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Štatút 

CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2013 

v rámci konferencie NITT SK 2013 

 

I. Preambula 

 

Štatút súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2013 (ďalej len „súťaž“) je záväzným 

dokumentom, ktorý upravuje proces konania a pravidlá súťaže. 

 

II. Vyhlasovateľ súťaže 

 

Vyhlasovateľ súťaže:  Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) 

Sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

IČO:    00151882 

URL:   www.cvtisr.sk 

 

III. Cieľ súťaže 

 

Hlavným cieľom súťaže je oceniť snahu zástupcov akademickej obce preniesť výstupy 

vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách SR do praxe, zvýšiť povedomie o transfere 

technológií v SR a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce v SR pre zapájanie 

sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a ich propagácie smerom k širšej 

verejnosti.  

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov 

pochádzajúcich výhradne zo  slovenských vysokých škôl, univerzít, Slovenskej akadémie vied 

a rezortných výskumných ústavov. Súťažné  výsledky nesmú byť zároveň staršie ako 3 roky od 

zverejnenia. 

IV. Kategórie súťaže 

 

V rámci konferencie NITT SK 2013 sa odovzdajú ceny za transfer technológií v nasledovných 

kategóriách: 

http://www.cvtisr.sk/


 
 

 Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi  

 Najlepšie realizovaný transfer technológií 

 Prístup inovátora k realizácii transferu technológií 

Cieľom kategórie „Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi“ je oceniť 

najoriginálnejšie, najunikátnejšie a zároveň najvyužiteľnejšie výstupy vedecko-výskumnej činnosti 

vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú 

procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.  

Cenu získa: pôvodca technológie 

V rámci kategórie „Najlepšie realizovaný transfer“ sa posudzuje konkrétny prípad, vykazujúci 

známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany 

lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej 

inštitúcie.  

Cenu získa: organizačná jednotka verejnej vedecko-výskumnej  inštitúcie zodpovedná za transfer 

technológií 

„Prístup inovátora k realizácii transferu technológií“ ocení osobu (pôvodcu) alebo pôvodcovský 

kolektív s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti 

a následnej komercializácii.  

Cenu získa: pôvodca alebo pôvodcovský kolektív 

 

V. Termín konania súťaže 

 

1. Súťaž sa koná v čase od 1. augusta 2013 – 30. septembra 2013. 

2. Hodnotenie pre jednotlivé kategórie sa uskutoční v čase najneskôr do konca septembra 2013 

a vyhlásenie víťazov prebehne v rámci programu konferencie NITT SK dňa 8. októbra 2013.  

 

VI. Pravidlá súťaže 

 

1. Súťaž vyhlasuje CVTI SR v zodpovedajúcich kategóriách. 

2. Návrhy pre jednotlivé kategórie podávajú členovia výberovej komisie zloženej 

z predstaviteľov CVTI SR (3 členovia), spoločnosti Neulogy a. s. (2 členovia) a BIC Bratislava 

spol. s r.o. (2 členovia). 

3. Členovia komisie podávajú svoje návrhy prostredníctvom formuláru (príloha č. 1), a to 

nasledujúcim spôsobom: 

a. v prvej kategórií názov inovácie a meno jej pôvodcu, 



 
 

b. v druhej kategórii názov prípadu transferu technológií a  osobu/organizačnú jednotku 

vedeckovýskumnej inštitúcie zodpovednú za jeho realizáciu, teda za zabezpečenie 

ochrany DV a jeho komercializáciu, 

c. v tretej kategórii mená pôvodcov. 

4. Každý člen komisie môže navrhnúť maximálne 3 nominácie v každej kategórii.  

5. Nominácie zasielajú členovia komisie v elektronickej forme na e-mailovú adresu 

sutaz@cvtisr.sk do 15. augusta 2013.  

 

 

VII. Výberová komisia a hodnotenie nominovaných návrhov 

 

1. CVTI SR na účely nominovania návrhov a ich hodnotenia zostavuje výberovú komisiu. 

2. Členovia výberovej komisie sú menovaní riaditeľom CVTI SR. 

