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Úvod.
Cieľom predkladanej analytickej štúdie je vyšpecifikovať požiadavky na redakčný systém pre
prevádzku webového sídla Národného portálu pre transfer technológií a pre tvorbu a vydávanie
elektronického bulletinu. V špecifikácii požiadaviek sa má prihliadať aj na zabezpečenie vybraných
online nástrojov vhodných na propagáciu a podporu výskumu, vývoja a transferu technológií
a realizáciu online poradenstva.
Vzhľadom na skutočnosť, že Národný portál pre transfer technológií (ďalej aj NPTT) a elektronický
bulletin ešte neexistujú, bolo potrebné spolu s prípravou požiadaviek pre dodávateľa redakčného
systému vytvoriť aj základnú obsahovú náplň oboch webových sídel.
Pracovná skupina si zvolila prieskum a dotazníkové zisťovanie ako hlavné metódy práce pri stanovení
základnej obsahovej náplne oboch webových sídel. Prieskum webových sídel s podobnou tematikou
poskytol informácie o logike radenie relevantného obsahu do sekcií a rubrík, o použitých formách
sprístupňovaných dokumentoch a o internetových nástrojoch, ktoré webové sídle s tematikou
transferu technológií ponúkajú a využívajú.
Dotazníkový prieskum priniesol informácie od konkrétnych cieľových skupín budúcich používateľov
webových sídel.
Navrhované špecifikácie na redakčný systém rešpektujú požiadavky uvedené v opise projektu NITT
SK.
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1. Webové sídlo Národného portálu pre transfer technológií

1.1 Vízia a ciele Národného portálu pre transfer technológií
Vytvorenie Národného portálu pre transfer technológií (ďalej len „NPTT“) je súčasťou aktivít
národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT
SK (ďalej len „NITT SK“). Projekt od júna 2010 realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR.
Strategickým cieľom projektu je vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu
technológií a poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a
spoločenskej praxe. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú pracovníci vysokých škôl a vedeckých
inštitúcií, teda vedecko-výskumná komunita z verejného sektoru.
Hlavným zámerom národného projektu NITT SK je návrh a implementácia národnej infraštruktúry pre
podporu transferu technológií, s cieľom zintenzívniť a zefektívniť štátnu podporu výskumu a vývoja.
Národný systém podpory transferu technológií má podporovať také výskumno-vývojové aktivity,
ktoré vychádzajú z konkrétnych potrieb podnikateľskej sféry. Prispeje tak k zvýšeniu miery aplikácie
poznatkov a technológií nadobudnutých vedecko-výskumnou činnosťou do priemyselnej praxe.
Činnosti týkajúce sa vytvorenia NPTT sú súčasťou projektovej aktivity 3.1 - Zvyšovanie povedomia
vedeckej komunity o ochrane duševného vlastníctva a transfere technológií. Cieľom aktivity je zvýšiť
povedomie vedeckej komunity o ochrane duševného vlastníctva a dôležitosti popularizácie vedy so
zameraním na dosiahnuté výskumno-vývojové výsledky, a tým prispieť k zefektívneniu transferu
technológii a vedeckých poznatkov do praxe.
Podkladom na vytvorenie požiadaviek na redakčný systém NPTT boli okrem požiadaviek z opisu
projektu tiež informácie o predpokladanom účele a funkcii webového sídla NPTT a o jeho prepojení
na ďalšie aktivity projektu NITT SK (Návrh služieb a činnosti NCTT, časť Národný portál). Webové sídlo
NPTT má podľa návrhových materiálov obsahovať tieto informácie a dokumenty:
- Informácie o problematike inovácií, vývoji a transfere poznatkov a technológií, ako
i všeobecné informácie o efektoch spolupráce akademickej obce s priemyslom;
- Príklady fungovania úspešných centier/kancelárií transferu technológií pri univerzitách
a výskumných inštitúciách vo vyspelých krajinách sveta, ich štruktúra, aktivity, služby
a dosiahnuté efekty, vrátane faktorov úspechu;
- Podrobné informácie o procese transferu technológií z výskumu a vývoja do priemyselnej
praxe, úspešné príklady zo sveta;
- Návody a príručky pre úspešnú realizáciu transferu poznatkov a technológií do praxe
(komercializácia výskumno-vývojových výsledkov);
- Informácie o problematike ochrany práv duševného vlastníctva, odporúčania krokov
v procese realizácie patentovej a inej ochrany;
- Databáza výsledkov výskumu a vývoja a technológií vyvinutých slovenskými subjektmi;
- Prístup k databázam slovenských a zahraničných inovatívnych firiem ako potenciálnych
užívateľov výsledkov výskumu a vývoja, vrátane firemnej literatúry;
- Propagácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti slovenských univerzít a vedeckovýskumných inštitúcií doma i v zahraničí - prepojenie na databázu technologických ponúk
a požiadaviek siete Enterprise Europe Network (marketing technológií);
- Prístup k databázam patentov a výsledkov výskumu a vývoja (EÚ, USA, Ázia);
- Databáza domácich a zahraničných expertov na transfer technológií, podľa jednotlivých
technologických oblastí a vedných odborov, vrátane odborníkov na právne služby v súvislosti
s ochranou práv duševného vlastníctva;
- Vzory dohôd o dlhodobej spolupráci akademickej obce s priemyslom, návody na uzatváranie
partnerstiev;
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-

Prístup k odbornej literatúre (inovácie, transfer výsledkov výskumu a vývoja, technológií a
poznatkov, patentová ochrana, licencovanie, a pod.);
Odkazy na iné relevantné stránky týkajúce sa problematiky transferu technológií
a organizácie a medzinárodné siete pôsobiace v tejto oblasti;
Zverejňovanie slovenských a európskych výziev a tendrov zameraných na podporu rozvoja
spolupráce vedecko-výskumnej sféry s priemyslom.

2. Prieskum webových sídiel transferu technológií

2.1 Úvod
Pred vypracovaním požiadaviek na redakčný systém webového sídla je potrebné okrem vízie
a základnej funkcie portálu stanoviť obsahovú náplň, formu dokumentov a očakávaných aplikácií.
Preto sme okrem informácií z projektových materiálov potrebovali zistiť ako sú vybudované
a funkčné webové sídla iných krajín venované transferu technológií. Okrem fungujúcich národných
portálov transferu technológií sme sa rozhodli zamerať pozornosť na centrá pre transfer technológií
a odborové portály transferu technológií.
Centrá pre transfer technológií sa budujú takmer vo všetkých krajinách EÚ, a Severnej Ameriky. Pre
potreby prieskumu webových sídel, ktoré jednotlivé centrá transferu technológií prevádzkujú, sme
prezreli niekoľko desiatok webových prezentácií patriacich rôznym typom inštitúcií. Uvádzame
príklady typov inštitúcií a webových sídel. Úplný zoznam webových sídel sa nachádza v prílohe.
Webové sídla nadnárodných systémov pre transfer technológií:
Ázijský portál pre vedu a technológiu - Asia Science and Technology portal
http://astp.jst.go.jp/
Národné centrá pre transfer technológií:
Národné centrum transferu technológií, USA NTTC (National Technology Transfer Center)
http://www.nttc.edu
Národná sieť pre transfer technológií – TECHTRANS.DK, Dánsko
TECHTRANS.DK (National Network for technology transfer)
http://techtrans.dk/en/national-tt-network/
Konzorcium federálnych laboratórií pre transfer technológií, USA
FLC (The Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer)
http://www.federallabs.org
Centrá transferu technológií na univerzitách a vysokých školách:
ISIS Innovation, s. r. o., Oxfordská univerzita, Veľká Británia
http://www.isis-innovation.com
Nórska vedecko-technická univerzita, kancelária pre transfer technológií, Nórsko - NTNU TTO
(Norwegian University of Science and Technology, Technology Transfer Office).
http://www.tto.ntnu.no
Centrá transferu technológií z vymedzeného vedného odboru
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Európska vesmírna agentúra, Program transferu technológií
ESA TTPO (European Space Agency’s Technology Transfer Programme Office)
http://www.esa.int/esaMI/TTP2/SEM3MNRMTWE_0.html
Európske laboratórium molekulárnej biológie, Enterprise Management Technology Transfer GmbH
(EMBLEM), Nemecko
http://www.embl-em.de
Webové sídla pracovísk transferu technológií na Slovensku:
TRANSFERTECH – špecializované pracovisko STU v Bratislave
http://www.transfertech.sk/
Technologický inštitút SAV (buduje Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného
vlastníctva SAV)
http://www.ti.sav.sk/
Podporou transferu technológií sa zaoberá aj slovenské konzorcium celoeurópskej iniciatívy na
podporu podnikania, inovácií a výskumu Enterprise Europe Network (EEN)
http://www.enterprise-europe-network.sk/

2.2 Metodika prieskumu a prieskumová vzorka
2.2.1 Úvod
Webové sídla, ktoré boli do prieskumu vybrané, boli z krajín s podobným ekonomickým
a spoločensko-politickým vývojom v poslednom storočí. Z tohto dôvodu boli do prieskumu zaradené
webové sídla českých, poľských, litovských, ruských portálov.
Okrem Ruskej federácie v spomenutých krajinách nemajú národný portál venovaný transferu
technológií.
V Českej republike existujú centrá pre transfer technológií (ďalej „CTT“) na všetkých vysokých školách
technického zamerania, Masarykova univerzita v Brne má fungujúce vlastné CTT. CTT pôsobí aj v
Českej akadémii vied. Na regionálnej úrovni bolo založené Jihomoravské inovačné centrum, ktorého
súčasťou je aj transfer technológií. Pôsobnosť JIC sa postupne rozšírila na celé územie ČR .
V Poľsku majú všetky univerzity technického zamerania fungujúce Centrá transferu technológii.
Súčasťou CTT sú odbory, resp. oddelenia ochrany duševného vlastníctva alebo CTT úzko
spolupracujú so Strediskami patentových informácií (PATLIB) na univerzite. Strediská PATLIB sú
väčšinou súčasťou akademickej knižnice univerzity. Celkovo v Poľsku existuje 28 stredísk patentových
informácií, z toho 25 je na vysokých školách a 3 vo výskumných ústavoch.
Portál Litovského inovačného centra bol vybratý kvôli tomu, že vývoj v pobaltských krajínach
v posledných dvoch desaťročiach je veľmi podobný vývoju v SR. Litovské inovačné centrum má
celoštátnu pôsobnosť, jeho súčasťou je Národné centrum pre technologickú platformu ( NTPC), jeho
portál je však len v litovskom jazyku. Na univerzitách a vysokých školách v Litve sa nepodarilo nájsť
CTT.
Portál americkej univerzity v Texase - Office of Technology Commercialization - The University of
Texas at Austin – bol vybraný na porovnanie, akým spôsobom fungujú webové sídla centier transferu
technológií v krajine s vyspelým systémom komercializácie výsledkov výskumu.
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2.2.2 Štruktúrovaný formulár prieskumu
Pri prieskume webových sídel sme si zvolili jednotné kritériá opisu a hodnotenia sídla z hľadiska
obsahu, použitých aplikácií, grafiky a používateľskej prívetivosti. Stanovené kritériá uvádzame v tejto
tabuľke:
Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:
Typ pracoviska TT, ktorý portál sprístupňuje: (TT pre inštitúciu, pre spolok inštitúcií, pre odbor, krajinu, spoločenstvo krajín)
Účel webu:
Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu (popis obsahového zloženia webu, upozornenie na rubriky, dokumenty...)
obsahové zloženie:
rubriky:
trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi duševného vlastníctva – popis
návody pre prácu s transferom technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom technológií – popis
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
jazyk anglický
jazyk ruský
Internetové služby (služby webu 2.0, iné – ich popis)
služba 1
služba 2
služba 3
služba 4
Dostupnosť dokumentov
vízia
poslanie
organizačná štruktúra
manažment
návody na prácu s inštitútmi duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom technológií
návody na prácu s patentmi
...
Vyhľadávanie (typy a možnosti vyhľadávania na stránkach a ponúkaných službách)
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
Používateľská prívetivosť (subjektívne hodnotenie – napr. intuitívnosť orientácie na webových stránkach, prehľadnosť,
vhodnosť animácií a pod.)
intuitívnosť orientácie na webových stránkach
prehľadnosť
animácie áno/nie
vhodnosť animácie
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3. Prieskumová časť
3.1 Webové sídla transferu technológií v ČR
3.1.1

Jihomoravské inovační centrum Brno

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:

Popis portálu:

Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:
Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu

obsahové zloženie:

rubriky:

trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:

Jihomoravské inovační centrum - Transfer technológií
http://www.jic.cz/projekt-transfer-technologii
Jihomoravské inovační centrum Brno
Podpora v oblasti inovačného podnikania. JIC sa zameriava na spoluprácu výskumu a
priemyslu, komerčné využitie výskumu a vývoja. Sprostredkuje prepojenie univerzít a
pracovísk VaV s podnikateľskou sférou.
Projekty JIC: Inkubátory, Vedecko-technický
technický park ,Transfer technológií . Patentový a
licenční fond a iné.
Oblasť transferu technológií pre Juhomoravský kraj, resp. celú Českú republiku.
Podpora a služby(v spolupráci s univerzitami) v oblasti transferu technológií pre
Juhomoravský kraj, resp. celú Českú republiku.
veda a výskum, firmy, študenti, univerzity
V ľavom stĺpci : JIC projekty ( rozčlenenie na podsekcie - portály: Transfer
technológií, Patentový a licenčný fond, Inkubátory, Inovačné vouchery…)
Každá podsekcia ( portál) je rozčlenená v štruktúre rovnako ako hlavná stránka,
podrobnejšie členenie podľa problematiky
TT – čo je to TT, pre firmy, pre VaV, produkty TT, fulltextové vyhľadávanie ,
newsletter na mail, RSS, SPOLUPRACUJÚCE UNIVERZITY
Aktuality, akcie
JIC projekty: Inkubačný program, Inkubátory, Vedecko-technický
technický park, Inovačné
vouchery, Inovačná akadémia, Transfer technológií, Patentový a licenčný fond,
Brokerage, INOVACE.CZ, Inovačný klub, Microsoft inovačné centrum, ďalšie projekty,
FIRMY v inkubátoroch, Newsletter na e-mail, Aktuality,
uality, Akcie
horná lišta: vstup do inkubátoru, pre vedcov, pre firmy, pre študentov, kontakty, o
nás, o regióne
Inovace.cz - Technologická burza, ponuky a dopyty
áno
úvod do ochrany priemyselného vlastníctva, základné princípy, pravidlá, patenty a
ďalšie nástroje, zoznam patentových zástupcov, ponuka financovania ochrany
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priemyselného vlastníctva pre vynálezcov - Patentový a licenčný fond, poradenstvo
pri komercializácii vynálezu, inovačné vouchery.
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie

áno

návody pre prácu s transferom
technológií:

prehľad produktov TT v ponuke JIC - pre lepšiu orientáciu v problematike produktové listy pre každý typ: podpora vývoja - sprostredkovanie partnerov pre
vývoj so stručnou charakteristikou problematiky, podpora komercializácie:
poradenstvo pri komercializácii technológií, poradenstvo pri uvedení produktov na
trh, sprostredkovanie zákazníkov pre technológiu alebo produkt so stručnou
charakteristikou problematiky a pod.

Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
jazyk
Internetové služby
služba 1
Dostupnosť dokumentov
vízia
poslanie
organizačná štruktúra
manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
návody na prácu s patentmi
doterajšie výsledky
účasť v medzinárodných projektoch
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
db1
db2
db3
db4
db5
kat1
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach

prehľadnosť

animácie áno/nie

český
anglický
RSS kanály
dostupné v pdf - propagačný leták
dostupné
tím transferu technológií - manažér TT, špecialista pre komercializáciu - vizitky +
kontakt
prehľad o tíme JIC
dostupné v pdf
dostupné v pdf
dostupné v pdf
prehľad
prehľad
fulltextové
kľúčové slová
v podsekcii portálu - projekte - JIC Inovace.cz
Technologická burza - medzinárodná a tuzemská databáza ponúk a dopytov
Služby a produkty - tuzemská databáza ponúk a požiadaviek služieb a produktov pre
inovácie
Investor /inovačný projekt - ponuky a dopyty investorov a inovačných projektov
Voľné kapacity - tuzemská databáza ponúk a požiadaviek (možnosť prehľadávať
podľa odborov, okresov, ...)
Zamestnanie - tuzemská ponuka a dopyt zamestnania
Nájsť experta - katalóg externých odkazov
áno
Prehľadný dizajn portálu, z úvodnej stránky v hornej lište adresná navigácia podľa
statusu používateľa( pre študentov, vedcov, pre firmy). Je použité bezpätkové písmo
značne technického charakteru, čo však s obsahom dobre korešponduje i keď pôsobí
„šablónovito“. Na názve je použité v kontraste pätkové písmo, čo je zaužívaná prax.
Je ju však využívať naozaj v obmedzenej miere.
nie
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3.1.2

Inovacentrum ČVÚT Praha

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:
Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:
Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:

rubriky:

trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:

Inovacentrum ČVUT v Prahe
http://www.inovacentrum.cvut.cz/main
České vysoké učení technické Praha
Transfer
ransfer technológií z univerzity do priemyselnej praxe, podpora podnikania,
komercializácia výsledkov vedeckého výskumu, služby v procese ochrany duševného
vlastníctva
univerzita, pre krajinu
Podpora
odpora transferu technológií z univerzity do priemyselnej praxe, podpora
podnikania, podpora komercializácie výsledkov vedeckého výskumu, zvyšovanie
povedomia o možnostiach komercializácie univerzitného know-how.
know
výskumníci, firmy, študenti
Informácie pre: Firmy; Výskumníci; Podpora podnikania; Certifikačné
Certifikačn centrum;
Projekty; Aktuality.
Firmy: Zabezpečenie výskumno-vývojových prác (vrátane ošetrenia duševného
vlastníctva a dôverných informácií); Rozvoj ľudských zdrojov;
zdrojov Expertná a konzultačná
činnosť; Grantový servis.
Výskumníci: Komercializácia výsledkov VaV; Osvetová a vzdelávacia činnosť;
činnosť Ľudské
zdroje; Grantový servis.
Podpora podnikania: Inkubátor ČVÚT; Kurzy a semináre; Start-up
Start
firmy.
Certifikačné centrum: Zoznam certifikácií; Ceny testov;; FAQ.
Projekty, Aktuality, Kontakt.
nie
prístupné sú len pre registrovaných

prístupné sú len pre registrovaných
Informácie pre: Firmy, Výskumníci, Podpora podnikania, Certifikačné
Certifikačn centrum,
Projekty, Aktuality.
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jazyk materinský
Internetové služby
služba 1
Dostupnosť dokumentov
vízia
poslanie
organizačná štruktúra
manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
návody na prácu s patentmi
doterajšie výsledky
účasť v medzinárodných projektoch
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach
prehľadnosť
animácie áno/nie

