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WORKSHOP NITT SK 

Stretnutie kľúčových hráčov v oblasti podpory transferu technológií 

 

Dňa 7.6.2011 sa v Centre vedecko-technických informácií SR uskutočnil workshop 
organizovaný v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra 
pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“.  
 
 
Zúčastnili sa na ňom významné osobnosti z oblasti podpory transferu technológií na 
Slovensku a členovia vedeckej komunity spolupodieľajúci sa na tvorbe a prevádzke 
špecializovaných pracovísk, ktoré sú zamerané na podporu aplikácie poznatkov získaných 
vedecko-výskumnou činnosťou v praxi. Hosťami boli aj zástupcovia siete Enterprise Europe 
Network a na podujatie rovnako prijal pozvanie aj Splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú 
ekonomiku, Martin Bruncko. 
 

Na workshope sa účastníci oboznámili s prípravou novej verzie vládneho programu 
MINERVA, ktorý je zameraný na rozvoj znalostnej ekonomiky na Slovensku. Účastníci boli 
informovaní o pripravovaných politikách, nástrojoch a opatreniach spojených s podporou 
transferu technológií, ako aj s cieľmi a aktivitami národného projektu NITT SK. Boli 
prezentované skúsenosti z oblasti podpory transferu technológií na európskej úrovni v rámci 
iniciatívy Enterprise Europe Network. Útvar splnomocnenca vlády SR deklaroval záujem 
o úzku spoluprácu s CVTI SR a zástupcami špecializovaných pracovísk transferu technológií 
jednotlivých vedeckých inštitúcií. V diskusii zameranej na problematiku transferu technológií 
a identifikovanie potrieb v oblasti podpory transferu technológií na rôznych úrovniach bolo 
zodpovedaných množstvo otázok. Diskutované boli najmä témy ako: 

- Interné politiky ochrany duševného vlastníctva a motivácia vedeckých pracovníkov na 
aktívnu spoluprácu s kanceláriami transferu technológií; 

- Financovanie podporných služieb v jednotlivých fázach procesu transferu technológií; 

- Podpora transferu technológií na Slovensku na národnej a lokálnej úrovni a 
udržateľnosť podporných nástrojov. 

Účastníci workshopu sa zhodli na potrebe vzájomnej komunikácie a koordinácie podporných 
procesov technologického transferu. Dôležitá bude aj aktívna spolupráca jednotlivých 
aktérov pri formovaní národného systému na podporu transferu technológií na Slovensku. 
Bližšie informácie o priebehu stretnutia a  jeho výsledkoch budú prístupné na stránke 
projektu NITT SK – http://nitt.cvtisr.sk   
 
 

http://nitt.cvtisr.sk/

