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v spolupráci s STU Bratislava, TU Košice a SARC 



 
:: Zoznam projektov :: 
 
Prehľad podporných projektov podľa tematického zamerania 7. rámcového programu: 

 
 

1. Zdravie - nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia, zdravotná starostlivosť 

EPIST, IWebCare, LSH-MENTOR, SMEs go LifeSciences 

2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia 

CEC Animal Sciences, NMSACC-PCVD, QualityMeat, TRAINNET FUTURE 

3. Informačné a komunikačné technológie  

ALIPRO, ATVN-EU-GP, CEEC IST NET, DETECT-it, EPIST, EPISTEP, EPRI-start, IDEALIST34,  
IST Bonus, IST-WORLD, ISTEC2, IWebCare, MINOS-EURONET, PRO_NMS, STAR-NET, TEL-ME-MOR,  
TRANSFER-EAST 

4. Nanovedy a nanotechnológie, materiály, nové výrobné procesy a zariadenia 

COOREERS, ENVITEX, ITE, MINOS-EURONET, MNT ERA-Net, NANOMAT, NanoSci ERA-Net,  
Pro-Knowledge 

5. Energetika - palivové články, obnoviteľná energia, energetická výkonnosť a úspora 

DETECT-it, ENFUGEN, FET EEU, INTEGRATING ACC, RESCUE 

6. Životné prostredie - klimatické zmeny, riadenie zdrojov, environmentálne technológie 

DETECT-it, ERA ENV, INTEGRATING ACC, PRODESTS, SOBIO 

7. Doprava - vzdušná a letecká doprava, pozemná doprava, satelitný systém Galileo 

ETRA.CC, START 

Prierezové projekty *

CERA, ERA SLOVAKIA, FINANCE-NMS-IST, GET IN, PROPASS, RURAL-ETINET, SLOVAK FP6  

Projekty zamerané na inovácie **

BaByRIS, IRC Slovakia, NETIES, NORRIS, RIS Prešov, RIS Trenčín, RIS Trnava, smE-MPOWER, ZIP 

 
 
Poznámky:  
 
Projekty sú zaradené do tematických oblastí na základe ich obsahu (t.z. sektor, na ktorý sa ich 
aktivity zameriavajú), nie podľa priority, ktorá ich aktivity financuje. 
 
* Projekty, ktoré sa zameriavajú na viacero sektorov, resp. všetky sektory sú zaradené medzi 
„prierezové projekty“. 
 
** vrátane všetkých projektov regionálnych inovačných stratégií (RIS)
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Akronym, sektor, 
kľúčové slová 

Stručný popis projektu Slovenskí účastníci 
kontaktné údaje 

ALIPRO 
IST - Mobilné 
komunikácie, služby 
a technológie,  
benchmarking 

Podpora zapojenia národných a 
regionálnych výskumných programov 
nových členských štátov do Európskeho 
výskumu IST v oblasti mobilných 
technológií, aplikácií a služieb.  

Žilinská univerzita 
Tatiana Kováčiková 
041/513 4335 
tana@frkis.fri.utc.sk 
www.eurescom.de/alipro

ATVN-EU-GP 
IST, Academic internet 
TV 
príprava nových 
projektov, výber a 
prezentácia najlepších 
projektov EU  

Stimulácia spolupráce organizácií z 
nových členských, pôvodných a 
kandidátskych krajín EÚ a ich príprava 
na budúcu spoluprácu pri výskumných 
aktivitách s cieľom podnietiť  prípravu 
kvalitných projektov v oblasti IST.  

