
Rešerše vykonávame z patentovej aj nepatentovej literatúry a dokážu nám dať odpoveď
na nasledujúce dôležité otázky:

Ak ste podnikateľ alebo uvažujete o podnikaní, u nás ste na správnom mieste. Pomôžeme
vám pri ochrane vašich inovácií alebo pri vyhľadaní partnera pre výskum a vývoj z
univerzít a iných vedeckovýskumných inštitúcií. Centrum transferu technológií pri
CVTI SR (CTT CVTI SR) prevádzkuje Stredisko patentových informácií PATLIB, ktoré
poskytuje informácie a služby z oblasti duševného vlastníctva kľúčové pre vaše
podnikanie. 

Všetky uvedené služby poskytujeme bezplatne.

Podnikatelia, 
potrebujete ochrániť svoje inovácie 
alebo nájsť partnera pre výskum 
a vývoj?

V Centre transferu technológií pri CVTI SR 
vám s tým pomôžeme! 

Chcete ochrániť svoje duševné vlastníctvo a neviete, kde začať? Vďaka konzultácii u nás
získate prehľad o tom, aké duševné vlastníctvo je dôležité si ochrániť a akým spôsobom,
ako zvoliť správnu stratégiu ochrany. Dozviete sa však aj, na čo si dať pozor,  aby ste
vašimi aktivitami nezasahovali do práv k duševnému vlastníctvu niekoho iného.

Odborné individuálne konzultácie k problematike
duševného vlastníctva

Rešeršné služby

Je moja inovácia skutočne nová? rešerš na stav techniky

Je moja značka unikátna? rešerš na ochranné známky

Je môj dizajn jedinečný? rešerš na dizajny

Na čom práve pracujú moji konkurenti? rešerš na aktivity konkurencie

Kde všade je nejaké riešenie chránené? rešerš na právny stav dokumentov

A mnohé ďalšie... ďalšie patentové analýzy a štatistiky

https://patlib.cvtisr.sk/


Realizujeme podujatia venované témam ochrany duševného vlastníctva, ktorých sa
môžete zúčastniť. Sme organizátorom  najväčšej konferencie na Slovensku venovanej
transferu technológií - COINTT. Ponúkame tiež možnosť usporiadania vlastného podujatia
na základe požiadavky klienta pre väčšiu skupinu ľudí (na základe individuálnej dohody).

Odborné podujatia

V CTT CVTI SR sa dlhoročne venujeme spolupráci s vedeckovýskumnými inštitúciami,
podporujeme zakladanie a rozvoj ich lokálnych pracovísk pre komercializáciu duševného
vlastníctva a poskytujeme im služby v celom procese transferu technológií. Vďaka tomu:

Vyhľadanie partnera pre výskum a vývoj

Sme ideálnym miestom prvého kontaktu pre firmy, ktoré majú záujem
o riešenie svojho technického problému alebo výzvy prostredníctvom
výskumu realizovaného vedeckovýskumnou inštitúciou.* Pokiaľ viete
definovať váš problém a myslíte si, že jeho riešenie by mohla pokryť
takáto spolupráca, obráťte sa na nás.

https://patlib.cvtisr.sk

patlib@cvtisr.sk

+421 918 807 145

Centrum transferu
technológií pri CVTI SR

máme prehľad o výskumných tímoch a ich kompetenciách na jednotlivých
vedeckovýskumných inštitúciách;

vieme v krátkom čase sprostredkovať požadované špecifické informácie, najmä
kontakty na konkrétne vedeckovýskumné pracoviská;

vieme pomôcť s rôznymi typmi zmlúv – od spolupráce až po licencovanie duševného
vlastníctva;

v prípade záujmu klienta sa tiež vieme zúčastniť na rokovaniach ohľadom budúcej
spolupráce alebo aj priamo obchodných jednaní v rámci komercializácie duševného
vlastníctva.

*CVTI SR nezabezpečuje finančné krytie takejto spolupráce.

https://cointt.sk/
https://patlib.cvtisr.sk/
mailto:patlib@cvtisr.sk
https://www.facebook.com/CTTCVTISR/
https://www.linkedin.com/company/cttcvtisr

