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Technológie  

Nové riešenia pre retail a služby...

... Technológia, ktorá povie marketérom/retailerom/businessmanom
ako sa ich zákazníci cítia vo vymedzenom priestore a prečo je to tak...

1. Spôsob získavania a/alebo spracovania 

neuromarketingových dát, systém na jeho uskutočnenie

A B



Ako to funguje ? 

VIDEO



Prečo je naša technológia unikátna? 

Služby, ktoré sú dostupné na trhu

Manipulácia, pohyb, strávený čas...

Služby, ktoré nie sú dostupné na trhu

• Mozgová aktivita
• Eye tracking
• Bio spätná väzba
• Pozícia

https://www.youtube.com/watch?v=vK6F4s1TuSI
https://www.youtube.com/watch?v=vK6F4s1TuSI


Technológie 

Nové riešenia pre všetky odvetvia hospodárstva

...Technológia, ktorá povie marketérom/retailerom/businessmanom
ako sa ich zákazníci cítia pri odovzdávaní odpovedí ...

2. Informačné zariadenie so súčasným získavaním 
spätnej väzby, spôsob prezentácie informácií

VIDEO 



Informačný/prezentačný panel s funkciou získavania spätnej 
väzby od cieľového publika

S účasťou respondenta = 

zaznamenávanie odpovedí

Bez účasti respondenta = 

monitorovanie výrazov tváre

Kombináciou s účasťou respondenta 

a bez účasti respondenta = 

monitorovanie výrazov tváre + 

zaznamenávanie odpovedí

Vyhodnotenie relevancie odpovede 

(kombinácia zaznamenanej odpovede 

s meraním reakčného času)

(zadanie viacerých otázok)

Získavanie spätnej väzby:



Administrácia a podpora transferu technológií do praxe 
na SPU v Nitre: procesy, činnosti, služby

 zriadenie TC SPU (projekt          pracovisko 2015) 

 zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb (CVTI SR 
+ SPU, 2014)

 nahlásenie vzniku PPV           rešerš na stav techniky           
uplatnenie práva + asistencia pri výbere výsledkov VVČ na PP 
ochranu a predbežný odhad KP (2013-2014)

 zmluva o prevode a prechode práva na riešenie a prevode a 
prechode práva na ochranu ÚV a o nakladaní so spoločnými 
právami (pôvodcovia + SPU)

 doplnková rešerš, ochrana SK patent, podanie PCT (2015)



Administrácia a podpora transferu technológií do praxe 
na SPU v Nitre: procesy, činnosti, služby

 asistencia pri založení spin-off (2015)

 testovanie technológie – potvrdená funkčnosť (2016)

 príprava a konzultovanie návrhu licenčnej zmluvy medzi SPU v 
Nitre a spin-out subjektom (2016)

 podpis zmluvy o budúcej licenčnej zmluve (január 2017)

 zverejnenie patentových prihlášok



Administrácia a podpora transferu technológií do praxe 
na SPU v Nitre: problémy

Interné

 doktorandi ako pôvodcovia (vysporiadanie vlastníckych práv)

 nedôvera k novému spôsobu „narábania“ s výsledkami VVČ

 komercializácia vs publikovanie/akreditácia

 zdĺhavé inštitucionálne riešenie právnych aspektov

 financie...

Externé

 postoj a požiadavky potenciálnych komerčných partnerov

 komunikácia s firmami

 absencia proof-of-concept fondov



Administrácia a podpora transferu technológií do praxe 
na SPU v Nitre: súčasný stav

 očakávanie udelenia ochrany

 pokračovanie rokovaní s komerčnými partnermi

 finalizácia úpravy prototypov podľa požiadaviek z praxe

 príprava marketingovej komunikácie a prezentácie technológií

 hľadanie finančných zdrojov...
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