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múdrosť minulosti
poznatky prítomnosti
vzdelanie budúcnosti
ÚpT významne prispieva k rozvoju univerzity prostredníctvom:
- podpory komercializácie akademického výskumu,
- poskytovania know-how v oblasti duševného vlastníctva,
- podpory rozvoja spolupráce s komerčným sektorom,
- popularizácie inovatívnych stratégií vo vede a vzdelávaní.

Náplň a priority ÚpT

Výsledky našich tvorcov

- Podpora transferu poznatkov a technológií do praxe
- Identifikácia a vyhľadávanie zdrojov na komercializáciu
- Konzultácie a pomoc pri vytváraní spoločností typu spin off a start-up
- Podpora vzniku inkubátora pre novovzniknuté spoločnosti
- Pomoc a podpora pri vyhľadávaní partnerov z externého prostredia
- Pomoc a podpora pri vyhľadávaní grantových schém a projektov
- Poskytovanie konzultácií v oblasti ochrany duševného vlastníctva
- Vyhľadávanie a identifikácia výsledkov tvorivej duševnej činnosti
- Návrh vhodných foriem právnej ochrany duševného vlastníctva
- Poradenstvo, pomoc a zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva
- Vedenie centrálnej evidencie duševného vlastníctva
- Posúdenie využiteľnosti duševného vlastníctva
- Pomoc a podpora tvorcom v oblasti zmluvných vzťahov
- Prezentácia výsledkov výskumu a predmetov duševného vlastníctva

Vynález izolovaného kmeňa mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum.
Pôvodca: MVDr. Alojz Bomba, DrSc., MVDr. Ladislav Strojný, PhD.
Cena za transfer technológií na Slovensku 2015
Kategória: Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi

ÚpT
Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika
RNDr. Peter Stefányi, PhD. - vedúci úseku
e-mail: peter.stefanyi@upjs.sk
JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. - právne aspekty transferu
e-mail: renata.bacarova@upjs.sk
RNDr. Miroslava Bilecová-Rabajdová, PhD. - biomedicína
e-mail: mrabajdova@gmail.com
RNDr. Jozef Gajdoš, PhD. - technológie
e-mail: jozef.gajdos@upjs.sk

Senzor na kontinuálne meranie odporu v cementových materiáloch.
Pôvodca: doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.
Radiofrekvenční operační nástroj jaterní ablace.
Pôvodca: Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Kontrastovacia látka so zvýšenou afinitou a selektivitou pre diagnostiku a
resekciu novotvarov tráviaceho traktu.
Pôvodca: doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc., RNDr. Patrik Jakabčin
Príprava, charakterizácia a vlastnosti nových nanohybridných
materiálov s modulovanou hydrofóbnosťou.
Pôvodca: prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD., Doc. RNDr.Renáta Oriňáková, PhD.