český
Facebook
nie
v jednotlivých sekciách
nie
nie
prístupné sú len pre registrovaných
prístupné sú len pre registrovaných
prístupné sú len pre registrovaných
nie
v jednotlivých sekciách
portál neponúka pre bežného návštevníka
portál neponúka pre bežného návštevníka
prístupné sú len pre registrovaných
celkom dobrá
celkom dobrá
nie

3.1.3 Centrum spolupráce s průmyslem - Útvar transferu technologií VUT v Brne

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:
Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:

Útvar transferu technologií VUT v Brne
https://www.tt.vutbr.cz
VUT Brno
TT pre inštitúciu a región.
Pomoc
omoc komerčnému uplatneniu poznatkov vznikajúcich na VUT v Brne, podpora
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Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:
rubriky:
trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
jazyk
Internetové služby
Dostupnosť dokumentov
vízia
poslanie
organizačná štruktúra
manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
návody na prácu s patentmi
doterajšie výsledky
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
db1
db2
db3
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach

rozvoja školy a potreba prispievať k zvýšeniu inovačného potenciálu regiónu a jeho
hospodárskemu rozvoju, kontaktný bod pre spoluprácu s priemyslom a
podnikateľskou sférou.
univerzity, veda a výskum, firmy
Základné informácie, činnosti a služby, aktuálne projekty.
Ochrana práv; Portfólio vlastníctva (patenty a ÚV VUT Brno); Ponuka produktov;
Spolupráca s priemyslom; Financovanie výskumu; O nás; Smernice, činnosti a
služby, aktuálne projekty, akcie, články a komentáre.
ponuka produktov
áno
pokyny a príručky k ohláseniu vynálezu, patentovaniu vynálezu (dokumenty pdf,
word, ), smernice
áno
pokyny a príručky ku komercializácii TT, (dokumenty pdf, word, ), smernice rektora
VUT k problematike TT
český
anglický
nie
áno
áno

áno
áno
áno
áno
plnotextové vyhľadávanie
na portáli, jednotlivých častiach portálu, v dokumentoch.
v podsekcii portálu - projekte - JIC Inovace.cz
Ponuka produktov a licencií – formou zoznamu.
Portfólio priemyselného vlastníctva - vynálezy a úžitkové vzory VUT.
Databáza odborných činností – fulltextové vyhľadávanie v celom texte, možnosť
obmedzenia pre jednotlivé polia.
dobrá

prehľadnosť

veľmi dobrá

animácie áno/nie

nie
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Databáza odborných činností:

3.2 Webové sídla transferu technológií v EÚ
3.2.1 European Small Business Portal

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:

Európsky portál pre malé podniky
http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm
Európska komisia
Portál zhromažďuje všetky informácie poskytnuté EÚ o MSP a pre ne, v rozsahu od
praktických rád až po otázky politík, od miestnych kontaktných miest až
a po
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vytváranie sieťových spojení. Okrem toho sprístupňuje, šíri, podporuje najnovšími
informáciami, programami, kontaktmi apod. aktivity SME.
Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:
Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:
rubriky:
trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
jazyk
Internetové služby
služba 1
služba 2
služba 3
Dostupnosť dokumentov
vízia
poslanie
organizačná štruktúra
manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
návody na prácu s patentmi
doterajšie výsledky
účasť v medzinárodných projektoch
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach

GR pre podnikanie a priemysel
Poskytovanie informácií cieľovej skupine vrátane dopytu a ponuke o technológiách.
SME, malé podniky, odborná verejnosť, pracovníci služieb, priemysel.
Portál je rozdelený do štyroch cieľových tematických skupín dostupných z ľavého
vertikálneho usporiadania. A) Peniaze, partneri; B) Ako najlepšie využiť trh; C)
Politika a štatistika MSP v EÚ; D) Podpora.
V rámci 4 tematických okruhov, praktické vzhľadom na orientáciu aj systemizáciu
informácií.
V rámci prvej sekcie "obchodní partneri a verejné zákazky" alebo prostredníctvom
databázy cez druhú sekciu "ako čo najlepšie využiť trh".
áno - vynikajúce vrátane predpisov EÚ
áno - vynikajúce vrátane predpisov EÚ
áno, v rámci asistenčnej pomoci Ázia, India
nie
český
anglický
ponuka dopyt, bez liniek alebo odkazov na konečných príjemcov
prelinkovanie na databázy
FAQ

prelinkovanie na databázy a portály
popisný portál

prehľadnosť

popisný portál

animácie áno/nie

nie
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3.2.2 TransAtlantic IPR Portal - Transatlantický portál o duševnom vlastníctve

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:

Popis portálu:

Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:
Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:

rubriky:
trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie

TransAtlantic IPR Portal
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_en.htm
EC Enterprise and Industry a USA
Portál sprístupňuje informácie o priemyselnom vlastníctve z celého sveta
v maximálne prehľadnej forme. Používateľ môže vyhľadávať informácie podľa krajín
a v rámci toho informácie o tom, ako postupovať pri prihlasovaní jednotlivých
predmetov priemyselných práv - patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky,
medzinárodné prihlášky, a pod. Uvedené sú kontakty na patentové úrady národné,
medzinárodné a ďalšie užitočné informácie.
Direktorát EÚ - Informácie z portálu sú prístupné celej používateľskej verejnosti celému svetu.
Podpora a propagácia inovácií a informácií, informácie o PPO, e-learning,
e
informácie
pre SME.
Široká cieľová skupina používateľov priemyselného
elného vlastníctva
Webová stránka je rozdelená do šiestich cieľových tematických skupín dostupných
z ľavého vertikálneho usporiadania. A) čo sú priemyselné práva; b) jednotlivé štáty;
c) manažujte vaše priemyselné vlastníctvo; d) vzdelávanie a e-learning;
e
e) kontaktné
výkonné autority; f) nájdi pomoc experta.
Skôr na úrovni tematických podskupín, pričom je ľahšia orientácie aj v rámci
jednotlivých krajín. Vzhľadom k tomu, že portál je nový, je predpoklad ďalšieho
rozvoja.
nie
áno, vrátane právnej pomoci
Úvod do ochrany PPO pravidlá postupu pre prihlasovanie PPO, link na patentových
zástupcov, poradenstvo pri právnej pomoci.
áno, publikované sú case studies.
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návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk
Internetové služby
služba 1
služba 2
služba 3
Dostupnosť dokumentov
vízia
poslanie
organizačná štruktúra
manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
návody na prácu s patentmi
doterajšie výsledky
účasť v medzinárodných projektoch
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach
prehľadnosť
animácie áno/nie

Nejde o typický portál TT, ide o portál "mix TT" teda kompletná problematika
priemyselno-právnej ochrany, vrátane online výpočtov nákladu za patenty a
poplatky v jednotlivých krajinách (dá sa porovnať), medzinárodných organizáciách.
Okrem toho sú k dispozícii aj case studies, license agreement - vzory a pod. pri
jednotlivých štátoch.
anglický
RSS kanály
kalkulačka online na výpočet patentových poplatkov za jednotlivé roky v daných
štátoch a medzinárodných organizáciách.
možnosť pýtať sa z portálu do Číny aké poskytuje služby v oblasti IPR.
môže sa spojiť s víziou
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
fulltextové na databázy EU
kľúčové slová
viď bod vyššie
vynikajúca
maximálne prehľadný portál
nie
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3.2.3 Centrum transferu technológii – Politechnika Krakowska (Poľsko)

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:
Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:
Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:

rubriky:

Centrum transferu technologii Politechnika Krakowska - Technology Transfer Centre
http://www.transfer.edu.pl/
Politechnika Krakowska Kraków
Univerzitné CTT, spolupráca s regiónmi, medzinárodná spolupráca
Rozvoj spolupráce medzi vedou a biznisom, spojenie vedy a biznisu, pomoc
akademickej obci pri zakladaní a rozvíjaní vlastného biznisu,
u, medzinárodná
spolupráca, komercializácia výsledkov výskumu
Vedci, firmy, študenti, vynálezcovia
Horná lišta: O nás; Aktuality; Podujatia; Komerčné ponuky; Formuláre; Prihlásenie (
login) do CTT; Kontakty.
Ľavý stĺpec: Rámcové programy - Regionálne kontaktné miesto; Regionálne centrum
informácií pre vedcov; Konzultačné miesto pre MSP; Ochrana duševného vlastníctva;
Realizované projekty; Databáza ponúk pre priemysel; Inovácie v regióne
Malopolskie; Newsletter; Študentské
tské podniky (podnikanie); Národný transfer
technológií; Vyhľadávanie;
Stredná časť: Aktuality
ktuality
Pravý stĺpec: Kalendár (prehľad akcií podľa dátumu konania); Science to Business logo a prekliknutie do databázy technologických ponúk PK pre priemysel (obsahuje 4
moduly;, Innovator Malopolski - prekliknutie z loga na portál; Logo EEN (aktívny
preklik).
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trh ponúk a dopytov
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
jazyk
Internetové služby
služba 1
Dostupnosť dokumentov
Vízia
Poslanie
organizačná štruktúra
Manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
návody na prácu s patentmi
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
db1
db2
db3
db4
db5
kat1
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach
Prehľadnosť
animácie áno/nie

áno
áno
návody v pdf, doc, linky na strediská patentových informácií na univerzitách,
kontakty na konzultantov.
áno
smernice, manuály, príručky v html, pdf, doc, video, formuláre.
poľský
anglický
edukatívne video
dostupné v html
dostupné v html

dostupné v html, pdf, doc
dostupné v html, pdf, doc
dostupné v html, pdf, doc
na portáli fulltextové
v databázach podľa kľúčových slov, listovaním, podľa oblastí.
CTT Explorer
Experti
Laboratória
Projekty
Technologické ponuky - výsledky výskumných projektov PK, ktoré môžu byť využité
v priemysle
Katalóg oblastí vedy a techniky ( na vypĺňanie formulárov potrebných pre DB)
CTT Explorer
veľmi dobrá
portál je rozčlenený prehľadne
nie
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3.2.4 Centrum Transferu Technol
echnologii i Rozwoju Przedsiębiorczości – Politechnika Warszawska

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:
Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:
Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:
rubriky:
trh ponúk a dopytov
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
jazyk
Internetové služby
Dostupnosť dokumentov

Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości - Center for Technology
Transfer and Entrepreneurship Development - Politechnika Warszawska
http://www.ctt.pw.edu.pl/pl/oNas/
Politechnika Warszawska Warszawa
univerzita
rozvoj aktívneho systému komercializácie výsledkov výskumu a vývoja na univerzite ,
urýchlenie transferu duševného vlastníctva, vytvoreného na univerzite
akademická obec, výskum, firmy

Horná lišta: O nás; Aktuality; Projekty; Partner; Média; Materiály na stiahnutie;
Kontakt
na webových stránkach jednotlivých projektov (každý projekt má vlastný portál)
áno
príručky, návody v pdf, videonahrávky a audionahrávky prednášok
áno
príručky, návody v pdf, videonahrávky a audionahrávky prednášok
poľský
anglický
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Vízia
Poslanie
organizačná štruktúra
Manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
návody na prácu s patentmi
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
db1
db2
db3
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach
Prehľadnosť
animácie áno/nie

Áno
rada CTTiRP, pracovná skupina
áno - dostupné v pdf, doc, audionahrávky
áno - dostupné v pdf, doc, audionahrávky
áno - dostupné v pdf, doc, audionahrávky
na webových stránkach jednotlivých projektov (každý projekt má vlastný portál)
podľa kľúčových slov, názvu firmy, miesta
Firmy (popis činnosti, kontaktné údaje, kľúčové slová) - vyhľadávanie podľa
kľúčových slov, miesta, názvu.
Projekty (zoznam/koordinátor/opis - linka na webovú stránku projektu).
Experti ( zoznam s kontaktnými údajmi).
Dobrá
Dobrá
nie

3.2.5 Centrum transferu technologii AGH - Akademią Górniczo-Hutniczą
Hutniczą im. Stanisława
Staszica w Krakowie

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:
Typ pracoviska TT, ktorý portál

Centrum transferu technologii AGH
http://www.ctt.agh.edu.pl/index.php?section=main
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Univerzita - TT pre krajinu aj medzinárodná spolupráca.
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sprístupňuje:
Účel webu:
Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:

rubriky:

trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
Internetové služby
služba 1
Dostupnosť dokumentov
vízia
poslanie
organizačná štruktúra
manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
návody na prácu s patentmi
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
db1
db2
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach

Komercializácia a transfer inovačných technológií a výsledkov vedeckého výskumu.
vedci, podnikatelia, firmy
horná lišta: portály: Transfer technológií; Ochrana duševného vlastníctva;
Spolupráca s hospodárstvom; Štrukturálne fondy.
Transfer technológií - aktuality, všeobecné informácie, technologické ponuky,
newsletter, materiály na stiahnutie, linky, galéria, kontakt;
Ochrana duševného vlastníctva: všeobecné informácie, aktuality, informácie pre
vynálezcov(tvorcov), informácie o ochrane duševného vlastníctva, materiály na
stiahnutie, linky, kontakt;
Štrukturálne fondy: aktuality, všeobecné informácie, štrukturálne fondy, realizované
projekty, konferencie, semináre, materiály na stiahnutie, linky, kontakt;
Oddelenie spolupráce s hospodárstvom: aktuality, všeobecné informácie, newsletter,
materiály na stiahnutie, dohody o spolupráci, kontakty, linky.
áno
áno
sprievodcovia, návody, informácie, príručky o možnosti ochrany DV v pdf, formuláre
áno
sprievodcovia, návody, informácie, príručky v pdf, formuláre
poľský
newsletter na mail
áno - vo všeobecných informáciách o CTT a jeho jednotlivých zložkách
áno - vo všeobecných informáciách o CTT a jeho jednotlivých zložkách
áno - vo všeobecných informáciách o CTT a jeho jednotlivých zložkách
dostupné v pdf, pps
dostupné v pdf, pps
dostupné v pdf, pps
fulltextové na celom portáli, aj webovom sídle univerzity, v databáze technologických
ponúk
kľúčové slová, podľa fakúlt
technologické ponuky
zoznam projektov
výborná

prehľadnosť

veľmi dobrá

animácie áno/nie
vhodnosť animácie

áno
prijateľná
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3.2.6 Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:
Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:
Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:
rubriky:
trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
Internetové služby
služba 1
Dostupnosť dokumentov
vízia
poslanie
organizačná štruktúra

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
http://www.wctt.wroc.pl/
Politechnika Wrocławska Wrocław
TT pre krajinu, región Wrocłavsko,
avsko, Dolné Sliezsko, západné Poľsko.
rozvoj konkurencieschopnosti podnikania využitím výsledkov vedeckého výskumu
vedci, výskum, firmy

Aktuality; O WCTT (misia, služby, ohlasy, grafy); EEN; Ponuky spolupráce, regionálne
kontaktné miesto výskumných projektov EÚ; High-Tech
Tech a trh technológií,
realizované projekty; Podujatia.
áno
áno
v spolupráci so strediskom patentových informácií Politechniky WrocławskejWroc
na jeho
stránkach, na podstránke projektu WATT - Wrocławska
awska Akademia TT
áno
na podstránke projektu WATT - Wrocławska
awska Akademia Transferu Technologii
poľský
newsletter
áno
áno
riaditeľ, zástupca, kontakty na pracovníkov
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manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
návody na prácu s patentmi
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
kat 1
kat 2
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach

nie
áno
nie
vyhľadávanie v zoznamoch projektov, ponúk spolupráce

katalóg ponúk podľa odvetvia
katalóg projektov
dobrá

prehľadnosť

dobrá

animácie áno/nie
vhodnosť animácie

áno
prijateľná

3.2.7 Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu - Uniwersytet
Jagielloński v Krakowie

Identifikačné údaje
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Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:
Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:
Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu

obsahové zloženie:

rubriky:

trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
jazyk
Internetové služby
služba 1
služba 2
služba 3
Dostupnosť dokumentov
Vízia
Poslanie
organizačná štruktúra
Manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
návody na prácu s patentmi
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
db1
db2
db3

CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu
http://www.cittru.uj.edu.pl/index.php?q=node/50
Uniwersytet Jagielloński v Krakowie
univerzita, TT pre krajinu, medzinárodná spolupráca - prezentácia vedy na univerzity,
rozvoj inovácií, vytváranie spolupráce s biznisom - WIB (VEDA- Inovácie - Biznis)
rozvoj a transfer technológií, komercializácia výsledkov vedeckého výskumu
podnikatelia, študenti, vynálezcovia, výskum, veda
Horná lišta - logo CITTRU, UJ, rozbaľovacie menu o CITTRU - misia, tím, projekty,
kontakty, pre média, média o CITTRU;
Hlavná strana - aktuality, podujatia;
Ľavý stĺpec - rubriky pre biznis, vedcov, študentov;
Pravý stĺpec - formuláre, podujatia, texty (dokumenty) CITTRU, online časopis NIMB,
newsletter;
Dolná lišta - partneri CITTRU.
Pre biznis: ponuka vynálezov, patentov univerzity , akademické firmy, výskumy,
výskumno-vývojové projekty, Stretnutia BIZNIS-VEDA, semináre, konferencie, trhy,
prezentácie technológií, Jagielloński klub biznisu, financovanie projektov B+R,
prezentácia vedy a biznisu;
Pre vedcov: vynálezy a patenty (formuláre, poradcovia, príručky...), akademické
firmy, výskumy , projekty B+R, Stretnutia Biznis-VEDA, semináre, konferencie, trhy,
prezentácie technológií, školenia - prezentácia a komercializácia vedy, vedecký biznis,
štrukturálne projekty, konzultácie;
Propagácia vedy a inovácií (publikácie, konkurzy, komiksy, CITTRU na
facebooku...),štrukturálne projekty,
Pre študentov: Podnikanie a inovácie, Študentské podnikanie - Škola podnikania,
finančné dotácie, príručky,školenia...)
áno - ponuka technológií, ponuka licencií
áno
príručky (napr.PatentUJ KomercializUJ - poradca pre vedcov UJ), publikácie,
poradcovia, smernice, formuláre , v pdf, video
Áno
príručky, sprievodcovia, publikácie, poradcovia, smernice, formuláre , legislatíva,
v pdf, videonávody
poľský
Anglický
Facebook
Blog
newsletter online
dostupné v info o CITTRU
dostupné v info o CITTRU
dostupné v info o CITTRU, s prehľadným popisom činnosti a kompetencií
dostupné v info o CITTRU
dostupné s výborným a prehľadným , usmerňujúcim obsahom
dostupné s výborným a prehľadným, usmerňujúcim obsahom
dostupné, obsahovo vynikajúce
na portáli, databázy, katalógy - fulltextové pomocou kľúčových slov
fulltextové pomocou kľúčových slov, aj listovaním
ponuka technológií
ponuka licencií
databáza projektov
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kat1
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach
prehľadnosť
animácie áno/nie
vhodnosť animácie

katalóg inovácií
vynikajúci portál, obsahovo veľmi dobre naplnený, aktualizovaný, svižný
výborná, používateľsky príjemná
vynikajúca
áno
veľmi vhodná

.8 Lietuvos inovacijų centras (LIC) - Litovské inovačné centrum Vilnius
3.2.8

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:
Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:
Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:
rubriky:
trh ponúk a dopytov:

Lithuanian Innovation Centre (LIC) - Lietuvos inovacijų centras
http://www.lic.lt/index.php?510623179
Lithuanian Innovation Centre Vilnius
Portál informuje o činnostiach LIC, jeho súčastiach.
Štátna nezisková organizácia poskytujúca služby pre celú krajinu, člen Európskej
asociácie pre TT, inovácie a priemyselné informácie.
Podpora rozvoja inovácií a konkurencieschopnosti, komercializácia výsledkov
vedeckého výskumu.
podnikatelia, výskumníci, univerzity, technologické centrá
O LIC; Projekty; Spolupráca; Linky; Kontakty.
O LIC; Projekty- prehľad projektov; Spolupráca- prehľad partnerských inštitúcií;
Linky; Kontakty.
na portáli National Technology Platforms Centre (NTPC) - súčasť LIC
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návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
jazyk
Internetové služby
služba 1
Dostupnosť dokumentov
vízia
poslanie
organizačná štruktúra
manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
návody na prácu s patentmi
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
kat1
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach
prehľadnosť
animácie áno/nie

na portáli National Technology Platforms Centre (NTPC) - súčasť LIC - iba v litovskom
jazyku
príručky v pdf
na portáli National Technology Platforms Centre (NTPC) - súčasť LIC- v litovskom
jazyku
príručky v pdf
litovský
anglický – niektoré rubriky
Nie
dostupné na stránke o LIC
dostupné na stránke o LIC
19 pracovníkov - 4 projektoví manažéri, 9 projektových konzultantov, 3 projektoví
asistenti, 3 administratíva (riaditeľ, asistent riaditeľa ,ekonóm)
nie
na portáli NTPC - v litovskom jazyku - v pdf
na portáli NTPC - v litovskom jazyku - v pdf,html
na portáli NTPC - v litovskom jazyku v pdf, html
vyhľadávanie na portáli
pomocou kľúčových slov
katalóg projektov
Primeraná
Prehľadné
Nie

3.2.9 Swiss Technology Transfer Association
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Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:
Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:
Cieľová skupina:

Swiss transfer technology associations (STTA) - Portál Švajčiarskej asociácie pre
transfer technológie
http://www.switt.ch/adminall2/index.php
Swiss transfer technology associations
Portál poskytuje informácie o transfere technológií, poskytovaných službách vrátane
kontaktov a sprístupňuje aj ponúkané licencie jednotlivými členmi Asociácie. Licencie
ponúkajú členovia STTA a je možné ich vyhľadávať v databáze a priamo s na nich
kontaktovať.
Asociácia
Poskytovanie informácií cieľovej skupine vrátane dopytu a ponuke o technológiách
Používatelia: akademický sektor - univerzity, priemysel, malé a stredné podniky,
vedecko-výskumné ústavy, centrá transferu technológií.

Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:
rubriky:
trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
jazyk
jazyk
Internetové služby
služba 1
služba 2
služba 3

V rámci 8 skupín sa menu rozbaľuje na jednotlivé "podpoložky", čo je praktickejšie a
prehľadnejšie pre používateľa, a zároveň tematicky príbuzné informácie sú na
"jednom mieste" a netreba ich hľadať aj v sekcii aj v rubrike.
áno v rámci databázy ponúk na licencie
Ide o princípy, zásady TT medzi švajčiarskymi univerzitami,
tami, áno v rámci databázy
ponúk na licencie
nie
áno
V rámci databázy ponúk na licencie, po prekliku na príslušnú univerzitu.
univerzitu
anglický
nemecký
francúzsky
Ponuka - dopyt, ale bez liniek alebo odkazov na konečných príjemcov
Upozorňovacia služba na nové technológie a licencie
Zoznam iniciatív s kontaktmi na projekty
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služba 4
Dostupnosť dokumentov
Vízia
Poslanie
organizačná štruktúra
doterajšie výsledky
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
db1
db2
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach
prehľadnosť
animácie áno/nie

Členská zóna
Áno
Áno
Áno
služby, výročné správy a pod.
databázové
vyhľadáva sa podľa inštitúcie alebo podľa problematiky
databáza technologických ponúk a licencií
upozorňovacia služba na nové technológie a licencie
popisný portál
popisný portál
Nie

3.3 Webové sídla transferu technológií v USA
3.3.1

The Massachusetts Technology Transfer Center - Massachusetts Technology Portal

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:

Popis portálu:

Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:

MassTechPortal al. Massachusetts Technology Portal
http://www.mattcenter.org/portal/about-portal.html
Massachusetts Transfer Technology Center (MTTC) (Pozn.: Portál bol vyvinutý ako
projekt spolupráce medzi Massachusettskou asociáciou pre transfer technológií MATTO a Massachusettským centrom pre TT - MTTC)
Portál poskytuje informácie z databázy o transfere technológií, ponuky licencií a
spolupráce. Databáza zahŕňa ponuky 23 verejných a súkromných vedeckých a
výskumných inštitúcií, univerzít a nemocníc. Okrem toho sú tu uvedené služby,
zdroje a poskytované služby centra TT, vrátane kontaktov.
ktov. Licencie ponúkajú
členovia MTTO, je možné ich vyhľadávať v databáze a priamo sa kontaktovať na
riešiteľa poskytovateľa licencie, technológie.
Massachusetts Transfer Technology Center (MTTC)
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Účel webu:
Cieľová skupina:

Poskytovanie informácií cieľovej skupine vrátane dopytu a ponuke o technológiách
Používatelie: Súkromný a verejný sektor: Akademický sektor - univerzity, Nemocnice,
Priemysel, Malé a stredné podniky, Vedecko-výskumné ústavy, Centrá transferu
technológií

Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:
rubriky:
trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
Internetové služby
služba 1
služba 2
Dostupnosť dokumentov
Vízia
Poslanie
organizačná štruktúra
Manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
doterajšie výsledky
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
db1
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach
prehľadnosť
animácie áno/nie

V rámci portálu je odklik na MTTC kde sú z tzv. sekcií podsekcie a pod., čo je
prehľadnejšie pre používateľa, a tematicky príbuzné informácie sú na "jednom
mieste".
áno
Áno
áno
Áno
Áno, z portálu na MTTC

anglický
ponuka dopyt bez odkazov na konečných príjemcov
prelinkovaním z DB sa dá zistiť aj aktivita inštitúcie

Áno spolu s účelom

áno + služby, databázy, linky na partnerské inštitúcie a inštitúcie TTO.
databázové
vyhľadáva sa podľa inštitúcie, problematiky, kľúčových slov, pôvodcu, abstraktu
apod.
databáza technologických ponúk, licencií a možnosti spolupráce
popisný portál
popisný portál
nie
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3.3.2 Office of Technology Commercialization - The University of Texas at Austin

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:
Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:
Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:
rubriky:
trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
Internetové služby
služba 1
služba 2
služba 3
služba 4

Office of Technology Commercialization - The University of Texas at Austin
http://www.otc.utexas.edu/index.jsp
Office of Technology Commercialization
univerzita
prepojenie výskumu na univerzite a komerčnej sféry, urýchlenie transferu
duševného vlastníctva, vytvoreného na univerzite
podnikatelia, študenti, vynálezcovia, výskum, veda

Dostupné technológie; Vynálezcovia a OTC; Startups; Priemysel a OTC; OTC News;
Udalosti v OTC; pracovné príležitosti.
Áno
Áno
príručky, návody v pdf, html, sprievodca jednotlivými krokmi
Áno

Anglický
Facebook
Twitter
Youtube
edukatívne video
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služba 5
služba 6
Dostupnosť dokumentov
Vízia
Poslanie
organizačná štruktúra
Manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
návody na prácu s patentmi
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
db1
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach
prehľadnosť
animácie áno/nie
vhodnosť animácie

RSS
Linkedin

prepojenie výskumu na univerzite a komerčnej sféry, urýchlenie transferu
duševného vlastníctva, vytvoreného na univerzite
1. šéf pre komercializáciu; 2.licencie (špecialisti na licencie); 3.patenty (patentová a
advokátska kancelária, asistent pre IP (duševné vlastníctvo); 4.marketing; 5.
Administratíva; 6. ekonomika a účtovníctvo.
dostupné v pdf, html, doc
dostupné v pdf, html, doc
dostupné v pdf, html, doc
plnotextové - iba v sekcii Dostupné technológie
podľa kľúčových slov, technológie podľa názvu a kategórie
databáza dostupných technológií
Výborné
Vynikajúca
Áno
veľmi vhodná

3.4 Webové sídla transferu technológií v Rusku
3.4.1 Russian Technology Transfer Centre (RTTC)

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:
Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:

Russian Technology Transfer Network
http://www.rttn.ru/
Russian Technology Transfer Network
transfer technológií medzi vedeckým sektorom a podnikmi, aj v rámci priemyselného
sektoru
TT pre spoločenstvo krajín - viac ako 70 ruských inovačných centier z 29 regiónov
Ruska a Spoločenstva nezávislých štátov
komercializácia výsledkov vedy, transfer technológií medzi vedou a priemyslom
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Cieľová skupina:

univerzity, akademické a priemyselné vedecko-výskumné inštitúcie, malé, stredné a
veľké podniky

Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:
rubriky:
trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
jazyk
Internetové služby
služba 1
služba 2
Dostupnosť dokumentov
Vízia
Poslanie
organizačná štruktúra
Manažment
návody na prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody na prácu s transferom
technológií
návody na prácu s patentmi
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
db1
db2
db3
db4
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach
prehľadnosť
animácie áno/nie
vhodnosť animácie

novinky, technologické ponuky, technologické dopyty, požiadavky pre výskum a
vývoj, ponuky výskumu a vývoja, o sieti RTTN, návody, kontakty a formuláre na
vkladanie informácií a údajov do databáz ponúk a dopytov, členovia siete RTTN,
služby, zdroje financovania, linky na medzinárodné programy
technologické ponuky, technologické dopyty,
Áno
smernice, manuály, príručky - v pdf a html
Áno
smernice, manuály, príručky - v pdf a html
Ruský
Anglický
RSS
Newsletter
spolupráca v rozvoji inovačného biznisu a komercializácii výsledkov vedy
transfer technológií medzi vedeckým sektorom a podnikni, komercializácia nových
technológií a produktov, vyhľadávanie partnerov na spoluprácu
centralizované
manuály, smernice dostupné v pdf a html
manuály, smernice dostupné v pdf a html
manuály, smernice dostupné v pdf a html
fulltextové - jednoduché, rozšírené
podľa kľúčových slov, typu (technológie - ponuka, dopyt, výskum a vývoj - ponuka,
dopyt), krajiny pôvodu - Rusko, zahraničie), v obsahu, podľa odvetvia - priemyselné,
informačné technológie, ekológia, etc., ponuky a dopyty jednotlivých členov - centier
siete RTTN, dátumu zverejnenia, podľa kľúčových slov technológií
technologické ponuky
technologické dopyty
požiadavky výskumu a vývoja
ponuky výskumu a vývoja
veľmi dobrá
Dobrá
Áno
vhodné - upútavky na projekty, partnerské organizácie a pod.
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3.5 Webové sídla transferu technológií v Ázii
3.5.1 Shanghai Technology Transfer Exchange (STTE)

Identifikačné údaje
Názov portálu:
Link:
Prevádzkovateľ portálu:
Popis portálu:
Typ pracoviska TT, ktorý portál
sprístupňuje:
Účel webu:
Cieľová skupina:
Obsahová štruktúra webu
obsahové zloženie:
rubriky:
trh ponúk a dopytov:
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva áno/nie
návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva:
návody pre prácu s transferom
technológií áno/nie
návody pre prácu s transferom
technológií:
Jazykové verzie webového sídla:
jazyk materinský
jazyk
jazyk
Internetové služby
služba 1
Dostupnosť dokumentov
Vízia
Poslanie

SHANGHAI TECHNOLOGY TRANSFER AND EXCHANGE
http://en.stte.sh.cn/?action=display&id=195
SHANGHAI TECHNOLOGY TRANSFER AND EXCHANGE (STTE)
Portál poskytuje informácie o poskytovaných službách, ponuka/dopyt firiem.
SHANGHAI TECHNOLOGY TRANSFER AND EXCHANGE (STTE)
Poskytovanie informácií cieľovej skupine vrátane dopytu a ponuke o technológiách.
Domáci súkromný a verejný sektor, univerzity, priemysel, malé a stredné podniky,
vedecko-výskumné ústavy, centrá transferu technológií.

rubriky v klasickom ponímaní nie sú.
áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Čínsky
Anglický
Ruský
ponuka dopyt bez odkazovy na konečných príjemcov

Áno + účel
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doterajšie výsledky
Vyhľadávanie
typy vyhľadávania
možnosti vyhľadávania
Databázy, katalógy (opis)
db1
Používateľská prívetivosť
intuitívnosť orientácie na webových
stránkach
prehľadnosť
animácie áno/nie

áno + služby, databázy, linky na partnerské inštitúcie a inštitúcie TTO.
Plnotextové na webovom sídle

Ponuky technológií a dopyt iba vo forme zoznamov
popisný portál
popisný portál
Nie

3.6 Vyhodnotenie prieskumu
Do prieskumu bolo vybraných 16 webových sídel.
3.6.1

Typ pracoviska TT

Typ pracoviska
univerzitné
spolkové
odborové
regionálne
národné
medzinárodné

7
1
0
3
3
3

Napriek tomu, že najviac webových sídel sa do prieskumu vybralo práve s univerzitného prostredia,
centrá transferu technológií, ktorých webové sídla sme prezreli, okrem primárneho zamerania svojej
činnosti pre potreby domovskej univerzity smerovali služby aj pre potreby regiónu resp. krajiny.
3.6.2 Účel webového sídla
Webové sídla vybraných centier resp. systémov TT svoje poslanie formulovali takmer totožne:
poskytovanie informácií cieľovým skupinám, informácie resp. sprostredkovanie ponuky a dopytu
technológií, podpora komercializácie výsledkov VaV, rozvoj spolupráce v tejto oblasti, zvyšovanie
konkurencieschopnosti domovskej inštitúcie.
3.6.3 Cieľová skupina
Adresáti služieb spojených s TT boli vymedzení aj potrebou výberu takých webových sídel, ktorých
prevádzkovatelia sa zameriavajú predovšetkým na podporu prenosu poznatkov a technológií
z prostredia výskumu a vývoja do praxe a teda cieľovou skupinou mali byť predovšetkým pracoviská
výskumu a vývoja v akademickom sektore.
Európsky portál pre malé podniky deklaruje predovšetkým služby pre SME, jeho činnosť nie je
primárne orientovaná od spoluprácu s organizáciami výskumu a vývoja vo verejnom sektore.
Podobne Transatlantic Portal smeruje svoje služby predovšetkým pre oblasť biznisu a najmä pre
malé a stredné podniky.
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Cieľová skupina
výskum a vývoj - akademický sektor
výskum a vývoj - súkromný sektor
centrá transferu technológií
malí a strední podnikatelia
priemysel

3.6.4

14
8
9
13
14

Obsahová štruktúra

Členenie obsahu pre rôzne cieľové skupiny používateľov.
7 webových sídel svoju ponuku členilo do sekcií venovaných konkrétnej používateľskej skupine. Pri
problematike webov venovaných transferu technológií išlo o skupiny: vedci (inštitúcie VaV), firmy
(podnikanie), 2 webové sídla mali svoju sekciu aj pre študentov. Ruský portál RTTC a TransAtlantic
Portal mali tematické sekcie podľa odboru technológií. Členenie obsahu podľa cieľovej skupiny
používateľov sa javí ako vhodný spôsob sprístupnenia obsahu aj pre plánovaný NPTT.
Ponuka menu.
Preskúmané webové sídla mali štandartné menu: O nás; Aktuality; Podujatia; Ponuka technológií (vo
forme databáz, zoznamov alebo kontaktov); Využívanie inštitútov duševného vlastníctva (informácie,
návody); Informácie o projektoch; Spolupracujúce inštitúcie; Informácie o možnostiach získania
grantov; Odporúčané materiály, webové sídla; Ponuka expertov a konzultácií, resp. poradenstva;
Informácie pre médiá; Zoznamy a informácie o start-up inkubátoroch.
Zónu pre prihlásených mali 4 webové sídla.
Dôležité pre náš prieskum bolo zistenie, či a akým spôsobom boli sprístupnené informácie o trhu
požiadaviek a ponúk technológií a návody a postupy pri komercializácii výsledkov výskumu a realizácii
ochrany duševného vlastníctva. Tieto informácie sme pokladali za kľúčové na webových sídlach
venovaných transferu technológií. Vyskytovali sa v ponuke takmer všetkých webových sídel, iba v 1
prípade boli neverejné a sprístupnené iba registrovaným členom (Inovacentrum ČVÚT Praha).

trh technologických ponúk/požiadaviek

13

návody pre prácu s inštitútmi
duševného vlastníctva
návody pre prácu s TT

16
15

Webové sídla sprístupňovali návody pre prácu s inštitútmi duševného vlastníctva resp. pre realizáciu
procesu TT formou príručiek, sprievodcov, prípadových štúdií, produktových listov, odporúčaných
smerníc, formulárov, videonávodov a v jednom prípade aj audionahrávok.

