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Národný systém podpory aplikácie vedeckých poznatkov v praxi.

Transfer technológií a vedeckých poznatkov
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK

Zahraničné skúsenosti
ukazujú, že
systematická podpora
aplikácie vynálezov,
objavov a poznatkov
nadobudnutých
výskumno-vývojovou
činnosťou
v hospodárskej
a spoločenskej praxi
je nevyhnutná na
zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja
spoločnosti založenej
na poznatkoch.
V podmienkach SR sme na začiatku
budovania mechanizmov na podporu
transferu technológií, aktivity v tejto
oblasti sa uskutočňujú najmä s využitím prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ.
Prvé špecializované pracoviská zamerané na podporu transferu technológií začali na Slovensku vznikať
v tomto a v predchádzajúcom roku.
Deje sa tak najmä prostredníctvom
implementácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(ERDF) v rámci výziev Operačného
programu Výskum a vývoj. Výzvy sú
realizované v rámci Prioritnej osi 2
(4) – Podpora výskumu a vývoja
(v Bratislavskom kraji), opatrenie 2.2
(4.2) – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom
do praxe (v Bratislavskom kraji).
V súčasnosti sa realizujú desiatky
takýchto projektov na slovenských
univerzitách a výskumných inštitúciách tak v Bratislavskom, ako
i v ostatných krajoch SR. Systémovo
však rieši podporu v oblasti zabezpečovania ochrany duševného vlastníctva a komercializácie poznatkov
len niekoľko z nich. Našťastie je
možné konštatovať, že všetky naj-

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Snímka: UNI-MAINZ.DE

významnejšie univerzity a Slovenská
akadémia vied začali venovať problematike prenosu vedeckých poznatkov do praxe intenzívnu pozornosť.

Podpora na národnej úrovni
Problematika podpory transferu
technológií sa na Slovensku rieši aj
na národnej úrovni, a to najmä
v rámci implementácie národného
projektu s názvom Národná infraštruktúra na podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
(NITT SK). Projekt od júna tohto roku realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Rovnako ako
v prípade dopytovo orientovaných
projektov aj národný projekt NITT SK
je spolufinancovaný zo zdrojov ERDF
v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Strategickým cieľom

projektu je vytvorenie a implementácia systému národnej podpory
transferu technológií a poznatkov
nadobudnutých výskumno-vývojovou
činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe.
Národný projekt je realizovaný rovnomerne na celom území SR ako
dva zrkadlové projekty, jeden pre
cieľ Konvergencia (územie mimo
Bratislavského kraja), druhý pre cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť (Bratislavský kraj).
Primárnou cieľovou skupinou projektu sú pracovníci vysokých škôl
a vedeckých inštitúcií, teda vedeckovýskumná komunita z verejného
sektora.
Prostredníctvom projektu NITT SK
bude zabezpečená podpora jednotlivých výskumno-vývojových praco-

vísk v procesoch transferu technológií, t. j. od fázy ohodnotenia komerčného potenciálu technológií, cez zabezpečenie ochrany duševného
vlastníctva, marketing technológií až
po samotné komerčné zhodnotenie
poznatkov. Podpora bude zameraná
najmä na sprostredkovanie špecializovaných odborných konzultácií a poradenstva v prospech vybraných vedeckých pracovísk vrátane zabezpečenia finančného krytia týchto
služieb. Pracoviskám výskumu a vývoja budú tiež poskytované podporné služby v oblasti využívania IKT infraštruktúry pre výskum, vývoj, inovácie a transfer technológií.
Zabezpečené bude aj rozširovanie informácií o problematike transferu technológií vrátane aktívnej
propagácie výsledkov slovenských

organizácií dosiahnutých výskumnovývojovou činnosťou doma i v zahraničí. V neposlednom rade bude
poskytovaná metodická podpora pri
zriaďovaní lokálnych centier transferu technológií pri univerzitách a výskumných inštitúciách. Tieto budú
taktiež podporené pri rozvoji a štandardizácii poskytovaných služieb.
Projekt NITT SK sleduje naplnenie
troch špecifických cieľov prostredníctvom troch hlavných aktivít:
Aktivita 1.1 – Budovanie a prevádzka Centra transferu technológií
pri CVTI SR. Cieľom aktivity je zabezpečiť personálne a prevádzkové
kapacity Centra transferu technológií pri CVTI SR a efektívne poskytovať podporné služby v oblasti transferu technológií výskumno-vývojovým
pracoviskám na celom území SR.
Podpora bude zameraná na ohodnotenie komercializačného potenciálu objavov a technológií, zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva, marketing technológií,
vyhľadávanie partnerov, vyjednávanie licenčných dohôd, zakladanie
spin-off firiem. Podporné služby budú poskytované v kooperácii so špecializovaným pracoviskom pre transfer technológií danej inštitúcie, v prípade, že takéto bude existovať.
V rámci aktivity bude tiež vybudovaný Národný portál pre transfer
technológií a bude sprístupňovaná
odborná literatúra a špecializované
informačné zdroje. Rovnako budú
organizované konferencie, odborné
semináre a partnerské podujatia zamerané na oblasť transferu technológií.

