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Slovenská technická
univerzita si v tomto
roku pripomína
75. výročie svojho
založenia.

Oficiálna časť osláv prebehla 25. júna,
teda v deň, keď v roku 1937 nadobudol platnosť zákon č. 170 Zb.z.,
ktorým bola v Košiciach zriadená

Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika.
Súčasťou osláv bola akademická slávnosť,
spojená s udelením čestných titulov „Doctor honoris causa“
prof. D. Osherhoffovi a prof. J. Eckertovi.
Program pokračoval tanečným predstavením

FOLKLOVE
v podaní VUS Technik STU
v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.
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STU v Bratislave je hlavným partnerom projektu s názvom Kompetenčné
centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov
a služieb. Uvedený projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Partnermi projektu sú 3 subjekty z verejného sektora,
ako aj 6 súkromných firiem. Projekt sa začal riešiť v septembri 2011, ukončenie
projektu je plánované na december 2014.
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Hlavným cieľom projektu je posilnenie spolupráce vo výskume a vývoji medzi
hospodárskou a akademickou sférou vytvorením kompetenčného centra
orientovaného na inteligentné technológie. V rámci aktivít projektu sa okrem
zriadenia samotného kompetenčného centra a nákupu potrebnej modernej
prístrojovej infraštruktúry pozornosť sústreďuje aj na priemyselný výskum
v oblasti senzorových systémov, riadiacich a robotických systémov a v oblasti
elektronických služieb.

doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Už v predchádzajúcom čísle časopisu sme začali uverejňovať informácie
z dosiahnutých výsledkov riešenia jednotlivých aktivít projektu kompetenčného
centra. Aj v aktuálnom čísle dostal priestor prof. Ing. L. Dedik, DrSc., ktorý
sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou identifikácie a modelovania
biomedicínskych systémov.

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline

V čísle sú ďalej uvedené príspevky z oblasti komerčného využívania výsledkov
výskumu a vývoja na univerzitách a SAV a ani v tomto čísle sme nevynechali
zaujímavosti v oblasti podpory podnikania.

Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
Technická univerzita v Košiciach

V mene redakcie časopisu TRANSFER vyjadrujem presvedčenie, že aj v júnovom
vydaní časopisu si každý z čitateľov nájde zaujímavé a užitočné informácie, ktoré
sa stanú inšpiráciou v jeho práci.
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Autor: prof. Ing. Ladislav Dedik, DrSc.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

WIENER BY MAL
RADOST ALEBO
OD ZÁKLADNÉHO
PO APLIKOVANÝ
VÝSKUM
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Nesporná snaha technikov
prispieť k rozvoju medicíny
v oblasti používania
výpočtovej techniky je
datovaná už nástupom
analógových počítačov. Pre
riešenie systému lineárnych
diferenciálnych rovníc
s konštantnými koeficientami
to bol nádejný nástroj hlavne
po publikovaní základov
farmakokinetiky Dostom
(1947, 1968), ktorý vychádzal
z Ruthefordovho modelu
rozpadu rádioaktívnej látky
(1904) a ním definovaného
polčasu rozpadu. Príchodom
číslicových počítačov sa dodnes
takmer nič nezmenilo
a klasická kompartmentová
analýza svojou jednoduchosťou
až hravosťou výstavby
matematických modelov
sa stala na dlhé desaťročia,
a nezriedka dodnes,
základným nástrojom
výskumu v medicínskej oblasti
napriek obťažnej fyziologickej
interpretovateľnosti
dosiahnutých výsledkov.
Žiaľ, zložité problémy majú
jednoduché nesprávne riešenia.
Až teória dynamických
systémov priniesla novú
koncepciu spracovania meraní
na dynamických systémoch
pomocou matematických
modelov vedúcu od modelu
dát, akými sú klasické
kompartmentové modely,
k modelom systémov
rešpektujúcich ich fyziológiu.

jún 2012

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty
STU v Bratislave je zapojený do činnosti
Kompetenčného centra (KC) ako pokračovanie svojej dlhoročnej vedeckej a pedagogickej práce v oblasti identifikácie
a modelovania biomedicínskych systémov. Už naša prvá CC (Current Contens)
publikácia Mikulecký, M., Dedík, L.: The
adaptive identification and simulation of
the hepatobiliary transport and storage
of intravenously injected indocyanine
green. Acta Hepato-Gastroent., 25, 1978,
203-207 ukázala pomocou adaptívneho
identifikačného modelu na nevhodnosť
klasických kompartmentových modelov
pre detailné štúdium osudu liečiva v organizme ako i ich nevhodnosť pre praktické
použitie napríklad v anesteziológii ako je
uvedené v práci Fisher, D. M.: (Almost)
Everything You Learned About Pharmacokinetics Was (Somewhat) Wrong! , Anesth.
Analg. 1996; 83; 901-903,
Hľadanie optimálnej modelovej štruktúry a metód odhadu jej parametrov
boli predmetom riešenia výskumných
úloh VEGA, COST a 6.RP EÚ, ktoré boli
väčšinou zamerané na redukciu pokusov
na zvieratách pri vývoji nových liečiv za
pomoci biosimulácie. V rámci projektu
APVV boli školené dve doktorandky,
z ktorých Ing. Jana Chrenová PhD. získala
Cenu rektora STU a Mgr. Zuzana Rausová
PhD. Cenu dekana SjF STU v roku 2011
za dizertačné práce s témou biosimulácia.
Obidve sú zamestnané v KC ako i traja
inžinieri pred odovzdaním dizertačnej
práce. Náš kolektív dopĺňa jedna doktorandka ktorá využíva podporu KC pri
riešení svojej témy dizertačnej práce. Organizačným vedúcim kolektívu je vedúci
ÚAMAI SjF STU prof. Ing. Gabriel Hulkó,
DrSc.
Našim hlavným pracovným nástrojom je
soft vérový produkt CTDB (Clinical Trials
Data Base), ktorého jadro tvorí metóda
Monte Carlo pre bodový odhad parametrov modelu pre nulový i negatívny počet
stupňov voľnosti parametrov modelu z oblasti regresných lineárnych i nelineárnych
modelov merania ako i modelov v tvare
systému komunálnych diferenciálnych rovníc s časovým oneskorením, Obr.1, resp.

Obr.2 - Fyziologická schéma systému SIMO

Obr.1 - Prietokový typ kompartmentu

modelov typu prenosovej funkcie systému.
Špeciálnym nástrojom je Levyho jedno-kroková metóda kvalifi kovaného počiatočného odhadu parametrov prenosovej
funkcie typu podielu obecných polynómov
v komplexnej oblasti. Merané frekvenčné
charakteristiky je možné identifi kovať
priamo, merané vstupno – výstupné funkcie sú transformované do frekvenčnej oblasti numericky. Pre odhad štandardných
neistôt A je implementovaná Gaussova
metóda v rámci gradientovej optimalizačnej metódy typu Gauss – Newton. Doteraz
bolo publikovaných v CC časopisoch viac
ako 40 vedeckých prác a jedna monografia, pri tvorbe ktorých bol CTDB použitý.
Široké spektrum riešených úloh zahŕňa
napríklad identifi káciu dynamického
správania Kaplanovej turbíny v Gabčíkove,
elektromechanického servomechanizmu
vyvinutého na SjF až po identifi káciu,
optimálne dávkovanie a rekonštrukciu
pre optimálne individuálne dávkovanie
Faktora VIII hemofi lickým pacientom pred
a počas chirurgických zákrokov.

ÚLOHY PRE RIEŠENIE
V RÁMCI KC
Nadväznosť nami doteraz riešených
tém základného výskumu, zameraných
predovšetkým na závažné ochorenia,
ako diabetes melitus, spoločenské
a zdravotné ohrozenia alkoholizmom
a stresom ako i modelovanie osudu a účinku
per-orálne a intravenózne podávaných
liečiv, na plánované úlohy pre riešenie
v rámci KC je nevyhnutná z pohľadu
maximálnej efektívnosti a produktivity
riešiteľského kolektívu. Dôkazom toho
je naša prvá práca vypracovaná v rámci
KC: Z. Rausova, Jana Chrenova, Pirjo
Nuutila, Patricia Iozzo, Ladislav Dedik.
System approach to modeling of liver glucose
metabolism with physiologically interpreted
model parameters outgoing from [18F]
FDG concentrations measured by PET.
Comput. Methods Programs Biomed. (2012),
doi:10.1016/j.cmpb.2012.03.005 ktorá bola
publikovaná v roku 2012 v zahraničnom
časopise CC, Obr.2 a 3. Práca vznikla vďaka

Obr.3 - Výsledky identifi kácie systému SIMO
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Obr.4 - Antihypertenzné liečivá, vzťah PK/PD

medzinárodnej spolupráci s pracovískami
PET Centre, University of Turku, Finsko
a Institute of Clinical Physiology, National
Research Council (CNR), Pisa, Italia.
Zahraničné pracoviská poskytli súbory
dát namerané progresívnou metódou PET
(Positron Emision Tomography) a náš tým
vykonal odhad parametrov modelu typu
SIMO (Single Input Multiple Output). Táto
práca nadväzuje na naše predošlé práce
zaoberajúce sa orálnym podaním glukózy
v rámci testu OGTT (Oral Glucose Tolerant
Test) a intravenózným podaním glukózy
s častým odberom vzoriek FSIVGTT
(Frequently Sampling Intravenose Glucose
Tolerance Test). Našou ďalšou plánovanou
aktivitou v tejto oblasti je modelovanie testu
typu clamp, ktorý predpokladá súčasné
podanie glukózy a inzulínu. Uvedené testy
slúžia k zisteniu aktuálneho stavu pacientov
s podozrením na diagnózu diabetes melitus.
Náš prínos je vo fyziologickej interpretácii
objektívne odhadnuteľných parametrov
matematických modelov z nameraných
koncentračných profilov.
Druhou oblasťou nášho dlhoročného
záujmu je farmakokinetika (PK-Pharmacokinetics) ako veda o osude liečiva
v organizme po rôznych spôsoboch podania. V tejto oblasti sme publikovali práce
o vplyve cirkulačného systému, enterohepatálnej cirkulácie a gastrického vyprázdňovania na nameraný koncentračný
profil liečiva. Plánovanou úlohou v tejto
oblasti je analýza účinku antihypertenzných liečiv (PD – Pharmakodynamics)
a vzájomného vzťahu koncentrácie liečiva
a meraného poklesu tlaku krvi ako účinku
liečiva tj PK/PD, Obr.4.
Treťou oblasťou je analýza koncentračného profilu alkoholu po jednorázovom
podaní zdravým dobrovoľníkom v rôznych dávkach. Práca je odoslaná na publikovanie a kvantifikuje vplyv gastrického
vyprázdňovania a cirkulačného systému
na metabolizmus alkoholu, Obr.5 a 6
a prezentuje závislosť strednej doby
pobytu a zosilnenia systému metabolizmu
alkoholu v závislosti na podanej dávke.

Obr.5 - Štruktúra systému metabolizmu alkoholu

Obr.6 - Koncentračné profi ly alkoholu
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Štvrtou oblasťou nášho aktuálneho
záujmu je stres. Na základe zistenia
WHO (World Health Organization)
stres je zdravotníckym problémom
číslo 1 v USA a vyspelých štátoch EU.
Skutočnosť, že stres nás každodenne
ovplyvňuje ako následok pôsobenia
stresorov rôznych intenzít, navodzuje
otázku kvantifikácie týchto intenzít.
V laboratórnych podmienkach môžeme
jednotlivé stresory presne definovať
ako v čase sériovo pôsobiace a ovplyvňujúce merateľné fyziologické veličiny,
ako sú tlak krvi alebo frekvencia srdca.
Na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV vypracovali na základe Schellongovho ortostatického testu trojstupňový
záťažový test s cieľom štúdia jeho vplyvu
na zdravých dobrovoľníkov a dobrovoľníkov s neliečenou hypertenziou. Vo fáze
ukončenej pilotnej štúdie boli namerané
dáta spracované v rámci písomnej práce
k dizertačnej skúške doktorandky Ing.
Edity Hlaváčovej ktorá zistila, že jeden
zo stresorov generuje autoregulačný
proces, Obr. 7, ktorý podstatne znižuje
prejavy daného stresora. Norbert Wiener
je považovaný za autora kybernetiky,
(slovo pochádza z gréckeho κυβερνήτης
– kybernetes vo význame kormideľník,

kormidlo, riadaici, vlada, vládnúci)
vďaka jeho útlej knihe Cybernetics or the
Control and Communication in the Animal and the Machine vydanej v roku 1948
a určite by mal z tohto zistenia radosť.
Výsledky spracovania pilotnej štúdie boli
ako publikácia zaslané do slovenského
odborného časopisu a po úprave časovej schémy merania budeme v testovaní
a vyhodnocovaní meraní pokračovať. Pre
aplikovaný výskum v tejto oblasti vidíme
najväčší potenciál, pretože laboratórne
môžeme rôzne stresory typu mentálneho, fyzického alebo chemického rôzne
kombinovať tak, aby sme zistili reakcie
jednotlivca na stresory pôsobiace v budúcom zamestnaní a podľa toho usmerniť
výber jeho povolania predovšetkým pre
rizikové pracoviská ako sú operátori jadrovej energetiky, letci a leteckí dispečeri,
hasiči, záchranári, armáda a podobne.
Inou aplikačnou oblasťou je vyhodnotenie účinku antistresových kurzov
ktoré na Slovensku vykonávajú desiatky
firiem pre špičkových manažerov bánk,
poisťovní a vládnych i mimovládnych
organizácií.
Ako ukázali naše skúsenosti, ak definujeme šťastie ako náhodu ktorá zastihla
pripraveného, potom pokusy o transfer
výsledkov základného výskumu cez
aplikovaný výskum do praxe sú plytvaním energiou a časom a teda totálnym
nešťastím, ak nenájdeme pripraveného
partnera. Z tohto pohľadu je i práca
Dedík, L., Ďurišová, M., Bátorová, A.:
Weighting function used for adjustment
of multiple-bolus drug dosing, Meth.
Find. Exper. Clin. Pharmacol., 22, 2000,
543-549 aplikačným neúspechom pre
nevyhovujúcu prístrojovú vybavenosť
klinického slovenského pracoviska,
s ktorým sme metódu kontinuálneho dávkovania Faktora VIII vyvinuli
a publikovali, napriek vyčíslenej úspore
Faktora VIII 100000 Kčs v roku 2000
na jednu operáciu hemofilickému pacientovi. Iným druhom nepripravenosti
partnera základného a aplikačného
výskumu je jeho nedostatočná teoretická
orientácia v problematike. Okrem priameho kontaktu medzi ľuďmi zo základného výskumu a praxe sú k dispozícii
databázy publikácií typu SCOPUS, WOS
(Web of Sciences), CCC (Current Contents Connect) a iné, s odborným zameraním na predmetnú oblasť s ponukou
najnovších a najrýchlejšie dostupných
informácií minimálne vo forme abstraktov, ktoré sú však väčšinou zdarma prístupné iba akademickej obci. Odpoveď
na otázku ako vytvoriť na univerzitách
podmienky na transfer technológií a poznatkov do praxe, ako o tom píše v rovnomennom článku Ing. Denisa Brighton
v marcovom čísle časopisu Transfer
2012, je naviac sťažená málo početným
obyvateľstvom Slovenska, na rozdiel od
ľudnatých a ekonomicky silných štátov
akými sú USA, Veľ ká Británia alebo Nemecko, na skúsenosti ktorých sa autorka
odvoláva. Ak by sme na Slovensku chceli