3.6.5

Vyhľadávanie informácií na webových sídlach

Základnú možnosť vyhľadávania – fulltextové vyhľadávanie vo webovom sídle, ponúkalo 11
webových sídel, 2 z nich ponúkali možnosť rozšíreného vyhľadávania prostredníctvom kľúčových slov.
Inovacentrum ČVÚT Praha neponúkalo na svojom webovom sídle žiadnu možnosť vyhľadávania.
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Typy ponúkaných databáz, zoznamov
databázy technologických ponúk /
požiadaviek
databázy /zoznamy expertov
zoznamy projektov
zoznamy výskumných inštitúcií

7
3
6
2

databázy / zoznamy vynálezov,
inovácií
Databázy / zoznamy firiem

3
6

Databázy / zoznamy odborných
činností, oblastí VaT

3

Dôležitým zdrojom informácií boli informácie o ponukách a požiadavkách na technológie a inovácie.
Tieto informácie bolo možné vyhľadávať v databázach resp. zoznamoch.
Databázy technologických ponúk/požiadaviek sprístupňovalo 7 webových sídel. Vyhľadávať v nich
bolo možné vo viacerých poliach.
Zoznamy výskumných inštitúcií s možnosťou vyhľadávania sprístupňovali 2 webové sídla. 3 webové
sídla ponúkali databázu resp. prehľadateľný zoznam vynálezov, úžitkových vzorov či inovácií.
Zoznamy firiem, resp. možných investorov pri procese komercializácie výsledkov výskumu
sprístupňovalo 6 webových sídel, 2 z nich sú venované predovšetkým podnikateľským subjektov –
malým a stredným podnikateľom (EP SME) a firmám (TransAtlantic Portal)
3 portály ponúkali zoznamy oblastí vedy a techniky alebo odborných činností.
Ďalšími ponúkanými typmi vyhľadávania bola možnosť vyhľadať centrá transferu technológií vo
vedecko-výskumných inštitúciách (švajčiarsky SWISSLIST).
Portály EP SME a TransAtlantic Portal linkujú relevantné databázy Európskej únie.

3.6.6

Internetové služby

Webové sídla venované problematike transferu technológií sa podľa prieskumu orientujú najmä na
sprístupnenie informácií, dokumentov a databáz. Komunikácia prostredníctvom internetových
nástrojov nie je prioritným poslaním tohto typu webových sídel. Preskúmané portály ponúkali
predovšetkým zasielanie newslettru na e-mail, odber noviniek prostredníctvom RSS kanálov
a prepojenie na sociálne siete (Facebook, Twitter, Linkedin). Pokiaľ portály sprístupňovali videá, išlo
o videonávody a edukatívne videá.
Používané internetové nástroje
RSS
Facebook
Twitter
Linkedin
zdieľanie
Youtube
videá
FAQ
newsletter

5
4
4
1
3
1
2
2
8
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galéria
blog

3.6.7

2
1

Jazykové verzie webových sídel

Jazykové verzie webového sídla
materinský
12
anglický materinský
3
verzia anglická
10
verzia francúzsky
1
verzia ruská
1
Webové sídla mali okrem verzie v materskom jazyku predovšetkým anglické verzie textov.
Jazykové verzie však nie sú na niektorých webových sídlach totožné. Anglickú verziu nemali české
a poľské webové sídla. Ruská verziu mal čínsky portál.

3.6.8

Používateľská prívetivosť

Do prieskumu sme vyberali webové sídla, ktoré pochádzali z krajín s podobným legislatívnym
prostredím úpravy problematiky transferu technológií. Tieto sídla zaujali následne informačnou
hodnotou ale aj spôsobom prezentácie ponúkaných informácií. Z hľadiska prípravy požiadaviek na
redakčný systém pre NTPP je preto dôležité aj hodnotenie používateľskej prívetivosti webových sídel.
Intuitívnosť a prehľadnosť webového sídla sme hodnotili podľa možnosti rýchlo sa zorientovať pri
vyhľadávaní informácií, zorientovať sa v štruktúre webového sídla. Sledovali sme logiku sprístupnenia
jednotlivých informácií, ich nadväznosť. Uvedomujeme si, že ide o subjektívne hodnotenie, ale
pretože prieskum webových sídel vykonávali pracovníci, ktorí sú odborníkmi v oblasti rešeršovania
a poznajú najvhodnejšie stratégie vyhľadávania informácií, je možné sa ich závermi inšpirovať.
Pre hodnotenie sme si stanovili túto hodnotiacu škálu:
intuitívnosť,
prehľadnosť

1-výborná

2-veľmi dobrá

3 - dobrá

4 - dostatočná

vhodnosť animácií

1-výborná

2-veľmi dobrá

3 - dobrá

4 - dostatočná

5
nevhodná
5
nevhodná

Webové sídla vybrané do prieskumu boli z hľadiska intuitívnej možnosti orientácie sa na stránkach
a prehľadnosti zverejnených informácií hodnotené dobre až veľmi dobre.

intuitívnosť
prehľadnosť

výborná
5
4

veľmi dobrá
4
4

dobrá
7
8

dostatočná

nedostatočná/nevhodná

Iba 5 webových sídel používalo pri sprístupnení obsahu aj prvky animácie, väčšinou išlo o propagačný
účel animácií, hodnotené boli ako vhodné či prijateľné.
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animácie
áno
nie

vhodnosť animácií
veľmi vhodné
vhodné
prijateľné
nevhodné

5
11

1
2
2

4. Informácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií na webe – dotazníkový
prieskumu
Ďalším zdrojom informácií pre vypracovanie požiadaviek na redakčný systém pre NPTT bol
dotazníkový prieskum zameraný na otázky záujmu a informovanosti respondentov o problematiku
propagácie, komunikácie v oblasti DV a TT. Dotazník bol pripravený pre potreby všetkých štyroch
štúdií aktivity 3.1. projektu NITT SK. Účelom dotazníkového prieskumu bolo získať informácie
potrebné pri vypracovanie štúdií I.-IV. aktivity 3.1.
Cieľ: Získať informácie o súčasnom stave využívania webových sídel venovaných problematike
duševného vlastníctva a transferu technológií a zistiť typ informácií, o ktoré by mala cieľová skupina
pri návšteve webového sídla venovaného problematike transferu technológií záujem.
Cieľová skupina: respondenti z akademickej obce, ktorí sa najčastejšie zaoberajú problematikou
vedeckej komunikácie, propagácie výsledkov výskumu a vývoja a otázkami realizácie ochrany
duševného vlastníctva a procesu prenosu poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou
do hospodárskej a spoločenskej praxe.

4.1 Metodika dotazníkového prieskumu
Dotazník bol distribuovaný iba v elektronickej forme. V tomto období bol dotazník vystavený na
informačnej stránke projektu NITT SK (http://nitt.cvtisr.sk/). Zároveň boli adresne oslovení vybraní
pracovníci z oblasti výskumu a vývoja z vysokých škôl a vedeckovýskumných inštitúcií a požiadaní
o vyplnenie a odoslanie dotazníka.
Zber údajov prebiehal v období 14.–28. 3.2011.
Príprava dotazníkového prieskumu:
Otázky do dotazníkového prieskumu boli pre jednotlivé tematické okruhu pripravené členmi
pracovných skupín. Pracovné skupiny spolu spolupracovali na finálnej verzii dotazníka a odstránili
duplicitné a tematicky nevyhovujúce otázky. V dotazníku boli prevažne uzatvorené otázky
s možnosťou výberu jednej alebo viacerých odpovedí. Niektoré otázky ponúkali možnosť otvorenej
odpovede.
Realizácia dotazníka:
Dotazník bol vytvorený v programovacom jazyku PHP. Obsahoval úvod s informáciami o účele
prieskumu a s pokynom na vyplnenie dotazníka. Otázky boli rozdelené na časť týkajúcu sa
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identifikácie respondenta a na súbory otázok pre potreby jednotlivých štúdií. Vyplnené dotazníky sa
automaticky odoslali a ukladali do databázy MySQL. Z nej bolo možné otázky exportovať do
programu MS Excel, ktorý ponúka možnosť jednoduchého spracovania výsledkov prieskumu.

4.2 Vyhodnotenie
Dotazník vyplnilo 199 respondentov. Nie všetky otázky respondenti vyplnili, preto sme pri
vyhodnotení jednotlivých otázok pracovali
pracoval s počtom označených odpovedí, ktorých súčet nemusí
vždy zodpovedať celkovému počtu respondentov, ktorý nám dotazník odoslali.
Identifikačné údaje (otázka 1 – 8).
Pohlavie

Pohlavie
150
100
100
50

46

0
žena

muž

Vek
Z hľadiska veku bola vzorka respondentov vyrovnaná :

Vek respondentov
50

44

40
30

31

35

35

50-60 rokov

nad 60 rokov

20
10
0
do 35 rokov

50 rokov
35-50

Zamestnávateľ.
Väčšina respondentov uviedla ako svojho zamestnávateľa vysokú školu:
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Zamestnávateľ
120
100
100
80
60
40

31

20
6

8

Iný - verejný
sektor

Iný - súkromný
sektor

0
SAV

VŠ

Prax vo vede a výskume
re
má
68 respondentov uviedlo, že v oblasti vedy a výskumu pracuje viac ako 20 rokov, 21 respondentov
prax od 10-20
20 rokov, 14 respondentov uvádza 5-10
5
ročnú prax a 41 respondentov pracuje vo vede
a výskume menej ako 5 rokov.

Prax
rax vo vede a výskume
80
68

70
60
50
41
40
30
21
20

14

10
0
od 0 do 5 rokov

od 5 do 10 rokov od 10 do 20 rokov viac ako 20 rokov

Pracovné zaradenie

60 respondentov pracuje ako vysokoškolský učiteľ, 40 na pozícii vedecký pracovník, 24 respondentov
študuje v doktorandskom stupni štúdia, 11 respondentov uviedlo pozíciu odborný pracovník VŠ. Iné
pracovné zaradenie uviedli 4 respondenti. Na dotazník odpovedal
odpovedal aj 2 študent VŠ a 3 technickí
pracovníci.
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Pracovné zaradenie
70
60
60
50
40
40
30

24

20

11

10

3

4

2

0
Vedecký Učiteľ VŠ Odborný Technický Doktorand Študent VŠ
pracovník
pracovník pracovník
VŠ

Iné

Vedný odbor

Medzi respondentmi prevažovali pracovníci z oblasti lekárskych a farmaceutických vied (69). Výrazne
málo sme mali odpovedí od vedeckých a výskumných pracovníkov z technických vied.

Vedný odbor
80
69

70
60
50
40

39

30

24
17

20
10

12
4

0

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Podľa očakávania a vybranej cieľovej skupiny respondentov mala väčšina ukončené vysokoškolské
vzdelanie 3., respektíve 2 stupňa.

NITT SK , Aktivita 3.1, štúdia IV.

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
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95

90
80
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44
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1

0
3. stupeň VŠ

2. stupeň VŠ

1. stupeň VŠ

stredná škola

Problematiky štúdie IV. sa týkala posledná časť dotazníkového prieskumu –časť
časť E. Ďalšie informácie,
infor
týkajúce sa využívaných internetových nástrojov vhodných pre transfer technológií, sme získali z časti
otázky číslo 16, ktorá bola primárne formulované pre potreby štúdie III.
Otázka č. 16
Vyplňte nasledujúce tabuľky zamerané na využívanie internetových nástrojov pri vedeckej
komunikácii (zdieľanie a prezentácia výsledkov vlastného bádania, získavanie nových poznatkov.) a
Váš záujem o ich využitie v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu
transferu technológií.
Cieľom tejto otázky bolo zistiť využívania a znalosť rôznych typov internetových nástrojov pre
komunikáciu a prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti a pre získavanie informácií z oblasti
duševného vlastníctva a pre potreby prenesenia
pre
výsledkov výskumu do praxe.
Pre potreby špecifikácie požiadaviek na redakčný systém webového sídla NPTT boli z tejto otázky
vyhodnotené odpovede z podotázky : Pre efektívny transfer technológií je vhodný nástroj.“.
a) Komunikačné nástroje
V sekcii a)) boli ponúknuté nástroje, ktoré je možné využívať pre komunikáciu pri procese transferu
technológií.
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Respondenti neoznačili žiadny z ponúkaných nástrojov internetovej komunikácie ako nástroj, ktorý
by bol podľa ich názoru efektívny pri procese transferu technológií, napriek tomu, že všeobecne
využívajú internetové komunikačné nástroje:

Pre efektívny transfer technológií je vhodný nástroj
Iný (dopíšte)

0

instant messaging (ICQ, Skype..)

51

online chat

41

telefonovanie cez internet

33

Hlasový email

0

e-mail

117
0

20

40

60

80

100

120

140

Najvhodnejším komunikačným nástrojom pre služby v oblasti transferu technológií sa teda podľa
dotazníkového prieskumu javí e-mail, následne skype.
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b) Vzdelávacie a vyhľadávacie nástroje.

Z ponúkaných internetových nástrojov vhodných pre vzdelávanie a vyhľadávacích nástrojov
repondenti pre proces transferu technológií uviedli ako efektívne tieto nástroje:

Pre efektívny transfer technológií je vhodný nástroj
Elektronický časopis

0

Iný (dopíšte)

7

MashUp (Google News..)

2

RSS

1

Otázky & odpovede (FAQ)

2

e-learning

8

Vyhľadávače (Google, Scirus...)

15

e-mailové periodikum, info mailom

20
0

5

10

15

20

25

Pre potreby vzdelávania a dodávania informácií respondenti najviac preferujú zasielanie formu
newslettru na e-mail (20 odpovedí). Zaujímavým zistením bolo, že možnosť elektronický bulletin
neoznačil žiadny z respondentov.
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c) Sociálne médiá.

Z ponuky sociálnych médií respondenti považujú pri procesoch transferu technológií vhodné tieto
internetové nástroje:

Pre efektívny transfer technológií je vhodný nástroj
Iný (dopíšte)........

3

Blogy

2

Sociálne záložky (Del.icio.us, …

2

Sociálne siete (Academici, Facebook...)

4

Wiki

8

Diskusné fóra

9

Zdieľanie multimédií (Flickr, YouTube ..)

11
0

2

4

6

8

10

12

V odpovedi Iný uviedli respondenti vlastné webové stránky.
Zo sociálnych médií vidia repondenti vhodnú pre proces TT ponuku zdieľania multimédií (11
odpovedí), účasti v diskusných fórach (9 odpovedí) a používanie wiki (8 odpovedí).
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d) Audiovizuálne nástroje.

Pre efektívny transfer technológií je vhodný nástroj
Iný (dopíšte)

0

Internetové rádio/televízia

0

Virtuálny svet (Second Life, Active… 0
vodcasty

0

podcasty

1

webcasty

4

Elektronické konferencie/…
0

12
2

4

6

8

10

12

14

Ako najvhodnejší audiovizuálny internetový nástroj pre procesy transferu technológií označili
respondenti videokonferencie, resp. elektronické konferencie (12 odpovedí). Všeobecne ale na túto
otázku pri problematike tranferu technológií nedopovedali.
Na otázku určenia efektívnych nástrojov pre transfer technológií väčšina respondentov vôbec
neodpovedala. Môže to súvisies celkovou zložitou štruktúrou otázky č. 16, keď respondenti
odpovedali na prvé podotázky a postupne stratili prehľad resp. záujem prejsť všetky možnosti
odpovedí. Pri podobných prieskumoch sa budeme snažiť formulovať otázky menej štruktúrovane.
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Časť E: Informácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií na webe

Otázka č. 23
Navštívili ste už niektoré webové stránky venované duševnému vlastníctvu a transferu technológií?

Navštívili ste už niektoré webové stránky venované
duševnému vlastníctvu a transferu technológií?
17

áno
nie
74

Na otázku odpovedalo iba 91 respondentov, z toho 74 uviedlo, že žiadne webové sídla venované
problematike DV a TT nenavštívili. Zo 17 respondentov, ktorí odpovedali kladne, uviedli niektorí
adresy navštívených webových sídel, napr. www.matnet.sav.sk, nitt.sk .

Otázka č. 24.
Ktoré z uvedených informácií by ste hľadali na webovej stránke venovanej duševnému vlastníctvu
a transferu technológií? Na túto otázku mohli respondenti zaznačiť viacero odpovedí.
Typy informácií
Právne predpisy z oblasti DV
Databázy patentov a výsledkov výskumu a vývoja (EÚ,
USA, Ázia)
Informácie o priemyselnom vlastníctve - patent, úžitkový
vzor, ochranná známka, dizajn a pod.
Informácie o poplatkoch počas ochrany patentu, dizajnu,
ochrannej známky v jednotlivých štátoch
Adresáre patentových úradov, patentových zástupcov
Poradenstvo pri realizácii patentovej a inej ochrany
Ponuky expertov na spoluprácu
Ponuky technológií na licencovanie
Iné informácie o DV a TT

Počet
respondentov
67
48
46
45
42
37
25
19
1
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Ktoré z uvedených informácií by ste hľadali na webovej
stránke venovanej duševnému vlastníctvu a transferu
technológií? Na túto otázku mohli respondenti zaznačiť
viacero odpovedí.
Iné informácie o DV a TT
Ponuky technológií na licencovanie
Ponuky expertov na spoluprácu

Adresáre patentových úradov,…
Informácie o poplatkoch počas…

Databázy patentov a výsledkov…
Právne predpisy z oblasti DV
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5. Grafika a prístupnosť webového sídla.
5.1 Úvod.
Grafika webových stránok je prvou vecou, ktorá návštevníka webového sídla zaujme alebo odradí.
Grafika má teda vplyv na návštevnosť ale aj na funkčnosť webového sídla. Originálny webdesign slúži
na odlíšenie webových stránok od ostatných a pomáha pri nachádzaní a využívaní ponúkaných
informácií a služieb. Vhodný grafický návrh farebnosti, typov písma a rozloženia objektov a súborov
na stránke podporuje lepšiu prístupnosť a použiteľnosť webových stránok a teda prezentáciu obsahu
webového sídla.
Návrh grafickej podoby webových stránok je podmienený základnými pravidlami pre prácu
s obrazom a textovými a grafickými prvkami. Preto je dobré ich poznať.
5.2 Grafika všeobecne.
Grafika je všeobecný názov pre prácu s obrazom (transponovanie videných alebo zažitých foriem do
sústavy línií, bodov a plôch. V našom prípade sa budeme venovať úžitkovej grafike, t.j. grafickému
dizajnu. (Krejča, 1992, str.11) Napriek tomu majú voľná grafická tvorba a grafický dizajn spoločné
základy. Vychádzajú zo stáročných empirických skúseností ľudstva pri skúmaní grafických zákonitostí.
Grafický dizajn sa samozrejme nezaoberá iba obrazom, ale popisuje aj pôsobenie písma, jeho atribúty
a vzťah písma k obrazu a celému komplexu k ploche, na ktorú grafický dizajn aplikujeme. Mnohé
pravidlá v grafickom dizajne pôsobia podvedome a recipient ani netuší, prečo mu prezeraná stránka
„vyhovuje“ a iná stránka nie. Preto okrem pravidiel je nutná dostatočná skúsenosť grafika, lebo
v mnohých prípadoch o vizuále rozhoduje intuitívne, na základe svojej praxe.
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5.3. Základné grafické pravidlá.
Zlatý rez: „Zlatý rez je geometricky stanovený pomer (3:5, 5:8, 8:13),ktorý sa používa v typografii na
určenie optického stredu stránky napr. prospekt, resp. na stanovenie najpríťažlivejšieho miesta vo
výkladnej skrini i v predajni pri aranžovaní (5:8), ale vychádza z neho aj formát knihy (vzťah šírky
k výške 3:5). Využitím estetickej funkcie sa stáva zlatý rez súčasne prostriedkom na zvyšovanie
účinnosti reklamného pôsobenia, t. j. i objemu predaja.“ (Horňák, 2003, s. 232)
„Zlatý rez je pomer dvoch dielov úsečky rozdelenej tak, že kratší diel sa má k dlhšiemu ako sa má
tento dlhší diel k celku (t. j. k súčtu obidvoch).“
Zlatý rez sa používa na zakotvenie dôležitej informácie, bloku textu a pod. na stránke, prípadne
uloženie dôležitej obrazovej informácie v kombinácii s textom (Slezák, 2003, s. 130). Samozrejme ani
zlatý rez nerieši všetky grafikove problémy, ale pri umiestňovaní titulkov, nadpisov a pod. je dobré
zlatý rez rešpektovať. Samozrejme je vždy potrebné poznať architektúru a logistiku stránky a podľa
toho zlatý rez aplikovať.
Účinnosť textových a grafických prvkov: Ľudské oko reaguje na umiestnenie textu a grafických
prvkov v istej empirickej postupnosti. Dlhodobými testami sa zistilo, že pri prezeraní stránky je
najdôležitejšie miesto v pravom kvadrante hore, nasleduje ľavý horný kvadrant, pravý dolný kvadrant
a najmenej účinný je ľavý dolný kvadrant. (Slezák, 2003, s. 135) Niektorí autori uvádzajú ako
najúčinnejší ľavý horný kvadrant, až potom pravý horný kvadrant. V každom prípade ale ide o hornú
polovicu stránky. Takisto umiestnenie textu na stránke môže zdôrazniť jeho obsah – napríklad slovo
„ľahkosť“ umiestnené na vrchole stránky zdôrazní jeho obsah, slovo „váha“ umiestnené v spodnej
časti stránky.
Grafických pravidiel je viac, ale najlepšie sa vynoria pri riešení konkrétneho grafického problému.

5.3 Typografia
Typografia, t.j. práca s písmom a textom je neoddeliteľnou súčasťou grafického dizajnu. Od
typografie vo veľkej miere závisí charakter a vizuál stránky. Základným prvkom je znak (písmeno,
číslica, interpunkcia, ...). Požiadavky kladené na písmo sú: čitateľnosť a tvarová dokonalosť.
(Moravčík, 1987, s. 141) Podľa kresby písma môžeme písmové fonty rozdeliť do nasledujúcich
kategórií (Beran, 1994)
serifové písmo
bezserifové písmo
kaligrafické (písané) písmo
lomené písmo
Okrem tohto delenia existuje veľká skupina tzv. úpadkových písiem. Táto skupina sa vyznačuje
nekvalitnou kresbou, nedodržaním proporcionality písma a celkovo nízkou estetickou hodnotou. Túto
skupinu neodporúčame používať. Existujú však situácie, kde sa dá výnimočne nejaké písmeno z tejto
skupiny použiť. Musí to mať však jasný zámer a grafik musí byť dostatočne skúsený.
Stupeň písma (nesprávne veľkosť) sa meria v bodoch – „pt“ (najpoužívanejšia merná sústava je „pica“
a „Didotov merný systém“). (Beran, 1994) Pri bežnej sadzbe sa používa často stupeň 12 pt, pri
sadzbe niektorých kníh 10 pt, detské knihy používajú aj 14 pt. V prípade internetovej stránky budeme
voliť stupeň písma podľa jeho určenia – nadpis, názov, návestie môže mať stupeň vyšší, rádový text
stačí v stupni 12 pt. Spodné marginálie, označenie autora, copyrightu a podobne stačia v stupni 8 pt.
Znovu je potrebné podotknúť, že konkrétny stupeň písma sa rieši podľa konkrétneho zadania.
V prípade lepšieho prístupu pre znevýhodnené osoby môže byť zvolený aj vyšší stupeň písma.
Výber konkrétneho fontu je možné až pri riešení zadaného problému. V prípade riešenia nášho
problému by sme sa priklonili buď k písmu z kategórie bezserifových, ktoré pôsobia mierne
technickejšie, prípadne k nejakej skupine prechodového typu medzi bezserifovým a serifovým

NITT SK , Aktivita 3.1, štúdia IV.

písmom, ktoré pôsobí mierne ozdobnejšie. V každom prípade odporúčame písmo dobre čitateľné
a v jednej rodine písma. Využívanie rôznych fontov pri riešení jednej webovej stránky nepôsobí
dobre. Celá koncepcia vyzerá nejednotne a neprofesionálne. Bohužiaľ takýchto prípadov
neprofesionality je na internete veľmi veľa. Recipient si ani neuvedomí, prečo naňho pôsobí stránka
nekonzistentne, a môže to byť práve zlým výberom písma a jeho nesprávnym použitím. Vlastnosťou
písma je, že svojimi tvarmi a celkovým vzhľadom pôsobí na predstavu čitateľa skôr, ako sa oboznámi
s textom. (Moravčík, 1987, s.141) To platí o celej sadzbe – je potrebné dbať na kvalitné radenie
písma, na riadkové preklady, stránkové preklady a podobne.
Pri dlhších textoch sa neodporúča vyžívať inverznú sadzbu, napríklad biele písmo na tmavom
(čiernom, modrom, červenom) podklade. Takto zalomený text je podstatne horšie čitateľný a unavuje
zrak, čo odrádza recipienta od čítania. Takáto inverzná sadzba je vhodná iba na krátke texty – názvy,
návestia, výzvy, upútacie texty a pod.
Všetky vyššie odporučené postupy pri výbere vhodného písma je potreba zosúladiť s požiadavkami
Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej Výnos 132), pretože prevádzkovateľ
webového sídla bude štátna príspevková organizácia. Výnos 132 v paragrafe 18 okrem požiadavky
použitia štandardných formátov textových súborov ako aj grafických súborov (paragraf 19)
v metodickom pokyne k výnosu neodporúča používať neštandardné fonty, pretože to spôsobuje
problémy s čitateľnosťou, vzhľadom a tlačou dokumentov v počítačoch, ktoré tieto fonty nemajú
nainštalované.

5.4 Rozmiestnenie textu a obrazu na webovej stránke.
Text a obrazová časť musí byť vo vyváženom pomere. Priveľa fotografií či ilustrácií môže recipienta
odradiť od ďalšieho sledovania textu a stránka zaplnená iba textom je vhodná väčšinou iba na
vedecké pojednania a nie na informačné stránky. Grafika celej stránky by mala byť pútavá, ale bez
zbytočných ozdôb. Okrem toho dizajn by mal evokovať istú vedeckú úroveň, no nie strohým
spôsobom. Toto je samozrejme následným riešením po vytvorení logistickej stavby stránky.
Podľa zlatého propagačného pravidla nesmie informácia prevyšovať pútavosť stránky a opačne.
Tento informačno - propagačný mix sa mieša podľa zadania.
V každom prípade však ilustračná časť stránky je veľmi dôležitá. Dlhoročné skúsenosti svedčia
v prospech prítomnosti humoru (vo veľmi presnom dávkovaní). Nesmierne zvyšuje sledovanosť
stránky a príťažlivosť i pri vedeckom zameraní stránky. Vo svojej praxi som použil ilustrácie
s humorným podtextom pre vedecké práce a podľa vyjadrení čitateľov sa stali pútavejšími a pre
recipienta bližšími. Jedná sa buď o drobné, humorne ladené ilustrácie, alebo piktogramy, prípadne
krátke animované sekvencie s humorným podtextom. Toto je však možné riešiť až pri konkrétnej
práci na stránke.

5.5 Farby
Farebné riešenie stránky je naozaj jedným zo základných kameňov tvorby ľubovoľného
propagačného celku. V prvom rade sa odohráva od korporátnej farby zadávateľa (napr. farby loga,
korporátnej farby firmy – najlepšie to vidieť na reklame mobilných operátorov, etc.)
Okrem toho samotné farby majú svoje podvedomé účinky na recipientov.
Napr. chladné farby (modrá, fialová, tyrkysová) teplé farby (červená, oranžová, žltá), farby evokujúce
ekológie (zelená), ....
Aj toho spájanie farieb môže prejudikovať obsah stránky. Napríklad kombinácia čiernej a žltej pôsobí
veľmi agresívne (príklady z prírody, včela, osa, jedovatý mlok a pod.) Preto sa táto kombinácia
používa pri potrebe niekoho varovať (napr. žlto - čierne pruhovanie pri vjazde do garáží, pri zníženej
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výške verají dverí, okrajov schodov a pod.) Spájanie farieb môže aj opticky pôsobiť zvláštne, napríklad
tesné susedstvo modrej a žltej v oku podvedome vytvára zelenú farbu i keď tá nie je prítomná.
Červená farba je vhodná na upútanie pozornosti a preto sa veľmi často zjavuje na obálkach kníh,
plagátoch a podobne. Pre veľmi decentné aplikácie je vhodná aj kombinácia čiernej a bielej. Pri tejto
kombinácii sa však veľmi razantne stráca upútavací efekt. Preto je vhodná minimálne jedna
doplnková farba použitá v obmedzenom objeme.
Farby pôsobia na každého jednotlivca rozdielne. Vnímanie farieb takisto od geografických odlišností,
spoločenských zvyklostí, rodových zvyklostí a pod.
Veľmi stručne sa dajú charakterizovať jednotlivé farby nasledovne:
▪ červená – evokuje vášeň, vzrušenie, je to najnápadnejšia farba
▪ žltá – slnko, teplo, popri iných farbách vystupuje do popredia
▪ oranžová – je to kombinácia červenej a žltej a tak preberá niektoré ich vlastnosti, vzbudzuje
podobné pocity
▪ hnedá – prírodná farba, farba zeme, farba dreva, vyjadruje bezpečnosť, ekológiu, odolnosť
▪ modrá - voda, nebo, bezpečie, jedna z najobľúbenejších farieb
▪ fialová – mierne pochmúrna farba, nostalgická, magická, jej pôsobenie dosť závisí od odtieňa
▪ zelená – evokuje prírodu, rastliny, dôveryhodnosť – takisto to závisí od odtieňa
▪ čierna – dôstojnosť, autoritatívnosť, formálnosť, vážnosť
▪ sivá – nevýrazná, dôstojná, rezervovanosť, vzhľadom na absenciu farebnosti vyvoláva málo emócií
▪ biela – čistota, duchovnosť, nadradená ostatným farbám – spájajú sa v nej všetky vlnové dĺžky
ostatných farieb.
Pri výbere vhodných farieb pre webové stránky je potrebné rešpektovať Výnos 132, ktorý v paragrafe
14 odkazuje na pravidlá uvedené v prílohe č. 1. Konkrétne ide o pravidlo 2.1, hovoriace, že všetky
informácie na webovej stránke sú rovnako prístupné i pri zapnutí inej farebnej schémy operačného
systému akú má štandardné nastavenie a pravidlo 2.2, ktoré požaduje pri kombináciách farieb
popredia (písma a podobne) a farby alebo vzoru pozadia dodržiavanie dostatočného vzájomného
kontrastu a neodporúča, aby sa na pozadí vyskytovala vzorka, ktorá znižuje čitateľnosť.

5.6 Text
Textové obsadenie internetovej stránky je kapitola sama o sebe. V prvom rade sú dôležité vynikajúce
textové korektúry z hľadiska gramatického a syntaktického. Takisto je potrebná aj korektúra
typografického stvárnenia. Texty by mali byť na informačných stránkach krátke a presné. Samozrejme
vedecká informatika sa nevyhne aj dlhším textom (vedeckým pojednaniam a pod., ale takéto texty by
sa mali nachádzať v hlbšej hladine internetovej štruktúry, nie na prvých stránkach. Prvé stránky sú
určené na zorientovanie recipienta o akú stránku ide a čo by na nej mohol nájsť.
5.7 Orientácia na stránke
Je to jedna z najdôležitejších súčastí stránky. Čitateľ by sa mal dostať takmer do ľubovoľnej hĺbky
prakticky už od začiatku a z každej stránky veľmi jednoduchým spôsobom naspäť, prípadne na
ľubovoľnú ďalšiu úroveň stránky. Preto je potrebné veľmi zvážiť rozsiahlosť stránky a jej orientačný
systém. Nevhodne zvolená orientácia dokáže odradiť aj najvážnejšieho záujemcu o stránku. Stránky
jednotlivých úrovní by mali navzájom graficky korešpondovať a dá sa vymyslieť aj logistické
usporiadanie stránok, aby mali jednotlivé úrovne rôzne identifikačné znaky, podľa ktorých by sa
recipient takisto mohol orientovať. Takisto vhodná voľba orientačných ikon je veľmi dôležitá. Ikony
musia byť jednoznačné a už svojou grafickou podobou informačné a pútavé.
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5.7 Design manuál (DM)
DM je dôležitý nástroj, ktorý napomáha udržať Corporate identity (firemnú identitu) vo všetkých
zložkách grafického stvárnenia rôznych vnútrofiremných aj mimofiremných výstupov danej firmy
(spoločnosti, produktu, akcie, reklamnej kampane a pod.). Pri dodržiavaní podmienok zadaných v DM
je komunikácia firmy konzistentná a zvyšuje sa synergický efekt jednotlivých propagačných aktivít.
DM je možné spracovať v rôznom objeme položiek.
Základný DM zvyčajne obsahuje:
▪ logo spoločnosti (jeho filozofia, geometrický popis, farebnosť, umiestnenie, ochranné pásma,
farebné a veľkostné verzie a pod.)
▪ korporátne farby (zloženie CMYK, číslo Pantone, solitérna farba, vzorky farby)
▪ typografické zásady – font písma, jeho používanie, ukážky písma, rodina písma
▪ administratívne tlačivá, merkantílie
Rozšírený DM obsahuje okrem základných zložiek ešte:
▪ leták
▪ plagát
▪ bilboard (vonkajšia reklama)
▪ spoločenská tlač
▪ brožúra
▪ cenník
▪ orientačné a navigačné tabuľky
▪ multimediálne výstupy
▪ tlačené materiály (notesy, bloky, zamestnanecké karty ...)
▪ darčekové a propagačné predmety
▪ inzercia
▪ balenie výrobkov
▪ polep firemných automobilov
▪ korporátne oblečenie zamestnancov
▪ zariadenie firemných a predajných priestorov
▪ a pod.
Podľa potreby sa dá do základného DM pridať položka z rozšíreného DM, podľa želania a potrieb
zadávateľa.
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6. Elektronický bulletin
6.1 Úvod
V rámci aktivity 3.1 projektu NITT – Zvyšovanie povedomia vedeckej komunity o ochrane duševného
vlastníctva a transfere technológií – sa predpokladá tvorba a vydávanie elektronického bulletinu na
propagáciu a podporu výskumu, vývoja a transferu technológií. Elektronický bulletin CTT CVTI SR k
transferu technológií (TT) – časopis na webe / E-zine (e-bulletin) má zatiaľ pracovný názov Nové
technológie / New technology (prípadne Veda a prax a pod.) Nakoľko o jeho názve ešte nie je
rozhodnuté, v štúdii používame označenie e-bulletin TT.
Obsah e-bulletinu TT bude do určitej miery korešpondovať, resp. nadväzovať na webové sídlo
Národný portál pre transfer technológií.
V e-bulletine bude ťažisko postavené najmä na hlavných témach, ktorými sú úspechy výskumu
a vývoja, transfer technológií v praxi, ochrana práv duševného vlastníctva vedeckou komunitou
v Slovenskej republike. Prínosom bude nielen mapovanie zriaďovania a činnosti centier pre transfer
technológií, ale aj výmena skúseností pri ich zriaďovaní a štandardizácii, poskytovanie správ
z podujatí centier pre TT.
V e-bulletine budú publikované tiež odborné články, odkazy na najnovšiu legislatívu, prípadne i
slovník pojmov, prezentácia odborných podujatí, informácie o pripravovaných podujatiach
(workshopoch, seminároch), spolupráca s centrami pre transfer technológií.
Pre vypracovanie požiadaviek na redakčný systém vhodný pre takýto typ publikácie sme
predovšetkým prezreli obsahovo príbuzné periodiká. Pri prieskume webových sídel takýchto periodík
sme si všímali obsahové zloženie – typy rubrík, typy dokumentov a pod. Okrem obsahového hľadiska
sme sa zamerali aj na internetové nástroje, ktoré webové sídla v rámci periodík ponúkajú – diskusné
fóra, zdieľanie informácií, služba RSS, ankety, formuláre, registrácia a pod.
Ďalej sme si všímali dizajn webových sídel, jeho funkčnosť a súvislosť s prezentovaným obsahom. Aj
keď sme si vedomí toho, že posudzovanie vizuálnej stránky webových sídel má čiastočne subjektívny
charakter, napriek tomu je možné sa opierať o základné pravidlá grafiky týkajúce sa typov a veľkosti
písma, rozmiestnenia textu, kombinácie farieb a pod. ako boli uvedené v kapitole 2.

6.2 E-bulletiny s tematikou transferu technológií vo vybraných krajinách - Prieskum

6.2.1

Česká republika

Akademický bulletin AB

http://abicko.avcr.cz/
Z Českej republiky nás najviac zaujal Akademický bulletin. Aj keď sa nezameriava iba na transfer
technológií, môže byť pre nás prínosom pri tvorbe e-bulletinu. Vychádza tiež v anglickej verzii a je
možné si ho stiahnuť v pdf. Tento bulletin má aj bohatú fotogalériu.

