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Tento štatút upravuje postavenie, činnosť a základnú organizačnú štruktúru Digitálneho inovačného 
hub-u Science City Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
s názvom „Digitálny inovačný hub Science City" (ďalej len „DIH") ako organizačnej súčasti Fakulty 
elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (ďalej len „FEI STU") ako špeciálneho účelového 
zariadenia.

Poslaním DIH je:

1. Zabezpečovať činnosť, súvisiacu s poskytovaním služieb v oblasti digitálnej transformácie 
spoločnosti (napríklad začínajúcich firiem, malých a stredných podnikov, samospráv atď.) 
predovšetkým v oblastiach robotiky, umelej inteligencie a internetu vecí. DIH ako jedinečné 
inovačné centrum využívajúc spojenie vysokoškolského vzdelávania, výskumu a podnikateľskej 
sféry bude zabezpečovať transfer poznatkov z výskumu do praxe, poradenské a vzdelávacie formáty 
pre firmy a spoločnosť v oblasti digitálnej transformácie a disemináciu úspešných digitálnych 
inovačných projektov zvyšujúcich záujem odbornej aj laickej verejnosti o nové produkty i 
technológie.

2. Pripravovať a implementovať vedecké, výskumné, inovačné a iné projekty, financované 
prostredníctvom národných zdrojov, európskych štrukturálnych a investičných fondov, 
medzinárodných výskumných a projektových schém a súkromných či vlastných zdrojov.

3. Vytvárať partnerstvá medzi kompetentnými organizáciami v predmetných oblastiach poslania DIH 
s cieľom sieťovania, vytvárania vedomostných klastrov a poskytovania služieb v oblasti vedy, 
výskumu, vývoja a implementácie projektov a úloh, vyplývajúcich z spolupráce s praxou.

Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

• DIH vzniká ku dňu 01. 07. 2019 na základe rozhodnutia dekana.
• DIH je špeciálne účelové zariadenie, ktoré zabezpečuje odborné činnosti digitálnej transformácie 

firiem, zvyšovania digitalizácie výrobných procesov, podpory flexibilnej zákazníkom riadenej výroby 
spoločností, transfer výsledkov výskumu, inovácií z akademickej pôdy do praxe.

Článok 2
NÁZOV A SÍDLO DIH

• Názov zariadenia: Digitálny inovačný hub Science City
• Anglicky názov: Digital Innovation Hub Science City

o Skratka názvu: DIH SC
o Sídlo strediska: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, llkovičova 3, 

812 19 Bratislava

Článok 3
Základné úlohy DIH

Zabezpečovanie činnosti súvisiacej s poskytovaním transferu technológií, služieb a odbornej 
činnosti v oblasti digitálnej transformácie spoločnosti.
Zabezpečovanie spoločných podujatí v rámci aktivít DIH SC.



• Aktívne vyhľadávanie partnerov na spoluprácu s DIH SC.
• Zabezpečenie aktivít s inými DIH predovšetkým na EÚ úrovni.
• Vytvorenie a pravidelná aktualizácia informačných portálov pracoviska a diseminácia výsledkov.
• Aktívne vyhľadávanie projektových príležitostí z rôznych národných a medzinárodných 

grantových programov.
• Predkladanie správ o činnosti minimálne raz ročne vedeniu FEI STU.

Článok 4
Organizačné začlenenie DIH

• DIH je organizačnou zložkou FEI STU.
• DIH riadi riaditeľ, ktorého do funkcie menuje dekan.
• Partnerom DIH SC sa stáva právnická osoba po schválení riaditeľom SC, dekanom FEI STU 

a podpisom partnerskej zmluvy. Partnerský vstup do DIH SC je bezplatný a je založený na princípe 
vzájomnej spolupráce.

Článok 5
Hospodárenie strediska

• Hospodárenie strediska sa riadi platnou legislatívou a vnútornými pravidlami hospodárenia 
fakulty, ako sú uvedené v Štatúte fakulty.

• Zdroje financovania strediska tvoria najmä: 
o príjmy z podnikateľskej činnosti DIH,
o prostriedky získané z projektových grantov,
o príspevky, vyplývajúce zo systému viaczdrojového financovania univerzity, 
o dary.

Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tento štatút strediska nadobúda účinnosť dňom podpisu dekanom FEI STU.

V Bratislave dňa 03.03.2020

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 
dekan