KPI FEI TU Košice 
František Jakab 
0905 715 816 
jakab@elfa.sk
www.atvn-eu-gp.pl

BaByRIS 
inovačná stratégia 
región Banskobystrického 
samosprávneho kraja 

Projekty regionálnych inovačných 
stratégií, ktoré sú priekopníkmi v 
koncepcii rozvoja systémov regionálnej 
podpory inovácií, sú dnes integrálnou 
súčasťou tvorby politiky v mnohých 
európskych regiónoch 

Banskobystrický VÚC 
Marína Spirová 
048/4722 114 
babyris@babyris.sk 
www.babyris.sk

CEC ANIMAL SCIENCE 
Kvalita a bezpečnosť 
potravín 
Databázy, mapovanie, 
príprava projektov  

Podpora výskumných organizácií z  
krajín strednej Európy zaoberajúcich sa 
oblasťou „Animal Science“ 
 

SPU v Nitre 
Anna Bandlerová 
037/6508 739 
anna.bandlerova@uniag.sk
www.tetalap.hu/trainnetfuture

CEEC IST NET  
IST 
databázy, prehľady 
výskumných kapacít 

Prepojenie Európskej únie s krajinami 
strednej a východnej Európy (CEEC) a 
uľahčenie účasti organizáciám z IST 
sektoru z CEEC v aktivitách IST 

BIC Bratislava 
Peter Kopkáš 
02/5441 7515 
ist@bic.sk 
www.bic.sk/ceec

CERA – Creating ERA 
materiály, vedy o živote, 
energia, životné 
prostredie 

Databáza excelentných vedecko-
výskumných centier, organizácia 
Brokerage podujatí, národne aj 
medzinárodne školenia ohľade 6 a 7.RP 
a informačno-konzultačná činnosť 
v rámci menovaných 4. oblastí 

SARC Bratislava 
Martin Kedro 
02 6542 0308 
kedro@sarc.sk 
www.kpk.gov.pl/cera  

COOREERS 
nanotech, materiály, 
výrobné procesy (NMP) 
výmena informácií 
a skúseností NMP NCPs, 
databázy, networking 

Koordinačná akcia zameraná na 
koordinovanie činnosti NMP NCPs, 
sieťovanie a zlepšenie integrácie 
výskumných pracovníkov a aktivít 
v rozšírenej Európe v oblasti NMP 

Úrad SAV  
Simona Klingová 
02/5249 2751-9 
klingova@up.upsav.sk 
www.cooreers.org

DETECT-IT  
IST, energetika, 
potravinárstvo 
databázy, clustering,  
príprava projektov 

Podporný projekt koordinovaný 
Európskou sieťou BIC-ov (EBN) s 
cieľom podpory malých a stredných 
podnikov so zameraním na informačné 
a komunikačné technológie, 
energetiku, potravinárstvo.  

BIC Bratislava 
Jana Strúčková, 02/5441 7515 
struckova@bic.sk 
Cassovia BIC 
Slavomír Stano, 055/7279101 
bicke@bicke.sk 
www.detect-it.org

ENFUGEN  
palivové články 
národné analýzy, 
databázy, školenia 
 

podporu účasti výskumných organizácií 
a firiem pôsobiacich v oblasti 
palivových článkov a vodíkovej energie 
z Poľska, ČR a Slovenska vo výskumno-
vývojových projektoch v rámci FP7 

BIC Bratislava 
Jana Strúčková 
02/5441 7515 
struckova@bic.sk 
www.bic.sk/enfugen
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Akronym, sektor, 
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Stručný popis projektu Slovenskí účastníci 
kontaktné údaje 

ENVITEX 
NANOtechnológie, 
textilný a odevný 
priemysel 
databázy 

Inovačné prostredie v textilnom 
priemysle krajín pristupujúcich do EÚ. 
Tvorba databáz pre vyhľadávanie 
partnerov z textilného a odevného 
odvetvia, výskumných organizácií 
a MSP, ktorí majú záujem o účasť v 6. 
rámcovom programe.  

VÚTCH-CHEMITEX, Žilina 
Valéria Čapeková 
041/5623247,vutch@nextra.sk
BIC Group 
Ladislav Kováč, 02/5441 1192 
kovac@bicba.sk 
www.envitex.net

EPIST 
IST/ eHealth, 
eInclusion 
pre tvorcov a užívateľov 
ICT pre zdravie 
a postihnutých  

Bezplatné zviditeľnenie sa v databáze  
a poskytovanie relevantných informácií, 
vrátane hľadania partnerov pre riešenie 
projektov (zdravotníctvo, farmácia, 
štátne inštitúcie v oblasti, poisťovne, 
asociácie/nadácie zdravotne 
postihnutých) 

FEI STU Bratislava 
Bedřich Weber 
02/602 91 363  
bedrich.weber@elf.stuba.sk 
www.epist.org

EPISTEP 
ETI/IST  
„SME“ v ETP - „European 
Technology Platforms“ 

Podpora zapojenia sa malých 
a stredných podnikov do aktivít v rámci 
„ETP“, poskytovanie informácií, 
organizácia „brokerage events“ a pod. 