NITT SK , Aktivita 3.1, štúdia IV.

Jazykové verzie webového sídla: jazyk český, jazyk anglický
Používateľská prívetivosť: intuitívnosť orientácie na webových stránkach, prehľadnosť, pôsobí
dynamicky
Akademický bulletin AB je časopis Akadémie vied ČR, ktorý vychádza jedenásťkrát ročne, vždy okolo
10. dňa v mesiaci. Je bezplatne distribuovaný do ústavov a na pracoviská AV ČR, vysoké školy, vládne
orgány, vedecké spoločnosti, neziskové organizácie, redakcie, médiá, inštitúcie, zahraničné ambasády
atď. Súkromné osoby so záujmom o problematiku českej vedy môžu byť zaradené do zoznamu
odberateľov do vyčerpania disponibilných výtlačkov.
Okrem oficiálnych informácií zo zasadania Akademickej rady AV ČR a zasadania Rady vlády pre vedu a
výskum AB prináša články o najnovších vedeckých objavoch, polemiky k situácii v AV ČR a vedeckej
obci v ČR i v zahraničí, reportáže a fotoreportáže z významných udalostí, správy z tlačových
konferencií a rozhovory so zahraničnými vedcami – predstaviteľmi európskych vedeckých inštitúcií a
účastníkmi medzinárodných kongresov. Pripomína historicky významné vedecké osobnosti a
predstavuje súčasných vedcov.

6.2.2

USA

Technology Transfer Tactics - Centrum pre transfer technológií Taktika
http://www.technologytransfertactics.com/content/ezine/tech-transfer-enews/
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Centrum pre transfer technológií Taktika poskytuje podrobný návod určený na urýchlenie a
zefektívnenie procesu komercializácie a tiež na to, ako maximalizovať finančný prínos z tohto procesu
pre organizácie.
E-Bulletin vychádza mesačne.
esačne. Je zameraný na stratégiu transferu technológií profesionálov. Novinári
N
idú do zákulisia, aby priniesli podrobné,
pod
užitočné informácie a rady, zamerané najmä na licencie a
duševné vlastníctvo a ďalšie.
azykové verzie webového sídla: jazyk anglický
Jazykové
Používateľská prívetivosť: intuitívnosť orientácie na webových stránkach, prehľadné členenie,
vizuálne však nie príliš príťažlivé

TECHNEWSWORLD
http://www.technewsworld.com/perl/section/technology/
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Webové sídlo venované novým technológiám. Najnovšie príspevky sa zobrazujú na úvodnej stránke.
Medzi príspevkami sú reklamné upútavky na vzdelávacie akcie. Hlavné menu je členené tematicky.
Webové sídlo ponúka aj blog a na jednom mieste sústredené personalizované
personalizované služby (Account
Management, diskusie, alerty, zasielanie info mailom, RSS, vyhľadávanie na webe).

Jazykové
azykové verzie webového sídla: jazyk anglický
Používateľská prívetivosť: intuitívnosť orientácie na webových stránkach, prehľadné členenie.

USA ASCII & Art and Science Collaboration – ASCI ebulletin
http://www.asci.org/artikel744.html
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eBULLETIN ASCI: mesačná periodicita, hypertextové odkazy, udalosti, zdroje a príležitosti v
narastajúcej medzinárodnej oblasti umenie-veda-technika. Po grafickej stránke ide o príklad, ako by
to nemalo vyzerať. Vizuálne málo výrazné, farebne fádne.
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6.3 Dotazníkový prieskum - Informácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií na
webe

Ďalším zdrojom informácií pre vypracovanie požiadaviek na redakčný systém pre NPTT bol
dotazníkový prieskum zameraný na otázky záujmu a informovanosti respondentov o problematiku
propagácie, komunikácie v oblasti DV a TT. Dotazník bol pripravený pre potreby všetkých štyroch
štúdií aktivity 3.1. projektu NITT SK. Účelom dotazníkového prieskumu bolo získať informácie
potrebné pri vypracovanie štúdií I.-IV. aktivity 3.1.
Bližšie informácie o metodike prieskumu sú uvedené v kapitole 4.1.
V časti E dotazníkového prieskumu boli otázky týkajúce sa e-bulletinu zameraného na transfer
technológií. Zaujímali nás názory na obsah, požadované internetové nástroje, periodicita, ochota
prispievať a záujem o tlačenú verziu bulletinu.
Otázka č. 24:
Ktoré z uvedených informácií by ste
webovej stránke venovanej duševnému
a transferu technológií?
Právne predpisy z oblasti DV
Adresáre
patentových
úradov,
zástupcov
Informácie o poplatkoch
Ponuky technológií
Ponuky expertov
Informácie o DV
Poradenstvo
Databázy patentov a výsledkov VaV
Iné informácie o DV a TT

80
70
60
50
40
30
20
10
0

hľadali na
vlastníctvu
67
42
45
19
25
46
37
48
1

67
42

48

46

45

37
19

25
1
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Pre ilustráciu uvádzame aj názory na obsah webovej stránky zameranej na duševné vlastníctvo
a transfer technológií, nakoľko v e-bulletine budeme reagovať aj na niektoré témy publikované na
uvedenej webovej stránke. Najväčší záujem by bol o právne predpisy z oblasti duševného vlastníctva
a databázu patentov a výsledkov vedy a výskumu. Predpokladali sme, že bude o niečo vyšší záujem o
poradenstvo. Z deviatich uvedených možností bolo na 5. mieste záujmu.
Otázka číslo 25:
Uvítali by ste využitie nástrojov webu 2.0 na
webovom sídle e-bulletinu
zameraného na
problematiku duševného vlastníctva a transferu
technológií?
áno
nie

42
42

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
áno

nie

Pri tejto otázke sa prejavil zaujímavý protipól názorov. Polovica respondentov, t. j. 50 %, neprejavila
záujem využívať na webovom sídle e-bulletinu prostriedky sociálnej komunikácie.

Áno, ktoré
blog
RSS
čo najviac nástrojov
diskusné fórum
email
FAQ
informácie o predpisoch, poradňa
sociálne záložky
neuviedli

6
10
1
14
1
1
1
1
13
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16
14
12
10
8
6
4
2
0

Z druhej polovice respondentov, ktorí uviedli záujem o využitie prostriedkov webu 2.0 v bulletine, má
najviac záujem využívať diskusné fórum a RSS. V súlade s ďalšími výsledkami je žiaduce zaradiť na
webové sídlo aj blog. Ostatné nástroje neboli pre respondentov zaujímavé.

Otázka číslo 26:
Mali by ste záujem získavať
v tlačenej verzii?
Áno
Nie

e-bulletin aj

24
71

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Áno

Nie

Vyše 70 % respondentov nemá záujem získavať bulletin aj v tlačenej verzii.
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Otázka číslo 27:
Akú periodicitu vydávania tlačenej verzie
bulletinu by ste uvítali?
Štvrťročne
Dvojmesačne
Iná periodicita

e-

39
15
9

50
40
30
20
10
0
Štvrťročne Dvojmesačne Iná periodicita

Z názorov vyslovených k periodicite vydávania tlačenej verzie e-bulletinu vyplýva, že najideálnejšou
formou by bolo vydávať e-bulletin štvrťročne.
Otázka číslo 28:
Mali by ste záujem prispievať do e-bulletinu o
duševnom vlastníctve a transfere technológií bez
nároku na honorár?
áno
nie

21
74

80
60
40
20
0
áno

nie

V odpovediach na otázku zameranú na záujem o prispievanie do e-bulletinu bez nároku na honorár,
jednoznačne prevláda negatívna odpoveď. Až 70 % respondentov by bez honoráru nechcelo
publikovať v periodiku zameranom na duševné vlastníctvo a TT. Tento výsledok napovedá, že
redakcia e-bulletinu bude musieť rátať s možnosťou finančného odmeňovania autorov príspevkov.
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7. Návrhová časť – požiadavky na integrovaný redakčný systém
7.1 Charakteristika CMS / Redakčných systémov
CMS / Redakčný systém (Content Management System) je všeobecne softvér na správu
obsahu. Content je obsah stránky. Pozostáva z textov, obrázkov, animácií, databáz atď. Obsah je teda
všetko, čo sa dá meniť alebo aktualizovať. Účelom CMS systému je prehľadne spravovať obsah
rôzneho druhu a umožniť viacerým stranám prístup k istým materiálom. Toto značne uľahčuje
komunikáciu, najmä vo firmách. Jednou z výhod mnohých CMS systémov je automatizácia firemných
procesov, alebo „workflow“. Pomocou CMS systému sa cez rôznych ľudí vo firme môže pohybovať
istý materiál, ktorý môžu pripomienkovať, meniť, alebo inak spoločne modifikovať. CMS systém je
častokrát používaný aj ako nástroj na archiváciu dokumentov. Túto možnosť bežne využívajú
mediálne firmy (televízie, vydavateľstvá atď.), ktorých predmet podnikania je priamo spojený
s poskytovaním obsahu. CMS systémy však používajú aj všetky veľké medzinárodné spoločnosti na
správu svojej firemnej komunikácie. Táto funkcia je však čím ďalej tým dôležitejšia aj pre malé a
stredné firmy. CMS systémy firmám umožňujú nestratiť sa v dokumentoch a nájsť ich jednoducho
a rýchlo na serveri, namiesto klasického archívu.
Web-based CMS (Webový CMS)
V súčasnosti sa CMS spomína najmä v súvislosti s publikovaním materiálov na webových
stránkach na internete a ovládaný cez internetový prehliadač. Redakčný systém, alebo CMS systém
umožňuje vlastníkovi webu jednoducho a rýchlo meniť obsah webu, udržiavajúc ho aktuálnym bez
odborných technických znalostí. Dobrý jednoduchý CMS systém je intuitívny a pre bežného užívateľa
by nemal byť náročnejší na ovládanie ako práca s MS Word.
Väčšina CMS systémov podporuje nasledovné funkcie:
• vytváranie web stránok
• vytváranie položiek menu
• jednoduchá správa obsahu stránok (texty, obrázky..) bez znalostí programovania
• editovanie textov online
• WYSIWYG text editor (What You See Is What You Get)
• import a následná prezentácia textového a multimediálneho materiálu (obrázky, videá,
animácie...)
• registrácia a administrácia užívateľov
• pridelenie prístupu a „práv užívateľom prostredníctvom hesla"
• e-mailová, alebo iná notifikácia vybraných užívateľov v prípade zmeny obsahu
• oddelenie obsahu od formy – mnohé CMS systémy majú napríklad preddefinované štýly
písma (veľkosť, font písma, farba), takže keď pridáte text na stránku, tak sa automaticky
zobrazí v danom štýle
Väčšina CMS systémov ponúka okrem bežných funkcií obsiahnutých v základnej verzii
programu tzv. moduly. Sú to časti CMS systému, o ktoré sa dá rozšíriť základná verzia. Medzi moduly,
o ktoré sa dá rozšíriť väčšina CMS systémov, patria napríklad:
• katalóg (produktov)
• kalendár
• e-shop
• rezervácie
• elektronický formulár
• registrácia
• mailinglist
• štatistiky
Moduly o ktoré sa dajú rozšíriť základné verzie Web-based CMS systémov sa dajú rozdeliť do
niekoľkých kategórií podľa toho, aký účel v rámci CMS systému spĺňajú.
Business moduly
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Medzi business moduly patria komponenty, ktoré súvisia s e-commerce - podnikaním
prostredníctvom internetu. Patria medzi ne napríklad:
• e-shop
• sklad
• manažér projektov
• e-mail (webmail)
• poštový archív
Community moduly
Prostredníctvom community modulov sa spájajú a komunikujú väčšie komunity ľudí. Patria medzi ne
napríklad:
• fórum
• hodnotenia a ankety
• chat
Marketing moduly
Medzi maketingové moduly patria nástroje na správu reklamy na Vašich stránkach ako aj na
komunikáciu s Vašimi zákazníkmi.
• newsletter
• mailinglist
• manažér bannerov
• hodnotenia a ankety
• webkamera
CMS / Redakčný systém je vhodný pre všetkých správcov a majiteľov webov, na ktorých je nutné
často aktualizovať obsah (CMS Systémy, 2010).

7.2 Národný portál pre transfer technológií

7.2.1

Štandardy a požiadavky na informačnú architektúru

Informačná architektúra (Information Architecture – IA) je vo svete uznávaná metodológia pre návrh
webov a webových aplikácií. Použitie tejto metodológie je základom pre správne určenie
návštevníkov a cieľov webovej lokality ako aj ďalších aspektov webu – navigácia, obsah, použiteľnosť,
grafický dizajn a zviditeľnenie webovej lokality.
Výsledkom informačnej architektúry je detailná špecifikácia webu, ktorá je zadaním pre grafických
dizajnérov ako aj pre vývoj/implementáciu webu (vrátane nasadenia redakčného systému). Na
základe detailnej špecifikácie sa ľahšie vykonávajú aj neskoršie dodatky a úpravy webu (The
Information Architecture Institute, 2011).
Informačná architektúra môže byť definovaná aj nasledovne:
• kombinácia organizačnej, navigačnej a popisnej schémy informačného systému,
• štrukturálny dizajn informačného priestoru s cieľom uľahčiť vykonávanie úloh a umožniť
intuitívny prístup k obsahu,
• umenie a veda štruktúrovania a klasifikovania webových sídiel a intranetu tak, aby ľudia
dokázali nájsť a riadiť informácie,
• vznikajúca disciplína a spoločenská prax s cieľom zaviesť princípy dizajnu a architektúry do
digitálneho sveta.
Základným cieľom je teda organizovať obsah a formu do súdržnej a logickej štruktúry umožňujúcej
jednoduchú správu a najmä používateľsky priateľský prístup. Dobrá a konzistentná informačná
architektúra pomáha používateľom si vytvoriť pozitívny vzťah a dôveru k technológiám a produktom
(Makulová, 2006).
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7.2.2 Funkčné požiadavky na redakčný systém
o musí ísť o databázovo orientovaný systém s možnosťou dynamického generovania stránok
z databáz
o CMS musí umožniť tvorbu vlastných webových sídiel na 3. úrovni domény s vlastným
dizajnom a štruktúrou
o CMS musí generovať čistý a validný zdrojový kód, ktorý zodpovedá všeobecným štandardom
(W3C...) a predpisom (Výnos MF SR z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132, Výnos
MDPT SR zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006, zákon č. 275/2006 Z. z. o IS VS)
o systém musí podporovať optimalizáciu stránok pre vyhľadávače (Search Engine Optimization
– SEO);
o systém musí umožňovať poskytovanie stránok s URL adresami definovanými podľa potrieb
SEO
o musí ísť o CMS s plnou podporou skupinovej práce (decentralizovaná správa obsahu webu),
ktorý umožní efektívne publikovanie aj bez znalosti HTML kódu a to priamo z internetu s
využitím bežných prehliadačov
o CMS musí umožňovať pridelenie prístupových práv na čítanie a zápis pre rôznych
používateľov v rôznych častiach obsahu webu
o administrácia systému musí byť jednoduchá, intuitívna a zvládnuteľná (po krátkom školení) aj
neprogramátorom a dostupná aj mimo LAN
o CMS musí byť čo najviac flexibilný, aj pokiaľ ide o umožnenie samostatného grafického
návrhu a úpravy stránok
o CMS musí byť otvorený v zmysle možnosti budúceho doprogramovania určitých častí
samotným používateľom
o CMS musí byť postavený modulárne tak, aby umožnil bezproblémové rozšírenie o nové
funkcie (moduly a aplikácie)
o CMS musí umožňovať cachovanie často pristupovaného nemeniaceho sa obsahu webu
o CMS musí umožniť administrátorovi v CVTI SR vytváranie nových databázových aplikácií
(adresárov, zoznamov, katalógov) a úpravu ich štruktúry (pridávanie a odoberanie polí,
zmenu typu, dĺžky poľa a pod.)
o CMS musí umožňovať personalizáciu obsahu a podoby webu pre jednotlivých používateľov
o CMS musí umožniť ochranu dokumentov a príloh (s copyrightom) – mať možnosť nastaviť
vodotlač, rozostrenie
o CMS musí tvoriť web, ktorý má jednotný – spoločný grafický dizajn (ktorý je však možné
meniť) s tým, že forma a samotný obsah je oddelený (kaskádové štýly)
o CMS musí mať možnosť upgrade pri zachovaní obsahu, dizajnu a funkcionality webu
o k CMS musia byť k dispozícii záplaty v prípade nájdenia bezpečnostných dier, alebo chýb
funkcionality
o musí byť možné vytvorenie komunikačného kanála (chránenej zóny) pre externých
spolupracovníkov v rámci webového sídla cez meno a heslo – chránená zóna pre ukladanie
súborov, ktoré nie sú určené pre verejnosť, ale dôležité pre skupinu spolupracovníkov
o musí byť možné fulltextové vyhľadávanie na web stránke
o musí byť možné preberanie aktualít z iných webov (CVTI SR a i.) a webových sídiel 3. úrovne a
preberanie správ z médií, administrácia (umiestnenie, počet, dĺžka náhľadu, archív...)
preberanie aj cez RSS kanál
o web musí byť prispôsobený pre znevýhodnených používateľov minimálne podľa aktuálneho
výnosu MF SR
o služba info mailom má obsahovať minimálne odosielanie informácií, napr. aktualít
registrovaným záujemcom); časovanie obsahu stránky /mailing listy/
o musí byť dostupná funkcia RSS kanály
o musí sa počítať s paralelnou tvorbou 2 jazykových plnohodnotných verzií webu (slovenská
a anglická), pričom obe verzie budú tvoriť jeden web nie samostatné weby
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o
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o
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musí byť možná podpora pre referenčnú službu „(nástroj na spracovanie a zobrazenie
otázky/odpovede, archív, triedenie a vyhľadávanie v otázkach a odpovediach)
v rámci diskusného fóra musí byť zabezpečená vnútorná členitosť na viacero tematicky
oddelených diskusií, možnosť publikovať príspevok (na základe/alebo bez registrácie),
možnosť reagovať, vkladať do príspevku odkazy, obrázky, dokumenty...
pri module podujatia (semináre, konferencie, workshopy) sa požaduje aj administrácia
informácií o podujatiach, registrácia a správa účastníkov
musí byť možné zabudovať do webu videostreaming
musí byť poskytnutá podpora pre externý systém pre detailnú analýzu návštevnosti webu a
jednotlivých stránok (napr. IP adresy z ktorých sa pristupovalo, počet „sessions“, počet
vyžiadaných stránok, za časové obdobie definované používateľom), aj štatistík
charakterizujúcich prevádzku systému a možnosť ďalšieho spracovania a zverejňovania
výstupu aj mimo CMS; /Google analytics/
možnosť umiestnenia upútavky, bannera
možnosť spravovania dokumentov na stiahnutie z webu v rôznych formátoch
možnosť aktuálneho prehľadu aktivít používateľov
možnosť sledovať návštevnosť webu prostredníctvom externého analytického nástroja, napr.
Google Analytics
musí byť možné prispôsobovať (presúvať, pridávať, odoberať, meniť) hlavné menu, ako i
jednotlivé stupne podmenu a stromovú štruktúru celej prezentácie podľa potreby, vrátane
možnosti presúvať a kopírovať celé časti obsahu webu v rámci CMS
musí byť možné meniť vzhľad stránok
do slovenčiny musí byť lokalizované používateľské aj administrátorské rozhranie
musí uchovávať záznamy o všetkých zmenách obsahu web stránok, s informáciou ktorý
používateľ a kedy zmenu vykonal, ako aj možnosť vrátiť obsah stránky do stavu v
ktoromkoľvek čase histórie zmien, vrátane možnosti znovuobnovenia vymazaných stránok

