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Tlačová správa 

Konferencia NITT SK 2011 ─ Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 

Bratislava, 13. 10. 2011: Dňa 11. októbra 2011 sa v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI 
SR) na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave konala celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou 
pod názvom Konferencia NITT SK 2011 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Podujatie 
pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Eugena Jurzycu sa realizovalo v rámci 
implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu 
technológií na Slovensku ─ NITT SK". 

Témou podujatia bolo predstavenie centier z oblasti podpory transferu technológií nielen na 
Slovensku, ale aj v Poľsku a v Českej republike. Medzi hosťami konferencie boli členovia vedeckej 
komunity spolupodieľajúci sa na tvorbe a prevádzke špecializovaných pracovísk, ktoré sú zamerané 
na podporu aplikácie poznatkov získaných vedecko-výskumnou činnosťou do praxe. Predstavené boli 
tiež podporné aktivity a nástroje realizované v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network na 
Slovensku. Zo zahraničia svoje skúsenosti a prístupy k podpore transferu technológií prezentovali 
hostia z dvoch inštitúcií v Krakove ─ z Centra pre inovácie, transfer technológií a rozvoj univerzity na 
Jagelonskej univerzite a z PATLIB Centra ako súčasti siete stredísk pre patentovú literatúru v Poľsku. 
Tretím zahraničným hosťom bola riaditeľka CTT na Masarykovej univerzite v Brne.  
 
V panelovej diskusii, ktorá bola zameraná na problematiku transferu technológií a identifikovanie 
potrieb v oblasti podpory transferu technológií na rôznych úrovniach odzneli podnetné námety. 
 
Najviac diskutované témy boli:  

 zdroje financovania podporných služieb v jednotlivých fázach procesu transferu technológií; 

  motivácia vedeckých pracovníkov na aktívnu spoluprácu s kanceláriami transferu technológií 
a interné politiky ochrany duševného vlastníctva; 

 podpora transferu technológií na Slovensku na národnej a lokálnej úrovni a udržateľnosť 
podporných nástrojov.  
 

V závere diskusie sa účastníci konferencie zhodli na potrebe koordinácie podporných procesov 
technologického transferu   cestou vzájomnej komunikácie. Aktívna spolupráca jednotlivých aktérov 
pri formovaní národného systému na podporu transferu technológií na Slovensku je potrebná, 
pričom veľkou inšpiráciou boli aj zahraničné skúsenosti, hlavne z Masarykovej univerzity v Brne. 
 

 

Viac informácií nájdete na http://nitt.cvtisr.sk/. 
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