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KONTAKT

Názov projektu: Výskumné centrum Žilinskej univerzity
Kód ITMS: 26220220183
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufi nancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:  2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom 

a vývojom do praxe
Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Stredné Slovensko
Cieľ projektu:  Vybudovanie Výskumného centra a skvalitnenie 

infraštruktúry ŽU s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť 
Slovenska prenosom výsledkov výskumu a inovácií do 
praxe

Celkové oprávnené výdavky projektu: 25 760 494,64 EUR
Nenávratný fi nančný príspevok z ERDF: 21 755 919,17 EUR
Nenávratný fi nančný príspevok zo ŠR: 2 584 314,21 EUR
Vlastné zdroje fi nancovania projektu: 1 420 260,73 EUR
Časový rámec realizácie projektu: začiatok realizácie aktivity: 05/2013
 ukončenie realizácie aktivity: 06/2015



DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PROGRESÍVNE MATERIÁLY INTELIGENTNÉ BUDOVY

Našim cieľom je podpora výskumu a vývoja v oblasti monitorovania 
a hodnotenia stavu dopravnej infraštruktúry pri výskumno-vývojových 
parciálnych cieľoch.

V rámci predmetného výskumno-vývojového smeru sa uvažuje s vytvorením nasledovných 
pracovísk:

1.  Laboratórium diagnostickej infraštruktúry a metodík pre automatizovaný zber a 
objektívne hodnotenie premenných a nepremenných parametrov dopravnej cesty 
a výskum a vývoj komplexných nástrojov na hodnotenie ekonomickej efektívnosti 
investícii do dopravnej infraštruktúry.

2.  Laboratórium na výskum minimalizácie degradácie vozoviek cestných komunikácií od 
ťažkej nákladnej dopravy.

3.  Laboratórium na overenie aplikácie nových metód diagnostiky a monitorovania stavu 
dopravnej infraštruktúry.

Našim cieľom je podpora výskumu a vývoja v oblasti progresívnych 
materiálov pre výstavbu dopravnej cesty a výrobu dopravných 
prostriedkov pri nosnom výskumno-vývojovom cieli.

V rámci predmetného výskumno-vývojového smeru sa uvažuje s vytvorením nasledovných 
pracovísk:

1.  Laboratórium overovania pevnostných, deformačných a únavových charakteristík 
pri teplotách do 1200°C, zaťaženiach do 250 kN, pri vysokých frekvenciách do oblastí 
gigacyklov a rôznych parametroch zaťaženia, nevynímajúc otázky určovania tvrdosti 
betónov.

2.  Laboratórium povrchových a objemových analýz materiálov na báze kovov, plastov, 
keramiky, vrátane otázok degradácie pri rôznych zaťažujúcich podmienkach. 

3.  Pracovisko simulovaných agresívnych prostredí na určenie degradácie materiálov pre 
dopravnú cestu a dopravné prostriedky.

4.  Pracovisko podpory výskumu progresívnych materiálov v kontexte špecializovaných 
činností pre prípravu a uskladnenie vzoriek 

Našim cieľom je podpora výskumu a vývoja v oblasti navrhovania, 
výstavby a riadenia inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov 
energií pri výskumno-vývojových parciálnych cieľoch.

V rámci predmetného výskumno-vývojového smeru sa uvažuje s vytvorením nasledovných 
pracovísk:
1.  Pracovisko pre výskum a vývoj v oblasti implementácie moderných nízkoenergetických 

konštrukcií a technológií pri výstavbe budov.
1.  Laboratórium pre komplexný výskum obálky budov priamymi a vedeckými metódami
2.  Laboratórium pre experimentálny výskum obalových konštrukcií budov vrátane 

klimatických miestností na simulovanie vonkajších a vnútorných okrajových podmienok 
a simulovanie životnosti obalových konštrukcií pasívnych budov v zrýchlenom režime 
starnutia. 

3. Laboratórium analýzy palív pre vykurovanie
4.  Laboratórium pre výskum zdrojov tepla na spaľovanie biomasy resp. fosílnych palív, 

zdrojov tepla a akumulácie tepla pre využívanie geotermálnej energie resp. slnečnej 
energie. 

5.  Laboratórium pre experimentálny výskum výmenníkov tepla pre spätné využívanie 
tepla 

6. Laboratórium tepelnej pohody človeka


