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Existujúca štruktúra podpory TT - NSPTT 
 

• pozakladané CTT na verejných VV inštitúciách 

• tvorba a implementácia smerníc na pôde VVI 

• realizácia TT, propagácia svojej existencie na pôde VVI 

• CTT pri CVTI SR => NCTT SR 

• EPS - expertné podporné služby 

• ochrana DV, komercializácia, smernice, vzorové materiály 

• Patentový fond – resp. účelové prostriedky CVTI SR 

• Národný portál transferu technológií – www.nptt.sk 

• projekt NITT SK a očakávaný nástupnícky projekt „NITT SK2“ 
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Aktuálny vývoj pri poskytovaní podporných služieb 
 

• nová evaluácia DV – konkretizácia podmienok poskytnutia podpory 

• štádium vývoja 

• rešerš na stav techniky 

• legislatívna čistota 

• konkurenčná výhoda 

 

 

Každá kategória môže mať dopad na ďalší postup v procese TT. 
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Aktuálny vývoj pri poskytovaní podporných služieb 
 

• príprava nového postupu odhadu komerčného potenciálu 

• vyššia miera objektivity pri odhadovaní hodnoty DV 

• dôslednejšia identifikácia trhových oblastí 

• model založený na využívaní multiplikátorov pre odhad hodnoty early stage 

technológií a discounted cash flow 

• nástroj pre určenie podielu investora v spin-off spoločnostiach 

 

Odhadovaná hodnota DV nie je jeho cena. 
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Aktuálny vývoj pri poskytovaní podporných služieb 
 

• „exit strategy“ pre ukončenie podpory DV z Patentového fondu 

• hradenie registračných poplatkov max. dva roky (slovenská prihláška 1 rok + PCT 

prihláška 1 rok) 

• počas dvoch rokov je potrebné nájsť záujemcu o technológiu alebo založiť spin-off 

• možnosť predĺžiť podporu o jeden rok (hradenie nákladov na prechod do národných 

fáz PCT a udržiavacích poplatkov k PCT prihláške) – len v prípade, ak existuje 

zmluva o budúcej zmluve s vážnym záujemcom o technológiu 

 

Zverejnením prihlášky PV sú zverejnené všetky informácie o technológii. 
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Najväčšie výzvy v rámci NSPTT v najbližšom období 
 

• rozbeh zakladania univerzitných spin-off spoločností 

• VVI ako vkladateľ DV alebo licencent 

• podpora pri zakladaní spoločnosti a príprave BP v rámci NSPTT cez EPS 

• VV pracovník (pôvodca) ako zamestnanec spin-off alebo ako pracovník VVI poverený 

prácou pre spin-off v oblasti vývoja technológie do produktu 

• profesionálny manažment pre spin-off 

• podpora pri zabezpečovaní manažmentu a pri dojednávaní podielov v spin-off v rámci NSPTT  

• investor 

• podpora z NSPTT cez EPS pri vyhľadávaní a rokovaní s investorom a podpora pri 

dojednávaní podielu investora v spoločnosti  
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Najväčšie výzvy v rámci NSPTT v najbližšom období 
 

• pozdvihovanie úrovne samostatnosti rozhodovania CTT v rámci VVI 

• CTT s väčšími kompetenciami pri nakladaní s DV VVI  

• vedenie CTT má byť schopné prijímať rozhodnutia o nakladaní s DV VVI 

• zdĺhavosť rozhodovania cez vedenie VVI v niektorých prípadoch sťažuje v praxi realizáciu TT 

• ustálenie pozície existujúcich CTT 

• personálny rozvoj 

• rozvoj činností vykonávaných CTT 

• v oblasti priebežného monitoringu vzniku DV a svojej propagácie na pôde materskej VVI 

• rozbeh fungovania NCTT SR 
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NSPTT - poskytovanie podpory doteraz a v rámci NCTT SR 
 

• expertné podporné služby - EPS 

• principiálne žiadna zmena, budú sa formalizovať podmienky poskytnutia podpory 

• VVI, účastné NCTT SR získajú prehľad o poskytovaní podpory cez EPS v rámci SR  

• Patentový fond 

• principiálne žiadna zmena 

• bude stanovená hranica výšky podpory pre jednotlivý prípad, ktorú musí schváliť 

predsedníctvo NCTT SR 

• VVI, účastné NCTT SR získajú prehľad o poskytovaní podpory z PF v rámci SR 
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NSPTT - poskytovanie podpory doteraz a v rámci NCTT SR 
 

• Nové – možnosť zverenia celého prípadu transferu technológií NCTT SR 

• doteraz bolo možné voliť parciálne služby v procese TT 

• v prípade zverenia celého prípadu NCTT SR, bude NCTT SR jednotlivé kroky 

konzultovať s lokálnym CTT  

• Nové – „proof of concept fund“ 

• rozšírenie podpory aj na podporu vývoja technológie do štádia prototypu 

• jedná sa o zámer, zavedenie nie je isté 
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Prvé úlohy NCTT SR po jeho rozbehnutí 
 

• určenie personálneho obsadenia komisií a predsedníctva 

• stanovenie plánu prác v komisiách NCTT SR pre rok 2015 

• rozbeh fungovania NCTT SR do rutinnej prevádzky 

• práca v komisiách 

• práca predsedníctva 

• spôsob komunikácie 

• realizácia hlasovaní  

• vypracovanie pravidiel poskytovania podpory pre VVI 

• minimálne nutné podmienky pre zisk podpory cez EPS alebo z PF pre technológiu 
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Prehľad nateraz realizovanej podpory v procese TT 
 

• počet podporených projektov cez EPS – 99 projektov 

• počet rozbehnutých služieb (EPS) – 380 podporných služieb 

• počet technológií podporených z PF – 45 technológií 

• počet podporených prihlášok priemyselného vlastníctva 

• 57 patentov 

• 5 úžitkových vzorov 

• 23 PCT prihlášok  

• suma vynaložená z PF doteraz – cca 100 000,00 eur 

• suma vynaložená na EPS – cca 387 000,00 eur 
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