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Preambula
Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej aj „UPJŠ“) v zmysle ust. § 39a ods.1- 3 zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
po predchádzajúcom súhlase Akademického senátu UPJŠ v Košiciach zo dňa 22.06.2017 Rozhodnutím rektora
č. 12/2007 zriadil novú súčasť UPJŠ špecializované výskumné a vývojové pracovisko s názvom Technologický a
inovačný park UPJŠ v Košiciach v participácii s univerzitnými fakultami a pracoviskami, ktorý nadväzuje na
úspešnú realizáciu a výsledky implementácie projektov CELIM, MEDIPARK, TECHNICOM a PROMATECH.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.
2.

3.

4.

Tento organizačný poriadok upravuje poslanie, spôsob organizácie, riadenia a financovania Technologického
a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má postavenie výskumného
centra UPJŠ a je špecializovaným pracoviskom v priamej riadiacej pôsobnosti rektora, ktoré:
- vykonáva interdisciplinárny výskum vo vybraných vedných oblastiach alebo prierezovo vo viacerých
vedných oblastiach. Tento výskum predovšetkým smeruje k vývoju nových metód a technológií a k
uplatneniu výsledkov výskumu a vývoja v praxi,
Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa skrátene označuje TIP-UPJŠ.
Označenie v anglickom jazyku znie Technology and Innovation Park of the Pavol Jozef Šafárik University,
skrátene TIP-UPJS.
Administratívnym sídlom TIP-UPJŠ je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11
Košice.
Článok 2
Poslanie a ciele

1.

2.
3.

4.

Cieľom zriadenia TIP-UPJŠ je rozvíjať aktivity predovšetkým v oblasti translačného výskumu vývoja nových
technológií a prispieť tak k rozvoju Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako modernej univerzity,
ktorá stojí na synergii troch pilierov: vzdelávaní, vede a transfere technológií, s dôrazom na rozvoj inovatívnej
výučby, kapitalizovateľnej vedy a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych high-tech firiem.
TIP-UPJŠ je centrom vedecko-technologického výskumu na UPJŠ v oblasti biomedicíny, biotechnológií,
informatiky a informačných technológií a progresívnych materiálov.
Hlavným poslaním TIP-UPJŠ je vybudovanie a prevádzka významného európskeho centra
kapitalizovateľného výskumu a aplikácií s efektívne fungujúcim zázemím pre podnikateľské aktivity v hightech priemysle.
Partikulárne ciele TIP-UPJŠ sú:
 medzinárodne akceptovateľná úroveň moderného kapitalizovateľného výskumu v limitovanom počte
zameraní
 vysoký potenciál pre transfer technológií s výstupmi cez vlastné start-up spoločnosti
 reálna spolupráca s high-tech priemyslom v uvedených oblastiach
 členstvo v Európskych vedeckých (ERA ) a technologických (ETP) sieťach
 vysoký potenciál v príspevku k rastu regionálnej/národnej ekonomiky a rastu zamestnanosti
(cez vytvorenie nadštandardných podmienok pre investorov do high-tech sféry prostredníctvom
ponuky výsledkov kapitalizovateľného výskumu)
 participuje na vzdelávacom procese v rámci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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5.
6.

TIP-UPJŠ sa podieľa na výučbe na fakultách a pracoviskách UPJŠ v rozsahu ich požiadaviek v rámci
bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia, vedení diplomantov a doktorandov.
TIP–UPJŠ zabezpečuje plnenie celouniverzitných úloh v rámci transferu technológií a ochrany duševného
vlastníctva (ďalej aj „DV“) prostredníctvom Centra technologického transferu (CTT) čo predpokladá
poskytovanie služieb (najmä vo veciach ochrany DV a možnostiach jeho komercializácie) aj subjektom
nezaradeným do štruktúry TIP-UPJŠ, ktoré ale pôsobia na UPJŠ

