
                                                   

 

 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

Centrum vedecko – technických informácií SR , Lamačská cesta  8/A, 811 04  Bratislava,  

Slovenská republika 

tel: +421 2 69253 102 ; fax: +421 2 69253 180 ; e-mail: cvti@cvtisr.sk 

web: www.cvtisr.sk 

 

                  

 

 

Tlačová správa 
 

Desiatky nových slovenských technológií dostanú priestor na podujatí s medzinárodnou účasťou  

 

BRATISLAVA, 22. september 2014: Prenosu výsledkov vedeckej práce do praxe  sa na Slovensku venuje 

aktuálne intenzívna pozornosť. Transfer technológií dostáva konkrétnejšie kontúry prostredníctvom 

reálnych výsledkov jeho realizácie. Základom úspechu sú nové vynálezy. Niekoľko desiatok z nich 

predstaví pripravované domáce podujatie so zahraničnou účasťou.   

 

Už po štvrtýkrát organizuje CVTI SR v rámci projektu NITT SK*, zameraného na podporu  prenosu 

výsledkov vedeckej práce do praxe na národnej úrovni, podujatie Konferencia NITT SK – Transfer 

technológií na Slovensku a v zahraničí.    

 

Súčasťou podujatia je okrem prednášok slovenských a 

zahraničných odborníkov z oblasti transferu technológií 

(TT) aj panelová sekcia. „Oproti minulému roku, kedy 

mala panelová sekcia svoju premiéru, sa v aktuálnom 

ročníku bude prezentovať o polovicu viac slovenských 

vynálezov,“ dopĺňa Miroslav Kubiš, projektový manažér 

NITT SK.   

Technológie pokrývajú rôzne oblasti z praxe. Asi každá z nich by privítala takzvaného „neomylného 

pracovníka.“ Na poradách budeme možno čoskoro používať systém na automatické rozpoznávanie a prepis 

mítingových audiozáznamov a fóbie vylieči virtuálna realita.  

To je len niekoľko zo spomenutých noviniek, v ktorých silné zastúpenie z hľadiska ich pôvodcov patrí 

Technickej univerzite v Košiciach. 

 

V roku 2013 bola po prvýkrát udeľovaná Cena za transfer technológií. V troch kategóriách  sa oceňuje nielen 

samotný realizovaný proces TT, ale tiež pôvodcovia technológií a samotné technológie. Víťazi súťaže budú 

vyhlásení na konferencii. „Novinkou súťaže je ocenenie, ktorým je  aktívna účasť na zahraničnom veľtrhu 

zameranom  na inovatívne technológie,“ konkretizuje Kubiš.            

            

Lákadlom pre odbornú verejnosť sú aj v aktuálnom ročníku konferencie zahraniční hostia. Tentokrát sa                  

so svojimi skúsenosťami podelí Ashley J. Stevens z Bostonskej univerzity, ktorý bol prezidentom Združenia 

univerzitných manažérov pre technológie (AUTM). Ďalšie zahraničné inšpirácie pochádzajú z Fínska 

a Nemecka. Prezentácie slovenských odborníkov zamerajú svoju pozornosť na aktuálnu problematiku 

budovania univerzitných vedeckých parkov na Žilinskej univerzite v Žiline a Technickej univerzite vo 

Zvolene. 

  

Konferencia NITT SK 2014 sa uskutoční  8. októbra 2014 od 9,00 hod. v Centre vedecko-technických 

informácií SR (CVTI SR)  na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzal Peter 

Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Informácie o podujatí nájdete na Národnom portáli pre transfer technológií (www.nptt.sk) . 

 

 
*NITT SK (projekt Národná infraštruktúra na podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK) 

www.nptt.sk
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