Obr.7 - Autoregulácia stresu pri záťažovom teste

pokryť všetky oblasti širokého spektra všetkých vedeckých disciplín a vo
všetkých by mali byť naši vysokoškolskí
pedagógovia a pracovníci SAV na svetovej úrovni, musel by každý z nich
suplovať činnosť viac ako desiatich výskumníkov zo skôr uvedených ľudnatých
krajín. Často to tak i je a niekedy sa táto
činnosť a odbornosť iba predstiera. Tlak
na nesprávnom mieste, s cieľom zvýšenia kvality výskumu, vyvolal nežiadúci
nárast počtu predstieračov a nie nárast
vedeckej aktivity.

Ako most medzi výskumníkmi z technickej
a medicínskej oblasti plánujeme na stránke
www.stuscientific.sk sprístupniť 30 minútovú
animovanú anglickú audio prezentáciu
vysvetľujúcu základné princípy, metódy
a prezentácie výsledkov systémového
prístupu k spracovaniu meraní na živých
organizmoch.

Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP
Výskum a vývoj pre projekt: Kompetenčné centrum
inteligentných technológií pre elektronizáciu
a informatizáciu systémov a služieb, ITMS:
26240220072 spolufi nancovaný zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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ÚLOHA SMERNÍC
V PROCESE
KOMERCIALIZÁCIE
TECHNOLÓGIÍ
A POZNATKOV
NA UNIVERZITÁCH

Autor: Ing. Denisa Brighton
doktorandka Ústavu manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spolupráca univerzít a vedecko-výskumných
pracovísk s komerčným sektorom je súčasťou
života mnohých pokrokových inštitúcií.
Väčšina sa snaží vytvoriť si vhodný model
spolupráce tak, aby maximalizovala osoh
z duševného vlastníctva, ktorý vytvoria
jej vedci. Možnosť spolupracovať
s praxou sa stala motivujúcim faktorom
na pritiahnutie a udržanie si vynikajúcich
vysoko-kvalifikovaných odborníkov
a na zlepšenie/modernizáciu
vedecko-výskumnej infraštruktúry.
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Univerzity a vedecko-výskumné inštitúcie
môžu ponúkať, príp. vytvárať na komerčné
využitie svoje duševné vlastníctvo v rámci
inovačných sietí, s ktorými môžu spolupracovať zainteresované malé a stredné podniky (MSP) na miestnej, regionálnej, národnej
alebo dokonca na medzinárodnej úrovni.
Komercializácia duševného vlastníctva
môže priniesť inštitúciám, ktoré ho vlastnia
významné príjmy, najmä prostredníctvom:
• honorárov/poplatkov z predaných licencií
plynúcich z inovácií a objavov;
• poskytovania konzultácií;
• zmluvného výskumu;
• sponzorovaného výskumu;
• spin-off firiem (spoločností, v ktorých
univerzita vlastní podiel).
V procese komercializácie môže byť zainteresovaných viacero skupín. WIPO (World
Intellectual Property Organisation) rozoznáva nasledovných dvanásť skupín:
• univerzita/vedecko-výskumná inštitúcia;
• výskumník/vynálezcovia
• ďalší pomocní výskumníci/oddelenie;
• pomocní asistenti;
• študenti;
• výskumníci na stáži;
• hosťujúci výskumníci;
• sponzori;
• zamestnanci pracoviska pre transfer poznatkov a technológií do praxe;
• patentová agentúra;
• vláda;
• verejnosť.
Každá z uvedených skupín môže do procesu
komercializácie v istom štádiu prispieť
a na základe toho si vytvoriť očakávania
a záujem o výsledky. Záujmy a očakávania
sa však môžu líšiť, dokonca sa môžu dostať
do vzájomného konfliktu, a preto je nutné
hneď na začiatku ich zaregistrovať a potvrdiť jednotlivým stranám podiel na výslednej
hodnote. Na zavedenie systému ochrany
a komercializácie duševného vlastníctva
a na predchádzanie konfliktom slúži univerzitná smernica na ochranu duševného
vlastníctva, ktorá zároveň odráža jej celkovú stratégiu a ciele vo vzdelávaní, výskume
a rozširovaní poznatkov.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
A VÝZNAM SMERNICE
Duševné vlastníctvo je v najširšom slova
zmysle chápané ako výsledok duševnej
tvorivej činnosti ľudí, ide o produkt
intelektu (nehmotný statok), ktorý môže mať
obchodnú hodnotu a teda sa stať predmetom obchodných vzťahov. Práva duševného
vlastníctva sa podľa slovenskej legislatívy
harmonizovanej s príslušnou legislatívou EÚ
delia do dvoch hlavných kategórií:
• priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam;
• autorské práva, práva príbuzné autorskému právu a práva súvisiace s autorským
právom.
Priemyselné práva možno rozdeliť na:
a) Priemyselné práva na výsledky tvorivej
duševnej činnosti:
• patentové právo (právo vynálezov);
• právo (priemyselných) dizajnov;

• právo úžitkových vzorov;
• právo topografií polovodičových výrobkov;
• právo nových odrôd rastlín a nových
plemien zvierat.
b) Priemyselné práva na označenie
• známkové právo (právo ochranných
známok);
• právo označení pôvodu výrobkov zemepisných označení výrobkov;
• právo obchodných mien.
Práva obdobné priemyselným právam
delíme na:
• zlepšovateľské právo (právo zlepšovacích návrhov);
• právo nových spôsobov prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám;
• právo know-how;
• právo loga;
• právo doménových mien;
• právo na ochranu názvu a dobrej povesti právnickej osoby.
Medzi práva súvisiace s právom duševného vlastníctva patria:
• právo obchodného tajomstva;
• právo nekalej súťaže;
• mediálne právo.

skutočnosti bez odkladu písomne upovedomiť a zároveň mu odovzdať všetky podklady
potrebné na posúdenie vynálezu.
Podľa autorského zákona môže zamestnávateľ vykonávať majetkové práva autora diela
vytvoreného zamestnancom počas výkonu
zamestnania a ako výsledok plnenia úloh,
ktoré zamestnancovi zadal. Zamestnávateľ
môže rozhodovať o použití diela a nie je
povinný sa s autorom o odmenu deliť, avšak
potrebuje súhlas autora na to, aby mohol
právo výkonu majetkových práv autora
postúpiť tretej osobe. Podľa patentového
zákona má pôvodca, voči ktorému sa uplatnilo právo na riešenie, vo vzťahu k zamestnávateľovi právo na primeranú odmenu.
Na určenie výšky odmeny je rozhodujúci
technický a hospodársky význam vynálezu
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Autorské práva a práva súvisiace
s autorským právom sa delia na:
• právo vydavateľa nezverejneného diela;
• práva súvisiace s právom autorským
zahrnujú: práva výkonných umelcov,
právo zvukového a zvukovo-obrazového
záznamu, právo rozhlasových a televíznych vysielateľov na ich programy;
• právo zhotoviteľa databázy.

a prínos dosiahnutý jeho využitím či uplatnením (prihliada sa na materiálny podiel
zamestnávateľa na vytvorení vynálezu,
ako aj na rozsah a obsah pracovných úloh
pôvodcu). Mnohé univerzity si nenárokujú
práva na odborné články, publikácie a učebné materiály.

Autorské práva sa dotýkajú takmer všetkých častí akademickej práce – vyučovacie
materiály, výsledky výskumu zamestnancov a študentov. Majetkové práva
trvajú počas autorovho života a 70 rokov
po jeho smrti. Okrem registrovaných
práv duševného vlastníctva tzv. „hard IP“
(Intellectual property, znamená duševné
vlastníctvo) je však nutné brať do úvahy
akúkoľvek formu špecifických vedomostí/
know-how tzv. „soft IP“, ktoré pokrýva autorský zákon. Prieskumy dokazujú, že soft
IP prináša univerzitám viacnásobne vyššie
príjmy ako hard IP. Väčšina etablovaných
univerzít podporuje škálu aktivít, aj keď
sa vo svojej stratégii zvyknú zamerať buď
viac na registrované alebo neregistrované práva duševného vlastníctva a podľa
toho alokujú interné zdroje. Univerzita by
sa mala rozhodnúť, aký typ priemyselného
vlastníctva do svojej smernice na ochranu
duševného vlastníctva zahrnie a vysvetliť podmienky, za ktorých nebude určité
duševné vlastníctvo podliehať pravidlám
smernice (v súlade s patentovým a autorským zákonom).

Fakulty a vedci sa rozhodujú či budú ochraňovať svoje duševné vlastníctvo na základe
toho, čo im to prinesie, ale pritom vnímajú
podmienky realizácie ochrany duševného
vlastníctva v prostredí, v ktorom fungujú
a berú do úvahy aj možnú finančnú odmenu. Dobré podmienky transferu poznatkov alebo technológií znamenajú mať
na univerzite systém, ktorý tvoria smernice a procesy harmonizujúce s jej hlavným
poslaním. Smernice by mali zabezpečiť:
• rovnováhu medzi aktivitami spojenými
s komercializáciou a primárnymi činnosťami;
• možnosť realizácie rôznych typov transferu poznatkov do praxe (konzultácie,
zmluva o dielo, patent, založenie spoločnosti typu spin-off atď.);
• ochranu akademickej slobody (množstvo duševného vlastníctva vytvoreného
na univerzitách má význam pre ďalšie
vyučovacie a výskumné aktivity);
• pozitívny dopad na ekonomiku;
• spôsob a pomer, akým sa príjem z komercializácie bude rozdeľovať.

Ustanovenia v patentovom a autorskom zákone udeľujú práva duševného vlastníctva,
ktoré vzniklo pri plnení povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu zamestnávateľovi. Pôvodca
(fyzická osoba, ktorá je zamestnancom
univerzity a ktorá sa podieľala na vytvorení
vynálezu) je povinný zamestnávateľa o tejto

Podstatné je, aby smernice boli súčasťou
dlhodobej stratégie rozvoja univerzity a boli
jasne vysvetlené a komunikované na všetkých úrovniach v rámci univerzity i mimo
nej. Úlohou smerníc je tiež minimalizovať
možný konflikt medzi jednotlivými stranami. Pre zamestnancov a študentov musia
byť nastavené pravidlá:
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• spôsobu oznamovania nových objavov,
ktoré by mohli byť predmetom obchodného záujmu;
• spôsobu zaznamenávania výskumných
výsledkov;
• spôsobu rokovania s tretími stranami;
• týkajúce sa podmienok odmeňovania
a poskytovania stimulov;
• riešenia konfliktov.
Typické smernice používané na univerzitách so zavedeným systémom komercializácie duševného vlastníctva zahrnujú tieto
súčasti:
• duševné vlastníctvo zamestnancov;
• upravené pracovné zmluvy;
• duševné vlastníctvo študentov;
• konflikt záujmov pri delení príjmov/výhod;
• etické hľadisko komercializácie;
• všeobecný úvod k otázkam komercializácie duševného vlastníctva a komunikácia;
• sledovanie úspešnosti;
Prílohou smernice by mali byť dotazníky,
pomocou ktorých sa zisťujú podrobnosti
o vytvorenom predmete priemyselného
vlastníctva (technickom riešení). Na základe informácií z dotazníkov a ďalšieho
prieskumu kancelária transferu technológií
a poznatkov do praxe (Technology Transfer Office, ďalej len TTO) rozhodne, či
univerzita investuje prostriedky do ochrany
predmetného duševného vlastníctva alebo
neuplatní svoje právo (platný Patentový
zákon ustanovuje na to zamestnávateľovi lehotu tri mesiace od upovedomenia).
Ak ho neuplatní, prechádza toto právo späť
na pôvodcu. Zamestnávateľ, ako aj pôvodca
sú v tejto lehote povinní zachovávať o vynáleze mlčanlivosť voči tretím osobám.

