
9.11 Kancelária pre spoluprácu s priemyslom  
 

Kancelária pre spoluprácu s priemyslom (KpSP) Žilinskej univerzity bola založená  
v roku 2000 za účelom rozvíjania spolupráce Žilinskej univerzity s podnikateľmi. V 
súčasnosti organizačne patrí pod referát pre rozvoj ŽU. Od roku 2001 bola činnosť KpSP 
úzko spätá so vznikom a činnosťou Vedecko-technologického parku Žilina. Keďže však zo 
strany univerzity nie je predpoklad zamestnania stabilného personálu (vzhľadom na finančnú 
náročnosť) v rámci svojej činnosti VTP Žilina vykonáva množstvo aktivít, ktoré spadali pod 
agendu kancelárie KpSP ŽU.  

 
Aj v roku 2008 sa VTP Žilina snažil zabezpečovať činnosti KpSP ŽU, a to najmä 

integráciou poslania KpSP do náplne svojich aktivít. Jednalo sa najmä o činnosti súvisiace so 
zabezpečovaním kontaktov ŽU s priemyselným prostredím, spoluprácou na národných 
a medzinárodných projektoch a prezentáciou pracovísk ŽU na rôznych seminároch 
a konferenciách. 

 
Medzi hlavné aktivity VTP Žilina v súvislosti so zameraním KpSP ŽU patrilo 

najmä: 
• projektová činnosť: 

o spolupráca na projekte Žilinská inovačná politika – ZIP 
o spolupráca na projekte Zvýšenie excelentnosti Žilinského regiónu 

prostredníctvom podpory inovatívneho tvorivého potenciálu mladých ľudí – 
ŽU a SLCP  

o príprava a realizácia nových projektov: 
 CERADA – projekt zameraný na spoluprácu susediacich regiónov SK, 

CZ a PL v oblasti inovácií. V roku 2008 bol projektový zámer 
schválený a realizácia začne v marci 2009 

 Návrh modelu technologického transferu na Žilinskej univerzite – 
zodp. riešiteľ je prof. Čorejová (FPEDAS). Projekt sa zameriava na 
identifikáciu unikátnych myšlienok v prostredí Žilinskej univerzity a na 
ich ďalšom rozvoji hlavne formou podnikania. Projekt sa začal 
realizovať 15.12.2008 a bude pokračovať do 31.10.2009 

 Využitie databáz výskumných prác na vysokých školách pre potreby 
podnikateľského prostredia – zodp. riešiteľka je Dr. Zgútová (FSTAV). 
Projekt sa zameriava na komerčné využitie existujúcich databáz 
výskumných prác a na ich modernizáciu tak, aby boli v čo najväčšej 
miere využívané externými subjektmi a bol tak zabezpečený efektívny 
transfer technológií. Projekt sa začal realizovať 15.12.2008 a bude 
pokračovať do 31.10.2009 

• marketingová činnosť sa týkala hlavne organizácie konferencie Inovačný rozvoj 
regiónov 2008, ktorá sa uskutočnila 29. januára 2008. Žilinská univerzita bola 
spoluorganizátorom podujatia a v rámci programu boli prezentované viaceré 
pracoviská a projekty ŽU. Rovnako boli prezentované aj v rámci posterovej sekcie 
konferencie. Viac info na www.irr.sk  

• spolupráca so začínajúcimi podnikateľmi – v Technologickom inkubátore VTP Žilina 
ku koncu roka 2008 pracovalo viac ako 80 študentov, či absolventov ŽU 

• vzdelávacia činnosť – v rámci realizovaných projektov zameraná najmä na výchovu 
k podnikaniu a inováciám. 

http://www.irr.sk/�

