
Transfer technológií je odborný ter-
mín odvodený z anglického výrazu
„technology transfer“, ktorý označu-
je komplexný proces prenosu (apli-
kácie) vedeckých poznatkov, vy-
nálezov, objavov a znalostí nado-
budnutých výskumno-vývojovou
činnosťou do hospodárskej a spolo-
čenskej praxe s cieľom ich komer-
čne zhodnotiť. 

Zjednodušene sa dá povedať, že
proces zahŕňa v prvom kroku zabez-
pečenie patentovej ochrany predmet-
ného poznatku a následný odpredaj li-
cencií na využívanie tohto patentu,
najčastejšie podnikateľskému sub-
jektu, ktorý využije daný patent na vý-
voj konkrétneho výrobku či služby
s cieľom vytvoriť zisk z ich predaja. 

Pre majiteľa patentu, ktorým je
spravidla výskumno-vývojová inšti-
túcia, sú v tomto prípade príjmy ge-
nerované prostredníctvom licenč-
ných poplatkov na základe licenčnej
zmluvy. Tie sa následne rozdeľujú
medzi samotného výskumníka (pô-
vodcu), jeho materskú inštitúciu
a prípadne ďalšie pracoviská zapo-
jené do procesu (napr. centrum
transferu technológií) na základe vo-
pred stanovených pravidiel. 

Inou formou komercializácie je na-
príklad odpredaj samotného paten-
tu či založenie firmy s cieľom po-
znatok či technológiu komerčne
zhodnotiť. 

Zahraničné skúsenosti
Vo vyspelých krajinách sveta, najmä
v Severnej Amerike a západnej Eu-
rópe, venujú výskumno-vývojové in-
štitúcie, univerzity, ale i regionálne
a národné vlády problematike trans-
feru technológií intenzívnu pozornosť

už desiatky rokov. Za priekopníka
v tejto oblasti možno považovať prá-
ve Spojené štáty, kde sa transferom
technológií začali zaoberať už v dru-
hej polovici 20. storočia. Prelomovým
sa stal 12. december 1980, keď do
platnosti vstúpil tzv. Bayh-Doleov zá-
kon, ktorý umožnil malým podnikom
a neziskovým organizáciám, vrátane
univerzít, ponechať si právo na vy-
nálezy, ktoré boli realizované v rámci
výskumných programov financova-
ných z federálnych zdrojov, teda daňo-
vými poplatníkmi. Dovtedy sa takto
získané výskumno-vývojové výsledky
považovali za verejné vlastníctvo, čo
zabraňovalo komerčnej sfére efektív-
ne využívať nové technológie vyvinu-
té s podporou verejných zdrojov,
keďže investori neboli ochotní pod-
stupovať riziko a vkladať prostriedky
do vývoja produktov na základe tech-
nológií, na ktoré si nemohli uplatniť
žiadnu mieru exkluzivity.

Celý proces transferu technológií
prebieha v niekoľkých fázach, poč-
núc identifikáciou a ohodnotením
potenciálnych technológií, pokraču-
júc zabezpečením ochrany práv
duševného vlastníctva (najčastejšie
prostredníctvom patentov), marke-

tingom a vyhľadávaním vhodných
partnerov na zhodnotenie technoló-
gie a končiac uzavretím dohôd na
jej komerčné využitie. To sa spra-
vidla deje formou odpredaja licencií
na využívanie patentu, založením fir-
my vyčlenenej z výskumnej inštitú-
cie alebo univerzity, tzv. spin-off  (tiež
spin-out), resp. odpredajom samot-
ného patentu (menej častý prípad). 

Vzhľadom na náročnosť tohto pro-
cesu a potrebu špecifických znalos-
tí a skúseností najmä pri zabez-
pečovaní patentovej ochrany a vy-
jednávaní licenčných zmlúv, ako aj
pri zakladaní „spin-off“ firiem, sa
ako nevyhnutné ukázalo zriaďova-
nie špecializovaných pracovísk (cen-
tier, kancelárií) v rámci výskumno-
vývojových organizácií, ktoré majú
za úlohu v úzkej spolupráci so sa-
motnými vedeckými pracovníkmi
manažérsky a administratívne za-
bezpečiť čo najefektívnejšie zhod-
notenie vybraných technológií v hos-
podárskej a spoločenskej praxi.

Vo väčšine vyspelých krajín sveta
majú centrá pre transfer technoló-
gií zriadené pri jednotlivých univer-
zitách a vedeckovýskumných inšti-
túciách dlhoročnú tradíciu a zastá-

vajú nenahraditeľnú pozíciu v ús-
pešnom procese transferu techno-
lógií zo svojej materskej organizácie
do priemyselnej praxe. 

Ukázalo sa, že podpora týchto
centier/kancelárií je v procese ko-
mercializácie vedeckých poznatkov
výskumno-vývojových organizácií ne-
vyhnutná, keďže špecializované kan-
celárie pre transfer technológií sú
schopné získať pre svoje materské
inštitúcie nemalé finančné pro-
striedky pochádzajúce práve z od-
predaja licencií na komerčné využí-
vanie výsledkov výskumu, resp. z
realizácie výskumno-vývojových ko-
operácií s komerčným sektorom, prí-
padne prostredníctvom zhodnotenia
podielov v spin-off firmách. Túto
skutočnosť si uvedomujú aj vlády
najvyspelejších krajín a regiónov,
ktoré na podporu transferu techno-
lógií dlhodobo vynakladajú význam-
né objemy finančných prostriedkov
z verejných zdrojov.

Súčasnosť transferu
technológií v SR
V roku 2009 začali aj na Slovensku
vznikať prvé inštitucionalizované
centrá transferu technológií podpo-

rujúce komercializáciu vedeckých
poznatkov, ktoré sa zriaďujú na jed-
notlivých vysokých školách a vý-
skumno-vývojových inštitúciách (naj-
mä ústavoch SAV), ktoré produkujú
kritickú masu poznatkov uplatniteľ-
ných v hospodárstve a spoločnosti. 

V najbližších rokoch budú v rám-
ci už realizovaných a pripravovaných
výziev Operačného programu Vý-
skum a vývoj podporené zo štruktu-
rálnych fondov EÚ desiatky projek-
tov súvisiacich s problematikou pre-
nosu vedeckých poznatkov do
hospodárskej praxe. Vybrané pro-
jekty sa zameriavajú na zabezpeče-
nie systémových riešení a ich cieľom
je zriadenie, zabehnutie a rozvoj
centier podporujúcich transfer tech-
nológií. Keďže problematika trans-
feru technológií je v podmienkach
SR stále relatívne nová, v počiatoč-
nej fáze bude potrebné pomáhať no-
vovznikajúcim centrám pri plánova-
ní a rozvoji aktivít v záujme úspeš-
ného napĺňania ich poslania. 

S týmto cieľom boli iniciované ak-
tivity smerujúce k návrhu a imple-
mentácii národnej infraštruktúry pre
podporu transferu technológií na
Slovensku.  
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Aplikácia a komerčné zhodnotenie vedeckých poznatkov v hospodárskej a spoločenskej praxi. 

Prenos vedeckých poznatkov do praxe
O problematike
transferu technológií
sa v poslednom
období hovorí čoraz
častejšie i na
Slovensku. Napriek
tomu nie je vnímanie
tohto pomenovania
jednotné a líšia sa aj
názory na potrebnú
podporu v tejto
oblasti.

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku. 

Spolupráca vedy s priemyslom

Aká je situácia štátnej podpory v
procesoch aplikácie a komerčného
zhodnocovania vedeckých poznat-
kov na Slovensku?

Návrh nového modelu financova-
nia vedy a techniky v Slovenskej re-
publike, v ktorom sa okrem iného
deklaruje podpora národného sys-
tému pre transfer technológií z pro-
striedkov Operačného programu Vý-
skum a vývoj, ako aj zo štátneho
rozpočtu SR, schválila vláda 12. má-
ja tohto roku. Okrem priamej pod-
pory lokálnych centier pre transfer
technológií zriadených pri jednotli-
vých výskumno-vývojových inštitú-
ciách sa uvažuje o vytvorení Národ-
ného centra pre transfer technoló-
gií, ktorého členmi budú lokálne
centrá pre transfer technológií a
Centrum vedecko-technických infor-
mácií SR. Činnosť národného cen-
tra má byť financovaná z prostried-
kov štátneho rozpočtu, z kapitoly mi-
nisterstva školstva, a za jeho činnosť
bude zodpovedať centrum vedecko-
technických informácií ako priamo

riadená organizácia ministerstva.
V rámci činnosti Národného centra
pre transfer technológií sa uvažuje aj
o vytvorení Národného patentového
fondu, ktorý by finančne podporoval
verejné, resp. štátne pracoviská vý-
skumu a vývoja v procesoch zabez-
pečovania patentovej ochrany práv
duševného vlastníctva.

Akým spôsobom je zabezpečené
financovanie plánovaných podpor-
ných aktivít? 

Naše centrum vedecko-technic-
kých informácií realizuje od 15. jú-
na tohto roku národný projekt s ná-
zvom Národná infraštruktúra pre
podporu transferu technológií na
Slovensku, ktorého zámerom je vy-
tvorenie a implementácia systému
národnej podpory transferu tech-
nológií a poznatkov nadobudnutých
výskumno-vývojovou činnosťou do
hospodárskej a spoločenskej praxe,
s cieľom podporiť rozvoj poznatkovo
orientovanej spoločnosti. Projekt je
spolufinancovaný z prostriedkov Eu-

rópskeho fondu regionálneho roz-
voja v rámci Operačného programu
Výskum a vývoj a jeho ukončenie je
naplánované na december 2014.
Celkový rozpočet projektu je viac
ako 8,2 milióna eur. Ďalšie peniaze
majú byť vyčlenené zo štátneho roz-
počtu.

Aké sú jednotlivé ciele, ktoré spo-
mínaný národný projekt sleduje?

Strategickým cieľom projektu je

vytvorenie a implementácia systé-
mu podpory transferu technológií na
národnej úrovni. K naplneniu tohto
strategického cieľa smerujú tri špe-
cifické ciele projektu, ktorými sú vy-
budovanie centra transferu techno-
lógií pri našom centre vedecko-tech-
nických informácií s cieľom zabez-
pečiť systémovú podporu transferu
technológií na národnej úrovni, ďalej
je to podpora vedeckej komunity
v procese transferu technológií pro-
stredníctvom využívania existujúcich
kapacít a zdrojov IKT infraštruktúry
pre výskum a vývoj a napokon ze-
fektívnenie transferu technológií a
vedeckých poznatkov do hospodár-
skej a spoločenskej praxe prostred-
níctvom propagácie vedy. Očakáva
sa pritom, že systém národnej pod-
pory transferu technológií na Slo-
vensku bude podporovať imple-
mentáciu výskumno-vývojových ak-
tivít vychádzajúcich z konkrétnych
potrieb podnikateľskej sféry, čo bu-
de mať za následok zvýšenie miery
aplikácie poznatkov a technológií
nadobudnutých vedeckou činnosťou
do hospodárskej a spoločenskej pra-
xe. Systém významnou mierou pri-
speje k vytváraniu a rozvoju dlho-
dobých výskumno-vývojových ko-
operácií akademickej obce s prie-

myslom, čím sa podporí rozvoj aka-
demickej a vedeckej sféry, ako i ce-
lej poznatkovo orientovanej spoloč-
nosti.

Aké konkrétne činnosti a podporné
služby v oblasti transferu techno-
lógií budú teda realizované?

Podpora centra vedecko-technic-
kých informácií pri aplikácii a ko-
merčnom zhodnocovaní vedeckých
poznatkov bude realizovaná jednak
v rámci spomenutého národného
projektu Národná infraštruktúra pre
podporu transferu technológií, ako
aj v rámci ďalších aktivít v spolu-
práci s univerzitami a ústavmi Slo-
venskej akadémie vied. Prostred-
níctvom tohto projektu budú jed-
notlivé výskumno-vývojové pra-
coviská podporené v procesoch
transferu technológií, t. j. od fázy
ohodnotenia komerčného poten-
ciálu technológií cez zabezpečenie
ochrany duševného vlastníctva,
marketing technológií až po samot-
né komerčné zhodnotenie poznat-
kov. Podpora bude zameraná naj-
mä na sprostredkovanie špecializo-
vaných odborných konzultácií a
poradenstva v prospech vybraných
vedeckých pracovísk vrátane za-
bezpečenia finančného krytia. Rov-

nako budú pracoviskám výskumu
a vývoja poskytované podporné
služby v oblasti využívania IKT in-
fraštruktúry pre výskum, vývoj, ino-
vácie a transfer technológií a bude
zabezpečená propagácia proble-
matiky transferu technológií aj sa-
motných výsledkov slovenských 
organizácií dosiahnutých výskumno-
vývojovou činnosťou. Bude posky-
tovaná aj metodická podpora pri
zriaďovaní lokálnych centier pre
transfer technológií a štandardizácii
ich služieb. Ďalšie podporné aktivi-
ty nášho centra vedecko-technic-
kých informácií v tejto oblasti sa bu-
dú robiť v spolupráci s univerzitami
a štátnymi organizáciami výskumu
a vývoja prostredníctvom Národ-
ného centra pre transfer technoló-
gií, ktoré má byť v najbližšom ob-
dobí vytvorené. Očakávame, že jed-
ným z hlavných poslaní národného
centra bude zriadenie Národného
patentového fondu, prostredníctvom
ktorého sa budú verejným vedec-
kým pracoviskám poskytovať finan-
čné zdroje na zabezpečenie paten-
tovej ochrany vybraných poznatkov
a technológií s komerčným poten-
ciálom. Úspešné vytvorenie ta-
kéhoto fondu však bude závisieť od
dostatočného objemu financií. 

Hovoríme s profesorom Jánom Turňom,
riaditeľom Centra vedecko-technických 
informácií SR.

Ján Turňa
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EEN na Slovensku
Podporou transferu
technológií na Slovensku,
s dôrazom na rozvoj
medzinárodnej spolupráce
v tejto oblasti, sa zaoberá aj
slovenské konzorcium
celoeurópskej iniciatívy na
podporu podnikania, inovácií
a výskumu Enterprise Europe
Network (EEN). 

EEN združuje viac ako 500
organizácií so 4 000
skúsenými profesionálmi,
ktorí poskytujú svoje služby
takmer v 40 krajinách. 

Sieť EEN prevádzkuje aj
globálnu elektronickú
databázu technologických
ponúk a požiadaviek, ktorá
slúži na efektívne
vyhľadávanie vhodných
partnerov na spoluprácu
v oblasti inovácií, výskumu,
vývoja a transferu
technológií. 

Sieť sa tiež spolupodieľa na
prevádzke spoločnej
elektronickej databázy
profilov technológií
(technologické ponuky
a technologické dopyty)
z Európy a USA, tzv. 
„US-EU match“. 

V ostatnom čase je rozvíjaná
aj spolupráca s partnerskými
iniciatívami v Ruskej
federácii.


