Centrum vedecko-technických informácií SR
Tlačová správa
Rok 2013 v znamení jubilea
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v roku 2013 oslávilo 75. výročie svojej
existencie, ktorú začalo písať ešte ako Slovenská technická knižnica. Okrem novembrových osláv
a premiérového Dňa otvorených dverí sme počas roka zrealizovali množstvo aktivít smerom k podpore
slovenskej vedy a výskumu, ktorá je pre CVTI SR prioritným cieľom.
Jubileum 75. ročnej existencie inštitúcie bolo dôvodom nielen pre oslavy v kruhu odbornej verejnosti,
ale aj pre zorganizovanie Dňa otvorených dverí určeného pre všetkých tých, ktorí sa o práci v našom
centre chceli dozvedieť viac. Pripravené tematické stoly predstavili jednotlivé aktivity
CVTI SR. Zúčastnení mohli diskutovať s odbornými zamestnancami a dozvedieť sa tak o službách,
ktoré môžu využívať. Podujatie sa konalo po prvýkrát. Reakcie zúčastnených však napovedajú, že
určite nie posledný.
Za úspech roka 2013 považujeme získanie ceny v súťaži Európskej komisie „Európska cena za
inováciu vo verejnej správe.“ V kategórii Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum získal ocenenie
projekt ANTIPLAG na odhaľovanie plagiátov v rámci vysokoškolských záverečných prác.
Tradične boli organizované podujatia s domácou i medzinárodnou účasťou. Tento rok sme sa stali
hostiteľskou krajinou 15. ročníka medzinárodnej konferencie o sivej literatúre. V rámci národného
projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK sa
uskutočnil už tretí ročník konferencie s názvom Konferencia NITT SK 2013 – Transfer technológií
na Slovensku a v zahraničí s účasťou významných zahraničných hostí. Samozrejmosťou bolo
zapojenie sa do Týždňa slovenských knižníc s viacerými sprievodnými podujatiami. Medzi inými
sme zorganizovali aj seminár Slovensko a samostatná technická normalizácia.
Z aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku (NCP VaT) môžeme
spomenúť prípravu už siedmeho ročníka Týždňa vedy a techniky či ocenenie Vedec roka. Nechýbali
ani pravidelné podujatia Veda v Centre a Vedecká cukráreň. Verejnosť mohla navštíviť výstavu
s témou projektov dizajnu uplatnených v praxi, posterovú výstavu Akademie vied ČR predstavujúcu
mentoringový program pre stredoškoláčky so záujmom o vysokoškolské štúdium technického
a prírodovedného smeru či výstavu predstavujúcu kartografa Samuela Mikovíniho.
V rámci implementácie medzinárodného projektu FORT úspešne prebehli dve Inovačné fóra. Ide
o platformu združujúcu inovačných expertov z celého Slovenska, ktorá má podporiť vzájomnú
spoluprácu všetkých zúčastnených strán.
Súčasťou projektu je aj súťaž inovatívnych myšlienok s výhrou vouchera v hodnote 5 000 Eur.
V druhom ročníku slovenskej súťaže zvíťazila myšlienka na monitorovanie frekvencie ľudského
žmurkania. S realizáciou rakúsko – slovenského projektu Smart>Net súviselo podujatie AutoDay 2013,
kde mali účastníci možnosť nadväzovať obchodné kontakty v oblasti technologickej spolupráce
v automobilovom priemysle.
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