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Inovovaný model činnosti a financovania UTI STU 

 
Fakulty, na ktorých bude UTI realizovať aktivity, získajú: 
 

1. Komercionalizáciu/zviditeľnenie sa. Prostredníctvom podpory InQb na 
podujatiach fakúlt, napr. Študentská vedecká konferencia na FCHPT v r. 2019. 
Poskytli sme kontakty na všetky našich partnerov. Výsledkom čoho bolo, že táto 
konferencia mala historicky najviac partnerov. Dokonca ich mimo plán podporila aj 
Nadácia ESET na základe nášho doporučenia. 
https://www.inqb.sk/sk/blog/nase-aktivity/ako-prebiehal-dvadsiaty-prvy-rocnik-
studentskej-konferencie. 

 
2. Organizovaním podujatí pre študentov na podnikateľské témy a prezentačné 

zručnosti.  
 

3. Inkubačnou činnosťou - vyhľadávaním a podporou študentských projektov, ktoré si 
chcú založiť firmu. Študentov z SvF, SjF a FCHPT budeme zatiaľ inkubovať 
v Mlynskej doline na FEI, kde sídlime. Pre tých, ktorí nebudú chcieť chodiť do 
Mlynskej doliny, ponúkame mentoring priamo na ich domovských fakultách. 
S ostatnými startupmi sa budú stretávať na pravidelných mítingoch v InQb 
v Mlynskej doline.  

 
Podľa nových pravidiel, budeme požadovať od každej založenej firmy podiel STU 
SCIENTIFIC. Takto vytvoríme dlhodobé puto s firmami a STU. Vo vzniknutých firmách budú 
môcť praxovať študenti a doktorandi STU. Majitelia týchto firiem budú robiť prednášky 
a poskytovať mentoring pre nové startupy. 
 
O tejto spolupráci budeme písať články, točiť videá a rozhovory, ktoré budeme publikovať 
v printových a internetových médiách. 
 
Vznikne tak prirodzený ekosystém medzi študentami, firmami a STU. A InQb ho bude 
vytvárať a sprostredkovať jednotlivé spolupráce. 
 
Na dobudovanie priestorov na FIIT, FEI a vybudovanie menších priestorov na MTF chceme 
požiadať spolu 70.000,- EUR z fondu rozvoja na spolufinancovanie úprav nasledovne: 
30.000,-EUR na FEI, 20.000,- EUR na FIIT a 20.000,- EUR na MTF.  
Priestory pre UTI pre fakulty v "Centre" ("blok A") sa budú realizovať v rámci projektu 
ACCORD. 
 
Tieto atraktívne priestory majú slúžiť najmä študentom na fakultách STU, ktorí tu chcú 
pracovať na svojich projektoch, stretávať sa tu s ľuďmi z praxe (našimi partnermi 
a startupistami). Budú sa tu organizovať fakultné podujatia ako aj súťaže, napr. hackathony 
alebo prezentácie pre stredoškolákov. Bude tu prebiehať finále stredoškolského projektu 
OPEN LAB z priemyselných škôl v Bratislave. Získame tak nových študentov pre STU. 
 

https://www.inqb.sk/sk/blog/nase-aktivity/ako-prebiehal-dvadsiaty-prvy-rocnik-studentskej-konferencie
https://www.inqb.sk/sk/blog/nase-aktivity/ako-prebiehal-dvadsiaty-prvy-rocnik-studentskej-konferencie
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Tieto priestory motivujú študentov STU „neutekať“ hneď po vyučovaní domov/na 
internáty, ale motivuje ich tráviť viac času na fakulte.  
 
UTI (InQb) sa týmto pasuje za spolutvorcu univerzitného ekosystému.  Chceme byť vnímaní 
nie len ako organizácia, ktorá podporuje startupy a má len „dolárovky v očiach“. Pracujeme 
úzko s komerčnou sférou a vieme ju dlhodobo a zmysluplne prepojiť s STU. 
 
Mag.Martina Vavreková 
Vedúca  
Univerzitný technologický inkubátor STU 

 


