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Vzniknú vedecké parky 

 [TA3, 18:30; Hlavné správy; 23/03/2013;  Jožo Šivák; Zaradenie: z domova] 

 

Martin Strižinec, moderátor TA3: "84 miliónov eur budú stáť dva nové vedecké parky, 

ktoré vzniknú v Bratislave a Trnave. Vedci chcú spolu so študentmi skúmať 

informačné technológie, bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb a takisto aj obrazovky 

televízorov." 

 

Jožo Šivák, reportér TA3: "Na čele dvoch vedeckých parkov budú stáť títo dvaja 

muži, Oliver Moravčík a Robert Redhammer. Každý z nich bude obhospodarovať 42 

miliónov eur. Väčšiu časť týchto peňazí dostanú z európskych fondov. Projekty 

podporí aj štát viac ako 3 miliónmi eur." 

 

Obrazovka: 

Financovanie vedeckého parku 

 

Fondy EÚ  36,6 mil. € 

Štátny rozpočet    3,3 mil. € 

 

Michal Kaliňák, hovorca ministerstva školstva: "A niečo viac ako 2 milióny eur 

z vlastnej činnosti univerzity." 

 

Jožo Šivák, reportér TA3: "Spustenie vedeckých parkov sa ťahá od roku 2007. 

Vysokým školám však až teraz schválili projekty. Peniaze pritom musia minúť do 

roku 2015. Trnavský vedecký park bude mať pre svoj výskum okrem novej techniky 

aj nové budovy. Tu sa už pozeráte ako bude vyzerať miliónový projekt. Materiálovo-

technologická fakulta sa pokúsi zistiť či je možné ovplyvniť povrchové zmeny na 

obrazovkách televízorov." 

 

Oliver Moravčík, dekan MTF STU Trnava: "Na počítačoch, ale takisto napríklad 

nárazníky automobilov, ktoré sú ošetrené touto technológiou, vykazujú iné vlastnosti 

ako neošetrené." 



 

Jožo Šivák, reportér TA3: "Bratislavský vedecký park bude mať dve centrá. To 

hlavné bude v Mlynskej doline, kde už teraz sídli Fakulta informatiky a informačných 

technológií." 

 

Robert Redhammer, rektor STR Bratislava: "V tom vedeckom parku sa zlepšia 

podmienky na výskum, na to aby študenti hľadali nové materiály, ich nové vlastnosti." 

 

Michal Blaho, pedagóg FEI STU Bratislava: "Študentom to pomôže určite keďže 

budú pracovať s najnovšími technológiami, ktoré potom môžu využiť v praxi." 

 

Jožo Šivák, reportér TA3: "Tu vo vedeckom centre v Mlynskej doline vznikne aj 

technologický inkubátor pre talentovaných študentov. Ich tútori im pomôžu pretaviť 

ich nápady do reálneho biznisu. Jožo Šivák, TA3." 

 