ÚLOHA TTO PRI ZAVÁDZANÍ
SMERNICE
Zavádzanie smernice na ochranu duševného vlastníctva a komercializáciu duševného
vlastníctva univerzity by mala realizovať
profesionálna TTO. TTO môže byť súčasťou
univerzity (oddelenie) alebo fungovať
ako samostatná právnická osoba (dcérska
spoločnosť univerzity). Obe formy majú
svoje výhody a nevýhody, ale samostatná
obchodná spoločnosť pri univerzite riadená
na komerčnej báze má lepšiu pozíciu pri
komunikácii s externými partnermi. Tiež
má lepšie predpoklady byť nestrannou
a objektívne riešiť konflikty, ktoré môžu
vzniknúť v procese komercializácie. TTO by
mala zabezpečovať ohodnotenie duševného
vlastníctva, právne, obchodné technické
a finančné poradenstvo a služby.
TTO bežne spravuje duševné vlastníctvo
univerzity, dohliada na jeho bezpečnosť
a na dodržiavanie pravidiel smernice.
Úlohou TTO je aj posudzovať a odporúčať najefektívnejšiu ochranu duševného
vlastníctva, zabezpečovať plnenie zmluvných podmienok využívania univerzitného
duševného vlastníctva a riešenie konfliktov.
TTO pritom väčšinou spolupracuje s ďalšími oddeleniami univerzity a odporúča sa,
aby si univerzity vytvorili aj nezávislú Odbornú radu pre duševné vlastníctvo, ktorá
pomáha TTO v procese komercializácie. Jej
členmi nemusia byť iba zástupcovia univer-
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zity, môžu nimi byť aj externí odborníci.
Funkcie Odbornej rady sú:
• podporovať TTO pri rozhodovaní, či
ponúkané duševné vlastníctvo má význam
ochraňovať;
• dohliadať, aby sa zvolil optimálny spôsob
ochrany duševného vlastníctva, t.j. aby
univerzita vynakladala prostriedky iba
na ochranu predmetov duševného vlastníctva podložených dobrým obchodným
modelom (ich podnikateľský plán bol
schválený vybranými odborníkmi);
• zaisťovať konzistentnosť v práci TTO.
Ak chce univerzita uspieť so zavádzaním
smernice na ochranu práv duševného vlastníctva a komercializáciu, mala by poskytnúť
zamestnancom a študentom školenia a vysvetliť prospešnosť zavádzaných procesov.
Väčšina univerzít si prostredníctvom smernice vyhradí právo pozdržať publikovanie
na určitú dobu (4 až 6 mesiacov). Smernica
môže obmedziť aj iné aktivity (napr. prednášku na odbornej konferencii), ak hrozí,
že by mohlo dôjsť k strate práv na patent či
inú formu ochrany.
Licenčné zmluvy a vytváranie spoločností
typu spin-off by mali tvoriť samostatnú časť
smernice. Udeľovanie výhradných licencií
je vždy nutné zvážiť, pretože môže zabrániť univerzite pokračovať v predmetnom
výskume. Vzťahy zamestnancov univerzity
k spoločnostiam typu spin-off musia byť jasne stanovené z krátkodobého aj dlhodobého
hľadiska. Je žiaduce, aby univerzita alebo jej
TTO pravidelne interne aj externe propagovali svoje know-how a portfólio chráneného
duševného vlastníctva, a tak podporili jeho
využitie.
Jedna časť smernice by sa mala zamerať
na zmluvný výskum a poskytovanie informácií, aby sa záujmy všetkých spolupracujúcich strán včas ozrejmili a dohodlo
sa delenie príjmov vo vzťahu k licenčným
zmluvám či vytvoreným spin-off spoločnostiam. Smernica by sa mala týkať tak zamestnancov a študentov, ako aj ľudí čo pôsobia
na univerzite krátkodobo na základe
zmluvy a zaviesť pravidlá pre dodržiavanie
mlčanlivosti a určovania vlastníckych ná-

rokov. Podľa § 51 Autorského zákona môže
univerzita uzatvoriť s autorom licenčnú
zmluvu o použití školského diela za zvyčajných podmienok. Ak autor bez závažného
dôvodu odmieta licenčnú zmluvu uzatvoriť,
môže sa univerzita domáhať, aby obsah tejto
zmluvy určil súd.
Smernica by mala zahrnovať aj prípady,
keď je projekt externe dotovaný z verejných alebo súkromných zdrojov a pracujú
na ňom aj študenti. Skúsenosti z britských
univerzít potvrdzujú, že najjednoduchšie
je prideľovať príjmy z komercializácie
študentom rovnakým spôsobom ako zamestnancom. Je zložité smernicou pokryť
všetky eventuality, ale odporúča sa, aby
boli pracovné zmluvy zamestnancov
prepojené so všetkými smernicami a aby
študenti tiež podpísali, že boli s nimi oboznámení. Univerzita musí prihliadať na to,
že niektorí výskumní pracovníci a študenti
(napr. doktorandi) potrebujú publikovať
svoje diela.
Smernice by mali jasne určovať, ako môžu
študenti využívať svoje duševné vlastníctvo a akú podporu im univerzita pritom
poskytne (vrátane zakladania firmy). Mali
by prihliadať na záujmy študentov, ktorí
si za svoje štúdium platia, ale zároveň im
umožniť prispieť k rozvoju ekonomiky či
spoločnosti. Je bežné, že univerzity, ktoré
sa iniciatívne angažujú v podnikateľských
aktivitách, zakotvili do študijných plánov
aj vzdelávanie v oblasti ochrany duševného
vlastníctva a spôsobov jeho komerčného
využitia.
Univerzity by mali zvážiť možnosti vzniku
konfl iktov a pri tvorbe smerníc im venovať
maximálnu pozornosť. Súčasťou systému na ochranu duševného vlastníctva
sú preto už spomenuté dotazníky, kde sú
vynálezcovia povinní uviesť svoj podiel
na tvorbe vynálezu, zdroje fi nancovania,
či zverejňovali informácie o vynáleze,
kto sa procesu vývoja vynálezu zúčastnil
atď. Ak sa TTO rozhodne investovať do
ochrany duševného vlastníctva, musí
zabezpečiť právny audit a audit možných
nárokov (due diligence) na vzniknuté
duševné vlastníctvo.

Súčasťou práce TTO je aj riešenie prípadov,
keď záujmy investora môžu mať nepriaznivý
vplyv na povesť univerzity alebo keď napríklad univerzitný výskumník vlastní podiely
v spin-off spoločnosti a zároveň má zodpovednosť za zmluvnú spoluprácu s firmami.
Konflikty a problémy môžu vzniknúť aj pri
spoluvlastníctve duševného vlastníctva
na patentovej prihláške, predovšetkým keď
spoluvlastníkom je zahraničná organizácia
s odlišnou legislatívou a kultúrou.

KTO MÁ PRÁVO VYUŽÍVAŤ
DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Ak sa univerzita podieľa na projekte a využíva pritom duševné vlastníctvo, na ktoré
majú majetkové právo iní (background
IP), musí si pri tvorbe nového duševného
vlastníctva (foreground IP) zabezpečiť, aby
nedošlo k neoprávnenému použitiu chráneného duševného vlastníctva. Novovytvorené
duševné vlastníctvo môže byť natoľko poprepájané s pôvodným, že nie je možné ich
úplne oddeliť a osobitne na nich pracovať. Je
preto dôležité hneď na začiatku overiť, aké
pôvodné, ochránené duševné vlastníctvo
bude nový projekt využívať a kto vlastní
aké práva. Jednou z možností ako vyriešiť
tento problém je spolupracovať s vlastníkmi
pôvodného duševného vlastníctva a spolupodieľať sa na novom projekte tak, že dve
alebo viacero strán vlastní práva na novovytvárané duševné vlastníctvo. Každý
prípad spolupráce si však vyžaduje osobitnú
pozornosť.
Podľa slovenskej legislatívy má každý spolumajiteľ patentu právo využívať vynález,
ktorý je predmetom patentu k ďalšej práci
bez toho, aby k tomu potreboval súhlas
od ostatných spoluvlastníkov. Ich súhlas
potrebuje v prípade poskytnutia práva
využívania vynálezu tretej osobe (napr. udeľovanie licencie, udeľovanie podielu patentu
alebo zriadenie záložného práva k patentu),
ak sa spolumajitelia nedohodli inak. Podobné podmienky platia aj pre dizajny. Súhlas
je potrebný v prípade udeľovania licencie,
prideľovania podielu u registrovaného dizajnu alebo ochrannej známky. Ak je duševné
vlastníctvo chránené autorským právom,
musí každý spoluautor získať súhlas ostatných spoluautorov na to, aby mohol urobiť
čokoľvek, čo súvisí s využívaním autorských
práv.

ROZDEĽOVANIE PRÍJMOV
TTO si zvyčajne ponecháva všetky príjmy
získané predajom duševného vlastníctva
dovtedy, kým neuhradí všetky výdavky
súvisiace s ochranou a využitím priemyselného vlastníctva či autorských práv.
Výdavky zahrnujú napr. poplatky za
registrovanie patentov, úžitkových vzorov,
autorských práv a udržiavacie poplatky
týkajúce sa licenčných zmlúv a iných foriem
komercializácie. Medzi výdavky sa započítavajú aj právne poplatky a poplatky tretím
stranám s nárokmi na podiel duševného
vlastníctva. Po uhradení všetkých výdavkov
TTO rozdelí čistý príjem medzi univerzitu
a pôvodcov vynálezu či autorov diela.
Niektoré univerzity majú jednotný systém
rozdeľovania príjmov (percentuálne rozdelenie podľa jednotlivých skupín) a pri týchto
pôvodcovia získajú približne 20 – 30 %
čistých príjmov. Iné využívajú variabilnú

schému, kde pri celkových stúpajúcich príjmoch percentuálny podiel vynálezcu klesá
v prospech univerzity. Pokiaľ sa na vytvorení vynálezu alebo riešenia podieľali viacerí
pôvodcovia, príjem si rozdelia rovnakým
dielom, pokiaľ sa predtým zmluvne nedohodli inak.

PRÍKLADY SMERNÍC
Pre účel tohto článku boli porovnané
smernice nasledovných univerzít: University of Oxford, Cambridge University,
Bournemouth University, Masarykova
univerzita v Brne, Vysoké učení technické
v Brne a Slovenská technická univerzita.
Všetky univerzity majú smernice týkajúce
sa priemyselného vlastníctva sformulované tak, že nenútia pôvodcu ochraňovať
a komercializovať duševné vlastníctvo.
Na druhej strane zdôrazňujú, že duševné
vlastníctvo vytvorené na pôde univerzity
alebo využitím zdrojov univerzity patrí
univerzite, ktorá má prednostné právo
sa rozhodnúť, či ho ďalej využije alebo
vráti pôvodcovi. Britské univerzity majú
stanovy v smernici previazané s pracovnými zmluvami. Niektoré univerzity si nevytvárajú automaticky nárok na duševné
vlastníctvo študentov, ktoré vzniklo počas
ich štúdia a výskumu. Vyhradzujú si však
právo požiadať ich, aby pri účasti na niektorých projektoch podpísali dohodu,
ktorou prenesú práva na duševné vlastníctvo univerzite. Iné univerzity ako napr.
University of Oxford si vytvárajú nárok
aj na duševné vlastníctvo študentov.
Univerzity si robia nárok na autorské práva
na práce vytvorené pomocou hardvéru
a soft véru, ktorý vlastnia. Týka sa to napr.
počítačových programov, databáz, správ,
posudkov atď. vytvorených zamestnancami. Ani jedna z univerzít si nevytvára
nárok na autorské práva v dielach zamestnancov (vrátane učebných pomôcok) a študentov. Univerzita berie na seba akúkoľvek
zodpovednosť za škody, ktoré by mohli
vzniknúť pri komercializácii duševného
vlastníctva svojich výskumníkov. University of Oxford tiež ponúka zamestnancom
služby týkajúce sa poskytovania konzultácií externým organizáciám napr. dojednanie podmienok a uzatvorenie zmluvy

s klientom a projektový manažment.
Rozdiel medzi českými, slovenskou
a britskými smernicami je hlavne v tom,
že rozhodnutia o komercializácii na britských univerzitách neprebiehajú na úrovni
rektora a prorektorov, ale na úrovni TTO.
Riadenie komercializácie na úrovni TTO
(v spolupráci s Odbornou radou a fakultami) umožňuje väčšiu flexibilitu a rýchlejšie
rozhodovanie. České a slovenská smernica
neuvádzajú informácie o univerzitných
fondoch, do ktorých sa časť príjmov odvádza a ako sú tieto využívané vo vzťahu
k ďalším projektom komercializácie.

