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Príloha 3 

Prehľad nových aktivít podporovaných z verejných zdrojov (štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov) a spolufinancovaných 

z podnikateľských zdrojov alebo rozpočtu európskych spoločenstiev, ktoré budú začaté v rokoch 2009 - 2010 

Označenie 
aktivity 
rozpracovanej 
v texte ďalej 

Názov aktivity Zodpovednosť Finančné krytie ročne  
(v tis. eur) 

- PODPORA ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU - Podpora aktivít spolufinancovaných z podnikateľských zdrojov 
A.1 Inkubačné centrá 

1. spin-off 
2. start-up 

APVV - rozpočet APVV - 1 000, 
- vlastné podnikateľské 

zdroje start up, spin off 
A.2  Technologické inkubátory (TI) 

 
MŠ SR - rozpočet MŠ SR – 8 500, 

- vlastné podnikateľské 
zdroje TI 

A.3 Vedecko-technologické parky (VTP) MŠ SR (podľa zákona č. 
185/2009 Z. z. o stimuloch pre 
výskum a vývoj) 

- rozpočet MŠ SR – 11 400, 
- vlastné podnikateľské 

zdroje VTP 
A.4 Národný systém pre transfer technológií 

pozostávajúci z: 
MŠ SR  

1. centier pre transfer technológií (CTT)na vysokých 
školách, v Slovenskej akadémii vied, rezortných 
výskumných ústavoch  

ASFEÚ  (bude financované ako je 
uvedené v aktivite  C.2 - z 
Operačného programu „VaV“) 

2. národného centra pre transfer technológií (národné 
CTT) 

Centrum vedecko-technických 
informácií SR (CVTI SR) 

- rozpočet MŠ SR - 1 000 

SPOLU   prostriedky štátneho rozpočtu - 
21 900 

 
- PODPORA ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU - Podpora aktivít spolufinancovaných zo zdrojov EÚ 

B.1 účasť SR v Znalostných a inovačných spoločenstvách 
Európskeho inovačného a technologického inštitútu 

MŠ SR  - rozpočet MŠ SR – 1 000 
- rozpočet EIT, 
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(ZIS EIT) - vlastné príjmy ZIS EIT 
B.2 účasť SR na spolupráci s Európskou vesmírnou 

agentúrou (ESA) 
MŠ SR - rozpočet MŠ SR – 50, 

- rozpočet ESA 
B.3 Účasť SR v Európskom zariadení pre výskum 

antiprotónov a iónov - FAIR 
MŠ SR - rozpočet MŠ SR – 2 000, 

- rozpočet FAIR 
B.4 účasť SR v Spoločnom európskom technologickom 

podniku pre nanotechnológie - ENIAC 
MŠ SR - rozpočet MŠ SR – 500, 

- rozpočet ENIAC 
B.5 účasť SR v Spoločnom európskom technologickom 

podniku pre vnorené počítačové systémy- ARTEMIS 
MŠ SR - rozpočet MŠ SR – 500, 

- rozpočet ARTEMIS 
B.6 účasť SR v Spoločnom programovaní európskych 

vecných priorít výskumu a vývoja (tzv. Joint 
Programming) 

MŠ SR  

1. účasť SR na riešení prvej vecnej priority - 
Alzheimerova choroba 

MŠ SR  - rozpočet MŠ SR – 1 000, 
- rozpočet EÚ 

B.7 účasť SR v technologických platformách EÚ (ETP) 
 

MŠ SR - rozpočet MŠ SR – 66,4, 
- rozpočet ETP 

SPOLU   prostriedky štátneho rozpočtu - 
5 116,4 

 
- PODPORA ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EÚ 

C.1 Výskumno-vývojové centrá (VVC) ASFEÚ - rozpočet Operačného 
programu „Výskum 
a vývoj“ – 120 000, 

- vlastné podnikateľské 
zdroje VVC 

C.2 Centrá pre transfer technológií na vysokých školách, 
v Slovenskej akadémii vied, rezortných výskumných 
ústavoch  
 

ASFEÚ - rozpočet Operačného 
programu „VaV“, 

- vlastné prostriedky VŠ, 
SAV, rezortných 
výskumných ústavov 

(nie je možné odhadnúť sumu, nakoľko 
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CTT sú podporované v rámci výzvy na 
podporu aplikovaného výskumu) 
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