FEI STU Bratislava 
Bedřich Weber 
02/602 91 363  
bedrich.weber@elf.stuba.sk 
www.epistep.org

EPRI-start   
IST 
SMEs, IST/ICT, 6FP, e-
Europe 

Cieľom tohto projektu 
EU/6FP/IST/EPRI-start je pomôcť MSP 
z nových členských krajín EU v ich 
zapájaní do projektov EU/IST  

FM UK Bratislava 
Dušan Šoltes 
02/50 117 483 
dusan.soltes@fm.uniba.sk 
www.epristart.org

ERA ENV 
Environment  
databázy, školenia, 
informačné materiály 

Integrovanie asociovaných a nových 
členských krajín do európskeho 
výskumného priestoru 
environmentálnymi prístupmi, priorita 
6.3 

TU Zvolen 
Ingrid Kriššáková 
045/5206108 
krissak@vsld.tuzvo.sk 
www.eraenv.com

ERA SLOVAKIA  
mobilita výskumníkov 
mobilitný portál, 
mobilitné centrum, 
asistencia pri mobilite  

Systém pre mobility výskumných 
pracovníkov, ktorý bude poskytovať 
vysoko kvalitné a aktuálne informácie 
a servis pre prichádzajúcich 
a odchádzajúcich výskumníkov a ich 
rodiny 

TU Košice, Rektorát - OEP 
Andrea Kalafúsová 
eraslovakia@tuke.sk 
www.eracareers.sk

ETRA.CC 
Udržateľná doprava  
výskumné zariadenia, 
analýza, stratégia 
podpora 

Podpora dopravného výskumu v 
nových krajinách EÚ a kandidátskych 
krajinách. Aktivity pre podporu 
dopravných výskumných  zariadení. 
Mapovanie  súčasného stavu 
a problémov súvisiacich s dopravným 
výskumom. 

Žilinská univerzita  
Karel Kovářík 
041/513 5752 
kovarik@fstav.utc.sk 
www.etra.cc

FET EEU - Energy 
biomasa, biopalivá, 
obnoviteľné zdroje 
energií, 
kogeneračné jednotky, 
tepelné čerpadlá 

Posilnenie účasti nových členských 
krajín v priorite 6.1, „future energy 
technologies“ pre rozšírenú EU  

TU Zvolen 
Jozef Víglaský 
045/5206108 
viglasky@vsld.tuzvo.sk 
www.kpk.gov.pl/fet-eeu/

FINANCE-NMS-IST  
všetky sektory 
finančné otázky projektov 

Podporný projekt zameraný na 
vytvorenie portálu a organizácie série 
školení pre finančné otázky 6RP.  
Portál www.finance-helpdesk.org 

BIC Bratislava 
Ivan Filus 
02/5441 7515 
ist@bic.sk 
www.bic.sk/fist
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Akronym, sektor, 
kľúčové slová 

Stručný popis projektu Slovenskí účastníci 
kontaktné údaje 

GET IN  
všetky sektory  
softvér na prípravu 
návrhov 

Podporu účasti organizácií z NMS 
prostredníctvom "Nástroja na podporu 
účasti v IST" vrátane informačných 
aktivít, školení, nástrojov 
samohodnotenia a propagačných aktivít 

BIC Bratislava 
Ivan Filus 
02/5441 7515 
ist@bic.sk 
www.bic.sk/get-in

IDEALIST34 
IST 
Partner Search, ponuky 
na spoluprácu pri riešení 
IST projektov pre 
tvorcov, aj užívateľov ICT 