ZÁVER
Univerzity sa v mnohých krajinách stali
hybnou silou vývoja nových technológií vďaka predaju licencií, iných foriem
transferu technológií a poznatkov a tým,
že sa zapájajú do ekonomického rozvoja
svojho regiónu. Prestíž univerzít, ktoré
sa zaoberajú výskumom je tak už určovaná
nielen kvalitou ich akademickej odbornosti,
ale aj kvalitou a množstvom aplikovaného
výskumu. Ich spolupráca s externými záujemcami o svoje duševné vlastníctvo si však
vyžadovala najprv zaviesť v tejto oblasti jednoznačné pravidlá hry a podporné systémy,
aby predišli interným konfliktom a súdnym
sporom.
Slovenské univerzity majú veľmi málo
patentov. Univerzity majú nedostatok prostriedkov na ochranu duševného vlastníctva,
na výskum a vývoj celkovo a tiež na zaplatenie kvalitných odborníkov schopných
produkovať vynálezy. Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR nedoceňuje
spoluprácu s praxou a dôležitosť patentov
pri akreditáciách a pri hodnotení jednotlivých vedcov. Ministerstvo hospodárstva
SR a Ministerstvo financií SR nedoceňujú
a zanedbávajú podporu proinovačného
prostredia pre spoluprácu malých a stredných podnikov s výskumnou a akademickou sférou, napr. na implementáciu schémy
inovačných šekov (voučerov) plánovanú
v Inovačnej stratégii SR na roky 2007-2013
už niekoľko rokov nenachádzajú finančné
prostriedky, a pre univerzity nie je jednoduché nájsť si odberateľov na obmedzenom
domácom trhu.
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transfer

KANCELÁRIA PRE TRANSFER
TECHNOLÓGIÍ, POZNATKOV
A OCHRANU DUŠEVNÉHO
VLASTNÍCTVA SAV

Autor: Ing. Katarína Műllerová
Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied

KTT SAV bola zriadená uznesením Predsedníctva SAV k 1. októbru 2011 na základe
potreby koncepčne riešiť problém prenosu poznatkov do praxe a s tým súvisiacej ochrany
duševného vlastníctva na pôde SAV, keďže inovácie založené na transfere technológií
predstavujú v súčasnosti dôležitý faktor konkurencieschopnosti slovenskej spoločnosti.

12

Centrálny prístup k riešeniu vyplynul
z celosvetového trendu, z náročnosti tohto
procesu a z nedostatočnej kapacity väčšiny
organizácií SAV riešiť samostatne všetky
aspekty ochrany duševného vlastníctva vyplývajúce najmä zo zákona č. 435/2001 Z.z.
Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (patentový zákon).

DEKLAROVANIE PODPORY
PRENOSU VÝSLEDKOV
VÝSKUMU DO PRAXE
NA SLOVENSKU
Prvý zámer komplexnejšieho riešenia tejto
oblasti na Slovensku priniesol dokument
«Nový model financovania vedy a techniky
v Slovenskej republike“ v ktorom bod A.4 je

jún 2012

venovaný národnému systému pre transfer
technológií. Prináša mechanizmus na podporu vytvárania Centier pre transfer technológií (ďalej CTT) a podporu vytvorenia
národného CTT a udržovania činnosti.
Vytváranie CTT je financované štrukturálnymi fondmi EÚ a vlastnými zdrojmi organizácií. V operačnom programe „Výskum
a vývoj“ boli ako súčasť riešenia projektov
zriadené CTT pri univerzitách (STU, UK,
Prešovská Univerzita, Paneurópska vysoká
škola a i.) a v SAV.
Ďalšou lastovičkou v tejto oblasti bol
materiál schválený vládou SR v auguste 2011
s názvom Minerva 2.0 a podtitulom Slovensko do prvej ligy.„Cieľom tohto dokumentu
je zamerať sa práve na prepojenosť inovačného ekosystému a namiesto vyčerpávajúceho zoznamu národných ambícií identifikovať minimálnu kritickú masu opatrení,

ktoré umožnia Slovensku začať vytvárať
efektívny inovačný ekosystém a vzdelanostnú ekonomiku.“ (MF SR, 2011, str. 6).
A obdobne, hlavným cieľom Dlhodobého
zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 (FENIX) v tejto oblasti
je vytvorenie národného systému pre
transfer poznatkov, ktorý bude pozostávať
z národného centra a zo zainteresovaných
výskumných inštitúcií.

SITUÁCIA V SAV.
ALE NAOZAJ IBA TAM?
Ešte v 80tych rokoch minulého storočia
existovalo v SAV oddelenie (dokonca v r.
1999 sa spomína Inkubačno-marketingové centrum), ktoré malo na starosti
Ochranu duševného vlastníctva a následnú

komercializáciu (primerane svojej dobe).
Snaha neoddeľovať patentovú ochranu od
priemyselného využitia však bola v priebehu
nasledujúcich dvadsiatich rokov postupne
oslabovaná ako dôsledok dramatického poklesu financovania vedy a výskumu. V SAV
sa zachovala snaha aspoň niektoré výsledky ochrániť a vyčleňovať na túto činnosť
bazálne finančné prostriedky. Z oddelenia,
kde pracovali viacerí odborníci (včítane
patentových zástupcov) zostal nakoniec len
1 človek a aktivity v tejto oblasti boli ponechané na jednotlivé organizácie a na samotných vedeckých pracovníkov. Podobná
situácia bola v prevažnej väčšine vedecko-výskumných organizácii na Slovensku.
Okrem zákonnej povinnosti chrániť duševné vlastníctvo neexistoval na pôde SAV
predpis alebo záväzné nariadenie, ktoré by
koordinovalo a riadilo postup pri nakladaní
s duševným vlastníctvom. Jednotlivé organizácie SAV, ktoré sú samostatné právne
subjekty, sa k ochrane duševného vlastníctva stavali rôzne. Limitujúcim faktorom
sa javilo personálne a fi nančné zabezpečenie
ochrany duševného vlastníctva. Tvoriví
pracovníci na tom neboli, a zväčša ani teraz
nie sú, lepšie. Informovanosť o tejto problematike bola veľmi nízka, na žiadnom stupni
vzdelávania sa o nej nehovorilo a ani dnes
sa nehovorí.
Na verejnosť občas prenikajú útržkovité
správy z tejto oblasti, v prevažnej miere
sa však jedná o súdne spory, alebo o neschopnosť EÚ sa desiatky rokov dohovoriť
na Patente Spoločenstva. Nemožno sa preto
čudovať, že samotní vedci spravidla nemajú
veľkú dôveru k systému ochrany duševného vlastníctva. Všeobecne prevláda názor,
že náklady na ochranu predmetu priemyselného vlastníctva (PPV) sú vysoké a organizácie SAV na ne nemajú dostatočné finančné
zdroje. Považuje sa za lepšie PPV neochraňovať, lebo patentovať iba na Slovensku bez
širšej ochrany v zahraničí vlastne znamená
vyzradiť obsah patentu. Z pohľadu vedcov
snaha získať patentovú ochranu komplikuje
publikovanie výsledkov výskumu. Tvorba publikácií je totiž hlavným kritériom
na hodnotenie produktivity vedy, na rozdiel
od patentu, ktorý má v súčasnom systéme
hodnotenia neporovnateľne nižšiu hodnotu.
V súlade s presvedčením vedcov efektívna
ochrana DV stojí nemalé peniaze, ktoré
organizácie SAV nemôžu vyčleniť zo svojich
skromných rozpočtov, pretože by ohrozili
svoju základnú prevádzku.
Malo by vždy platiť, že DV vytvorené za
slovenské verejné zdroje bude aj slovenskými verejnými zdrojmi chránené, inak nemusí byť profit z neho využitý v prospech
slovenskej verejnosti.

PROJEKT CEKOODUV
V tejto situácií Technologický inštitút
SAV získal nenávratný finančný príspevok
ŠF, na projekt Centrum komercializácie
poznatkov a ochrany duševného vlastníctva
SAV (akronym CEKOODUV), so začiatkom
realizácie 1. októbra 2009 a plánovaným
ukončením 29. februára 2012. Partnermi
projektu boli Fyzikálny ústav SAV, Elektrotechnický ústav SAV, Ústav materiálov
a mechaniky strojov SAV a Ústav anorganickej chémie SAV. Cieľom projektu bolo
vytvoriť funkčný systém komplexne riešiaci

problematiku ochrany duševného vlastníctva v organizáciách SAV, vrátane vytvorenia potrebných dokumentov a následnej
komercializácie. Podľa projektu malo byť
aplikovanie výsledkov zabezpečované
riešiteľmi projektu pre všetky organizácie
SAV so sídlom v Bratislave, ktoré sa rozhodnú využiť služby a know-how vytvorené
v rámci CEKOODUV.

ČO SA PODARILO
Na začiatku sme zmapovali situáciu medzi
vedcami, ich postoje, informovanosť, a motiváciu ochraňovať duševné vlastníctvo.
Zistili sme, že činnosť v tejto oblasti bude
komplikovať predovšetkým veľmi nízka
informovanosť a s tým súvisiace skreslené
predstavy o možnostiach publikovať, o celom koncepte a podmienkach patentovateľnosti, o poplatkoch a podobne. V minulosti
bol systém nastavený tak, aby si vedci písali
patentové prihlášky sami a zodpovedný
patentový zástupca výsledok len pripomienkoval. Pri súčasnom zaťažení vnímajú vedci
túto činnosť ako ďalšiu záťaž, pritom mnohí
patentovú prihlášku nikdy nepripravovali.
Z prieskumu vyplynuli dve úlohy. V prvom rade je potrebné robiť osvetu a vedcov
riešiacich projekty potenciálne spadajúce
do oblasti transferu technológií, vzdelávať o celom procese. Nielen o možnostiach ochrany duševného vlastníctva, ale
aj o komercializácii. V druhom rade, aby
sa vytváraný systém uchytil a stabilizoval,
bude potrebné všetky činnosti súvisiace
s transferom technológií organizovať tak, aby tvorivých
pracovníkov zaťažovali
čo najmenej. Inými
slovami, všetky
činnosti transferu
technológii musia byť
vykonávané ako servis
a čo najväčšiu časť musia zabezpečovať špecializovaní pracovníci, v našom
prípade pracovníci KTT SAV, ktorá vznikla
na Technologickom inštitúte SAV, ako už
bolo naznačené.
V rámci projektu bol dodávateľsky vytvorený Systém na správu priemyselného
vlastníctva, a „Manuál interných procesov
na riadenie a komercializáciu duševného
vlastníctva“, oba nastavené na procesy vo
vznikajúcej KTT SAV.
S cieľom zvýšenia transparentnosti a jasného definovania finančných nárokov
pôvodcov a teda aj ich motivácie sme sa rozhodli vytvoriť dokument, ktorý by stanovil
základné pravidlá nakladania s duševným
vlastníctvom v jednotlivých organizáciách.
Smernica o uplatnení, ochrane a využívaní
práv k priemyselnému vlastníctvu v organizáciách Slovenskej akadémie vied (ďalej
Smernica) bola predložená na rokovanie
Predsedníctva SAV, ktoré 1. marca 2012
schválilo návrh vzorovej Smernice a odporučilo organizáciám SAV Smernicu prijať
a zabezpečovať ochranu a využívanie práv
k priemyselnému vlastníctvu v spolupráci
s KTT SAV zriadenou pri Technologickom
inštitúte SAV. K termínu ukončenia projektu CEKOODUV (30. 4. 2012), bola Smernica
prijatá ako záväzná už v piatich organizáciách SAV a v ďalších je v štádiu rokovania.

sa rozvíja hlavne spoluprácou na konkrétnych prípadoch. Logickým krokom
bolo aj nadviazanie kontaktu s Centrom
vedecko-technických informácií SR (CVTI
SR). Počiatočné oťukávanie sa pretavilo do
užitočnej spolupráce. CVTI SR disponuje
finančnými prostriedkami na pokrytie
nákladov zabezpečenia ochrany duševného
vlastníctva a niektorých následných krokov
na poli komercializácie. Spoločne sme našli
spôsob, akým je možné tieto prostriedky
efektívne využiť na poli prenosu výsledkov
výskumu do praxe.
Jednou z dôležitých úloh KTT SAV je
identifi kovať výsledky výskumu a vývoja
s komerčným potenciálom, definovať najvhodnejšiu stratégiu pre získanie patentovej
ochrany a následnej komercializácie a realizovať túto stratégiu. S cieľom spoznať stav
v oblasti ochrany duševného/priemyselného
vlastníctva v organizáciách SAV, boli počas
projektu CEKOODUV vykonané návštevy
a technologické audity vo vybraných
organizáciách SAV.
Na záver sa podarilo stabilizovať kolektív
a vytvoriť minimalistický model trvalého
personálneho zabezpečenia a financovania
prevádzky KTT SAV, ktorý bol prijatý Predsedníctvom SAV s účinnosťou od 1. 5. 2012.
Počas projektu sme riešili celkom dvanásť
prípadov, podali
sme spolu 6 medzinárodných
patento-

vých prihlášok (PCT) v oblasti
fyziky, elektrotechniky, chémie, strojárstva,
jednu národnú prihlášku (v oblasti fyziky)
a vykonali sme potrebné kroky na ceste
ku komercializácii. Pomohli sme vyriešiť
viaceré komplikácie a poskytli sme právne
poradenstvo. Našli sme výrobcov, alebo
partnerov na ďalšiu spoluprácu. Okrem
toho vzdelávame, prednášame a hľadáme cestičky, ako by sa dalo zrealizovať čo
najviac z našich plánov.
Z nášho pohľadu projekt CEKOODUV
splnil svoj účel – na pôde SAV sa podarilo
naštartovať činnosti, ktoré viedli k vytvoreniu systému aktívnej identifi kácie vhodných
technológií a myšlienok vznikajúcich v SAV,
zavedenie korektného postupu nahlásenia, zhodnotenia, pomoci a podpory pri
spracovaní dosiahnutých/identifi kovaných
výsledkov do formy vhodnej pre získanie
ochrany DV a zabezpečenie procesu komercializácie. Položili sme základy prepojenia
s podnikateľskou sférou pre identifi kácie potenciálnych investorov, ako aj pre
získanie podporných fi nančných zdrojov
na pokrytie celého procesu.
Viac informácií získate na www.ktt.sav.sk

Súčasťou projektu bola aj spolupráca
s obdobnými Centrami pre TT. Táto
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success story