Aktivita 2.1 – Vytvorenie a prevádzka systému služieb v prostredí
informačných a komunikačných
technológií v oblasti podpory výskumu, vývoja a transferu technológií.
Predmetom tejto aktivity je návrh,
vybudovanie a prevádzka systému
spoločných služieb pre vedeckú komunitu v oblasti IKT infraštruktúry.
Systém bude zameraný na riadenie
prístupov k špecifickým vedeckým
bázam dát, integrovaným aplikáciám a ďalším zdrojom a službám
podporujúcim transfer technológií.
Aktivita 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,
a tým prispieť k zefektívneniu transferu technológií a vedeckých poznatkov do praxe. Dôraz sa tiež bude klásť na aktívnu propagáciu vedy
so zameraním na dosiahnuté výskumno-vývojové výsledky.
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 bude 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.

Aktivity sú realizované v rámci projektu spolufinancovaného z ERDF prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj. Názov projektu: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. Kódy ITMS: 26220220095, 26240220043.

Zriaďovanie a rozvoj centier na podporu transferu technológií
Súčasťou budovania
vedomostnej spoločnosti je
orientácia na rozvoj
inovačného potenciálu
s podporou tvorby
a prezentácie nových
poznatkov a ich následný
prenos do podnikovej
praxe.
Trvalo udržateľný ekonomický rast
musí byť založený na najnovších poznatkoch. Kľúčovú rolu zohráva inovačný potenciál univerzít. Na slovenskej akademickej pôde donedávna
takmer
neexistovali
špecializované inštitúcie zamerané
na transfer poznatkov a technológií. Spoločnosť tak prichádza o výsledky výskumu a vývoja, a teda o
možnosť využiť v praxi duševné
vlastníctvo výskumníkov.

Centrum transferu technológií
na UK v Bratislave
Jedným z príspevkov riešenia tejto
situácie je vytvorenie útvaru zameraného na podporu prenosu, zhodnocovania a využívania poznatkov a
technológií z vedeckej a výskumnej
sféry do komerčnej – Centra transferu technológií na najstaršej a najväčšej univerzite na Slovensku, na
Univerzite Komenského v Bratislave
(UK).
Vytvorením Centra transferu technológií na UK (CTT UK) dôjde k reálnemu naplneniu jedného z cieľov
budovania znalostnej spoločnosti.
Vytvorí sa platforma prenosu konkrétnych poznatkov z akademickej
do komerčnej sféry. CTT UK má am-

bíciu poskytovať širokú škálu služieb
v oblasti vyhľadávania, triedenia, riadenia, ako aj zhodnocovania inovačného potenciálu a ochrany výsledkov duševného vlastníctva UK.
Vybudovanie CTT UK vychádza z
aktivít, ktoré napĺňajú stanovené
špecifické ciele projektu. Prvou fázou je vypracovanie podrobných
analýz potrieb a existujúcich modelov centier zaoberajúcich sa podporou zhodnocovania výsledkov vedy,
výskumu a vývoja vo svete. Následne bude navrhnutý model fungovania a riadenia v danej oblasti spolu
s vybudovaním infraštruktúry centra
vrátane procesov súvisiacich s fungovaním centra, ako aj správy a rozšírenia databázy know-how UK. Po
vytvorení štandardného systému
ochrany duševného vlastníctva sa
uskutoční triedenie spomedzi existujúcich projektov na základe možnosti komerčného využitia ich obsahov. Na záver sa zrealizuje pilotné
overenie funkčnosti centra výberom
konkrétneho produktu. CTT UK bude
poskytovať komplexnú škálu služieb
v oblasti manažmentu a zhodnocovania duševného vlastníctva. CTT
UK bude tiež rozvíjať spoluprácu s
regiónom s cieľom vzájomnej podpory činností súvisiacich s transferom technológií.

