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 PODPORA VÝSKUMU, VÝVOJA, INOVÁCIÍ A TRANSFERU
 TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU - s  CVTI SR

   V súčasnosti  poskytuje ši-
rokú paletu knižničných služieb:
   
   

   Na základe vzájomných dohôd CVTI 
SR sprístupňuje špecializované knižnič-
né fondy EÚ, OECD a EBOR. 

   V CVTI SR je v rámci Európskej siete 
centier PATLIB zriadené 

, ktoré získa-
va a sprístupňuje patentové dokumen-
ty Európskeho patentového úradu 
a slúži ako kontaktné miesto Úradu 
priemyselného vlastníctva SR.

   V roku 2007 zriadilo Ministerstvo 
školstva SR v rámci CVTI SR  

ako podporný nástroj v oblasti popula-
rizácie vedy a techniky na celoslovens-
kej úrovni, ako aj smerom k zahrani-
čiu. NCP VaT sa snaží iniciovať a vytvá-
rať priestor pre diskusie medzi vedca-
mi ohľadne dosiahnutých výsledkov 
výskumu a vývoja a dôležitosti aktív-
neho zapájania sa vedeckých pracovísk 
zo Slovenska do medzinárodnej 
vedecko-technickej spolupráce.
To je zabezpečené prostredníctvom 
organizovaných konferencií, predná- 

CVTI SR

- online katalógy,
   - prezenčné a absenčné výpožičné 
služby,
   - rezervovanie vyhľadaných kníh,
   - medziknižničné výpožičky a pod. 

Stredisko 
patentových informácií

Národ-
né centrum pre popularizáciu vedy 
a techniky v spoločnosti (NCP VaT) 

   Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) 
je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou 
verejnou knižnicou Slovenskej republiky. Zameriava sa na 
technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických 
a humanitných vied. 

   CVTI SR je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva 
SR. Jeho primárnou úlohou je zhromažďovať, spracovávať 
a poskytovať vedecké informácie a budovať komplexné infor-
mačné systémy pre vedu a výskum. 

   Inštitúcia bola založená v roku 1938. Počas obdobia svojej 
viac ako 70-ročnej histórie bola známa ako Slovenská technická 
knižnica, ktorá vždy patrila k priekopníkom v zavádzaní nových 
knižničných technológií.

šok, seminárov a iných podujatí, 
vrátane mediálnej propagácie. 
Uvedené podujatia sa zameriavajú 
na jednotlivé vedné disciplíny a rôzne 
cieľové skupiny. 

   CVTI SR tiež prevádzkuje 

, ktorý je jedným 
zo základných informačných, 
manažérskych a kontrolných nástrojov 
štátnej vednej a technickej politiky.

 
   Okrem uvedených aktivít CVTI SR 
implementuje tri národné projekty 
financované z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci 
Operačného programu Výskum a vývoj 
(OP VaV). Prvým z nich je projekt 

. 
Jeho hlavným zámerom je zabezpečiť 
prístup k špecializovaným odborným 
databázam pre pracovníkov výskumu 
a vývoja na Slovensku. CVTI projekt 
realizuje od decembra 2008. Ukonče-
nie je plánované na jún 2014. Celková 
suma nenávratného finančného prís-
pevku je 19 881 676,23 eur. 
Druhým národným projektom je 

. Cieľom projektu je

Centrálny 
informačný portál pre výskum, 
vývoj a inovácie

Národné projekty CVTI SR

Národný informačný systém pod-
pory výskumu a vývoja na Slo-
vensku – prístup k elektronickým 
informačným zdrojom (NISPEZ)

Infraštruktúra pre výskum a vývoj 
– Dátové centrum pre výskum 
a vývoj (DC VaV)

CVTI SR a transfer technológií

 

 www.cvtisr.sk

bilsky@cvtisr.sk
www.cvtisr.sk
bilsky@cvtisr.sk

Podporujeme výskumné aktivity 
na Slovensku/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

vybudovať dátové centrum, ktoré bude 
uchovávať a spracúvať informácie pot-
rebné pre organizácie vedy a techniky 
pri realizácií výskumno-vývojových 
činností. Projekt je implementovaný 
v období rokov 2009 až 2014 a jeho 
celkový rozpočet je 33 133 963,58 eur.

CVTI SR a transfer technológií

   V januári t. r. bolo CVTI SR poverené 
MŠ SR vypracovať a implementovať 
tretí národný projekt zameraný na vy-
budovanie systému podpory transferu 
technológií na celoslovenskej úrovni. 
V marci t. r. CVTI SR predložilo projekt 
- Národná infraštruktúra pre pod-
poru transferu technológií na Slo-
vensku (NITT SK). Projekt bude fi-
nancovaný z prostriedkov ERDF v rám-
ci OP VaV. Rozpočet na 55 mesiacov je 
viac ako 8,2 miliónov eur. Začiatok 
implementácie projektu je jún 2010. 
Zámerom projektu je navrhnúť a im-
plementovať systém podpory transferu 
technológií a poznatkov nadobudnu-
tých výskumno-vývojovou činnosťou 
do hospodárskej a spoločenskej praxe, 
s cieľom podporiť rozvoj poznatkovo 
orientovanej spoločnosti. Národný sys-
tém podpory transferu technológií 
bude podporovať implementáciu výs-
kumno-vývojových aktivít vychádzajú-
cich z konkrétnych potrieb podnikateľ-
skej sféry, čím sa zvýši miera aplikácie 
vedeckých poznatkov a technológií 
do priemyselnej praxe. Očakáva sa, 
že systém významnou mierou prispeje 
k vytváraniu a rozvoju dlhodobých 
výskumno-vývojových kooperácií aka-
demickej obce s priemyslom, čím sa 
podporí rozvoj akademickej a vedeckej 
sféry a celej poznatkovo orien-
tovanej spoločnosti.

Centrum vedecko-technických 
informácií SR

Lamačská cesta 8/A
Bratislava

www.cvtisr.sk
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CVTI SR a transfer technológií

V januári 2010 bolo CVTI SR poverené Ministerstvom 

školstva SR vypracovať a implementovať národný projekt 

zameraný na vybudovanie systému podpory transferu 

technológií na celoslovenskej úrovni.  V marci 2010 CVTI SR 

predložilo národný projekt s názvom Národná 

infraštruktúra pre podporu transferu technológií na 

Slovensku (NITT SK). Projekt bude financovaný z 

prostriedkov ERDF v rámci OP VaV, pričom plánovaný 

rozpočet na 55 mesiacov je viac ako 8,2 miliónov eur a 

predpokladaný začiatok implementácie projektu je jún 2010. 

Zámerom projektu je navrhnúť a implementovať systém 

podpory transferu technológií a poznatkov nadobudnutých 

výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a 

spoločenskej praxe, s cieľom podporiť rozvoj poznatkovo 

orientovanej spoločnosti. Národný systém podpory transferu 

technológií bude podporovať implementáciu výskumno-

vývojových aktivít vychádzajúcich z konkrétnych potrieb 

podnikateľskej sféry, čo bude mať za následok zvýšenie 

miery aplikácie vedeckých poznatkov a technológií do 

priemyselnej praxe. Očakáva sa, že systém významnou 

mierou prispeje k vytváraniu a rozvoju dlhodobých 

výskumno-vývojových kooperácií akademickej obce s 

priemyslom, čím sa podporí nielen rozvoj samotnej 

akademickej a vedeckej sféry, ale i celej poznatkovo 

orientovanej spoločnosti.


