
 
 Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK   

 

                                              
 

Podujatie sa koná v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

Tlačová správa 

Duševné vlastníctvo a transfer technológií I. (prvý odborný seminár) 

Bratislava, 16. 11. 2012: Dňa 14. novembra  2012 sa v Centre vedecko-technických informácií SR 

(CVTI SR) v Bratislave konal prvý zo série odborných seminárov pod názvom Duševné vlastníctvo 

a transfer technológií I. Kompletnú sériu podujatí budú tvoriť štyri samostatné semináre 

organizované s trojmesačným vzájomným odstupom, ktorých cieľom je prostredníctvom 

vybraných tém priblížiť problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií zástupcom 

slovenskej akademickej obce (od doktorandov po profesorov). Séria odborných seminárov je 

organizovaná v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre 

podporu transferu technológií na Slovensku ─ NITT SK". 

 

Účastníkom prvého seminára boli poskytnuté základné informácie z oblasti ochrany duševného 

vlastníctva, konkrétne z čoho tento proces pozostáva, ako uskutočniť voľbu spôsobu ochrany a aké 

sú kritéria pre posúdenie realizovateľnosti zvoleného spôsobu ochrany. V priebehu prednášok bola 

taktiež zdôraznená potreba ochrany duševného vlastníctva vzniknutého na akademických 

a vedeckovýskumných inštitúciách, ako aj prínosy jeho následnej komercializácie (finančné aj 

nefinančné – celospoločenské). Prítomným zástupcom akademickej obce bolo priblížené ako ich 

práca a pracovná pozícia súvisí s procesom transferu technológií, akú úlohu v tomto procese 

zohrávajú oni ako vedeckí pracovníci a čo sa od nich môže v jednotlivých krokoch transferu 

požadovať. Prezentovaný bol aj Národný portál pre transfer technológií zhromažďujúci užitočné 

informácie, ako i vzorové a metodické materiály z tejto oblasti. Účastníci seminára sa mohli, 

prostredníctvom výstavy usporiadanej v konferenčných priestoroch, oboznámiť aj s najnovšími 

publikáciami z oblasti vedy, techniky a transferu technológií. Tieto publikácie sú dostupné 

prezenčne v CVTI SR a vybraných akademických a vedeckých knižniciach v SR. Zároveň boli 

predstavené aj podporné služby, ktoré budú poskytované v rámci budovaného národného 

systému podpory transferu technológií, súčasťou ktorého bude aj patentový fond slúžiaci na 

podporu akademických a vedeckovýskumných inštitúcií pri zabezpečovaní ochrany duševného 

vlastníctva. 

 

Viac informácií je k dispozícii na http://nptt.cvtisr.sk a http://nitt.cvtisr.sk/. 
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