
 

 

 
 

  

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Výzva  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku na podporu 
výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne 
Slovensko a kreatívny priemysel 

Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 

Kód projektu v ITMS2014+ 313011T572 

Názov projektu Vybrané formy netechnologických inovácií a ich možná 
aplikácia v zmierňovaní negatívnych dopadov technológií 
na spoločnosť 

Subjekt/prijímateľ pomoci Technická univerzita v Košiciach  

Partner  irelevantné 

Financovanie projektu COV 776 648,76 € 

NFP  737 816,32 € 

VZ 38 832,44 € 

Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019 

Miesto realizácie projektu SR/Košický kraj/Košice I. 

Doména inteligentnej špecializácie Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 

Hlavné relevantné SK NACE odvetvie J63 Informačné služby 

Funkčné väzby M72 Vedecký výskum a vývoj a M73 Reklama a prieskum trhu 

PREDMET VÝSKUMU 

o Výskum v oblasti návrhu implementácie finančných inovácií v prostredí SR a problémov s tým 
súvisiacich 

o  Výskum iných foriem netechnologických inovácií so zameraním sa na verejný sektor a hospodárku 
prax  

o Skúmanie súčasného stavu v oblasti vizualizácie 

VÝSTUPY DO PRAXE 

KARTA PROJEKTU 



 

 

 

o Návrh inovatívnych finančných nástrojov.  
o Návrh podpory spolupráce medzi univerzitami – firmami – verejnou správou 
o Možnosti aplikácie nových prístupov k vizualizácii vo webovom prostredí   

DÁVAME DO POZORNOSTI....(ŠPECIFIKÁ/UNIKÁTY A ZAUJÍMAVOSTI PROJEKTU) 

o Možnosti využitia inovácií v oblasti finančných nástrojov zameraných na tvorbu osobných aj 
podnikových investičných portfólií s cieľom minimalizácie rizika 

o Návrhy na aplikáciu inovácií pri tvorbe inštitucionálnych profilov (súkromného aj verejného 
sektora) formou vizualizácií 

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach 
Výskumná aktivita 1 – Nezávislý výskum a vývoj v oblasti netechnologických inovácií a dopadov 
technológií na spoločnosť 
 
Téma 1 – Návrhy implementácie finančných inovácií v prostredí SR a problémy s tým súvisiace 
Základný materiál – základným materiálom, o ktorý sa výskumníci v tejto téme opierajú, je súbor 
dokumentov a publikácií v oblasti finančných inovácií (V. Šoltés, M. Harčariková), daňových 
aspektov elektronického obchodovania (S. Ťahlová) a príspevkov k vývoju hospodárskych cyklov v 
súčasnosti (Ľ. Štiblárová) 
 
Téma 2 – Iné formy netechnologických inovácií so zameraním sa na verejný sektor a hospodársku 
prax 
Základný materiál – základným materiálom, o ktorý sa v tejto téme výskumníci opierajú, je súbor už 
publikovaných článkov a štúdií v oblastiach inovatívnych prístupov k oblasti sociálneho 
zabezpečenia (M. Šoltés), sociálnych dôsledkov negatívnych javov v spoločnosti (T. Želinský), 
súvislosti aglomeračných úspor a zamestnanosti v kreatívnych odvetviach (S. Klasová). 
 
Téma 3 – Vizualizácia v súčasnom svete informačných technológií 
Základný materiál – základný materiál, o ktorý sa výskumníci v tejto téme opierajú, predstavuje 
súbor publikácií v oblasti porovnania moderných a pôvodných spôsobov vizualizácie ( T. Uhrín), 
sofistikovateľnosti vizualizácie vedeckých informácií (D. Šuch) a komunikačného dizajnu (A. Haščák). 
 

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

 
Subjekt / prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach 
Technická univerzita v Košiciach 
Letná 9 
042 00 Košice 
 
webové sídlo 
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke 
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