Článok 3
Vedecko-technologické zameranie
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vedecko-technologická oblasť TIP-UPJŠ je štruktúrovaná do technologicko inovačných centier, kreovaných
na báze výsledkov projektov CELIM, MEDIPARK, TECHNICOM a PROMATECH a Centra technologického
transferu
a. Centrum interdisciplinárnych biovied (CIB),
b. Centrum translačnej medicíny (CTM)
c. Centrum informatiky a informačných technológií (CIIT)
d. Centrum progresívnych materiálov (CPM)
e. Centrum transferu technológií (CTT)
Zameranie technologicko inovačných centier a Centra transferu technológií
a. Centrum interdisciplinárnych biovied (CIB)
 Nano-medicína
 Starnutie
 Životné prostredie
b. Centrum translačnej medicíny (CTM)
 Personalizovaná medicína
 Regeneračná medicína
c. Centrum informatiky a informačných technológií (CIIT)
 Informačné a znalostné systémy
 Kybernetická bezpečnosť
 Komunikačné a kolaboračné systémy
d. Centrum progresívnych materiálov (CPM)
 Vývoj progresívnych materiálov s potenciálom aplikácií v humánnej medicíne,
nanotechnológiách a informačných technológiách
e. Centrum transferu technológií (CTT)
 zabezpečuje plnenie celouniverzitných úloh v rámci transferu technológií a ochrany
duševného vlastníctva
Vedecko-výskumná oblasť TIP-UPJŠ bude doplňovaná o nové zamerania generované osobnosťami z tzv.
„VOĽNEJ (FREE) ZÓNY“ do ktorej budú kontinuálne zapájaní noví zamestnanci na základe predložených
inovatívnych projektov.
V rámci rozsahu vedecko-výskumných oblastí na činnosti TIP-UPJŠ participujú aj spoločenskovedné
a humanitné disciplíny, predovšetkým v právnych, etických, spoločenských a sociálnych aspektoch vývoja
a výskumu a transferu výsledkov výskumu a vývoja do praxe.
Experimentálna infraštruktúra TIP-UPJŠ bude pozostávať zo „základných“ experimentálnych zariadení
jednotlivých centier a „unikátnych“ experimentálnych zariadení inštalovaných v „centrálnych laboratóriách core facilities“. V prípade zdieľania vedecko-výskumnej infraštruktúry patriacej do správy fakúlt budú pravidlá
spoločného využívania priestorov a zariadení definované osobitnými vnútornými dokumentmi.
Ochrana duševného vlastníctva a transferové aktivity sú realizované prostredníctvom Centra transferu
technológií (CTT).
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Článok 4
Riadenie a organizácia
1.