MEDZINÁRODNÉ
VEDECKÉ PODUJATIE
ENERGETIKA 2012

Autor: Organizačný výbor Energetika 2012

V dňoch 15.–17. mája 2012 sa vo Vysokých Tatrách v príjemnom prostredí hotela
Hutník v Tatranských Matliaroch uskutočnil 3. ročník medzinárodného vedeckého
podujatia „ENERGETIKA 2012“ pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Toto podujatie zastrešovalo tri medzinárodné vedecké konferencie „Energetika – Ekológia
– Ekonomika 2012“, „Riadenie v energetike 2012“ a „Obnoviteľné zdroje energie 2012“.
Usporiadateľmi tretieho ročníka podujatia „ENERGETIKA 2012“ boli Slovenská technická
univerzita v Bratislave v spolupráci s Národným centrom pre výskum a aplikácie obnoviteľných
zdrojov energie, Slovenským výborom Svetovej energetickej rady a VUJE, a.s.
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Hlavným cieľom podujatia bolo nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena
informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít
a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo
zahraničia. Podujatie malo prispieť formou
prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia
energetických systémov, obnoviteľných
zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.
Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 250 popredných slovenských, ale aj zahraničných
odborníkov v oblasti energetiky. Okrem
osobností z akademickej obce sa podujatia
zúčastnili tiež zástupcovia výrobcov elektrickej energie, prevádzkovateľov prenosovej
a distribučných sústav, regulačného úradu

jún 2012

URSO, obchodníkov s elektrinou, významných energetických spoločností z oblastí
riadiacej a meracej techniky, zástupcovia
plynárenského priemyslu, ako aj ministerstva hospodárstva.
Vedecké podujatie otvorila členka organizačného výboru Mgr. Miroslava Smitková,
PhD., odborná asistentka Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
na Fakulte elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
ktorá úvodom privítala všetkých účastníkov
a hostí tohto podujatia. Po uvítaní nasledoval
príhovor garanta podujatia prof. Ing. Františka Janíčka, PhD., riaditeľa Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
na Fakulte elektrotechniky a informatiky

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý vyslovil ciele podujatia, poukázal
na potreby komunikácie a spolupráce medzi
jednotlivými subjektmi nie len v rámci elektroenergetiky, ale celej energetiky tak, ako to
vyplýva z energetickej politiky Slovenskej
republiky, čím zároveň zdôraznil dôležitosť
vplyvu sektora energetiky na hospodársky
rast Slovenskej republiky.
Po príhovoroch nasledovalo osem plenárnych prednášok, kde ako prvý vystúpil Ing.
Juraj Novák, hlavný štátny radca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
s príspevkom „Legislatíva v oblasti podpory
bioplynu a biometánu“. Druhý príspevok
„Vzdelávacie aktivity EkoFondu v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti“ odprezen-

tovala Ing. Eva Guliková, správca neinvestičného fondu, EkoFond, n.f. Tretí príspevok
predniesol Ing. Miroslav Gramblička, PhD.,
výkonný riaditeľ sekcie rozvoja elektrizačnej
sústavy, SEPS, a.s. s názvom „Niektoré vplyvy
globálnych aspektov energetickej stratégie
EÚ na Elektrizačnú sústavu SR“. Nasledovne predstavil svoj príspevok Pompilio
Caramuscio, Senior manager pre výskum
a vývoj ENEL s názvom „Úloha inovácií
v Enel Group“. Ďalší príspevok predniesol
Ing. Richard Ružička z Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví s názvom „Dodatok k regulačnej politike a zmeny základných právnych
noriem Úradu pre reguláciu sieťových odvetví“. V poradí šiesty príspevok z plenárnych
prednášok odprezentoval Ing. Miroslav
Jalec, vedúci technického rozvoja distribučnej sústavy, ZSE, a.s. s názvom „SmartGrid
a OZE v podmienkach ZSE Distribúcia, a.s.“.
Predposledný príspevok odprezentovali Ing.
Juraj Tomlain, PhD., a Ing. Stanislav Ravas,
TIndustry s názvom „Univerzálny systém
zberu, spracovania a distribúcie informácií v perspektíve energetických aplikácií“.
Poslednú plenárnu prednášku predniesol
Ing. Stanislav Sipko, predseda občianskeho
zduženia SOVVA s názvom „Financovanie
národných a medzinárodných výskumných
projektov z oblasti energetiky do roku 2020
z verejných zdrojov“. Viaceré prezentácie vyvolali zvýšenú pozornosť a tiež sériu otázok
od účastníkov konferencie, pričom mnohé
z nich sa stali predmetom diskusie aj v nasledujúcom programe podujatia, ktorým bol
spoločenský večer. Diskusia zúčastnených
odborníkov sa neskôr rozšírila o ďalšie témy,
ktorými boli aktuálny stav v energetike, výchova mladých odborníkov, ale tiež podpora
a spolupráca medzi akademickou obcou
a priemyslom.

že na diskusiu boli pozvaní odborníci práve
z oblasti inteligentných sietí, čo nakoniec
vyústilo k bohatej odbornej diskusii, ktorá
môže celú problematiku inteligentných
sietí posunúť opäť o krok vpred v rámci
Slovenskej republiky. Účastníci sa zhodli
na potrebe organizovania takýchto odborných stretnutí aj v budúcnosti a definovali
závery prislúchajúce záverom diskusie
k jednotlivým námetom. Ďalšou možnosťou
využitia času na vedeckom podujatí bola
účasť na diskusii „Big Fut“ s moderátormi
Štefanom Hríbom a Martinom Mojžišom
na tému „Hrozí nám v roku 2030 celosvetový
blackout?“, pričom na túto tému diskutovali štyria hostia – Klaus Willnow, riaditeľ
pre Inovačnú spoluprácu, Siemens Energy,
Pompilio Caramuscio, Senior manager
pre výskum a vývoj ENEL, prof. Ing. Jozef

Slávnostným momentom druhého dňa vedeckého podujatia bolo udelenie už tradičného ocenenia „Osobnosť elektroenergetiky
2012“, kde boli postupne za zásluhy o rozvoj
elektroenergetiky na Slovensku ocenení Ing.
Andrej HANZEL, Ing. Vladimír JENDRYŠČÍK, Ing. Miroslav GRAMBLIČKA, PhD.,
Ing. Štefan FICEK, prof. Ing. Ján MURGAŠ,
PhD. Za zásluhy o budovanie jadrových
elektrární na Slovensku bol ocenený Ing. Ján
IVANIČ. Za zásluhy o rozvoj a propagáciu
elektroenergetiky na Slovensku bol ocenený
Ing. František KINČEŠ. Za prínos pre oblasť
spracovania biomasy bol ocenený prof. Ing.
Ján GADUŠ, PhD.
Ďalšie ocenenia si odniesli študenti doktorandského štúdia za najlepšie príspevky
– Ing. Igor Šulc s príspevkom „OKTE, a.s.
– Central Metering Data House“ (EEE 2012),
Ing. Milan Perný s príspevkom „Impedance Spectroscopy of Solar Cells“ (OZE 2012)
a Ing. Roman Petrichenko s prácou „Development Of Smart Underfrequency Load
Shedding System“ (Riadenie v energetike
2012), ktorí si odniesli aj finančnú odmenu
500 Eur od spoločnosti Slovenské elektrárne – Enel, a.s., ktorú spoločne odovzdali
Pompilio Caramuscio a prof. Ing. František
Janíček, PhD.

Druhý deň boli na programe jednotlivé
konferencie – „11. ročník EEE 2012“, „10.
ročník Riadenie v energetike 2012“ a „3.
ročník OZE 2012“, pričom v každej z nich
sa konali dve sekcie. V rámci konferencie
„EEE 2012“ sa prezentovali príspevky v sekciách s názvom „Rozvoj jadrovej energetiky“
a „Prenosové a distribučné sústavy“. V rámci
konferencie „Riadenie v energetike 2012“
sa prezentovali príspevky v sekciách s názvom „Modelovanie a riadenie elektrizačnej
sústavy I.“ a „Rekonfigurácia elektrizačnej
sústavy“ a v rámci „OZE 2012“ odzneli
príspevky v sekciách s problematikou
„Biomasa I.“ a „Slnečná energia“. Po diskusii a krátkej pauze pokračovali jednotlivé
konferencie v rovnakých sekciách.
Po obednej prestávke mali účastníci a hostia
konferencie širokú paletu možností využitia
svojho času na tomto podujatí. Prvou možnosťou bolo zúčastnenie sa exkurzie v meste
Kežmarok, kde bol prvou zastávkou Evanjelický drevený artikulárny kostol zapísaný
medzi pamiatky UNESCO. Druhou zastávkou bol Nový evanjelický kostol, ktorý bol
postavený v 19.storočí. Exkurzia sa následne
presunula do národnej kultúrnej pamiatky
Kláštor kartuziánov, kde si účastníci mohli
pozrieť Múzeum Červený Kláštor a zároveň si v historických priestoroch vychutnať
atmosféru krátkeho koncertu vážnej hudby.
Druhou možnosťou využitia času na vedeckom podujatí bola diskusia pri okrúhlom
stole s názvom „Rozvoj inteligentných sietí
v SR“, ktorú otvoril garant podujatia „Energetika 2012“ prof. Ing. František Janíček,
PhD. predstavením námetov diskusie, ktorá
bola čiastočne vedená aj formou brainstormingu. Zároveň je potrebné dodať,

pravených akcií, prostredie Vysokých Tatier
ponúkalo ďalšie možnosti pre sebarealizáciu. Po ukončení všetkých diskusií a návratu
z exkurzie bola pripravená prezentácia posterov aktuálne riešených problematík jednotlivých účastníkov, ktoré boli k dispozícii
v digitálnej, ale aj tlačenej forme. Prostredie
prezentácie posterov ďalej obohatila veľká
výstava výkresov žiakov základných škôl,
ktorých úlohou bolo výtvarne vyjadriť svoju
obec alebo mesto, ako v ňom bude vyzerať
doprava v roku 2050.

Tretí deň pokračovali konferencie opäť
v dvoch sekciách a síce v rámci „EEE
2012“ sa prezentovali príspevky v sekciách
s názvom „Trh a ekonomika v energetike“
a „Obnoviteľné zdroje, ekológia a efektívnosť
v energetike“. V rámci konferencie „Riadenie
v energetike 2012“ sa prezentovali príspevky
v sekciách s názvom „Stabilita a riadenie
ES“ a „Modelovanie a riadenie elektrizačnej
sústavy II.“ a v rámci „OZE 2012“ odzneli príspevky v sekciách s problematikou
„Všeobecné aplikácie OZE/Vodná a veterná
energia“ a „Biomasa II.“
Sitek, DrSc., Ústav jadrového a fyzikálneho
inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita
v Bratislave a prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.,
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov,
Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre. Bloky diskusie sa venovali témam
porovnávania jadrovej energetiky s obnoviteľnými zdrojmi, vplyvu ceny na elektrickú
energiu pri zvyšujúcej sa penetrácii týchto
zdrojov v globálnom meradle, ale tiež novým objavom vo výrobe elektrickej energie.
Názory a postoje k problémom vyslovených
na tejto diskusii si mohla pozrieť aj široká
verejnosť prostredníctvom on-line internetového vysielania sprostredkovaného prvou
študentskou televíziou „mc2“. Táto televízia
zabezpečovala tiež priame prenosy z vyžiadaných plenárnych prednášok a prednášky z „EEE 2012“ v sekciách „Prenosové
a distribučné sústavy“ a „Obnoviteľné zdroje,
ekológia a efektívnosť v energetike“. Pokiaľ
sa účastníci nerozhodli ani pre jednu z pri-

Príprava podujatia bola možná aj vďaka finančnej, vecnej a mediálnej podpore partnerov. Osobitná vďaka patrí generálnym partnerom, ktorými boli Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s., Slovenské elektrárne
– Enel, a.s., EkoFond, n.f. a jeho zriaďovateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Organizačný tím dúfa, že všetci účastníci
podujatia boli spokojní s úrovňou a organizáciou všetkých sprievodných akcií a zároveň
verí, že nabudúce sa opäť radi zúčastnia
a vedecké podujatie „Energetika“ sa stane
udalosťou, ktorú si každý v pracovnom
kalendári zaznačí ako významnú. Ďalej
tiež veríme, že si všetci účastníci vymenili
podnety a inšpiráciu pre svoju odbornú
aj výskumnú prácu. Inšpirovaní podnetmi
a návrhmi zo strany účastníkov sa tešíme
na ďalšie spoločné stretnutie a veríme,
že toto podujatie prispeje k ďalšiemu rozvoju
v oblasti prevádzky a riadenia energetických
systémov, obnoviteľných zdrojov, ako aj ekologizácie a ekonomizácie energetiky.
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štrukturálne fondy

PRÍNOS PROJEKTU
NA TVORBU NÁSTROJOV
SLEDOVANIA UPLATNENIA
ABSOLVENTOV V PRAXI
Cieľom projektu Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania
uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ, v operačnom
programe Vzdelávanie, ktorý je realizovaný na MTF STU (01/04/201030/09/2012) bola: podpora zvyšovania kvality a flexibility tvorby
nástrojov pre sledovanie uplatnenia absolventov v praxi. Vychádzal
z dlhodobého zámeru zvyšovať mieru zodpovednosti za prenos
poznatkov a rozvoj vedomostnej spoločnosti, dosiahnuť neustálu
adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej
spoločnosti s cieľom pripraviť absolventa pre potreby trhu práce.
Hlavným definičným ohraničením projektu
boli teda pojmy:
• sledovanie uplatnenia absolventov prijatím
mechanizmov v inštitúcii,
• tvorba nástrojov prípravy absolventov
na trh práce.
Charakteristiku prínosov jednotlivých
aktivít projektu určovali jej ciele:

ANALÝZA UPLATNENIA
ABSOLVENTOV V PROCESE
INTEGRÁCIE DO EÚ

Autor: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta, Trnava
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Cieľ aktivity: Analyzovať súčasný stav uplatnenia absolventov v procese integrácie do EÚ
na základe metodológie stanovených charakteristík informačného prieskumu s cieľom získať informácie s pridanou hodnotou
pre tvorbu integrovaných systémových opatrení na transfer poznatkov do východiskových koncepčných aktivít projektu.
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Jednou z prvých aktivít projektu bola analýza súčasného stavu. Snahou tohto projektu
v jeho prvej etape bolo analyzovať súčasný stav
uplatnenia absolventov v procese integrácie do
EÚ, bolo nevyhnutné poznať nielen vnútorné akademické prostredie, ale nájsť príčinné
súvislosti v extrapolácii trendov v európskom
priestore, t. z. odhaliť ďalšie možné príčiny
problémov uplatnenia absolventov na pracovnom trhu. Funkciou tejto aktivity bolo estrahovanie základných tendencií vývoja a stavu
techniky a podmienok uplatnenia sa absolventov technického zamerania na pracovnom
trhu, verifikovať hodnotu technického vzdelania z pohľadu uplatnenia absolventov v európskom priestore, získať informácie z dostupných
databáz na jasne definovaný informačný problém, ale aj z iných vzdelávacích ustanovizní
pre tvorbu východísk na transfer poznatkov
v uvedenej oblasti. K analýze boli získané 3
komparatívne odborné štúdie odhaľujúce determinanty uplatnenia absolventov a analýzu
súčasného stavu problematiky.
Pre získanie relevantných informácií bol vypracovaný vstupný dotazník (zadefinované

jún 2012

vstupné kľúčové oblasti) pre interview s domácimi a zahraničnými partnermi. Nešlo len
o základné funkcie analýzy zisťovania stavu
problematiky, ale bola to analýza spojená
s informačným prieskumom, ako techniky
vyhľadávania informácií na základe stanovených a presne definovaných informačných
požiadaviek. Z tohto pohľadu bola analýza
súčasného stavu chápaná ako systém teoretických východísk zameraných na otázky
štrukturácie, organizácie a reprezentácie
poznania v prepojení s procesmi interakcie.
Výberu cieľových krajín zo zahraničia pre
získanie informácií v rámci analýzy predchádzal prieskum na STU Bratislava. Cieľovými krajinami pre získanie poznatkov
boli vytypované štáty, s ktorými STU nemá
uzatvorené zmluvy súvisiace s obsahom projektu. Znamená to, že aktivita predstavovala
spôsob získania skúseností zo zahraničných
univerzít, ktoré sa stávajú súčasne potencionálnymi partnermi fakulty – technické
univerzity v Írsku, Škandinávii a Španielsku
(správy z domácich a zahraničných pracovných ciest).

TRANSFER POZNATKOV
A DEFINIČNÉ OHRANIČENIE
VÝCHODÍSK PRE PRISPÔSOBENIE SA POTREBÁM
VEDOMOSTNEJ SPOLOČNOSTI
Cieľ aktivity: Vytvorenie návrhu na koncepčné materiály fakulty v oblasti sledovania uplatnenia absolventov MTF STU
v praxi ako systémového nástroja pre vrcholový manažment vysokej školy verifi kovaný študentmi končiacich ročníkov štúdia
a hospodárskou praxou.

predpokladom uplatnenia absolventov v kariérnej praxi doma i v zahraničí. Absolventi
Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (MTF STU) patria k početnej komunite tých, ktorí úspešne
zvládli vysokoškolské štúdium technického
zamerania. Príslušnosť k akademickej komunite a identifi kácia sa s ňou, kontinuálne
sa rozvíjajúca spätná väzba medzi hospodárskou praxou a výchovnovzdelávacou a vedeckovýskumnou inštitúciou, má a aj v budúcnosti bude mať mimoriadny význam pre
ďalšie skvalitňovanie prípravy odborníkov,
ktorých hospodárstvo Slovenska ako súčasť
popredného medzinárodného ekonomického zoskupenia sveta – Európskej únie, nesmierne potrebuje. V súlade s medzinárodnými trendmi vo vysokoškolskom vzdelávaní
a vychádzajúc z nezastupiteľného miesta vysokého školstva v oblasti vzdelávania, výskumu a spolupráce medzi jednotlivými
vzdelávacími a výskumnými inštitúciami,
ako aj s organizáciami a orgánmi štátnej
správy a samosprávy a hospodárskou praxou, je koncepcie zameraná hlavne na:
• skvalitňovanie cieľov a obsahovej štruktúry vyučovacieho procesu tak, aby celková
koncepcia zabezpečovala významný
princíp spočívajúci v jednote teoretickej
a praktickej prípravy študenta pre prax,
• zabezpečenie optimálneho prepojenia univerzálnej prípravy absolventov s konkrétnym odborným študijným programom
na vytvorenie predpokladov pre potrebnú
mobilitu a spôsobilosť absolventa realizovať náročné činnosti v praxi,
• prehodnotenie súčasných dohôd o spolupráci s hospodárskou praxou a zabezpečenie ich aktualizácie s orientáciou
na konkrétne požiadavky trhu práce
na absolventa MTF STU.
Súčasťou tejto aktivity bolo založenie združenia absolventov MTF STU pod názvom
Banka kvality – ALUMNI MTF STU. Banka kvality absolventov vytvára podmienky
pre spätnú väzbu v súvislosti so získavaním
relevantných informácií o uplatnení absolventov MTF STU, o identifi kácii požiadaviek kladených na absolventov v praxi,
opatreniach pre racionalizáciu a flexibilitu úprav študijných zameraní/programov
z hľadiska potrieb praxe. Banka kvality
sa stáva priestorom pre výmenu skúseností
a získavania poznatkov nielen z akademického života, ale najmä skúseností z hospodárskej praxe. Jej cieľom je teda zistiť podmienky a možnosti uplatnenia kvalifi kácie
absolventov, zmapovať potreby a taktiež
bariéry zamestnanosti absolventskej pracovnej sily, načrtnúť profi l absolventa MTF
STU cez prizmu požiadaviek zamestnávateľa, zistiť problémy týkajúce sa rozvoja
kompetenčných zručností, priniesť poznatky, ktoré by umožňovali inovovať študijné programy tak, aby zohľadňovali vývoj
na trhu práce. V súčasnej dobe má Banka
kvality – ALUMNI MTF STU zaregistrovaných 315 členov (www.mtfalumni.sk)

TVORBA ŠTRUKTÚRY
ZNALOSTNEJ DATABÁZY
A NÁVRH SYSTÉMOVÝCH
Poslaním koncepcie sledovania uplatne- NÁSTROJOV PRE SLEDOVANIE
nia absolventov MTF STU v praxi, ktorá UPLATNENIA ABSOLVENTOV
bola prijatá vedením fakulty, je defi novanie V PRAXI
znalostí potrebných pre úspešné uplatnenie
absolventov MTF STU v praxi v hodnotovej
hierarchii fakulty, kde sa tieto požiadavky chápu ako univerzálna výhoda, ktorá je

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity bolo vytvoriť
štruktúru znalostnej databázy absolventov
MTF STU, navrhnúť a realizovať konkrétne

nástroje portálu na sledovanie uplatnenia
absolventov v súlade s determinatmi analýzy
súčasného stavu riešenej problematiky s cieľom ich eliminácie.
Štruktúra znalostnej databázy: postupnosť krokov na tvorbu špecifikácie znalostnej databázy bola podmienená štruktúre
a oprávnenými údajmi z akademického informačného systému, dopracovaná samostatne z archívu MTF STU. Pre študentov
slúži de facto ako Facebook s obmedzenými možnosťami. Pri hromadnom importe
bol použitý zoznam všetkých končiacich
študentov končiacich ročníkov vo vopred
dohodnutom formáte (xls) s týmito údajmi: meno, priezvisko, emailová adresa
v AIS, študijný odbor/program, rok štátnej skúšky, titul (prípadne aj ID študenta
v AIS). Súčasne bola nastavená ochrana
proti spambotom (napr. skryté políčko),
kontrola políčok pri vyplnení a možnosť
získania zabudnutého loginu a/lebo hesla cez email. Editácia profilu umožňuje
zmeniť všetky atribúty s tým, že v profile
sa ukazuje história zamestnaní. Výsledkom realizácie je kompletná databáza absolventov fakulty.
K významným nástrojom na sledovanie
uplatnenia absolventa MTF v praxi boli
realizované sprievodné aktivity:
Projekt substitúcie bol definovaný ako prezentácia študijných programov MTF STU,
profi lu absolventa MTF STU v podnikateľskom / priemyselnom priestore. Bol realizovaný po dobu 1 roka. Výsledkom realizácie
je súbor relevantných podnikov, ktoré môžu
mať záujem o absolventa MTF STU a vytvárajú, resp. doplňujú tým zoznam podnikov,
ktoré prejavujú záujem o absolventa fakulty.
Následnou aktivitou je vlastne realizácia
prezentácií jednotlivých podnikov na MTF
STU s cieľom predstaviť možnosti ďalšieho
zamestnania po ukončení štúdia na MTF
STU, ale i prezentácie MTF STU smerom
k hospodárskej praxi
Jazykový glosár predikoval vznik efektívneho nástroja na odstránenie jazykovej bariéry ako determinantu problému uplatnenia
sa na pracovnom trhu. Bol vydaný bilingválny jazykový slovník (slovensko-anglický,
anglicko-slovenský), výkladový, s použitím
priamych vetných spojení z praxe z nosných
profi lových oblastí MTF STU. Prvým absolventom bude distribuovaný po ukončení
štúdia v šk. roku 2011/2012.
Podobne elektronická príručka Reference publication je uspôsobená na pohotové
osvojenie si určitého poznania a na rýchle
vyhľadávanie konkrétnej informácie, orientovaná na komunikačno-sociálne aspekty
(soft skills). Zhusteným, prehľadným a názorným spôsobom prezentuje poznatky
a návody na tvorbu textov (profesionálny životopis, žiadosti, profi lácia, metodika tvorby
prezentácií,....) a metodiku pre rozvoj komunikačno- sociálnych kompetencií absolventov MTF STU.
Poskytovanie právneho poradenstva na odstránenie, resp. zmiernenie neznalosti legislatívy v oblasti zamestnania a v súvislosti
s adaptačnými zmenami statusu študenta
sa prejavilo ako neoceniteľná pomoc, ktorá
predstavuje komplexný balík starostlivosti
o odstránenia možných rizík pri nástupe do
zamestnania, prípadne rozhodovania sa absolventa pre určitú pracovnú pozíciu.

TVORBA NÁSTROJOV PRE
MULTIMEDIÁLNE PROSTREDIE
Cieľ aktivity: vytvorenie elektronického
portálu nástrojov na serveri MTF STU s jednotlivými súčasťami: elektronická databáza,
elektronický formulár registrácie, elektronický dotazník, internetová stránka.
Pre vytvorenie elektronického portálu
a súčastí elektronickej komunikácie i vizualizácie sledovania absolventov MTF
STU boli špecifikované podmienky pre interakčné nástroje získavania spätnej väzby. Portál absolventov MTF STU sa stal
miestom pre spojenie absolventov MTF.
Svoju funkciu začal plniť od júna 2011.
Projekt touto svojou aktivitou vlastne
splnil pridanú hodnotu k evidencii absolventov fakulty, vytvoril podmienky pre
naplnenie cieľov public relations fakulty
a vytvoril kvalitný nástroj pre realizáciu
ďalších aktivít fakulty smerom k svojim
absolventom i hospodárskej praxi. Príkladom môže byť následne tvorený profil
úspešných absolventov MTF STU na webstránke fakulty (http://www.mtf.stuba.sk/
generate_page.php?page_id=7996).

TVORBA INFORMAČNÝCH
PRODUKTOV A PORADENSTVA
Cieľ aktivity: ide o čo najvyššiu mieru uplatnenia tvorivých analyticko – syntetických
postupov pri vytváraní informačných produktov pre konkrétne potreby konkrétneho
používateľa – študenta/absolventa s cieľom
podporiť jeho rozhodovanie. Spoločným
menovateľom takýchto produktov malo byť
poskytnutie významu (kontextu) podporujúceho dokonalejšie pochopenie a využitie
obsahu informácie.
V informačných výstupoch boli zadefinovaní používatelia (študenti/absolventi) ako nositelia požiadaviek na získanie informácií
o možnom zamestnaní a uplatnení sa v praxi. Dnes totiž nestačilo správnu informáciu
len získať v správnom okamihu, ale bolo nevyhnutné túto informáciu úplne pochopiť,
dať ju do súvislostí a okamžite ju sprostredkovať pre využitie. Touto podmienkou sa riadila aj špecifi kácia na získanie adresných
rešeršných výstupov. Spoločná špecifi kácia
– možnosti uplatnenia absolventov MTF
STU na trhu práce podľa profi lov študijných
programov MTF STU s cieľom podpory jeho
rozhodovania. Konkrétne ponuky práce
a poskytnutie významu možností uplatnenia
bolo zabezpečených v 20-tich definovaných
profi loch. Tieto výstupy boli cez akademický
informačný systém sprostredkované všetkým končiacim študentom fakulty. Súčasťou tejto služby bolo získavanie priebežných
hitov vstupov študentov/absolventov MTF
STU do portálovej služby a zaznamenávanie
ich dopytov ako response reportov s prioritou ich vybavenia.
Projekt predznamenal následné aktivity fakulty pre rozbeh kariérneho poradenstva.
Prvými krokmi v tejto oblasti sú už aktivity Odboru akademických činností, ktorý
garantuje kontakt na konkrétne prezentácie
na ponuky práce , ktoré sa realizujú na pôde
fakulty. Takýmito aktivitami boli napr.:
• Ponuka práce – Alro Slovakia – projektový
inžinier (5.4.2012)
• Volkswagen- trainee program 2012
(07.03.2012)