TRANSFERTECH –
špecializované pracovisko
Dlhodobým zámerom vedenia Slovenskej technickej univerzity (STU) v
Bratislave je priradiť sa k súčasným
renomovaným vedeckovýskumným
inštitúciám prostredníctvom novozriadeného Strediska transferu technológií – TRANSFERTECH.

tov a spolupráce s Univerzitným technologickým inkubátorom STU.
Vzhľadom na limitované znalosti a
skúsenosti v oblasti transferu technológií na Slovensku spolupracuje
stredisko s centrom technologického
transferu Oxfordskej univerzity – ISIS Enterprise Ltd. Lektori spoločnosti
ISIS poskytujú pracovisku konzultačné a poradenské služby.

Centrum komercializácie
poznatkov a ochrany
duševného vlastníctva SAV
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TRANSFERTECH vznikol v roku
2010 vďaka projektu financovaného
z prostriedkov ŠF EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Projekt sa realizuje na pôde Know-how
centra STU. Po skončení projektu bude pracovisko inštitucionalizované do
štruktúry STU, čím sa zabezpečí trvalá udržateľnosť výsledkov projektu.
Poslaním pracoviska TRANSFERTECH je vytvoriť na STU priaznivé
prostredie na prenos výsledkov vedeckovýskumnej činnosti z fakúlt a
ústavov do spoločenskej a hospodárskej praxe s cieľom generovať finančný prínos pre STU a jej výskumníkov, a zároveň prispieť k zlepšeniu imidžu univerzity v povedomí
spoločnosti.

Stredisko má ambíciu stať sa kontaktným bodom pre komerčné spoločnosti, ktoré majú záujem o konzultačnú a expertíznu činnosť STU,
využitie jej laboratórnych kapacít, výskum na zmluvu a prenájom technológií na základe licencií. Aktivity
TRANSFERTECH-u sú zamerané na
mapovanie technológií a poznatkov
z výskumu pracovísk STU, správu
duševného vlastníctva vzniknutého
na univerzite, podporu pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv o dielo
a podporu pri zakladaní spoločností
spin-off. Úlohou pracoviska je tiež vyhľadávanie a sprostredkovanie kontaktov na partnerov z priemyselnej
praxe, propagácia výsledkov výskumu STU a sprostredkovanie kontak-

Slovenská akadémia vied a jej výskumné ústavy disponujú nespochybniteľným potenciálom v oblasti
základného a aplikovaného výskumu. Z toho dôvodu sa ukázalo ako
nevyhnutné zabezpečiť zriadenie
inštitúcie, ktorá bude zastrešovať oblasť manažmentu duševného vlastníctva a aktívne podporovať komercializáciu poznatkov a technológií vytvorených výskumnými inštitúciami
SAV.
V roku 2008 bol preto zriadený
Technologický inštitút SAV (TI SAV),
ktorého primárnym cieľom je poskytovať pre vedecké organizácie SAV
komplexné
služby
súvisiace
s ochranou duševného vlastníctva
a prenosom poznatkov do praxe.
V súčasnosti TI SAV implementu-

je projekt financovaný z prostriedkov ŠF EÚ, ktorého cieľom je vytvorenie Centra komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV (CEKOODUV). Snahou
riešiteľov projektu je vytvoriť stabilný
a kontinuálny systém aktívnej identifikácie vhodných technológií a myšlienok vznikajúcich v prostredí SAV
a poskytovať podporu pri spracovaní dosiahnutých výsledkov výskumníkov do formy vhodnej na získanie
priemyselno-právnej ochrany. Následne je potrebné pripraviť tieto výsledky na proces komercializácie,
zabezpečiť komunikáciu s podnikateľskou sférou vrátane identifikácie
potenciálnych investorov a asistovať
pri transformácii výsledkov do formy
vhodnej na ich prezentáciu pre fázu samotnej komercializácie.
Cieľom projektu CEKOODUV je teda zintenzívnenie spolupráce odborníkov a výskumníkov zo SAV
s komerčnou a verejnou sférou prostredníctvom kancelárie pre transfer technológií.
Hlavným poslaním Technologického inštitútu SAV je pomáhať nielen
vedcom a vedeckým pracoviskám pri
zhodnocovaní výsledkov ich práce,
ale i vede ako takej pri jej uplatnení
v každodennom živote ľudí.

Ďalšími projektmi podporenými z OP Výskum a vývoj, ktoré sa venujú
systémovému riešeniu podpory aplikácie vedeckých poznatkov v praxi, sú
napríklad Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany
duševného vlastníctva Technickej univerzity v Košiciach, Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva
Prešovskej univerzity v Prešove a Zvyšovanie kvality manažmentu Centra
transferu poznatkov do praxe Bratislavskej akademickej spoločnosti, n. o.
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