Riadiacu štruktúru TIP-UPJŠ tvorí:
a. riaditeľ TIP-UPJŠ
b. prevádzkový riaditeľ TIP-UPJŠ
c. vedúci technologicko-inovačných centier
d. vedúci Centra transferu technológií
2. Poradné orgány TIP UPJŠ, zriadené rektorom v súlade s ust. ods. 5 čl. 15 Štatútu UPJŠ v Košiciach sú:
a. Dozorná rada TIP-UPJŠ
b. Rada pre transfer a inovácie TIP-UPJŠ
c. Medzinárodný poradný výbor TIP-UPJŠ
3. Riaditeľ TIP-UPJŠ, prevádzkový riaditeľ TIP-UPJŠ, vedúci technologicko-inovačných centier a Centra
transferu technológií tvoria Vedenie TIP-UPJŠ. Vedenie TIP-UPJŠ má k dispozícii sekretariát.
4. Vedenie TIP-UPJŠ plní úlohu exekutívy TIP-UPJŠ. Schádza sa na pravidelných zasadnutiach pod vedením
riaditeľa. K hlavným povinnostiam vedenia patrí príprava návrhu rozpočtu, kontrola plnenia úloh
a personalistika.
5. Riaditeľ TIP-UPJŠ komplexne zodpovedá za činnosť a riadi procesy TIP-UPJŠ v oblasti vedy, projektovej
činnosti, transferu technológií a podpory komerčného uplatnenia výsledkov výskumu a vývoja v praxi, ochrany
duševného vlastníctva a PR manažmentu. Riaditeľa do funkcie na základe výberového konania menuje
a z funkcie odvoláva rektor. Riaditeľa z funkcie odvoláva rektor so súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov
Dozornej rady. Dĺžka funkčného obdobia riaditeľa TIP-UPJŠ je štvorročná.
6. Pozícia vedúceho technologicko-inovačného centra a vedúceho Centra transferu technológií sa obsadzuje
na základe návrhu riaditeľa TIP-UPJŠ so súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov Dozornej rady.
7. Prevádzkový riaditeľ TIP-UPJŠ riadi Prevádzkovú administratívu TIP-UPJŠ, zodpovedá za riadenie
finančného, personálneho a materiálového zabezpečenia procesov TIP-UPJŠ, ako aj za aktuálny i dlhodobý
manažment úloh TIP-UPJŠ pri dodržaní platných predpisov. Pozícia prevádzkového riaditeľa TIP-UPJŠ sa
obsadzuje na základe výberového konania.
8. Náplňou činnosti Prevádzkovej administratívy TIP-UPJŠ sú všetky úkony administratívy a financovania
procesov TIP-UPJŠ. Zabezpečuje organizačné, právne, hospodárske a administratívne úlohy spojené
s činnosťou a chodom TIP-UPJŠ.
9. Na zabezpečenie plnenia svojich úloh môže prevádzkový riaditeľ navrhovať riaditeľovi TIP-UPJŠ vytvorenie
samostatných organizačných zložiek v štruktúre TIP-UPJŠ (finančné, projektové, obchodné a PR útvary),
ktoré zriadi rektor.
10. Dozorná rada TIP-UPJŠ plní úlohu dozorného orgánu implementácie projektu TIP-UPJŠ. Pôsobnosťou
Dozornej rady je schvaľovanie organizačnej štruktúry a jej zmien, schvaľovanie dlhodobých zámerov,
vedecko-technologického zamerania, hlavných úloh, schvaľovanie správ o činnosti a výsledkoch
a koncepčných a strategických dokumentov.
11. Členov Dozornej rady menuje a odvoláva rektor UPJŠ. Predsedom Dozornej rady je rektor UPJŠ, alebo ním
poverený prorektor UPJŠ. Dozorná rada je zložená z osobností vedy a high-tech priemyslu na Slovensku. Jej
členmi sú ďalej riaditeľ a prevádzkový riaditeľ TIP-UPJŠ, ktorí majú poradný hlas.
12. Rada pre transfer a inovácie TIP-UPJŠ (RTI) je poradným orgánom riaditeľa TIP-UPJŠ. Jej pôsobnosťou je
príprava dlhodobých strategických zámerov technologického zamerania TIP-UPJŠ, schvaľovanie rozpočtu
TIP-UPJŠ, ako i kontrola prevádzky TIP-UPJŠ. Predsedom Rady pre transfer a inovácie je riaditeľ TIP-UPJŠ.
Jeho členmi sú: prevádzkový riaditeľ TIP-UPJŠ a vedúci jednotlivých centier (CIB, CTM, CIIT, CPM a CTT).
Ďalších členov RTI menuje a odvoláva rektor UPJŠ na návrh riaditeľa TIP-UPJŠ z radov osobností z vedy,
priemyslu a obchodu. Dĺžka funkčného obdobia RTI je totožná s dĺžkou funkčného obdobia riaditeľa TIPUPJŠ.
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13. Medzinárodný poradný výbor TIP-UPJŠ (IAB) plní úlohu poradného orgánu riaditeľa TIP-UPJŠ. Predsedom
Medzinárodného poradného výboru je riaditeľ TIP-UPJŠ. Členov Medzinárodného poradného výboru menuje
a odvoláva rektor na návrh riaditeľa TIP-UPJŠ. Dĺžka funkčného obdobia IAB je totožná s dĺžkou funkčného
obdobia riaditeľa TIP-UPJŠ. Medzinárodný poradný výbor zasadá raz ročne. Výsledkom jednania je kritické
zhodnotenie úrovne kvality výstupov TIP-UPJŠ a odporučenia vo všetkých oblastiach aktivít TIP-UPJŠ.
14. Procesy transferu technológií sa v štruktúre TIP-UPJS uplatňujú prostredníctvom foriem (konceptov) ako preinkubátor, inkubátor, akcelerátor a spin-off. Podmienky existencie jednotlivých foriem budú ustanovené
osobitnými predpismi.
15. Organizačná štruktúra TIP-UPJŠ je uvedená v prílohe č. 1.
Článok 5
Finančné zabezpečenie
1.

