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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



3.  Realizáciou vlastných výskumných aktivít 
a prepájaním sa na priemysel

  Hlavnými výskumnými oblasťami, na ktoré sa 

VC ŽU v Žiline zameriava sú oblasti, v ktorých je 

Žilinská univerzita v Žiline dlhodobo etablovaná 

na excelentnej úrovni nielen v  rámci EÚ, ale 

celosvetovo. Sú to oblasti dopravy s dôrazom na 

riadenie, prevádzku, nové materiály, dopravné 

stavby, strojárstvo a  inteligentné systémy, 

vrátane riadenia inteligentných budov a výskumu 

obnoviteľných zdrojov energií. 

  

 

 Výskumné centrum ŽU v Žiline sa v rámci svojich aktivít zameriava na 3 nosné smery: 

 a)  výskum a vývoj v oblasti monitorovania a hodnotenia stavu dopravnej infraštruktúry,

 b)  výskum a vývoj v oblasti progresívnych materiálov pre výstavbu dopravnej cesty 

a výrobu dopravných prostriedkov, 

 c)  výskum a vývoj v oblasti navrhovania, výstavby a riadenia inteligentných budov 

a v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, 

  Uvedomujeme si, že pre udržateľnosť a  životaschopnosť Výskumného centra ŽU 

v Žiline je dôležité kooperovať s priemyslom ako prostredím, kde dokážeme pretaviť 

naše výstupy do reálnych aplikácii a  potvrdiť ich konkurencieschopnosť. Z  tohto 

dôvodu aktívne vyhľadávame partnerov z priemyslu pre spoločné výskumné aktivity, 

čo sa prejavuje nárastom nových rámcových zmlúv na vzájomnú spoluprácu.

4. optimalizáciou administratívnych procesov VC ŽU v Žiline.

  Pre zabezpečenie plnohodnotnosti procesu výskumných aktivít a dosahovanie ich 

požadovanej kvalitatívnej úrovne je dôležité aplikovať a udržiavať efektívne modely 

riadenia a administrácie projektu Výskumné centrum ŽU, ako projektového nástroja 

pre vybudovanie dôležitých pracovísk výskumu a dosiahnutie stanovených výskumných 

cieľov. To znamená, že sa neustále snažíme komunikovať s poskytovateľom fi nančnej 

pomoci, hľadať spoločné riešenia pre úspešnú a  efektívnu administráciu, čím sa 

priamo dosahuje fi nančná stabilita činnosti Výskumného centra ŽU v Žiline.

C Í M  M O M E N TÁ L N E   Ž I J E M E . . .ˇ
1. výstavbou inteligentnej budovy VC ŽU v Žiline

  Od 06/2013 prebieha výstavba tzv. „inteligentnej budovy“, za použitia 

nízkoenergetickej konštrukcie (so spotrebou tepelnej energie pod 15 kWh/(m2.rok)), 

pričom sa aplikuje vyššia úroveň vybavenia budovy z hľadiska rôznorodosti zdrojov 

tepla, chladu a  energií, z  hľadiska riadenia energetických potrieb, bezpečnosti 

a služieb v budove.

  Samotná budova a zabudované technologické prostredie v spojitosti s jej reálnym 

užívaním poskytne predpoklady pre výskumné aktivity v  oblastiach energetickej 

náročnosti prevádzky budov, riadenia tepelných ziskov, optimalizácie riadiacich 

algoritmov alebo napr. nastavenia optimálnej tepelnej a svetelnej pohody užívateľov.

2. skvalitňovaním výskumných a riadiacich tímov centra

  Momentálne spájame 5 fakúlt, 13 katedier, ústavov a  pracovísk ŽU v  Žiline 

v približnom počte 110 pracovníkov. Z toho je 11 profesorov - 11 docentov – 39 PhD. 

Priamym partnerom pre aplikáciu vybraných výstupov je dlhoročný partner 

univerzity Výskumný ústav dopravný a.s.

  Za účelom podpory vzdelávacieho procesu priebežne vyvíjame snahy o intenzívnejšie 

zapojenie doktorandov a  študentov počas ich štúdia do výskumných aktivít 

Výskumného centra ŽU v Žiline.

5. Budovaním vlastného Inkubátora pre spin-off a start-up projekty
  Inkubátor Výskumného centra Žilinskej univerzity v  Žiline vzniká za účelom 

zvyšovania povedomia o možnostiach komercializácie výsledkov výskumu a vývoja, 

aktívneho vyhľadávania potenciálnych spin-off a start-up projektov a poskytovania 

podpory v  procese vzniku nových inovatívnych obchodných spoločností, 

predovšetkým v rámci Žilinskej univerzity v Žiline. 

6.  Budovaním vlastného Regionálneho centra transferu poznatkov a  technológií 
a popularizácie vedy 

  Dôležitou aktivitou Výskumného centra ŽU v Žiline je taktiež popularizácia výsledkov 

výskumu vo vzťahu k odbornej aj laickej verejnosti za účelom transferu poznatkov 

do praxe a  získavania potenciálnych zákazníkov pre výskumno-vývojové aktivity 

VC ŽU v Žiline na národnej a medzinárodnej úrovni. Úlohou Regionálneho centra 

bude okrem týchto činností aj identifi kácia 

potenciálnych aplikácií dosiahnutých výsled-

kov výskumu a  vývoja, zabezpečenie ich 

transferu do praxe a  vybudovanie systému 

pre efektívnu komercializáciu dosiahnutých 

výstupov. Regionálne centrum bude taktiež 

zabezpečovať transfer poznatkov a  technológií aj 

koordináciou prác na príprave nových, vyvolaných 

projektov výskumu a  vývoja na národnej ako aj 

medzinárodnej úrovni pri sekundárnom efekte 

spočívajúceho v  zabezpečovaní fi nančných 

zdrojov pre udržateľnosť žiadaných výskumných 

aktivít Výskumného centra ŽU v  Žiline. Súčasťou 

regionálneho centra bude taktiež pracovisko 

zaoberajúce sa riadením a  aktívnou ochranou 

otázok duševného vlastníctva vo vzťahu k vlastným 

výstupom centra.

7. Podpornými aktivitami voči iným výskumno-vývojovým subjektom
  Uvedomujeme si, že aktívny networking a vzájomná spolupráca s inými výskumnými 

inštitúciami na Slovensku a  v  zahraničí je základom pre vytvorenie silného 

a konkurencieschopného prostredia na úrovni významných európskych organizácií 

a subjektov v oblasti výskumu a vývoja. Aj z tohto dôvodu sa snažíme v spolupráci 

s partnermi podporovať vzájomnú diskusiu napr. formou organizovania spoločných 

stretnutí, nielen za účelom výmeny skúseností a výstupov na poli výskumu a vývoja, 

ale taktiež z dôvodu zlepšenia administrácie prebiehajúcich projektov, s dôrazom 

na problematiku riadenia univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.