Veľmi účinná bezplatná podpora pri 
hľadaní partnerov riešiteľského 
konzorcia buď iniciáciou hľadania 
partnerov s požadovanou skúsenosťou, 
alebo možnosťou ponúknuť svoje 
skúsenosti koordinátorovi a stať sa 
členom konzorcia 

FEI STU Bratislava 
Bedřich Weber 
02/602 91 363  
bedrich.weber@elf.stuba.sk 
www.fei.stuba.sk/idealist
www.ideal-ist.net

IRC Slovakia  
všetky sektory 
transfer technológií 

Podpora rozvoja inovácií a 
medzinárodného transferu technológií v 
rámci Európskej siete Centier na 
prenos inovácií, databázy technológií, 
aplikácia výsledkov výskumu a vývoja 

BIC Bratislava, BIC Group, 
SOPK, NARMSP 
Ľubomír Bilský 
02/5441 7515, bilsky@bic.sk  
www.irc-slovakia.sk 

INTEGRATING ACC 
Networking, 
benchmarking 
Informačné dni 

Integrovanie asociovaných a nových 
členských krajín do 6RP 
prostredníctvom sietí a zdokonalených 
NCP aktivít, priorita 6.1 a 6.3 

TU Zvolen 
Ingrid Kriššáková 
045/5206108  
krissak@vsld.tuzvo.sk 
www.sustdev-ncps.com 

IST Bonus 
IST - eBusiness & 
eWork 
databázy, partnerské 
podujatia, PR profily, 
SWOT, stratégie 

Zvýšenie účasti organizácií z nových 
členských a kandidátskych krajín v 
priorite IST po kvalitatívnej i 
kvantitatívnej stránke 
v oblasti e-business a e-work 

BIC Bratislava 
Jana Maščuková 
02/5441 7515 
ist@bic.sk 
www.bic.sk/ist-bonus 

IST-WORLD 
IST - Softvér 
a softvérové služby 
v najširšom zmysle slova 

Portál, umožňujúci hľadanie partnerov 
na spoluprácu s využitím aj veľmi 
špecifických kritérií vďaka 
najprogresívnejším web technológiám 

FEI STU Bratislava 
Bedřich Weber 
02/602 91 363  
bedrich.weber@elf.stuba.sk 
www.ist-world.org 

ISTEC2 
IST  
Informačné technológie, 
brokerage podujatia, 
komunikačná platforma 

Prepojenie výskumnej komunity Európy 
s výskumnou komunitou v Kanade 
v kľúčových oblastiach informačných 
technológií, pomoc ku vzájomnej 
výmene vedomostí a talentu, 
vylepšenie vzájomnej spolupráce 
v oblasti IST 

Žilinská univerzita 
Milan Dado 
041/513 5120 
milan.dado@utc.sk 
www.ist-ec.org

ITE 
textilný a odevný 
priemysel 
benchmarking, databázy, 
školenia  

Príspevok k celoeurópskemu 
inteligentnému prostrediu: budovanie, 
prepájanie a spájanie 

VÚTCH-CHEMITEX, Žilina 
Jozef Šesták  
041/5620987 
vutch@nextra.sk
www.vutch.sk/ITE

IWebCare 
IST 
e-Europe, e-Health, 6FP 

Cieľom projektu je prispieť k riešeniu 
úloh zameraných na problémy s e-
Health v rámci Lisabonskej stratégie 
o e-Europe 

FM UK Bratislava 
Dušan Šoltes 
02/50 117 483 
Dusan.soltes@fm.uniba.sk 

LSH-MENTOR 
LifeScieHealth 
Školenia, informačné 
akcie, databázy, príprava 
projektov 

Vzdelávanie multiplikátorov pre 
programy LifeSciHealth EÚ. Podpora 
účasti výskumných organizácií 
v projektoch 6. a 7.RP . 

Úrad SAV 
Valentin Both 
02/52492751 
both@up.upsav.sk 
www.lshmentor.net
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Stručný popis projektu Slovenskí účastníci 
kontaktné údaje 

MINOS-EURONET 
IST, Nanotechnológie
  
Pre pracoviská v oblasti 
mikro, nano, opto, bio 
technológií a systémov 

Bezplatná prezentácia organizácie 
a špecialistov v databáze možnosť 
úhrady cestovných nákladov na pobyt 
zahraničných expertov a účasti na 
„networking events“ v zahraničí. 