7.2.3

Vybrané špecifické funkcionality/moduly pre webové sídlo„Národný portál pre transfer
technológií“

Webové sídlo pre Národný portál pre transfer technológií by mal obsahovať nasledovné funkcionality
a moduly.
Vyhľadávanie
Systém by mal ponúkať viaceré spôsoby vyhľadávania. Fulltextové vyhľadávanie na všetkých
stránkach, a tiež v jednotlivých sekciách, podsekciách, katalógoch (zoznamy, archívy, knižnica
multimédií...). Jednoduché vyhľadávanie pomocou kľúčového slova s pravostranným rozšírením,
fulltextové. Rozšírené pomocou booleovských operátorov. Vyhľadávanie podľa parametrov a
v jednotlivých poliach (napr. v katalógových).
Výsledky vyhľadávania je potrebné usporiadať podľa rôznych kritérií, času alebo relevantnosti k
vyhľadávaným slovám.
Vyhľadávanie tiež musí rozlišovať jazykovú mutáciu webu, vzhľadom na zadané kľúčové slová. Systém
by mal zabezpečiť, aby neboli zobrazované výsledky z anglickej časti webu na slovenské kľúčové slovo
a opačne.
Registrácia
Registrácia bude využívaná pre obmedzený prístup používateľov na niektoré časti webu. Používatelia
sa môžu prihlásiť, odhlásiť, zaregistrovať. Každý registrovaný používateľ má svoj profil a môže
pristupovať k personalizovaným verziám stránok. Používateľský profil môže byť automaticky
vytvorený, pričom administrátor dostane správu e-mailom o novom používateľovi. Administrátor má
možnosť nadstaviť užívateľské práva.
- určiť údaje pre registrácii
o meno, priezvisko
o e-mailová adresa
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o pracovisko
o výber z možností: výskumný pracovník, komerčný sektor, študent, zamestnanec CTT
- v registračnom formulári možnosť vypnúť niektoré prednastavené položky, možnosť rozšíriť
formulár
- registrácia bude schvaľovaná administrátorom
- registrovaný dostane správu o potvrdení registrácie do 24 hod.
Audit používateľov
Pre každého užívateľa sa musí viesť evidencia kedy bol naposledy prihlásený, ako aj zoznam operácii
ktoré realizoval.
Aktuality
Prehľad a stručný popis najnovších informácií z novovložených článkov, zo sekcií z oblasti ochrany
práv duševného vlastníctva (IPR) a transferu technológií (TT). Vybrané skupiny užívateľov by mali mať
možnosť posielať na portál vlastné aktuálne informácie, o ktorých chcú informovať ostatných
používateľov portálu vrátane verejnosti. Systém musí poskytnúť jednoduché rozhranie (napr.:
formulár), prostredníctvom ktorého užívatelia budú zadávať svoje aktuality. Tie sa po spracovaní
zodpovednou osobou („redakčnej kontrole“) zobrazia v časti „Aktuality“.
Všetky aktuality budú zobrazované chronologicky podľa dátumu ich vzniku v samostatnej časti
„Aktuality“, ktorá bude súčasne obsahovať aj archív všetkých aktualít.
Pre aktualitu musí byť definované:
• dátum vzniku
• subjekt, ktorý ju poskytol/vytvoril
• osobu, ktorá aktualitu schválila na zverejnenie
• dátum zverejnenia
• krátky popis použiteľný ako návestie k danej aktualite (ak nie je definovaný použijú sa prvé
štyri vety)
• samotný obsah
• zoznam kľúčových slov (ako voliteľná položka)
Portál poskytne na svojich úvodných stránkach krátky prehľad zmien (nových záznamov) v časti
Aktuality. Cieľom je poskytnúť užívateľovi hneď pri prvom pripojení rýchly prehľad o nových
aktualitách a zmenách v systéme, bez toho, aby bol obťažovaný nutnosťou ich prehľadávania
prípadne dlhého hľadania.
Prehľadávanie aktualít podľa základných kritérií pre editorov
Kritériá na prehľadávanie
• dátum vzniku
• dátum zverejnenia
• subjekt, ktorý ju poskytol/vytvoril
• osobu, ktorá aktualitu schválila na zverejnenie
• slovo/slová (hľadané cez celý obsah-text aktuality)
Prehľadávanie aktualít podľa základných kritérií pre užívateľov
Kritériá na prehľadávanie
• subjekt, ktorý ju poskytol/vytvoril
• dátum zverejnenia
• slovo/slová (hľadané cez celý obsah-text aktuality)
Vkladanie aktualít registrovanými používateľmi odsúhlasí redaktor
WYSIWYG editor – možnosť vkladať do textu aktualít obrázky
Podujatia
Administrácia informácií o podujatiach, registrácia a správa účastníkov, tvorba registračných
formulárov, zobrazenie zoznamu účastníkov na webe, export zoznamu účastníkov do externého
súboru (xls), možnosť naplánovať a oznámiť cez webovú stránku nové podujatie a vystaviť ho v
kalendári podujatí alebo v zozname podujatí.
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Pre podujatie musí byť definované:
• Názov podujatia, vkladanie cez HTML editor
• krátky popis použiteľný ako návestie k danej aktualite (ak nie je definovaný použijú sa prvé
štyri vety)
• subjekt, ktorý ju poskytol/vytvoril – organizátor
• program – možnosť pridať pozvánku v tvare pdf súboru
• dátum vzniku
• dátum konania od – do
• čas konania
• mesto
• miesto konania
• pozvánka – možnosť pridať pozvánku v tvare pdf súboru
• osobu, ktorá podujatie schválila na zverejnenie
• dátum zverejnenia
• samotný obsah, vkladanie cez HTML editor
• zoznam kľúčových slov (voliteľné)
Diskusné fórum
Kompletná funkcionalita pre diskusné skupiny alebo reakcie návštevníkov webu pod článkom
a samostatne. Možnosť registrovaného používateľa založiť diskusiu na tému. Možnosť redaktora
schvaľovať vložené príspevky.
Komentáre
• možnosť registrovaného používateľa vkladať k článkom komentáre
• možnosť redaktora schvaľovať vložené príspevky
Ankety/dotazníky
Tvorba ankiet pre prieskum názorov. Ankety/dotazníky by sa mali dať ľahko zadefinovať, časovo
ohraničiť a automaticky vyhodnotiť.
RSS
RSS kanály pre celý portál, sekcie, katalógy. Kumulovanie obsahu pomocou importu RSS kanálov
vlastných alebo z iných portálov. Možnosť odberu RSS aj do mobilných telefónov.
Tlačové správy
Monitoring tlače – novinky generované z iných portálov. Aplikácia umožňuje sťahovať HTML
stránky/novinky z prezentácie spravodajských portálov.
Mapa stránok
Zobrazovanie mapy stránok webu v stromovej štruktúre.
Formuláre
Možnosť vytvoriť si vlastný formulár, ktorým užívateľ portálu pridá položku priamo z webu.
Možnosť exportu formulárov do iných aplikácií, najčastejšie do MS Excel tabuliek.
Jednoduchý formulár bez väzieb by sa mal dať vytvoriť triviálnym spôsobom drag and drop.
Štatistiky
Podpora pre externý systém pre detailnú analýzu návštevnosti webu a jednotlivých stránok (napr. IP
adresy z ktorých sa pristupovalo, počet „sessions“, počet vyžiadaných stránok, za časové obdobie
definované používateľom), aj štatistík charakterizujúcich prevádzku systému a možnosť ďalšieho
spracovania a zverejňovania výstupu aj mimo CMS; /Google analytics/.
Poradenstvo – FAQ, Referenčná služba
Triedenie a vyhľadávanie v otázkach od užívateľov portálu a v odpovediach.
Helpdesk/Hotline/Konzultácie
Modul na spracovanie dotazov používateľov so systémom notifikácie pre novo pridané dotazy.
Info mailom
distribučné zoznamy - 1 distribučný zoznam - možnosť sa prihlásiť na odoberanie zoznamov z celého
portálu.
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Blog
Nástroj pre tvorbu článkov užívateľmi.
Správa šablón
Možnosť tvoriť a používať šablóny vzhľadu.
Zoznamy/katalógy/knižnice
Konferencie, semináre, workshopy, propagačné akcie, výstavy. Zobrazenie i ako kalendár. Prepojenie
na aktuality. Knižnice obrázkov, multimédií a pod.
Modul pre tvorbu sociálnej siete
Možnosť publikovať informácie s pridanou hodnotou, ktorá spočíva v tom, že poskytujú interakciu
s ostatnými užívateľmi portálu a ponúkajú možnosť nastavenia, komu sú dostupné zverejnené údaje.
Prezentácie
Modul na sprístupnenie virtuálnych prezentácií výskumno-vývojových výsledkov a úspešných
prípadov transferu technológií do praxe.
LIVE VIDEO streaming
Zdieľanie videa v základných formátoch cez sieť Internet v podobe “Live” (video sa vysiela a je
distribuované okamžite – priamy prenos). Internetová televízia.
WEBCAST STREAMING a VIDEO ON DEMAND
Zdieľanie videa v základných formátoch cez sieť Internet v podobe “On Demand streaming” (video je
uložené na server, a následne ponúknuté na portáli online v klipoch bez ohľadu na čas – systém Flash
streaming – YouTube štýl) vo výstupných formátoch Windows Media, Flash, MOV, AVI.
Videochat
Video konverzácia.
Videokonferencie
Organizácia a správa videokonferencií.
Video Podcasting
Distribuovanie audia a videa pomocou RSS.
Archivácia
Aktuality, alebo pre vybrane moduly
Správa upútavok
Správa reklamných bannerov.
ZOZNAMY
Aktuality:
- vyhľadávanie podľa:
o dátumu vzniku
o subjektu, ktorý aktualitu poskytol
o slov v tele aktuality
- zobrazenie vyhľadaného záznamu
o názov aktuality
o dátum vzniku
o krátky popis aktuality (návestie)
Podujatia
- vyhľadávanie podľa
o dátumu podujatia (možnosť zvoliť dátum v kalendári)
o názov podujatia
o organizátora
- zobrazenie vyhľadaného záznamu
o názov podujatia
o dátum
o miesto konania
Experti pre proces TT
- vyhľadávanie podľa
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-

o vedného odboru (viď obr. č. 1)
o kľúčových slov
o špecializácie v oblasti duševného vlastníctva a komercializácie
záznam o expertovi obsahuje tieto údaje (viď obr. č. 2):
o fotografia osoby (voliteľné)
o údaje o osobe (meno, priezvisko alebo iný identifikačný údaj)
o popis oblasti, pre ktorú je expertom
o vzdelanie
o pracovná kariéra
o vydané publikácie
o príklady konzultácií experta
o odkaz na formulár na vyžiadanie experta

7.2.4

Špecifikácia štruktúry ovládacích prvkov

Zvislé menu
• O nás
• poslanie
• základné dokumenty
• štatút
• organizačná štruktúra
• ľudia
• kontakt
• Transfer technológií
• Pojem
• Priemyselno-právna ochrana
• Patent
• Ako patentovať
• Prihlasovanie
• Právne predpisy
• Poplatky
• Tlačivá, dokumenty
• Úžitkový vzor
• Čo je to
• Prihlasovanie
• Právne predpisy
• Poplatky
• Tlačivá, dokumenty
• Ochranná známka
• Čo je to
• Prihlasovanie
• Právne predpisy
• Poplatky
• Tlačivá, dokumenty
• Dizajn
• Legislatíva
• Národný systém transferu technológií
• Pre vedecko-výskumné inštitúcie
• Pre študentov
• Pre firmy
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•
•
•

•

•

•

•

•
•

Pre centrá TT na Slovensku
Výzvy, tendre
Spolupráca
• SR
• zahraničie
Odkazy
• Patentové úrady
• Portály TT a inovácií
• Periodiká TT
Slovník

•
Služby
• Informácie
• Mechanizmy transferu
• Vyhľadávanie partnerov
Technológie – ponuka/dopyt
• Výsledky výskumu a vývoja technológií v SR (databáza)
• Technologické ponuky a požiadavky (link na EEN a iné inštitúcie)
Informačné zdroje
• Adresáre
• Patentové úrady
• Advokátske komory
• Komora patentových zástupcov
• Databázy
• Patenty
• Experti pre proces TT
• Informácie o výrobkoch a firmách
• Metodické materiály
• Smernice
• Vzory
• Publikácie
Bulletin TT
Komunikačné centrum
• Pre médiá
• Tlačové správy
• Materiály
• Diskusné fórum
• Ankety
• Blog
• Opýtajte sa
• FAQ

PRE VEDECKO-VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIE
• Úvod
• Komercializácia výsledkov výskumu
• Ponuka spolupráce
• Technológie na licencovanie
• Ponuky na uzavretie výskumných úloh
• Experti na spoluprácu
• Centrá TT
• Poradenstvo
• Konzultácie
(verejné otázky)
• Vzory dohôd o spolupráci
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•

•

Vzdelávanie
• On-line kurzy
• Manuály príručky
Interné smernice pre oblasť TT

PRE FIRMY
•
•
•

•

•

Úvod
Komercializácia výsledkov výskumu
Ponuka spolupráce
• Technológie na licencovanie
• Experti na spoluprácu
• Centrá TT
Poradenstvo
• Konzultácie
• Vzory dohôd o spolupráci
Vzdelávanie
• On-line kurzy
• Manuály príručky

PRE ŠTUDENTOV
•
•
•

•

Úvod
Transfer technológií na vysokých školách
Vzdelávanie
• Semináre
• Kurzy
• Manuály príručky
Súťaže, štipendiá, stáže

PRE CENTRÁ TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ
• Úvod
• Centrá transferu technológií
• SR
• EÚ
• Ostatné
• Budovanie pracoviska TT
• Legislatíva
• Infraštruktúra
• Služby
• Vzory úspešného fungovania centier TT
• Ponuka spolupráce
• Podpora pri zakladaní CTT
• Poradenstvo
• konzultácie
• Vzory dohôd o spolupráci
• Vzdelávanie
• Semináre
• Kurzy
• Manuály príručky
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7.2.5

Požiadavky pre databázy NPTT

Výsledky výskumu a vývoja technológií v SR:
Vyhľadávanie: vedný odbor, typ technológie, organizácia, kľúčové slovo
Možnosť výberu z ponuky do vyhľadávacieho poľa
Zobrazenie výsledkov vyhľadávania v štruktúrovanom formáte : vedný odbor, názov, autor, popis,
kontakt, organizácia.
Možnosť pridať ďalšie kategórie.
Výsledky vyhľadávania je možné zoradiť podľa: vedného odboru, organizácie, autora,

Príklad vyhľadávacieho rozhrania: http://www.masstechportal.org/

Príklad zobrazenia výsledkov vyhľadávania:
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Experti pre proces transferu technológií
Experti pre proces TT
- vyhľadávanie podľa
o vedného odboru (viď obr. č. 1)
o kľúčových slov
o špecializácie v oblasti duševného vlastníctva a komercializácie
- záznam o expertovi obsahuje tieto údaje (viď obr. č. 2):
o fotografia osoby (voliteľné)
o údaje o osobe (meno, priezvisko alebo iný identifikačný údaj)
o popis oblasti, pre ktorú je expertom
o vzdelanie
o pracovná kariéra
o vydané publikácie
o príklady konzultácií experta
o odkaz na formulár na vyžiadanie experta
Formulár na vyžiadanie experta bude obsahovať položky:
- identifikačný údaj automaticky vložený do položky
- textové pole pre opísanie problému
- identifikačné údaje žiadateľa (viď obr. č. 3)
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Obrázok 1

Obrázok 2
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Obrázok 3

Výsledky výskumu a vývoja technológií v SR
- vyhľadávanie podľa:
o vedných odborov
o výskumných inštitúcií
- zobrazený záznam obsahuje:
o názov inštitúcie
o zloženie pracovnej skupiny
o abstrakt výskumnej problematiky
o popis výsledku výskumu
o informácie o právach duševného vlastníctva
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7.2.6 Návrh základnej grafickej podoby webu
Z grafického hľadiska sú pri návrhu tvorbe webovej stránky dôležité tri základné odporúčania: Písmo
(typografia), farby a kompozícia stránky. Kompozícia stránky bude podmienená štruktúrou
a logistikou stránky.
Požiadavky pre písmo:
- bezpätkové, z rodiny písma Helvetica. Toto písmo figuruje aj pod inými názvami. Napr.
Switzerland, Sans a pod.
- v celej štruktúre stránky využívať jeden font v celej jeho rodine.
Písmo Helvetica je kresebne veľmi kvalitne vytvorený font a dobre čitateľný.
Požiadavky na farebnosť webového sídla:
- odporúčanie modrej farby ako základnej farby.
Je to jedna z najobľúbenejších farieb, ale súčasne pôsobí dôveryhodne a bezpečne. Z prieskumu 58
webových stránok venovaných inováciám a transferu technológií (zoznam pozri v prílohe) bola na 33
webových sídlach použitá modrá farba ako základná alebo jedna z hlavných farieb.
- doplnkové farby: K tejto farbe je vhodná ako doplnková niektorá z teplejších farieb, červená
alebo oranžová. V tomto prípade by som sa prikláňal k oranžovej. Farby modrá a oranžová sa
navzájom veľmi dobre podporujú. Túto kombináciu farieb vidíme na viacerých webových
stránkach, ale pre odlíšenie od týchto stránok použitie iných farieb nepovažujem za správne.
Originalita a kvalita stránky by sa mala prejaviť skôr v grafickej podobe. Okrem dobrej
logistiky, prehľadnosti a užívateľského pohodlia sa môže stránka líšiť drobnými grafickými
prvkami. Treťou farbou na stránkach bude čierna, hlavne pri textoch. Niektoré texty sa môžu
v prípade potreby použiť aj v modrej farbe (tmavomodrej). Nemali by sa používať v oranžovej
farbe, veľmi sa zníži čitateľnosť. Je možné použiť aj odtiene spomínaných farieb, ale v takej
miere, aby stránka nezačala pôsobiť „prefarbene“.
- nepoužívať inverznú sadzbu písma (biele písmo na čiernom podklade) pre dlhšie súvislé texty
Požiadavky pre štruktúru stránky:
- „čistá“ úvodná stránka : odporúčanie zvislé menu so kategóriami pre základné informácie
o poslaní stránky a kontaktoch (nie viac ako 7-8 rubrík) a odkazy do sekcií pre skupiny
používateľov webového sídla (navrhované skupiny sú vedeckovýskumné organizácie, firmy,
študenti a centrá transferu technológií)
- navrhnúť logo webového sídla; pretože ide o webové sídlo národného významu, malo by mať
svoje logo, ktoré farebne korešponduje s webovými stránkami
- prehľadnosť stránok sekcií zabezpečená pevným zvislým menu a pohyblivou strednou časťou
webových stránok
- stránky jednotlivých úrovní musia graficky korešpondovať
Požiadavky je možné konkretizovať v spolupráci s dodávateľom redakčného systému, ktorý bude
pripravovať grafický návrh webového sídla.
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7.3 Elektronický bulletin

