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 SK
á infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku

 t. r. implementuje Centrum vedecko-technických infor-
(ďalej „CVTI SR“) národný projekt s názvom Národná 
ktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – 
(ďalej „NITT SK“), ktorý spolufinancuje  Európsky fond 
eho rozvoja. 

ickým cieľom projektu je vytvoriť a implementovať sys-
dnej podpory transferu technológií a poznatkov, ktoré 
ýskumno-vývojovej činnosti, do hospodárskej a spolo-
raxe. Národný projekt realizuje CVTI SR rovnomerne 
 území SR dvomi zrkadlovými projektmi - jeden pre cieľ 
ncia, druhý pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 
nanosť. Primárnu cieľovú skupinu projektu tvoria pra-
ysokých škôl a vedeckých inštitúcií, teda vedecká komu-
ejného sektoru. Projekt NITT SK sleduje naplnenie 
cifických cieľov, prostredníctvom troch hlavných aktivít.

Aktivita 1.1 - Budovanie a prevádzka 
Centra transferu technológií pri CVTI SR

Aktivita 2.1 - Vytvorenie a prevádzka 
systému služieb v prostredí informač-
ných a komunikačných technológií v ob-
lasti podpory výskumu, vývoja a trans-
feru technológií

Aktivita 3.1 -  Zvyšovanie povedomia ve-
deckej komunity o ochrane duševného 
vlastníctva a transfere technológií
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   Projekt NITT SK podporí jednotlivé 
výskumno-vývojové pracoviská v pro-
cesoch transferu technológií od fázy 
ohodnotenia komerčného potenciálu 
technológií, cez zabezpečenie ochrany 
duševného vlastníctva, marketing 
technológií až po samotné komerčné 
zhodnotenie poznatkov. Podpora sa za- 
cieli najmä na sprostredkovanie špe-
cializovaných odborných konzultácií 
a poradenstvo v prospech vybraných 
vedeckých pracovísk, vrátane zabezpe-
čenia finančného krytia týchto služieb. 
Pracoviskám výskumu a vývoja bude 
poskytovať podporné služby v oblasti 
využívania IKT infraštruktúry na výs-
kum, vývoj, inovácie a transfer tech-
nológií. Samozrejmosťou bude aj rozši-
rovanie informácií o problematike 
transferu technológií, vrátane aktívnej 
propagácie výsledkov slovenských or-
ganizácií v oblasti výskumno-vývojovej 
činnosti doma a v zahraničí. Vďaka 
projektu sa bude poskytovať metodic-
ká podpora pri zriaďovaní lokálnych 
centier transferu technológií na univer-
zitách a výskumných inštitúciách ako 
aj rozvíjať a štandardizovať skužby, 
kotré budú poskytovať.

Cieľom aktivity je zabezpečiť perso-
nálne a prevádzkové kapacity Centra 
transferu technológií pri CVTI SR 
a poskytovať podporné služby v ob-
lasti transferu technológií výskumno-
vývojovým pracoviskám na celom úze-
mí SR. Realizácia aktivít bude prebie-
hať v troch etapách. V prvej, analytic-
ko-definičnej etape sa zanalyzuje sú-
časný stav, vybuduje sa Centrum 
transferu technológií pri CVTI SR a za-
definujú sa koncepčné východiská 
nadväzujúcich etáp. V rámci druhej 
etapy sa zrealizuje väčšina potrebných 
verejných obstarávaní a vypracujú sa
metodické postupy a materiály k pos-
lednej realizačnej etape. Tá sa bude 
zameriavať na samotné poskytovanie
podporných služieb v oblasti transferu 
technológií vedeckej komunite.  

Aktivita 1.1
- Budovanie a prevádzka Centra 
transferu technológií pri CVTI SR

   

Aktivita 2.1
- Vytvorenie a prevádzka systému 
služieb v prostredí IKT v oblasti 
podpory výskumu, vývoja a trans-
feru technológií

 

Aktivita 3.1 
Zvyšovanie povedomia vedeckej 
komunity o ochrane duševného 
vlastníctva a transfere technológií

   Predmetom tejto aktivity je návrh, 
vybudovanie a prevádzka systému 
spoločných služieb pre vedeckú komu-
nitu v oblasti IKT infraštruktúry. 
Systém sa bude zameriavať na riade- 
nie prístupov k špecifickým vedeckým 
bázam dát, integrovaným aplikáciám 
a ďalším zdrojom a službám, ktoré 
podporujú transfer technológií. Aktivita 
sa bude realizovať v troch nadväzujú-
cich etapách. V prvej, analytickej eta-
pe sa zmapujú základné požiadavky 
vedeckej komunity na integrovaný sys-
tém. Ten umožní sofistikovaný prístup 
a využitie zdrojov a kapacít existujú-
cich IKT infraštruktúr výskumu a vývo-
ja špecializovanými nástrojmi a apliká-
ciami. V druhej, implementačnej etape 
sa zrealizuje obstaranie, vybudovanie, 
implementácia a skúšobná prevádzka 
integrovaného systému spoločných 
služieb v oblasti IKT infraštruktúry, 
ktoré budú slúžiť vedeckej komunite. 
V záverečnej, realizačnej etape sa za-
bezpečí rutinná prevádzka, správa, 
údržba a potenciálne rozširovanie sys-
tému.

   Cieľom aktivity je zvýšiť povedomie 
vedeckej komunity o ochrane duševné-
ho vlastníctva a dôležitosti popularizá-
cie vedy, a tak prispieť k zefektívneniu 
transferu technológii a vedeckých poz-
natkov do praxe. Pritom dôraz sa bude 
klásť na aktívnu propagáciu vedy, kon-
krétne na dosiahnuté výskumno-vývo-
jové výsledky. Realizácia aktivity pre-
bieha v troch etapách. V prvá, analy-
tická etapa slúži ako podklad na získa-
nie poznatkov o konkrétnych formách 
efektívneho pôsobenia na vedeckú 
komunitu v SR a v zahraničí. Druhá, 
obstarávacia etapa sa bude venovať 

obstaraniu vybraných tovarov a slu-
žieb, ktoré sú potrebné na realizáciu 
zámerov identifikovaných analytickou 
etapou. Keďže sa predpokladá kom-
plexné pôsobenie na vedeckú komuni-
tu, nutné budú obstarania jednak v ob-
lasti klasických mediálnych produktov, 
moderných programových produktov 
IT charakteru, ako aj špecifických pod-
porných prostriedkov. Posledná, reali-
začná etapa zabezpečí implementáciu 
vytvorených produktov, programov, 
služieb a nástrojov.

   Hlavným zámerom národného projektu 
NITT SK je návrh a implementácia národnej in-
fraštruktúry na podporu transferu technológií. 
Projekt zintenzívni a zefektívni štátnu podporu 
výskumu a vývoja. Národný systém podpory 
transferu technológií bude implementovať výs-
kumno-vývojové aktivity, ktoré vychádzajú 
z konkrétnych potrieb podnikateľskej sféry. 
Zvýši aplikáciu poznatkov a technológií nado-
budnutých vedecko-výskumnou činnosťou 
do priemyselnej praxe. Očakáva sa, že systém 
prispeje k vytváraniu a rozvoju dlhodobých 
výskumno-vývojových kooperácií akademic-
kej obce s priemyslom, čím sa podporí roz-
voj akademickej a vedeckej sféry a aj 
celej poznatkovoorientovanej spoločnosti.
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