FEI STU Bratislava 
Bedřich Weber 
02/602 91 363  
bedrich.weber@elf.stuba.sk 
www.minos-euro.net 

MNT ERA-Net 
mikrotechnológie, 
nanotechnológie, 
mikrosystémy 
 

Sieť európskych podporných programov 
pre mikro a nanotechnológie, s cieľom 
prehĺbiť konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu prostredníctvom 
koordinácie a spolupráce  

Úrad SAV Bratislava 
Simona Klingová 
02/5249 2751-9 
klingova@up.upsav.sk 
www.mnt-era.net  

NANOMAT 
nanotechnológie 
a nové materiály 
databázy, štúdie, príprava 
návrhov 

Podpora a uľahčenie účasti MSP z novo 
pristupujúcich krajín v 6RP 
prostredníctvom služieb v oblasti 
technologického prieskumu a podpory 
inovácií 

BIC Bratislava 
Jana Strúčková 
02/5441 7515 
struckova@bic.sk 
www.bic.sk/nanomat 

NanoSci ERA-Net 
nanovedy   

V súčasnosti je projekt v štádiu 
prípravy. Cieľom bude prispieť 
k budovaniu európskeho výskumného 
priestoru (ERA) a obzvlášť integrácia 
nanokomunity v ERA 

Úrad SAV Bratislava 
Simona Klingová 
02/5249 2751-9 
klingova@up.upsav.sk 
www.nanoscience-europe.org  

NETIES 
malé a stredné podniky 
inovácie, znalostná 
ekonomika 

Podporný projekt  pre MSP v ČR, 
Maďarsku, SR, Poľsku, Estónsku a 
Slovinsku mapujúci ich skúsenosti s 
účasťou v rámcových programoch 
a podporujúci zvýšenie ich účasti  

DACHTO.COM s.r.o. 
Milo Kosterec 
0903408183 
kosterec@dachto.com 
www.noweurope.com 

NMSACC-PCVD 
kvalita potravín  
PCVD, porcine circovirus, 
diagnostics, validation  

Zdokonaľovanie poznatkov 
a harmonizácia laboratórnej 
diagnostiky porcinných 
cirkovírusovových infekcií 
spoluprácou vyspelejších krajín EÚ 
(STREP projekt) s novými 
a asociovanými  krajinami EÚ  

Univerzita veterinárskeho 
lekárstva 
Štefan Vilček 
055/6339227 
vilcek@uvm.sk 
centaur.vri.cz

NORRIS 
regionálna inovačná 
stratégia pre región 
severné Maďarsko 
a Košický región 

Cieľom je spracovanie regionálnej 
inovačnej stratégie, realizáciou ktorej 
sa využije inovačný potenciál košického 
regiónu v spolupráci so 
severomaďarským regiónom 

Košický VÚC,  
TU Košice, RRA KE 
Peter Ťapák (VÚC),  
055/7268 220 
tapak.peter@kosice.regionet.sk 
 

Pro-Knowledge 
nové materiály 
príprava návrhov, analýzy 
firiem 

Podporné aktivity pre MSP, ktoré chcú 
získať financovanie prostredníctvom 
projektov FP6 v oblasti nových 
multifunkčných materiálov 
 

BIC Bratislava 
Jana Strúčková 
02/5441 7515 
struckova@bic.sk 
www.bic.sk/pro-knowledge 

QUALITYMEAT 
potravinársky 
priemysel - 
spracovanie mäsa 

Štúdia o výskumnom prostredí v AC s 
cieľom monitorovania a podpory 
produkcie kvalitného mäsa a celej 
potravinovej reťaze výroby hydinového 
a bravčového mäsa a výrobkov 

BIC Bratislava 
Peter Kopkáš 
02/5441 7515 
kopkas@bic.sk 
www.bic.sk/qualitymeat 

PRO_NMS 
IST  
národná analýza, 
kontaktné stretnutia, 
príprava nových projektov 