Finančné zdroje na činnosť TIP-UPJŠ predstavujú najmä:
a. dotačné zdroje MŠ SR vyjadrené cez rozpočet UPJŠ pri zachovaní pravidiel delenia rozpočtu
na UPJŠ na základe výkonov,
b. projekty štrukturálnych fondov EÚ,
c. zahraničné a domáce projekty,
d. zahraničné a domáce projekty transferu technológií najmä cez start-up firmy a prostredníctvom
spolupráce s high-tech priemyslom,
e. zisk z hospodárskej činnosti TIP-UPJŠ najmä cez výrobné aktivity vytvorených start-up firiem,
f. Fond technologického transferu - špeciálny fond na podporu transferu technológií zriadeného na TIPUPJŠ tvorený z odplát za využívanie predmetov duševného vlastníctva a z transferov rozvojového
fondu rektora
g. zdroje privátneho sektora (investície, fundraising, crowdfunding a pod.)

Článok 6
Zásady delenia výkonov medzi TIP-UPJŠ a súčasťami UPJŠ
1.

2.

Pravidlá určujúce východiská zásad delenia výkonov:
a.
TIP-UPJŠ je univerzitné pracovisko a preto sa v delení rozpočtu UPJŠ nachádza na úrovni fakúlt
UPJŠ a celouniverzitných pracovísk.
b.
Pre TIP-UPJŠ platia tie isté rozpočtové pravidlá pre zápočet výkonov vo vede ako pre fakulty UPJŠ
a celouniverzitné pracoviská.
c.
Pravidlá fungovania univerzitných start-up firiem sa riadia osobitnými predpismi pre univerzitný
inkubátor.
d.
Zapojenie expertov z TIP-UPJŠ do vzdelávania vychádza z potrieb fakúlt a univerzity a riadi sa
osobitnými predpismi.
Delenie výkonov vo vede:
a.
Dotácia MŠ SR za vedecké projekty prislúcha pracovisku, na ktorom je projekt registrovaný.
V prípade spoločných projektov s ostatnými pracoviskami UPJŠ sa dotácia delí pomerne s ohľadom
na príspevok jednotlivých pracovísk k realizácii projektu.
b.
Dotácia MŠ SR za vedecké publikácie sa delí pomerne v závislosti na zastúpení a autorskom podiele
autorov z jednotlivých pracovísk.
c.
Zápočet výkonu doktorandov pri prepočte výkonov za vedeckú publikáciu sa určuje podľa afiliácie
ich hlavných školiteľov.
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d.

Dotácia MŠ SR za doktorandov prislúcha pracovisku, na ktorom je študent registrovaný v rámci
príslušného programu DŠ, ak nie je dohodnuté inak.
Článok 7
Záverečné ustanovenia

1. Organizačný poriadok TIP-UPJŠ je možné priebežne meniť a dopĺňať dodatkami k tomuto poriadku, ktoré
vydáva rektor UPJŠ na základe návrhu zmien schválených Dozornou radou nadpolovičnou väčšinou.
2. Tento Organizačný poriadok TIP-UPJŠ nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ
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