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Tlačová správa
Zo súťaže na medzinárodný veľtrh inovácií
Vedecká práca nie je len o laboratóriách a študovniach. Výsledky výskumu majú svoje miesto v priemysle či
obchode. Snahu slovenských vedcov o takéto uplatnenie svojej práce ocení jedna zo súťaží.
Centrum vedecko-technických informácií SR aj tento rok ocení originálne technológie, ich pôvodcov, a
tímy ľudí, ktoré im pomáhajú výsledky výskumnej práce preniesť do praxe.
Súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2014 sa môžu zúčastniť vedeckí pracovníci z verejných
výskumných inštitúcií ako univerzity, vysoké školy alebo Slovenská akadémia vied. Výskumníci môžu
nahlasovať svoje výsledky lokálnemu pracovisku zodpovednému za prenos poznatkov vedy a techniky do
praxe. „Ide už o druhý ročník súťaže, v ktorej Centrum transferu technológií pri CVTI SR ocení pracovisko,
ktoré príkladným spôsobom postupuje v procese ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie,“
hovorí Silvester Sališ, z CTT pri CVTI SR ako jeden zo zodpovedných za organizáciu súťaže. „Ocenení tento
rok získajú okrem diplomov možnosť zúčastniť sa a prezentovať svoje výsledky na medzinárodnom veľtrhu
zameranom na inovatívne technológie,“ dopĺňa Sališ.
V minulom roku si odniesli ocenenia profesor Ivan Chodák z kolektívu pôvodcov za technológiu
Biodegradovateľné plasty, doktor František Simančík za svoje dlhoročné aktivity v oblasti prenosu poznatkov
do praxe a Kancelária pre transfer technológií SAV za systematický prístup v procese ochrany duševného
vlastníctva a jeho komercializácie.
Do súťaže sa možno prihlásiť do konca júna 2014. Bližšie informácie o pravidlách a spôsobe ako sa prihlásiť
môžu záujemcovia nájsť na Národnom portáli pre transfer technológií (www.nptt.sk).
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