• SLOVNAFT, a.s. – programy pre absolventov (02.03.2012)
• Ponuka práce – Národné Dni kariéry 2012
(02.03.2012)
• Ponuka práce – konštruktér – KUKA
ENCO WERKZEUGBAU, s.r.o.
(21.02.2012)
• Ponuky práce „Green Jobs International“
(14.02.2012)
• Hľadáš si prácu? ClickJobFair (13.02.2012)
• Ponuka práce pre absolventov – Technológ
povrchových úprav (13.02.2012)
• Ponuka práce pre študentov – Mediadirekt
(13.02.2012)
• Ponuka práce – PMP Montex – technik
realizácie (27.01.2012)
• Ponuka – štipendijný program KIA MOTORS Slovakia (13.12.2011)
• Ponuka práce pre absolventov – VW Slovakia (09.11.2011)

TVORBA VÝSTUPOV PRE
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ
PROSTREDIE PROJEKTU
Cieľ aktivity: prezentácia projektových výstupov a tvorba prezentačných materiálov
o činnosti fakulty pre manažment vysokej
školy, študentov, absolventov a hospodársku
prax, pre domácich a zahraničných partnerov a inštitúcií, o profi le absolventa MTF
STU.
Funkciou tejto časti aktivity bola tvorba
výstupov, ktoré majú rozhodujúci charakter pre prezentáciu činnosti fakulty
ako inštitúcie, ktorá vzdeláva a vychováva
absolventov v akreditovaných študijných
programoch cielene orientovaných pre hospodársku prax, domácich a zahraničných
partnerov. Medzi konkrétne výstupy patria
prezentačné materiály o činnosti fakulty
za kalendárny rok: Annual Report, dvojjazyčná reprezentačná publikácia o fakulte
Bulletin MTF STU, nové DVD o fakulte,
na reprezentačné účely bannery a rollup
o fakulte, letáky Potrebujete kvalitných
absolventov distribuované do hospodárskej praxe s cieľom zviditeľniť profi l absolventa fakulty.
Základná charakteristika vhodnosti realizovaného projektu súvisela s revíziou postavenia znalostí v hodnotovej hierarchii
doterajších poznatkov, ktoré uľahčujú organizovanie podporných systémov na fakulte.
Najpodstatnejším atribútom projektu je,
že hodnota projektu pretrvá dobu riešenia projektu. Vybudovanie komplexného
systému sledovania uplatnenia absolventov
so všetkými funkcionalitami ako aplikácií
na už existujúcich servisných pracoviskách
fakulty, potvrdilo kvalifi kovaný odhad (východisko) pre reštrukturalizáciu súčasných
koncepčných snáh vedenia fakulty v oblasti
sledovania uplatnenia absolventov v praxi, stal sa súčasťou riadiacich aktivít manažmentu fakulty.

Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu „Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi
v procese integrácie do EÚ“, ITMS kód 26110230024, na základe
podpory operačného programu Vzdelávanie fi nancovaného
z Európskeho sociálneho fondu.

Európsky sociálny fond
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NOVÉ PERSPEKTÍVY
VYUŽITIA UHLÍKA

Autor: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., doc. Ing. Marián Veselý, PhD.,
doc. Ing. Bedřich Weber, CSc., Ing. Miroslav Mihalik
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Seminár s názvom „Progresívne uhlíkové materiály pre elektroniku a tribológiu“, ktorý
sa uskutočnil na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave dňa 26. apríla 2012,
bol venovaný technologickým procesom prípravy, vlastnostiam a analýzam a do určitej miery
súčasným, a najmä perspektívnym aplikáciám špeciálnych tenkovrstvových uhlíkových
štruktúr. Aj keď sa ich vedeckému skúmaniu venuje pozornosť najmä v posledných desiatich
až dvadsiatich rokoch, niektoré z nich už nachádzajú uplatnenie aj v sériovej výrobe,
a to dokonca aj v malých a stredných podnikoch.
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Uhlík je najvýraznejším zástupcom
tzv. alotropných prvkov, vyznačujúcich
sa zásadne rozdielnymi vlastnosťami
podľa štruktúry a chemických väzieb.
Je veľmi dobre známe, že grafit (tuha) a diamant majú zásadne rozdielne vlastnosti,
a tým aj rozdielne použitie. Bez uhlíka by
nebol na Zemi život, aspoň nie ten, ktorý
všetci dôverne poznáme. Umelé „objemové“
diamanty ako drahokamy alebo brusný
materiál sú súčasťou masovej produkcie.
Bez uhlíka by neboli uhlíkové vlákna, ktoré
sú v posledných desaťročiach nevyhnutnou
až základnou súčasťou mnohých kompozitných konštrukčných materiálov v rôznych
oblastiach života. Poznáme aj opačné úsilie,
znížiť obsah uhlíka tam, kde spôsobuje
emisiu skleníkových plynov.
Ale až v poslednom období sa otvárajú nové
možnosti využitia špeciálnych štruktúr
uhlíka mikrometrových až nanometrových
rozmerov. Menovite, najmä grafén, uhlíkové
nanorúrky, ale aj diamantové a „diamantu
podobné“ tenké vrstvy.
Je pravdepodobné, že všetky tieto štruktúry
ako modifi kácie uhlíka existujú na Zemi
už takmer od jej vzniku, ale prakticky až
posledných dvadsať rokov máme šancu
ich identifi kovať, zviditeľniť, skúmať ich
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vlastnosti a hľadať možnosti ich praktického
využitia. Je len ťažko možné datovať objav
grafénu, či uhlíkových nanorúrok, hoci
v prípade grafénu sa uvádzajú roky 1987
a častejšie 2004, kedy bola experimentálne
vytvorená štruktúra presnejšie opísaná.
U nanorúrok sa uvádza r. 1991. Dôvodom je,
že určité informácie sa objavujú už v publikáciách v 60-tych rokoch minulého storočia.
Faktom je, že Nobelova cena za grafén bola
udelená v r. 2010. Výskum diamantových
tenkých vrstiev je skoršieho dáta.

Grafén je v skutočnosti monoatomárna
vrstva uhlíka s tzv. sp2 väzbou hexagonálnej
štruktúry (podobné štruktúre „včelieho
plástu“). Uhlíkové nanorúrky sú, veľmi
zjednodušene povedané, „zrolovanou“
vrstvou grafénu (prípadne viacerých
vrstiev) do rúrky s priemerom takmer 1 nanometer a viac a dĺžky rádovo mikrometre.
Podľa „orientácie zrolovania“ vykazujú, najmä z hľadiska aplikácií v oblasti elektroniky
zásadne rozdielne vlastnosti. Môžu mať
vlastnosti kovov s relatívne veľmi vysokou

vodivosťou, alebo vlastnosti polovodičov,
pričom ich hmotnosť na jednotku objemu
je veľmi nízka. Vyznačujú sa aj radom iných
špecifických fyzikálnych a chemických
vlastností, ktoré už v súčasnosti nachádzajú
uplatnenie aj v sériovej výrobe.
To, že diamant je najtvrdší materiál, je
všeobecne známe. To predurčuje aj oblasť
využitia diamantových a „diamantu podobných“ tenkých vrstiev. Určitou novinkou je
skutočnosť, že pridaním niektorých prvkov
je možné zmeniť veľmi dobré elektroizolačné vlastnosti diamantovej vrstvy tak,
že vykazuje vlastnosti polovodiča.
Spomenutá tvrdosť a oteruvzdornosť diamantu vedie samozrejme k tribologickým
aplikáciám, od pokrytia rezných nástrojov

po pokrytie náhradných, napr. bedrových
kĺbov, pričom navyše v tomto prípade
je biokompatibilita uhlíka nespornou
prednosťou. Najmä pre svoju mechanickú
pevnosť a nízku špecifickú hmotnosť sú už
dnes bežne uhlíkové nanorúrky pridávané
do uhlíkových vlákien, ale aj do cementu
a pod. Zvyšujú nepriestrelnosť materiálov
a v textíliách zabezpečujú nepremokavosť.
Čo sa týka perspektívnych aplikácií v oblasti
elektroniky, na báze diamantových vrstiev,
uhlíkových nanorúrok a grafénu boli
v nedávnych rokoch laboratórne pripravené
a experimentálne overená funkčnosť rôznych typov tranzistorov (najmä typu FET),
ale aj pamäťových elementov a základných
obvodových štruktúr budúcich integrovaných obvodov. Dosiahnuté výsledky sa javia
byť perspektívne, hoci zatiaľ nie v praxi
použiteľné. Sľubnejšie, bližšie praktickej
aplikácii sú výsledky v oblasti senzorov.
Vysoká citlivosť senzorov spolu s chemic-

kou inertnosťou a v prípade použitia napr.
v ľudskom tele biokompatibilitou otvárajú
nesmierne široké oblasti použitia. Špecifické
optické vlastnosti zasa ponúkajú aplikácie
v oblasti optoelektroniky a fotoniky,
od „elektronického papiera“ po optoelektronické prvky. Pre svoju elektrickú, ale
aj tepelnú vodivosť a nízku hmotnosť majú
nanorúrky budúcnosť ako vodiče a objavili
sa aj možnosti výroby solárnych článkov, či
batérií nového typu.
Praktické široké využitie uvedených uhlíkových štruktúr však vyžaduje ešte zásadné
zdokonalenie technologických procesov,
vhodných pre sériovú výrobu a dosiahnutie
požadovaných vlastností, reprodukovateľnosti výroby a životnosti. To sa nezaobíde
bez ďalšieho vedeckého rozpracovania

princípov činnosti, modelovania a simulácií
a pod., čo vyžaduje ešte značné úsilie vedcov
a výskumníkov.
Práve otázkam technológie prípravy, jej
vplyvu na vlastnosti štruktúr, metódam
merania parametrov a analýze fyzikálnych
vlastností bol venovaný v úvode uvedený
seminár. Seminár sa uskutočnil v rámci
projektu „Innovmat“ (www.innovmat.
eu), podporovaného Európskym fondom
regionálneho rozvoja. Projekt je určený
predovšetkým na podporu rozvoja spolupráce v cezhraničnom regióne Slovensko
– Rakúsko. Hlavným cieľom projektu je
napomôcť spolupráci inštitúcií a posilniť
výskum najnovších technológií a materiálov vo vede a výskume na univerzitách
a vo výskumných inštitúciách a následne
podporiť využitie výsledkov vedeckého
bádania a výskumu v priemyselnej praxi,
osobitne v malých a stredných podnikoch,
kde získané výsledky môžu nájsť praktické,

pre firmy perspektívne a ziskové uplatnenie. Seminár otvoril rektor STU, prof. Ing.
Robert Redhammer, PhD., ktorý v uvedenej
oblasti vedecky pracuje. V úvodnom príhovore stručne zdôraznil význam spolupráce vedecko-výskumných inštitúcií, ale
aj potrebu transferu poznatkov do praxe.
V mene dekana FEI STU privítal účastníkov
prodekan doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
Organizátormi seminára boli Know-how
centrum rektorátu STU v Bratislave ako riešiteľ projektu Innovmat a Ústav elektroniky
a fotoniky FEI STU, ako pracovisko, ktoré
sa už dlhšie obdobie venuje výskumu tenkých diamantových a diamantu podobných
vrstiev, ako aj uhlíkovým nanorúrkam
a v poslednom čase rozširuje svoju pozornosť aj na grafén. Prekvapením bol veľký zá-

ujem prednášateľov aj účastníkov z regiónu.
Trinásť prednášok (2 z Rakúska, 6 z Českej
republiky a 5 zo Slovenska) si vypočulo
celkom 58 účastníkov, z toho 3 z Rakúska,
10 z ČR a 45 slovenských z 3 univerzít, SAV,
2 ďalších organizácií a 2 firiem.
V priebehu prestávok a aj následnej návštevy laboratórií účastníci kontaktovali prednášateľov a ďalších účastníkov seminára
a okrem získania doplnkových informácií
spolu diskutovali aj o možnostiach budúcej
spolupráce.
Po ukončení seminára účastníci navštívili pracovisko firmy Danubia Nanotech
a následne technologické a analytické
pracoviská na pôde Ústavu elektroniky
a fotoniky FEI STU, zabezpečované v spolupráci ÚEF FEI STU a Medzinárodného
laserového centra, ktoré sú budované
vďaka podpore Centier excelentnosti
NanoNet 2 a Smart II.

Tento článok vznikol vďaka
podpore v rámci OP Výskum
a vývoj pre dopytovo-orientované
projekty: Centrum excelentnosti
pre návrh, prípravu a diagnostiku
nanoštruktúr pre elektroniku
a fotoniku 2 (Nanonet 2),
ITMS 26240120018 a Podpora
dobudovania centra excelentnosti
pre smart technológie, systémy
a služby II (Smart II), ITMS
26240120029, spolufi nancované
zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
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SÚ AŽ O CENU
MINISTRA HOSPODÁRSTVA
„INOVATÍVNY ČIN ROKA“

Autor: Slovenská inovačná
a energetická agentúra

Cieľom súťaže o Cenu
ministra hospodárstva SR
„Inovatívny čin roka“ je
upozorniť širokú verejnosť
na zaujímavé inovačné
aktivity slovenských
podnikateľov. V aktuálnom
roku slávi súťaž svoje malé
jubileum, pretože sa jedná
o jej 5. ročník.
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Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Zväzu
priemyselných výskumných a vývojových
organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Zväzu priemyslu
Slovenska a Slovenskej živnostenskej komory dostala v aktuálnom ročníku 33 súťažných prihlášok v štyroch kategóriách:
• Výrobková inovácia
• Technologická inovácia
• Inovácia služby
• Medzinárodná kooperácia
Komisia na svojom zasadnutí dňa 3.mája
2012 zhodnotila predložené návrhy a na-
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vrhla pánovi ministrovi oceniť víťazov
v jednotlivých kategóriách, ako aj udeliť
jedno mimoriadne ocenenie. Pán minister
sa stotožnil s návrhom hodnotiacej komisie
a oceňuje:

Vlákna sa používajú pri tvorbe cementových kompozitov, pričom výrazným spôsobom zlepšujú ich vlastnosti.