Prieskum vo vybranej oblasti, 
workshopy, budovanie informačných 
databáz, vytvorenie informačných 
kanálov medzi novými projektmi, zber 
a  vyhodnotenie informácií o projektoch 

KPI FEI TU Košice 
František Jakab 
0905 715 816 
jakab@elfa.sk
www.pro-nms.net
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Slovenskí účastníci 
kontaktné údaje 

PRODESTS 
životné prostredie  
environmentálne (čisté) 
technológie, databázy, 
príprava projektov 

Podpora účasti malých a stredných 
podnikov vo výskumno-vývojových 
projektoch zameraných na vývoj 
environmentálnych technológií. 

Inštitút pre štrukturálnu 
politiku (IREAS)  
Ivana Výbochová 
02/52495300 
ivanavyb@yahoo.com 
www.prodests.org 

PROPASS 
všetky priority  
analýza MSP, informačné 
dni, workshopy, technická 
podpora 

Príprava, školenia a technická podpora 
slovenských malých a stredných 
podnikov (MSP) pri písaní projektov 
predkladaných na výzvy FP6 

Novitech Košice 
Martin Pavlík 
055/23 74 439 
propass-info@euprojekt.sk 
www.euprojekt.sk/propass 

RESCUE 
obnoviteľné zdroje 
energie  
národné analýzy, 
databázy, školenia, audity 

Akčný plán na podporu výskumu a 
inovácií v MSP v oblasti obnoviteľných 
zdrojov 

BIC Bratislava 
Jana Strúčkova 
02/5441 7515 
struckova@bic.sk 
www.bic.sk/rescue 

RIS Prešov 
inovačná stratégia 

Cieľom projektu RIS Prešov je návrh 
stratégie regionálneho inovačného 
rozvoja prešovského kraja pre obdobie 
nasledujúcich 10 – 15 rokov 

VÚC Prešov, RPIC Prešov 
BIC Bratislava 
Štefan Vrátny, vratny@bic.sk 
www.bic.sk/ris-presov 

RIS Trenčín 
inovačná stratégia 

Cieľom je spracovanie regionálnej 
inovačnej stratégie, realizáciou ktorej 
sa využije inovačný potenciál 
trenčianskeho regiónu 

TU AD, TNRK SOPK, RRA 
Trenčín, BIC Group 
Marcel Kordoš, kordos@tnuni.sk 
032/7400410 
ris.instit.sk 

RIS Trnava 
inovačná stratégia 

Cieľom projektu RIS Trnava je návrh 
stratégie regionálneho inovačného 
rozvoja trnavského kraja pre obdobie 
nasledujúcich 10 – 15 rokov 

VÚC Trnava, Mesto Trnava 
RRA Trnava, STU MTF TA, 
BIC Bratislava 
Roman Linczényi, lindy@bic.sk 
www.bic.sk/ris-trnava 

RURAL-ETINET 
vidiecka krajina 
ekonomika, technológie 

Podpora účasti malých a stredných 
podnikateľov z vidieckych oblastí v 6RP 

ÚKE SAV 
Marta Dobrovodská 
02/5249 3851  
marta.dobrovodska@savba.sk
www.rural-sme.net 

SLOVAK FP6  
všetky sektory  
Konzultacie, databázy, 
konferencie, analýzy  

Podpora účasti slovenských subjektov 
v FP6, revitalizácia podporných sieti 
SIKAS a NCP, vydanie príručky k 6. RP, 
zavedenie databázy MSP a výskumných 
centier, zriadenie konzultačného 
strediska, príprava projektov 

SARC Bratislava 
Peter Ondrejček 
02 6542 1826 
ondrejcek@sarc.sk 
www.slovakfp6.sk 

SMEs go LifeSciences 
medicínske 
biotechnológie a „vedy 
o živote“ 
databáza, konferencie, 
vyhľadávanie partnerov 

Podpora MSP v oblasti medicínskych 
biotechnológií, databáza z oblasti 
LifeSciences s vyše 2500 profilmi MSP 
a vedeckovýskumných pracovísk z celej 
EU a asociovaných krajín 

