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Transparentnosť 

 fungovanie na základe vopred odsúhlasených pravidiel

Systematickosť

 podpora pre systematický TT v rámci akademických inštitúcií, nie ad hoc 

riešenia individuálnych žiadateľov

Filozofia NCTT SR



Priama podpora transferu technológií na národnej úrovni

 zabezpečovanie priemyselno-právnej ochrany DV pochádzajúceho zo 

slovenských verejných VVI

 zabezpečovanie komercializácie tohto DV

Nepriama podpora transferu technológií na národnej úrovni

 budovanie prostredia

– prijímanie a implementácia smerníc na pôde VVI

– identifikácia a snaha o odstraňovanie legislatívnych a procesných prekážok pre TT v SR

 zvyšovanie povedomia – sebaprezentácia CTT na pôde svojich VVI
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Unikátnosť

 príznak NCTT SR vyplývajúci zo zvolenej filozofie – v európskom aj 

svetovom hľadisku sa jedná o unikátne riešenie zabezpečovanie 

komercializácie DV

– unikátne prístupom, združuje inštitúcie produkujúce výstupy a umožňuje im podieľať sa na 

distribúcii poskytovanej podpory v procese TT

– unikátne formou podpory – priama a nepriama podpora v procese TT
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Združenie NCTT SR už beží v štandardnej prevádzke

 schválené základné pravidlá fungovania

 zabehnutý mechanizmus hlasovania

 prerozdelené prostriedky medzi účastníkov pre rok 2016

 schválené čerpania pridelených prostriedkov v konkrétnych prípadoch 

(2/2)
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Prijaté základné pravidlá fungovania

 pravidlá a procesy hlasovania v orgánoch združenia (IP)

 podmienky podporenia technológie (IP)

– dôležité – transparentné a dopredu definované a odhlasované pravidlá toho, ktoré 

technológie budú môcť byť podporené a za akých podmienok a ktoré nie

– snaha o podporu skutočného transferu a nie formálnych požiadaviek na plnenie výstupov 

projektov

 pravidlá rozdeľovania finančných prostriedkov PF (IP)

– zavedený princíp, podľa ktorého majú aktívnejší účastníci rýchlejší prístup k podpore z PF
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Aktuálna podpora - klasický transfer technológií (licencovanie, 

prevod práv – odpredaj, zakladanie spin-off)

 zlepšovanie procesov na strane NCTT SR aj na strane VVI

 zavádzanie nových podporných prvkov

 zefektívňovanie poskytovaných podporných služieb

Pripravujeme sa na podporu ďalších foriem TT

 konzultácie

 zmluvný výskum (zákazkový a spoločný)

 etablovanie tohto typu TT ako rovnako potrebného spôsobu nakladania s 

DV na pôde VVI
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Vybudovanie Proof of Concept Fund (do istej miery závislé od 

očakávaného národného projektu NITT SK II)

 Ako určiť, ktorá technológia má získať podporu?

 Ako určiť výšku priznanej podpory?

 Ako konkretizovať spôsob použitia prostriedkov?

 Ako zabezpečiť súlad skutočného použitia prostriedkov s deklarovaným 

zámerom?

Prechod na rozdelenie váhy hlasu v komisiách podľa rozsahu 

patentových portfólií účastníkov (malo by nastať 2 roky od založenia 

združenia)
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Ošetrenie samo financovateľnosti PF

Otvorená otázka prijímania nových členov (po 2 rokoch od založenia)

Podpora personálneho zabezpečenia lokálnych CTT (závislé od 

očakávaného národného projektu NITT SK II)

Propagácia činnosti lokálnych CTT na pôde VVI (do istej miery 

závislé od očakávaného národného projektu NITT SK II)

Kompetenčná vybavenosť lokálnych CTT

 zabezpečiť reálne kompetencie nakladania so všetkým DV inštitúcie
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NCTT SR – web prezentácia
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