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Tlačová správa 
Slovenské vynálezy budú po prvýkrát predstavené v panelovej sekcii 

 
BRATISLAVA, 2. október 2013, CVTI SR -  Na pripravovanej konferencii NITT SK 2013 venovanej 

prenosu výsledkov výskumu do praxe sa  formou panelovej sekcie predstavia tie najlepšie zo Slovenska. 

Nové technológie vyvinuté na univerzách a iných výskumných inštitúciách sú aktuálne chápané ako 

významný potenciál pre rozvoj komerčného prostredia.  

 

Konferencia NITT SK predstavuje už tretí rok úspešnú odbornú platformu pre zdieľanie úspechov, ale aj 

problémov transferu technológií (TT) - prenosu výsledkov výskumu do komerčnej sféry.    

 

„Tento ročník si dovoľujem tvrdiť, že pripravujeme, už aj na základe získaných skúseností  ako významný 

subjekt v problematike transferu technológií. Svedčia o tom aj chystané sprievodné aktivity,“ hovorí Miroslav 

Kubiš,  projektový manažér projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na 

Slovensku - NITT SK, v rámci ktorého sa podujatie koná.      

 

Významnou súčasťou konferencie bude panelová sekcia, v rámci ktorej vedci priblížia nielen výsledky svoje 

práce, ale aj plány ako ich uplatniť v komerčnej sfére. „Pokiaľ je nám dobre známe, v tomto smere budeme mať 

v rámci realizovaných konferencii prvenstvo. Doposiaľ panelová sekcia k tejto téme na Slovensku nebola,“ 

dopĺňa Kubiš.         

 

Cena za transfer technológií  je ďalšou slovenskou premiérou. Po prvýkrát získajú zástupcovia akademickej 

obce, ako aj  samotní vedci – pôvodcovia nových technológií, ocenenie za snahu  v oblasti inovácií a prístupu 

k procesu TT. Podporu v oblasti TT poskytuje Centrum transferu technológií pri CVTI SR, a to v rámci 

národného projektu NITT SK. „Aktuálne hovoríme o podpore už 36 vynálezov pochádzajúcich z nášho 

akademického prostredia,“ konkretizuje Kubiš.    

 

Dôležitou súčasťou konferencie bude aj privítanie významných zahraničných hostí. Svoje skúsenosti z oblasti 

TT predstaví Mordechai Sheves zo špičkového vedeckého pracoviska Weizmannovho vedeckého inštitútu 

v Izraeli. Téme budovania národného centra TT sa bude venovať Greg Treston z Enterprise Ireland a českých 

odborníkov zastúpi Vojtěch Chloupek zo združenia LES ČR (Licensing Executive Society v Českej republike).    
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