Odporúčame, aby elektronický bulletin venovaný problematike transferu technológií bol súčasťou
webového sídla Národného portálu transferu technológií.
7.3.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

Databázovo orientovaný systém s možnosťou dynamického generovania stránok.
Možnosť jednoducho administrovať systém a aktualizovať bez ovládania programovacích jazykov
a HTML (jednotlivé podstránky priebežne aktualizujú vopred stanovení pracovníci).
Verzia pre bežné internetové prehliadače.
Možnosť upgrade pri zachovaní obsahu, grafiky a funkcionality.
Spoločný grafický dizajn, forma a samotný obsah je oddelený.
Možnosť prispôsobovať (pridávať, presúvať, odoberať, meniť) hlavné menu a podmenu a stromovú
štruktúru podľa potreby.
Možnosť odkazov na objekty mimo webovej stránky (stránky, externé dokumenty).
WYSIWYG editor + jednoduchá práca s textom ako v textovom editore (rôzne veľkosti písma, úprava
textu – nadpisy, bold...).
Flexibilita, otvorenosť systému.
Funkcia na určovanie prístupov a práv na zmeny obsahu.
Dodržiavanie štandardov World Wide Web konzorcia (http://www.w3c.org) a Výnos Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy (oznámenie č. 358/2008 Z. z.).
Vytváranie tabuliek a zoznamov.
Možnosť vytvárania a využívania e-formulárov (Opýtajte sa, anketa, dotazníky, registračné formuláre,
apod.).
Administrácia užívateľských práv (priznanie práv až na jednotlivé dokumenty). Každý užívateľ musí
patriť do vopred definovanej užívateľskej skupiny. Správca systému alebo iný oprávnený užívateľ musí
mať možnosť prideľovať skupinové práva.
Pre každého užívateľa sa musí viesť evidencia kedy bol naposledy prihlásený, ako aj zoznam operácií
ktoré realizoval.
Celý systém musí byť otvorený, modulárny, aby umožnil bezproblémové rozšírenie o nové moduly.
Všetky rozhrania systému, s ktorými môžu prísť do styku užívatelia z prostredia mimo prevádzkovateľa,
musia byť dostupné aj v anglickej jazykovej mutácii. Každá jazyková verzia bude udržiavaná
samostatne.
Optimalizácia webového sídla pre vyhľadávače (SEO),
Systém umožní vytvárať voľné dokumenty.

7.3.2

-

-

Funkčné požiadavky na redakčný systém

Minimálne požiadavky na editor redakčného systému – práca s dokumentmi

zverejnenie dokumentov, t. j. umiestnenie na portál a zaradenie do stromovej štruktúry prezentácie
spolu s vytvorením potrebných hypertextových prepojení na ostatné dokumenty
editácia už zverejneného dokumentu, t. j. možnosť meniť obsah, štruktúru a dizajn dokumentu
zaradeného na portál, alebo jeho odstránenie
archivácia vybraných dokumentov, t. j. po splnení daných kritérií (napr. časové obdobie) sa dokument
zaradí do archívu ostatných dokumentov, bude naďalej prostredníctvom tohto archívu prístupný na
internete.
každý nový dokument musí spĺňať kritériá dizajnu pre danú časť prezentácie, kde bude umiestnený
pri publikovaní dokumentov je potrebné zaradiť každý dokument do štruktúry prezentácie a menu
a vytvoriť na/z neho hypertextové odkazy, ktoré zabezpečia jeho dostupnosť
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-

-

možnosť presúvať jednotlivé dokumenty v rámci menu a podmenu
systém musí zabezpečovať možnosť priameho zverejňovania dokumentov vo formáte PDF, DOC, RTF,
PPT, xls..., obrázkov, audio-video atď. jednoduchým spôsobom, bez potreby znalosti editovania HTML
dokumentov a znalosti formátov HTML
úprava informácií zo stránok do formátu pre tlač
náhľad na vytvorené dokumenty pred zverejnením.

7.3.3

Vybrané špecifické funkcionality/moduly webového sídla e-bulletinu

AKTUALITY
Modul na vytváranie aktualít, časť tohto dokumentu bude na hlavnej stránke (perex), ukončený celým slovom.

VYHĽADÁVANIE
Fulltextové vyhľadávanie na všetkých stránkach portálu a tiež v jednotlivých číslach, rokoch, aktualitách...
Výsledky vyhľadávania je možné usporiadať podľa rôznych kritérií.
Kritériá:
dátum zverejnenia
rubriky
názov článku
autor
relevantnosť k hľadaným slovám

INFO MAILOM
Zasielanie aktualít registrovaným používateľom s možnosťou odsúhlasenia odoslať zverejneného príspevku
prostredníctvom tlačidla „poslať užívateľom“.

ŠTATISTIKY
návštevnosť – Google Analytics

RSS
export informácií z ebulletinu z aktualít

ODPORUČENIE STRÁNKY E-MAILOM
AKTÍVNE FORMULÁRE

-

o Ankety (formulár na hlasovanie prepojený s formulárom so zobrazenými výsledkami)
o Komentáre pod článkom
o Hodnotenia článkov
možnosť kategorizácie článkov podľa oblastí (oblasti, témy)
diskusné fórum – členenie podľa tém, ochrana proti spamom
publikovaný článok s generovanými vlastnosťami: hodnotenie článku, komentáre, odporučenie článku
e-mailom, tlač, súvisiace články, kľúčové slová
blog
funkcia záložky a zdielanie pre sociálne siete
reklamný banner (správa upútaviek)
verzia pre slabozrakých a nevidiacich
mapa stránok

WORKFLOW
-

Správa publikačného procesu: nastavenie rôznych úrovní prístupových práv redaktorov, možnosť spravovať
a nastavovať stavy jednotlivých článkov (prijatie článku, pripomienkovanie, opravy, kontrola, schválenie
a publikovanie). Možnosť definovať počet stavov a stupňov redaktorov podľa potreby.

AKTUÁLNE ČÍSLO:
obsah čísla (rubriky, autor a názov príspevku), prelinkovanie názvu príspevku na plný text

ARCHÍV:
prehľad ročníkov a vydaných čísel s uvedenou témou jednotlivých čísel, prelinkovanie z čísla na obsah
Z aktuálneho čísla aj obsahu prechod na stránku s textami článkov:
Hlavička: autor, názov článku, číslo a rok vydania v ebulletin-e, názov rubriky a kľúčové slová
Telo článku: HTML editor

NITT SK , Aktivita 3.1, štúdia IV.

Pod článkom: hodnotenie, možnosť pridať komentár, čítať komentáre (funkcia voľby prehliadania komentárov),
možnosť reakcie na jednotlivé komentáre

REGISTRE
register autorov, tém jednotlivých čísel, tematický register tvorený kľúčovými slovami
prelinkovanie na záznamy relevantných článkov, z jednotlivých záznamov link na plný text

REDAKCIA
zoznam členov redakčnej rady, pridané kontakty a fotografie

NÁS, PRE PRISPIEVATEĽOV
krátky text o periodiku, inštrukcie pre autorov

FOTOGALÉRIA
Knižnica fotografií /v režime náhľad a v plnej veľkosti/

ČLÁNKY
Základnou stavebnou jednotkou e-bulletinu sú články. Zadávanie článkov je možné definovať do
rôznych častí alebo kategórií. Každý článok môže mať k sebe automaticky generované vlastnosti:
. diskusia k článku – reakcie čitateľov k jednotlivým témam, jednoduchá alebo vetvená diskusia,
. hodnotenie článku – čitatelia môžu článok ohodnotiť známkou alebo symbolom, aktuálny rating
článku je zobrazený,
. odporučenie stránky e-mailom – čitateľ môže jednoducho poslať link na článok s komentárom
kolegovi alebo niekomu známemu e-mailom
. tlač stránky – príprava stránky pre tlač s náhľadom
. súvisiace články – redaktor môže jednoducho priradiť k článku iné tematicky súvisiace články
Najčítanejšie články
Výber najčítanejších článkov a zobrazenie ich nadpisov s počtom prečítaní na hlavnej stránke.
Najdiskutovanejšie články
Výber najdiskutovanejších článkov a zobrazenie ich nadpisov s počtom diskusných príspevkov na
hlavnej stránke.
Funkcia záložky a zdieľanie.
JAZYKOVÁ APLIKÁCIA
Pôvodný text v slovenskom jazyku. Zabezpečiť aj verziu v anglickom jazyku, prípadne výbraných
podstatných častí.
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7.3.4

Špecifikácia štruktúry ovládacích prvkov
Vodorovné menu
•

O nás
•
•
•

•
•
•
•
•

poslanie
ľudia
kontakt

Pre prispievateľov
Objednávky
Galéria
Kontakt
Vyhľadávanie

Zvislé menu vľavo
•
•
•
•

Úvod
Aktuálne číslo
Archív
Register
• autorov
• tém jednotlivých čísel
• tematický register – kľúčové slová

•
•
•
•
•
•

Redakcia
Web portálu TT
Info mailom
FAQ
Napíšte nám
Partneri
• Logá prispievateľov
Anketa

•

Zvislé menu vpravo
•
•
•

Monitoring
Anketa
Odkazy
• Inštitúcie
• Odborníci
• Periodiká TT
• Web portál TT

•

Tiráž

Hlavná stránka – stredná časť
•
•

Prehľad najnovšieho čísla (ľavý stred 1.)
Aktuality (pravý stred 1.: Aktuality vytvorené v CVTI SR a pod tým Aktuality
vytvorené v centrách TT)
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•
•

Prehľad najčítanejších článkov (ľavý stred 2.)
Prehľad najdiskutovanejších článkov (pravý stred 2.)

Podstránky – stredná časť
•

7.3.5

Zobrazenie vybraného článku

Požiadavky na grafiku e-bulletinu

Prehľad možného umiestnenia rubrík v e-bulletine TT s pracovným názvom Nové technológie / New
technology (prípadne Veda a prax a pod., o názve ešte nie je rozhodnuté) a navrhovaná farebná
škála webovej stránky: modro-oranžová.
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Vzory pre farby elektronického bulletinu:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
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Vzory pre grafiku rubrík:
www.etrend.sk

http://cordis.europa.eu/news/home_en.html
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9. Prílohy.
9.1 Dotazníkový prieskum – časti dotazníka vyhodnocované v štúdii IV.

Časť A: Údaje o respondentovi
1.

Pohlavie:
Muž

Žena

2. Vek:
Do 35 rokov
35 – 50 rokov
50 - 60 rokov
Nad 60 rokov

3.

Zamestnávateľ:
VŠ
SAV
Iný (verejný sektor)
Iný (súkromný sektor)

4.

Prax vo vede a výskume:
0 – 5 rokov
5 – 10 rokov
10 – 20 rokov
Viac ako 20 rokov

5.

Pracovné zaradenie:
Vedecký pracovník
Učiteľ VŠ
Odborný pracovník VŠ
Technický pracovník
Doktorand
Študent VŠ
Iné ............................................

6.

Vedný odbor: (v prípade potreby zaškrtnite kombináciu)
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Prírodné vedy
Technické vedy
Lekárske a farmaceutické vedy
Pôdohospodárske vedy
Spoločenské vedy
Humanitné vedy

7.

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
3. stupeň vysokoškolského štúdia
2.stupeň vysokoškolského štúdia
1.stupeň vysokoškolského štúdia
Stredná škola
Iné .........................................................

8.

Kraj (sídlo zamestnávateľa):
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Časť C: Využitie internetu ako moderného masmediálneho prostriedku pri propagácii výskumu,
vývoja a inovácií

16. Vyplňte nasledujúce tabuľky zamerané na využívanie internetových nástrojov pri
vedeckej komunikácii (zdieľanie a prezentácia výsledkov vlastného bádania, získavanie
nových poznatkov.) a Váš záujem o ich využitie v oblasti ochrany duševného vlastníctva a
transferu technológií.
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a) Komunikačné nástroje

b) Vzdelávacie a vyhľadávacie nástroje
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c) Sociálne médiá

d) Audiovizuálne nástroje
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Časť E: Informácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií na webe
9.

Navštívili ste už niektoré webové stránky venované duševnému vlastníctvu a transferu technológií?

Weby duševného vlastníctva:

Weby transferu technológií:

nie
áno
uveďte, ktorý: ............................................

10.

Ktoré z uvedených informácií by ste hľadali na webovej stránke venovanej duševnému vlastníctvu a
transferu technológií?
Právne predpisy z oblasti duševného vlastníctva
Adresáre patentových úradov, patentových zástupcov
Informácie poplatkoch počas ochrany u patentu, dizajnu, ochrannej známky v jednotlivých
štátoch
Ponuky technológií na licencovanie
Ponuky expertov na spoluprácu
Informácie o priemyselnom vlastníctve - patent, úžitkový vzor, ochranná známka, dizajn a
pod.
Poradenstvo pri realizácii patentovej a inej ochrany
Databázy patentov a výsledkov výskumu a vývoja (EÚ, USA, Ázia)

Iné (uveďte): ..................................................................................................................

11.

Uvítali by ste využitie nástrojov webu 2.0 na webovom sídle e-bulletinu zameraného na problematiku
duševného vlastníctva a transferu technológií?
nie
áno, uveďte ktorý (napr. RSS, blog, diskusné fórum, sociálne záložky...)........

12.

Mali by ste záujem získavať e-bulletin aj v tlačenej verzii?
áno
nie
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13.

Akú periodicitu vydávania tlačenej verzie e-bulletinu by ste uvítali?
štvrťročne
dvojmesačne
Iná periodicita (uveďte aká) ............................................

14.

Mali by ste záujem prispievať do e-bulletinu o duševnom vlastníctve a transfere technológií bez nároku
na autorský honorár?
nie
áno
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9.2 Webové sídla venované problematike inovácií vo vede a transferu technológií:

ČR
1. http://www.tc.cz/
2. http://ctt.muni.cz/cz/site/index.html
3. http://www.jic.cz/
4. http://www.upv.cz/cs.html

Belgicko
5. http://www.bil-ibs.be/
6. http://www.abe-bao.be/myStart.aspx

EÚ
7. http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
8. http://www.innovaccess.eu/home.html
9. http://www.esa.int/esaMI/TTP2/SEM3MNRMTWE_0.html
10. http://www.embl-em.de

Dánsko
11. http://techtrans.dk/

Fínsko
12. http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId
=26509237

Holandsko
13. http://www.astp.net/

Kanada
14. http://www.innovationcentre.ca/

Nemecko
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15. http://www.technologiepark-bremen.de/de/technologiepark-unternehmen
16. http://www.technologiepark.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/1/T/128644/A/2/ID/128763
17. http://www.tzdo.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/128385/A/1/ID/128280
18. http://www.techpark.de/
19. http://www.helmholtz-muenchen.de/technologietransfer/recht-undtechnologietransfer/index.html
20. http://www.vpf.ethz.ch/transfer/

Nórsko
21. http://www.nordicinnovation.net/

Poľsko
22. http://www.wctt.wroc.pl/
23. http://www.cittru.uj.edu.pl/?q=en/node/51
24. http://ctt.uni.lodz.pl/

Rakúsko
25. http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/FTH
26. http://www.transidee.ac.at/
27. http://www.tuwien.ac.at/dle/forschungs_und_transfersupport/

Rusko
28. http://www.rttn.ru/ M

Švajčiarsko
29. http://www2.unine.ch/recherche/page18777.html
30. http://techtransfer.web.psi.ch/
31. http://www.zhaw.ch/
32. http://www.hslu.ch/t-forschung_entwicklung_technologietransfer
33. http://pages.unibas.ch/wtt/
34. http://www.unitectra.ch/
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35. http://www.affective-sciences.org/
36. http://www.ticinotransfer.ch/web/index.htm
37. http://techtransfer.web.psi.ch/
38. http://sri.epfl.ch/
39. http://www.siegfried.ch/
40. http://www.unifr.ch/recherche/en/index
41. http://www.novimmune.com/
42. http://www.itz.ch/

USA
43. http://www.ctt.upenn.edu/
44. http://www.mattcenter.org/index.html
45. http://wvhtf.org/default.asp
46. http://www.autm.net/
47. http://www.lesi.org/Article/Home.html
48. http://ora.ra.cwru.edu/techtransfer/
49. http://www.techtransfer.harvard.edu/
50. http://www.nttc.edu/
51. http://www.trda.org/ShowCaseWeb/companies.asp
52. http://www.nrel.gov/technologytransfer/
53. https://www.cu.edu/techtransfer/
54. http://www.uckiz.com/
55. http://www.niic.net/
56. http://www.federallabs.org

Japonsko
57. http://astp.jst.go.jp/

Ázia
58. http://www.apctt.org/
59. http://www.mimos.my/technology-for-industries/technology-transfer/
60. http://www.sirim.my/services_TT.asp
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Veľká Británia
61. http://www.fusionip.co.uk/

