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11. – 12. november 2014

11. november 2014

08.00 – 09.00 Registrácia

09.00 – 09.15 Otvorenie
09.15 – 09.45 Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava
09.45 – 10.15 Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)
10.15 – 10.30 Prestávka

10.30 – 10.45 Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
10.45 – 11.15 Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice)
11.15 – 11.45 Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“
11.45 – 12.15 Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity
12.15 – 12.45 NITT SK – podporné služby v procese TT pre verejné vedeckovýskumné 

inštitúcie
12.45 – 14.00 Obed

14.00 – 18.00 Burza – stretnutia partnerov
18.00 – 20.00 Večera

počas celého dňa Posterová sekcia

12. november 2014

08.30 – 09.00 Registrácia

09.00 – 09.30 NPC – podporné služby pri ochrane duševného vlastníctva a pri spolupráci 
malých a stredných podnikov s akademickou sférou

09.30 – 10.00 Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou 
znalostných technológií

10.00 – 10.30 Univerzitný vedecký park STU Bratislava
10.30 – 10.45 Prestávka

10.45 – 11.15 Univerzitný vedecký park „CAMPUS MTF STU“ – CAMBO
11.15 – 11.45 Výskumné centrum Žilinskej univerzity
11.45 – 12.15 Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu 

technológií
12.15 – 12.45 Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné          

a budúce aplikácie „PROMATECH“
12.45 – 14.00 Obed

14.00 – 18.00 Burza – stretnutia partnerov
počas celého dňa Posterová sekcia 

stretnutie zástupcov priemyslu, výskumných

a vývojových inštitúcií zo všetkých vedných disciplín

a priemyselných odvetví

predstavenie aktivít smerom k technologickému

transferu a inováciám

prezentácia konkrétnych technológií a možnosti

technologického transferu

prepojenie priemyslu a podnikateľskej sféry

s univerzitnými parkami a výskumnými centrami

spojenie aplikačných zámerov vedy na Slovensku

s inovačnými firmami

podpora multidisciplinárneho prístupu k inováciám

vytvorenie podmienok pre vzájomnú spoluprácu

súkromného a verejného prostredia


