
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Zoznam pozvaných zástupcov slovenských vedeckých parkov 
a výskumných centier 

 
č. Názov projektového návrhu Názov predkladateľa 
1. Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity Žilinská univerzita v Žiline 
2. Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie 

s podporou znalostných technológií 
Technická univerzita v 

Košiciach 
3. Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre 

súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“ 
Slovenská akadémia vied 

4. Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

5. Univerzitný vedecký park „CAMPUSMTFSTU“-CAMBO Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 

6. Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, 
Košice) 

Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach 

7. Výskumné centrum Žilinskej univerzity Žilinská univerzita v Žiline 
8. Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava Slovenská akadémia vied 
9. Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu 

technológií 
Slovenská akadémia vied 

10. Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v 
Bratislave 

11. Univerzitný vedecký park STU Bratislava Slovenská technická 
univerzita  v Bratislave 

 




