
 
 

 

TRANSFERTECH  
 Stredisko transferu technológií STU  



 

 

Sila výskumu a vývoja je obrovská ,  

príliš veľká na to, aby ste ju mohli nechať 

len tak voľne sa kĺzať na exitujúcom trhu. 

 
Richrad Branson: Biznis v plnej nahote 



Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

              § 39a  

(1)  Špecializované výskumné a vývojové pracoviská a špecializované 
umelecké pracoviská (ďalej len "špecializované pracovisko") slúžia na 
zabezpečenie prenosu výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a umenia 
do hospodárskej praxe a spoločenskej praxe, ktorého cieľom je 
prepojenie verejných vysokých škôl s praxou. 

 
(2)  Špecializovaným pracoviskom môže byť najmä 
a) výskumné centrum verejnej vysokej školy, 
b) inkubátor verejnej vysokej školy, 
c) technologické centrum verejnej vysokej školy alebo 
d) umelecké centrum verejnej vysokej školy. 



TRANSFERTECH - Stredisko transferu technológií STU 

 

>projekt financovaný zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ       
  „Zlepšenie interného manažmentu STU pre prenos 
  poznatkov do praxe“ v rámci OP VaV  
>začiatok realizácie – február 2010, koniec realizácie – 
  marec 2012  
>celkový rozpočet projektu 308 043 EUR 
>Know-how centrum STU  
>po skončení projektu bude pracovisko začlenené do 
  štruktúry STU  

 

 



 

            Poslanie TRANSFERTECH-u  
 

 

 

 

Vytvárať priaznivé podmienky na transfer výsledkov 

vedecko-výskumnej činnosti z univerzity do praxe.  
 

 

 

 

 

 
 
 



Spolupráca TRANSFERTECH-u s inštitúciami  

> CVTI SR 

> NADSME  

> Technologický inštitút SAV – projekt CEKOODUV 

> BIC Bratislava  

> Slovenská Obchodná komora Bratislava, Trnava 

> Centrum technologického transferu The University of Oxford – ISIS 
Innovation Ltd.  

> JIC Brno 

> aws erp-fonds – austria wirtschaftsservice  

> ecoplus. Business Agency of Lower Austria Ltd.  

> Chamber of Commerce and Industry for Győr-Moson-Sopron County 

 



  

>dobré výsledky vedecko-výskumnej činnosti, 

>vývoj nových technológií,  

>voľné kapacity pre výskum, expertízy, 

>nedostatočná alebo žiadna ochrana duševného 
 vlastníctva, 

>bremeno vyhľadávania vhodných komerčných 
 partnerov. 

 
 

Aktuálna vedecko-výskumná prax: 
 
 



 

      

       

    VaV STU      TRANSFERTECH       Prax 
 

 TRANSFERTECH – kontaktný bod transferu poznatkov. 



 
>know-how v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva, 
>právna podpora pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv  
 o dielo, 
>vyhľadávanie partnerov z priemyselného a podnikateľského 

prostredia, 
>databáza výskumných pracovísk STU, 
>sieťovanie univerzitných pracovísk s praxou, 
>podpora podnikania pracovísk univerzity, doktorandov, 

 študentov,  
>aktívna propagácia výsledkov výskumu a vývoja – projekt 

centrope_tt. 
 

        
 

TRANSFERTECH - transfer technológií na mieru:  
 



> nadviazanie kontaktu TRANSFERTECH-u  
s vedecko-výskumnými pracoviskami fakúlt,  

> prezentácia možností spolupráce, 

> vybudovanie vzájomnej dôvery,  

> identifikácia potenciálnych projektov prenosu 
technológie do praxe, expertíz,  

> realizácia transferu technológie, expertízy... 

 

        
 

TRANSFERTECH aktuálne: 

 



 

> vynález/inovácia/zmluvný výskum, 

> zadefinovanie projektu, 

> právna ochrana predmetov duševného vlastníctva,  

> marketing - vyhľadanie partnera z praxe, 

> vhodný komerčný model, 

> realizácia (spin-off, predaj licencie...). 

 

 

        
 

Z laboratória STU do výroby: 
 



Zriadenie Strediska transferu technológií 

Univerzita - Fakulta Výskumno-vývojové pracovisko 

nový zdroj príjmov z DV nový zdroj príjmov pre výskum a výskumníkov 

efektívnejšie využitie verejných zdrojov viac času na výskum 

vznik nových pracovných miest – spin-off garancia benefitov z komercializovaného výskumu 

manažment DV redukuje administratívu lepšie využitie DV – lepšia ochrana výsledkov VaV   

 

 

jasná  
stratégia 

ochrany 
DV 

pomáha udržať dobrých vedcov právna podpora 

lepší  výskum pritiahne viac 
študentov a doktorandov 

podpora vyjednávania zmluvných podmienok 

viac VV kontraktov konzistentný spôsob manažovania kontraktov 

 
viac komerčných partnerov prevencia zlých kontraktov, súdnych sporov 



 

Ing. Helena Ďurovčíková 

TRANSFERTECH 
Know-how centrum STU 

Vazovova 3 

Bratislava 

t.č. 0917 669 217 

www.transfertech.sk 

 

 

 

        
 

Kontakt: 
 



       

 

 

                     Ďakujem za pozornosť 
 

 

 

        


