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Tlačová správa 

Najlepšie slovenské technológie budú prezentované na medzinárodnom veľtrhu  

 

BRATISLAVA, 9. 10. 2014:  Dôkazom toho, že slovenská veda má čo ponúknuť, sú desiatky 

nových vynálezov pochádzajúcich z našich univerzít, Slovenskej akadémie vied či iných 

výskumných pracovísk. Tie najlepšie predstavíme svetu aj na jednom z medzinárodných 

veľtrhov.  

 

Na včerajšom štvrtom ročníku Konferencie NITT SK 2014, ktorá sa koná v rámci projektu                  

NITT SK* a je zameraná na aktuálne trendy v oblasti transferu technológií (TT) chápaného ako 

proces prenosu výsledkov vedeckej práce do praxe, sa okrem odborných prednášok predstavili aj 

viaceré nové slovenské technológie. Približne dvadsiatka z nich bola prezentovaná v rámci panelovej 

sekcie. 

 

Už druhým rokom je súčasťou konferencie aj odovzdávanie Ceny za transfer technológií, ktorá 

oceňuje nielen realizovaný proces TT, ale aj konkrétnu technológiu a pôvodcov technológií.                            
V každej z kategórií bolo päť nominovaných. Za najlepšie realizovaný proces TT bola ocenená 

Kancelária spolupráce s praxou STU za technológiu zlepšujúcu kvalitu dieselových palív. Za prístup 

inovátora k realizácii procesu TT si ocenenie prevzal tím prof. Jozefa Jandačku zo Strojníckej fakulty 

Žilinskej univerzity. Technológiou s najväčším potenciálom uspieť v praxi sa stala veterinárna kanyla 

pochádzajúca od Dušana Patráša, z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. 

„V aktuálnom ročníku sme prišli s novinkou, ktorou je účasť víťazov na medzinárodnom veľtrhu iEna 

v Norimbergu. Podujatie je významnou výstavou nápadov, vynálezov a noviniek z oblasti 

elektrotechniky, energetiky, elektroniky a spracovania dát,“ dopĺňa Miroslav Kubiš, projektový 

manažér   NITT SK.                             

 
Približne dvesto účastníkov zo Slovenska i zahraničia malo na konferencii možnosť diskutovať 

o súčasnom stave transferu technológií u nás a inšpirovať sa skúsenosťami vo svete. Tie priniesli 

hostia Ashley J. Stevens z Bostonskej univerzity, Riikka Reitzer z univerzity vo fínskom Jyväskylä 

a Stefano Vazzoler z Technickej univerzity v Drážďanoch. „Zahraniční hostia prezentovali 

predovšetkým systém realizácie procesu TT v ich krajine, čo predstavovalo cenné skúsenosti                    

pre budovanie nášho Národného centra pre transfer technológií a posilnenie aktivity lokálnych 

centier transferu technológií. Tieto aktivity predstavujú spoločne s intenzívnym budovaním spin – off 

spoločností, jedny z výziev projektu NITT SK do ďalšieho obdobia,“ hovorí Kubiš.     

 

Záver konferencie patril pozvánke na podujatie Trans Tech Burza, ktoré opäť zameria svoju 

pozornosť na nové slovenské vynálezy. Cieľom je poskytnúť priestor pre ich predstavenie 

a predovšetkým ponúknuť možnosť nadviazať kontakty s komerčnou sférou, ktorá bude mať                   

na podujatí svoje zastúpenie.  Hlavnými organizátormi sú CVTI SR spoločne so Slovenskou 

akadémiou vied a podporou slovenských univerzít. Konať sa bude v dňoch 11. - 12. novembra 2014 

v Bratislave. Viac informácií je dostupných na Národnom portáli pre transfer technológií (NPTT) / 

www.nptt.sk    

 
*NITT SK (projekt Národná infraštruktúra na podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK) 

       KONTAKT PRE MÉDIÁ: Mgr. EVA VAŠKOVÁ , eva.vaskova@cvtisr.sk,  02/69 253 113 

http://www.nptt.sk/
mailto:eva.vaskova@cvtisr.sk

