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Otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku, 17.5.2013 
Tlačová správa 
Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

Projekt  Univerzitného vedeckého parku je primárne zameraný na oblasť: 

 materiálového inžinierstva   

 automatizácie a informatizácie priemyselných procesov.  
 
Názov projektu UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK  „CAMPUS  MTF  STU" - CAMBO 
 
V rámci tohto projektu MTF STU vybuduje dva nové objekty a vybaví ich najmodernejšími 
technológiami na svetovej úrovni: 
1. Vedecké pracovisko materiálového výskumu s laboratóriami : 
Laboratórium technológií iónového lúča 
Laboratórium plazmatickej modifikácie a depozície 
Laboratórium analytických metód 
Laboratórium počítačového modelovania. 
  
2. Vedecké pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov s 
laboratóriami: 
Laboratórium riadiacich systémov 
Laboratórium ICIM 
Laboratórium integrácie informačných a riadiacich systémov. 
  
Okrem výstavby nových objektov a obstaraní unikátnych technológií pre materiálový výskum 
a pre výskum v oblasti automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov  
s laboratóriami sú naplánované ďalšie aktivity: 
 
Aplikovaný výskum v rámci uvedených vedeckých pracovísk 
Podpora moderného transferu technológií do praxe v podobe transferu know-how, inovácií 
a poznatkov z akademického prostredia do praxe, start-up, spin-off. 
 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES 
 

Operačný program:  Výskum a vývoj 
ITMS kód:  26220220179 
Poskytovateľ:   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Začiatok realizácie projektu:   01.03.2013 
Koniec realizácie projektu :   30.06.2015 
Miesto realizácie projektu:   Jána Bottu č. 25, 917 24  Trnava    
                                                           Botanická č. 49, 917 24  Trnava 
Investor:  Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Objem finančných prostriedkov:  42 105 262,43 € (na celý Univerzitný vedecký park) 
Zdroje financovanie:  85% štrukturálne fondy EÚ 
 10 % štátny rozpočet   
 5%  prijímateľ 
 
1.etapa výstavby začína budovaním objektu Materiálového výskumu – Slovakion  
Realizátor:    ZIPP a.s. Bratislava 
Finančná hodnota stavby a technológií s laboratóriami:  25 330 141 € 
 

 



 

 2 

Otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku, 17.5.2013 
Tlačová správa 
Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

Vizualizácia Univerzitného vedeckého parku: 
 

 


