
Národný portál pre transfer technológií 
 

… miesto, kde sa veda spája s praxou ... 

www.nptt.sk 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

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



 
 

 Národný portál pre transfer technológií – NPTT 
 
 
Informačný portál zabezpečujúci prístup k: 
 
• dôležitým, aktuálnym informáciám o transfere technológií 

• podporným službám 

• vzorovým materiálom využiteľným v procese transferu technológií 

• metodickým materiálom z oblasti transferu technológií 

• informačným zdrojom súvisiacim s transferom technológií 

 

Obsahovo a technicky je prevádzka portálu zabezpečovaná CTT pri CVTI SR 

Národný portál pre transfer technológií  
www.nptt.sk 





 
 

 Štruktúra a dostupnosť informácií na NPTT I. 
 

Všeobecné informácie a aktuality z oblasti transferu technológií 

• O portáli 

• Transfer technológií 

 

Poskytovaná podpora pri realizácii transferu technológií 

• Poskytované služby v procese TT 

• Expertné podporné služby 

• Rešeršné služby 

• Hradenie patentových poplatkov 

 

Vzorové a metodické materiály 
(zmluvy, smernice, návody, metodické príručky) 

Poskytované vzorové materiály 

 

Zdroje informácií z oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva 
(zoznamy databáz, databázy, odkazy, odborná literatúra) 

• Informačné zdroje Národný portál pre transfer technológií  
www.nptt.sk 





















 
 

 Štruktúra a dostupnosť informácií na NPTT II. 
 

Podujatia 

 

Blogy, tlačové správy, ankety 

• Komunikačné centrum 

 

Informácie o VV pracoviskách, ich aktivitách a poskytovaných službách 

• Profily vedeckovýskumných inštitúcií v SR 

 

Multimédiá 
(články, videozáznamy, virtuálne výstavy) 

• Multimediálna galéria o transfere technológií 

 

Špecializované periodikum o transfere technológií 

• TTb – Transfer technológií bulletin 

Národný portál pre transfer technológií  
www.nptt.sk 





 
 

 Odborné podujatia organizované CTT pri CVTI SR 
 

Konferencia NITT SK 

• konferencia s medzinárodnou účasťou 

• „Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí“ 

• Cena za transfer technológií 

 

Odborné semináre Duševné vlastníctvo a transfer technológií 

• séria štyroch odborných seminárov 

• predstavenie jednotlivých krokov transferu technológií so zameraním 
na prostredie vedeckovýskumných inštitúcií 

 

 





Realizácia transferu technológií v spolupráci  
s CTT pri CVTI SR 



 
 

Postup pri realizácii transferu technológií v spolupráci s CTT pri CVTI SR 
 

 
Podpora transferu technológií je realizovaná na základe 
inštitucionálnej (zmluvnej) spolupráce UPJŠ a CVTI SR 
 

• kontaktovať miestne CTT 
(Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe) 

• CTT zabezpečí nahlásenie vzniku technológie 
a uplatnenie si práva na riešenie zo strany univerzity 

• CVTI SR na základe požiadavky CTT vypracuje rešerš na stav techniky 
– posúdenie novosti technológie 
– od pôvodcu sa vyžaduje súčinnosť   

• CTT vznesie požiadavku na CVTI SR na vypracovanie predbežného OKP 

• na základe výsledku rešerše a POKP bude v rámci spolupráce 
CTT s CVTI SR zvolený ďalší postup 



 
 

Postup pri realizácii transferu technológií v spolupráci s CTT pri CVTI SR 
 
 
Následný štandardný postup: 

• vypracovanie a podanie slovenskej patentovej prihlášky 
– prvá možnosť publikovať výsledky týkajúce sa technológie 

• CTT vznesie požiadavku na CVTI SR na vypracovanie rozšíreného OKP 

• na základe výsledku ROKP príprava a podanie medzinárodnej patentovej prihlášky 

• marketingové prezentácie a vyhľadávanie partnerov pre udelenie licencie 
alebo iný typ komercializácie (založenie spin-off firmy) 

• dojednanie licenčných podmienok a príprava licenčných zmlúv 

 

Od pôvodcov sa vyžaduje súčinnosť – komplexná znalosť problematiky nie je nutným 
predpokladom úspešného transferu technológie do praxe. 



 
 

Postup pri realizácii transferu technológií v spolupráci s CTT pri CVTI SR 
 
 
Špecifické činnosti realizovateľné v rámci transferu technológií: 

• vysporiadanie majetkových vzťahov k technológií 

• posúdenie realizovateľnosti patentovej ochrany 

• posúdenie a príprava návrhov zmlúv súvisiacich so vznikom 
a vysporiadaním vzťahov k technológii 

• zakladanie a rozvoj spin-off firiem 

• vypracovanie technickej dokumentácie 

 

Partner CVTI SR na UPJŠ: Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe 

RNDr. Peter Stefanyi, PhD. 

Jozaf Gajdoš 



Ďakujem za pozornosť 
Tešíme sa na spoluprácu ... 

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD. 
CTT pri CVTI SR 