SARC Bratislava 
Martina Kedrová 
02 6542 0308 kedrova@sarc.sk 
www.smesgolifesciences.org

smE-MPOWER 
inovácie pre výrobu 
Posilňovanie účasti MSP 
na RTD aktivitách 

Projekt sa orientuje na tri úrovne 
podpory inovačného procesu pre 
výrobnú sféru: (1) MSP s inovačným 
potenciálom, (2) mediátori / 
sprostredkovatelia inovačného procesu 
a (3) regionálne autority 

RPIC Prešov 
Viliam Ďuraš 
051/7560 320 
viliam.duras@rpicpo.sk 
www.sme-mpower.net
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SOBIO 
Biodiverzita, jej 
manažment, ekosystémy, 
sociálne pozadie 

Mobilizovanie potenciálu európskeho 
spoločenského výskumu na podporu 
manažmentu biodiverzity 

ÚKE SAV 
Zita Izakovičová 
02/5249 4849 
zita.izakovicova@savba.sk 
www.ecnc.org 

STAR-NET 
IST 
Podpora podávania IST 
projektov v nových 
krajinách EU 

Zameriava sa na realizáciu 
technologických auditov firiem a 
organizácii pre IST programy  

TU Košice 
Centrum pre Inteligentne 
technológie, FEI TU Košice 
Peter Sinčák 
Peter.Sincak@tuke.sk  
www.projekt-starnet.sk

START 
Letecký a vesmírny 
výskum 
Mapovanie, databáza,  
brokerage podujatia 

Systematické spracovanie údajov 
o organizáciách z oblasti letectva 
a vesmírneho výskumu pôsobiacich 
v nových členských a kandidátskych 
krajinách. Vypracovanie databázy.  

Žilinská univerzita 
Barbara Surmová 
041/513 5142 
surmova@utc.sk 
www.aerospace-start.org

TEL-ME-MOR 
IST  
Európska knižnica, veda 
a výskum, zvyšovanie 
informovanosti, 
informačná spoločnosť 

Podpora účasti organizácií z nových 
členských štátov EÚ a asociovaných 
kandidátskych krajín na aktivitách 
programu IST, zapojenie národných 
knižníc nových štátov do Európskej 
knižnice (TEL), zvyšovanie 
informovanosti o IST 

SNK Martin 
Ján Kováčik 
043/4134779 
kovacik@snk.sk 
www.telmemor.net 

TRANSFER-EAST 
IST - eGovernment 
štúdie a know-how 
transfer 

Transfer riešení na báze informačných 
technológií pre oblasť verejnej správy 
pre podnikateľov (G2B - Government to 
Business) v nových členských krajinách 
EÚ 
 

BIC Bratislava 
Ivan Filus 
02/5441 7515 
ist@bic.sk 
www.bic.sk/transfer-east 

TRAINNET FUTURE 
Kvalita a bezpečnosť 
potravín 
Asistencia, školenia 
výskumníkov, 
twinningové aktivity 

Školiaca sieť pre národných 
administrátorov 6RP (National Contact 
Point) a podporné organizácie s 
dôrazom na kandidátske a nové 
členské krajiny v oblasti Kvalita a 
bezpečnosť potravín 

SPU v Nitre 
Pavol Schwarcz 
037/6516527 
Pavol.Schwarcz@uniag.sk
www.animal-science.net  

ZIP 
Inovácie, inovačná 
politika, stratégia rozvoja 

Projekt by mal spojiť prostredie pre 
výskum a vývoj, podnikateľský sektor 
a inovačný potenciál v Žilinskom 
regióne. Projekt vytvára prostredie na 
podporu inovačného myslenia medzi 
podnikmi. 

Žilinská univerzita  
Michal Janovčík 
041/513 2730 
janovcik@slcp.sk  
www.zip.utc.sk  

 
 
 
:: Kontakt :: 
 
V prípade potreby doplnenia údajov alebo zmien kontaktujte: 
 
Ivan FILUS 
BIC Bratislava, spol. s r.o. 
Zochova 5, 81103 Bratislava 
 
Tel: 02-5441 7515 
Fax: 02-5441 7522 
E-mail: filus@bic.sk 
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