TECHNOLOGICKÁ INOVÁCIA
VÝROBKOVÁ INOVÁCIA
V tejto kategórii sa na prvom mieste umiestnil súťažný návrh Výskumného ústavu chemických vlákien vo Svite: „Polypropylénové
vlákno KALCIFIL-MIKRO, resp. -NANO,
modifi kované anorganickým mikro-, resp.
nanoaditívom so zlepšenou kompatibilitou
a afinitou k silikátovej matrici cementových
kompozitov“, ktoré bolo vyvinuté v spolupráci so spoločnosťou Stachema Bratislava.

Spoločnosť Univerzál Slovakia, s.r.o. prihlásila svoje kapilárne rohože INFRACLIMA a v kategórii Technologická inovácia
získala celkové prvenstvo. Tento jedinečný
systém, pri ktorom je možné transformovať a využiť energiu sa uplatňuje v oblasti
vykurovania a chladenia – teda vytvárania
tepelnej pohody v budovách.
Konkurenčná výhoda systému kapilárnych
rohoží spočíva v poskytovaní komplexných

služieb od výroby cez projekt vykurovania,
dodanie materiálov až po montáž, odovzdanie funkčného diela a servis.

INOVÁCIA SLUŽBY
Mestský úrad Turčianske Teplice prihlásil v kategórii Inovácia služby a odskúšal
vo svojich podmienkach elektronický
prieskum verejnej mienky (eReferendum).
O tejto progresívnej službe môžeme povedať, že predbehla svoju dobu a právom
získala víťazstvo vo svojej kategórii.
I keď na Slovensku ešte neexistuje legislatíva upravujúca elektronické hlasovanie,
odskúšané riešenie znamená vysoký stupeň
inovácie v oblasti aplikovania priamej demokracie na území Slovenska, ako aj v štátoch V4.

MEDZINÁRODNÁ
KOOPERÁCIA
V tejto kategórii sa na prvom mieste
umiestnil súťažný návrh spoločnosti Sylex
„Unikátne monitorovacie bezpečnostné
systémy využívajúce hig-tech optovláknové
snímače“. Novosť optovláknovych snímačov
vyvinutých v spolupráci s belgickou firmou
Fibre Optic Sensors and Sensoring Systems
BV BA spočíva v tom, že snímanie fyzikálnych veličín zabezpečuje špeciálne upravené
optické vlákno v ktorom je vytvorená Braggova mriežka, slúžiaca na zmeny optického
signálu prechádzajúceho vláknom. Originalita riešenia je daná kontinuálnym spôsobom výroby. Pridanú hodnotu predstavujú
lepšie vlastnosti optovláknových snímačov
oproti elektrickým senzorom.

MIMORIADNE OCENENIE
Minister hospodárstva Slovenskej republiky
sa v tomto ročníku súťaže rozhodol udeliť
navyše jedno mimoriadne ocenenie a to
živnostníkovi pánovi Marianovi Katerinčinovi, ktorý podniká pod značkou SAGA za
technológiu SAGARYT, ktorá umožňuje za
pomoci výpočtovej techniky produktívne
opracovanie sklených polotovarov.
Princíp práce je vo vytváraní ľubovoľných
vzorov v počítačovom programe, z ktorého sa hotový vzor prenesie na zariadenie
a pomocou rotujúcej diamantovej brúsky
na pohár. Zariadenie je vhodné pre malosériovú výrobu, predstavuje náhradu ručného
rytca.
Oficiálne vyhodnotenie súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka
2011“ sa uskutočnilo dňa 22.5.2012 počas
slávnostného večera na 19. Medzinárodnom
strojárenskom veľtrhu v Nitre.

Mediálny partner

21

podpora podnikania

INNOVATION
+ PASSION
= STARTUP
Fenomén vytvárania inovatívne a technologicky orientovaných projektov alebo firiem (startup) na Slovensku prináša nový pohľad na inovačný ekosystém Slovenska. Je to síce len jeden malý krok k tomu, aby
Slovensko bolo viac inovatívne, ale je to vydarený krok na tejto ceste. Záujem mladých talentovaných
inovátorov o tvorbu niečoho hodnotného, nového a inovatívneho najmä v oblasti informačno-komunikačných technológií rastie a predpokladá sa, že tento trend bude aj naďalej pokračovať a určite aj v iných
priemyselných sektoroch (biotech, cleantech, greentech, farmácia alebo medicínske technológie a pod.).

Autor: Ing. Vladimír Švač, PhD.
SARIO

Zvyšovanie povedomia o startup komunite
na Slovensku, o komunite, ktorá dokáže inovovať je v podstate príležitosťou ukázať svetu, že aj Slovensko je inovatívnou krajinou,
že aj Slovensko má svoje talenty a v mnohých
prípadoch je porovnateľné s inými krajinami,
ba možno aj lepšie. Slovenský start-up rozvojový program, ktorý ponúka Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) umožňuje nádejným mladým inovatívnym firmám
dostať sa do Silicon Valley. V minulom roku
vyhrali túto možnosť štyri firmy, ktoré sa zapojili do 3-mesačného akceleračného programu
Plug and Play v USA už v prvých dvoch kvartáloch tohto roka. Ďalšie štyri víťazné firmy
pôjdu do USA v júli a októbri 2012.
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Mnohým vo svojom živote napadlo, že by
chceli mať svoju vlastnú firmu, vlastný startup. Počas informačnej roadshow o Slovenskom startup rozvojovom programe sme
mali možnosť vidieť záujem mladých ľudí
o túto oblasť. Veľkou motiváciou je práve
dostať sa do Silicon Valley – do centra svetových inovácií a inovátorov. Chuť inovovať
a vytvárať niečo nové, čo pomôže zlepšiť život je viditeľná aj pri slovenských startupoch.
Hlavnými motivačnými faktormi startupistov, tým čo ich ženie dopredu, aby niečo vytvorili alebo inovovali sú najmä:
• snaha niečo zmeniť alebo vyriešiť problém,
• byť lepším ako konkurencia,
• možnosť realizovať sa, svoje predstavy a sny,
• vytvoriť niečo, čo ešte nik nevytvoril,
snaha byť unikátny,
• snaha zarobiť peniaze,
• zlepšiť a uľahčiť život.

jún 2012

Startup komunita na Slovensku sa zviditeľňuje aj cez svoje pravidelné stretnutia počas rôznych startup podujatí (konferencie,
semináre, StartupWeekend, Startupcamp,
nový high-tech inkubátor The Spot v Bratislave apod.), používanie sociálnych sietí,
diskutovanie o riešených technologických
problémoch, hľadanie a naberanie inšpirácie. Tieto networkingové akcie veľmi napomáhajú rozvoju startupistov a budovaniu
vlastného startup projektu alebo fi rmy, ale
zároveň sa vďaka tomu podporuje a rozvíja
inovačné myslenie a kreativita. Mnohí startupisti hľadajú inšpiráciu pre svoje projekty
práve počas takýto stretnutí. Ďalšie aktivity, ktoré podporujú ich kreativitu a hľadanie inšpirácie sú: čítanie kníh z danej
oblasti, časopisov alebo rôznych webových
stránok, blogov, twitterov, sledovanie svetových technologických trendov, pozeranie
video prezentácií, prednášok, rozprávania
príbehov úspešných fi riem, startup príkladov zo zahraničia atď. Hľadajú akékoľvek
informácie, ktoré môžu byť inšpiráciou
s cieľom posunúť sa ďalej, s cieľom byť inovatívny, priniesť na trh kvalitný a unikátny
produkt. Jedným z kľúčových nástrojov pre
ďalší rozvoj je získavať feedback pre svoj
produkt a vyvíjané aktivity. Ich zanietenie,
snaha ísť ďalej, predrať sa je ohromujúca
a zároveň povzbudzujúca aj pre ďalších,
vidieť v nich to zanietenie, ten „ťah na bránu“. To ich motivuje k realizácii svojich
nápadov, zámerov, snov, k tvorivosti a hľadaniu možností sebarealizácie. Radosť
z vyvíjaného produktu, následné úspechy
ale aj pády, to všetko môže napomôcť pri

ich ďalšej tvorivej práci a získavaní skúseností. Dôležité piliere pre budovanie
startupov, ktoré sleduje aj hodnotiaca komisia pri Slovenskom startup rozvojovom
programe sú: mať kvalitný, originálny, inovatívny produkt, mať dobre zohraný a skúsený tím, veľký potenciál trhu a skúseností
z predchádzajúcich aktivít alebo inej práce
v danom odbore. Dôležité je aj byť zapálený
pre danú vec mať „passion“ a vedieť tento
produkt dobre odprezentovať.
Slovenský startup rozvojový program ponúka túto jedinečnú príležitosť dostať sa do svetového centra inovácií do Silicon Valley. Už
13. júna 2012 sa rozhodne o ďalších víťazoch,
ktorí sa budú môcť zúčastniť Akceleračného
programu Plug and Play v USA.

podpora podnikania

KLASTROVÁ ROADSHOW
PRVÝ KRÁT AJ NA SLOVENSKU

Internacionalizácia aktivít našich firiem je jedným z dôležitých parametrov ich budúcej prosperity.
Okrem toho sa s prosperitou stále častejšie skloňujú aj klastre. Teda najmä vo svete. U nás úloha klastrov
v podpore ekonomiky nebola ešte do súčasnosti plne docenená. A práve klastre ako združenia firiem,
ktorých cieľom je napomáhať k ekonomickému rastu svojich členov prostredníctvom vzájomnej spolupráce aj vzájomne si konkurujúcich firiem sú dobým nástrojom pre spoločnú internacionalizáciu.

SLOVAK CLUSTER
MATCHMAKING ROADSHOW
V dňoch 6-7 marca 2012 sa v Bratislave uskutočnila prvá tzv. Slovak Cluster
Matchmaking Roadshow s podtitulom
Prosperity through Cooperation, ktorej
cieľom bolo vytvoriť podmienky pre nadviazanie kontaktov manažérov vybraných
technologických klastrov zo Slovenska,
Česka, Maďarska, Poľska, Slovinska
a Talianka. Roadshow zorganizovala
Slovenská inovačná a energetická agentúra
v rámci spoločného projektu ClusterCOOP
viacerých renomovaných projektových partnerov z týchto krajín. Projekt je financovaný
zo zdrojov Central Europe Programme.

Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 20
klastrov zo všetkých projektových krajín.
Podujatie otvoril pán Balog zo SIEA a pán
György Szabó z Maďarského ministerstva
národného hospodárstva, ktoré je lídrom
projektu. Následne sa reálne začalo klastrové biznis fórum v rámci ktorého sa predstavili jednotlivé klastre.
Druhý deň sa uskutočnila konferencia, ktorej cieľom bolo predstaviť špecifi ká Slovenska v oblasti inovácií a podpory klastrových
organizácií.

Následne v rámci roundtable discussion
vystúpili generálny riaditeľ PPS Group, a.s.
pán Ing. Pavol Šimkovič, MBA. a generálny
riaditeľ spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
pán Ing. Jaromír Jezný, Prof. Vladimír Čop
zo spoločnosti Spinea, s.r.o. ako aj zástupcovia Matador Industries Daniel Heidrich
a Marián Strážovský zo spoločnosti Carl
Zeiss Slovakia, s.r.o. ktorí s účastníkmi
diskutovali o očakávaniach inovatívnych
firiem v klastroch.
Viac informácií o projekte nájdete
na stránke SIEA: www.siea.sk

Na podujatí vystúpili zástupcovia MH SR,
SARIO, Banskobystrického VUC, ktorí
predstavili relevantné politiky ako aj biznis
prostredie na Slovensku. Silné zastúpenie
bolo v oblasti výskumu a vývoja kde vystúpila zástupkyňa Národného centra transferu
technológií. Reálne výsledky predstavil
riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky
strojov pán Dr. František Simančík a pán
Dr. Michal Janovčík zo Slovenského centra
produktivity.
Autor: Ing. Miroslav Balog, PhD., SIEA
člen redakčnej rady časopisu Transfer

V súčasnej dobe pôsobí na Slovensku
niekoľko tzv. klastrových organizácií teda
inštitucionalizovaných klastrov, ktorých
jedným z cieľov je aj hľadať zahraničných
partnerov pre svojich členov.
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V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE TRANSFERU SA DOČÍTATE:
• Pokroky v budovaní centra pre Nanotechnológie
v elektronike a fotonike na Slovensku
• Zoznámte sa s víťazom „Podnikateľského nápadu“
• ...a mnoho iného

HYDROTECHNIKA STU, s.r.o.
vznikla v roku 2011 ako spin-off spoločnosť STU
založená pracovníkmi Katedry hydrotechniky
Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Spoločnosť Hydrotechnika STU, s.r.o. sa zaoberá prenosom
poznatkov výskumu a vývoja v oblasti vodných stavieb do praxe.
Typické aktivity spoločnosti:
Výskum, vývoj, poradenstvo, projektová
a inžinierska činnosť v oblasti vodných
stavieb, vodnej dopravy, vodných ciest
a protipovodňovej ochrany

Výskum a vývoj soft vérových aplikácií
pre riadenie hydroenergetických systémov
a sústav

Terénny a laboratórny výskum v oblasti
vodných stavieb