3. Členstvo v komisii je nezastupiteľné. 

4. Predseda výberovej komisie je menovaný riaditeľom CVTI SR. Komisia je uznášaniaschopná ak 

sú na zasadnutí prítomní všetci jej členovia. 

5. Členovia výberovej komisie hodnotia prijaté návrhy bodovým hodnotením tak, že každý člen 

komisie priradí 1 – 5 bodov spolu piatim návrhom v každej kategórii. Komisia zostavuje 

poradovník, na základe ktorého postupuje prvých 5 nominácií do druhého kola, v ktorom 

o víťazovi rozhoduje hlasovanie členov komisie. Každý člen komisie označí návrh z danej 

kategórie. Víťazom sa stáva návrh s najväčším počtom hlasov. Ak je počet hlasov identický, 

hlasovanie sa zopakuje, pričom je možné hlasovať už iba za návrhy, ktoré získali najviac 

a zároveň rovnaké množstvo hlasov. 

6. Rokovanie odbornej komisie vedie predseda, ktorý zvoláva jej zasadnutia a formuluje 

odporúčania do zápisu z rokovania odbornej komisie. Na záverečnom rokovaní odborná 

komisia vypracuje návrh na víťazov, ktorý je súčasťou zápisu z rokovania. Zápis z rokovania je 

prijatý, ak bol prijatý všetkými členmi komisie. 

7. Organizačno-administratívne práce spojené s činnosťou odbornej komisie zabezpečuje Odbor 

transferu technológií CVTI SR.   

 

VIII. Odovzdanie cien pre víťazov 

  

1. Zverejnenie nominácií a vyhlásenie víťazov prebehne v čase konania konferencie NITT SK 

2013 8. októbra 2013 v priestoroch CVTI SR. 

2. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke Národného portálu pre transfer technológií 

(www.nptt.sk). 

3. Cena pre víťazov v jednotlivých kategóriách bude odovzdaná vo forme diplomov.  

4. Ceny pre víťazov v súťaži odovzdáva riaditeľ CVTI SR alebo ním poverený zástupca za 

spoluúčasti zástupcov CVTI SR a partnerov súťaže. 

 

mailto:sutaz@cvtisr.sk


 
 

IX. Záverečné ustanovenia 

 

1. CVTI SR, odborná komisia i nominovaní  sú povinní dodržiavať ustanovenia 

štatútu súťaže. 

2. Štatút súťaže je prístupný na webovej stránke Národného portálu pre transfer 

technológií, na  ktorej budú priebežne zverejňované aj aktuálne informácie o priebehu 

súťaže. 

3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu riaditeľom CVTI SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 31.7.2013                                                ................................................................ 

                                                                                                                             prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

                 riaditeľ CVTI SR 

 

 

 

 



 
 

Príloha č.1 

INOVÁCIA 

Názov inovácie: 

 

 

Názov inštitúcie, z ktorej inovácia pochádza: 

 

 

Pôvodcovia: 

 

 

Stručný popis inovácie: 

 

 

Praktické využitie: 

 

 



 
 

REALIZOVANÝ TRANSFER 

Názov inovácie: 

 

 

Názov inštitúcie, z ktorej inovácia pochádza: 

 

 

Pôvodcovia: 

 

 

Zodpovedné pracovisko za ochranu a komercializáciu duševného vlastníctva: 

 

 

Štádiá komercializácie cez ktoré duševné vlastníctvo prešlo: 

 

 

Zdôvodnenie výberu: 

 

 



 
 

PRÍSTUP INOVÁTORA 

Mená pôvodcov: 

 

 

Názov inštitúcie, z ktorej pôvodcovia pochádzajú: 

 

 

Zodpovedné pracovisko za ochranu a komercializáciu duševného vlastníctva: 

 

 

Zdôvodnenie výberu: 

 

 


