
1. Cirkulár 
 

 

Slovenská akadémia vied a Centrum vedecko-technických informácii SR 

v spolupráci so 

Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Komenského v Bratislave, 

Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach, 

Ţilinskou univerzitou v Ţiline, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre 

a so 

Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu 

 

pod záštitou  
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  

a Ministerstva hospodárstva SR 

 

organizujú podujatie 

 

„Trans Tech Burza“ 
 

s cieľom a zameraním na transfer technológií a vedomostí. 

 

Termín konania: 11.  ̶  12. november 2014 

 

Miesto: Hotel Saffron, Bratislava 

 

 
Čestné predsedníctvo: 

prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., predseda SAV 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ CVTI SR 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ 

Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čiţmár, CSc., rektor TUKE 

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka ŢU v Ţiline 

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU 

Ing. Róbert Szabó, PhD., generálny riaditeľ,  Sekcia vedy a techniky, MŠVVaŠ SR 

Ing. Martin Hlinka, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií, MH SR 

Ing. Róbert Šimončič, CSc., generálny riaditeľ, SARIO 

 

 

Organizačný výbor: 

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., člen PSAV 

Ing. Juraj Lapin, DrSc., podpredseda SAV 

MUDr. Richard Imrich, PhD., podpredseda SAV 

RNDr. Eva Majková, DrSc., podpredsedníčka SAV 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., podpredseda SAV 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD., prorektor STU 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., prorektor UK 

prof. MUDr. Ruţena Tkáčová, DrSc., prorektorka UPJŠ 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prorektor TUKE 

prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prorektor ŢU v Ţiline 



prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prorektor SPU  

 

 

Programový výbor: 

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., SAV 

Mgr. Miroslav Kubiš, CVTI SR 

Mgr. Zuzana Čeplíková, CVTI SR 

JUDr. Lucia Rybanská, STU 

Martin Špaček, STU 

Mgr. Helga Jančovičová, PhD., UK 

prof. Ing. Pavol Sovák, CSc., UPJŠ 

doc. Ing. František Jakab, PhD., TUKE  

Ing. Andrea Čorejová, ŢU v Ţiline 

prof. Ing. Jozef Bulla,  DrSc., SPU 

Ing. Katarína Müllerová, SAV 

RNDr. Peter Stefányi, PhD., SAV  

Ing. Františka Dorčáková, PhD., SAV 

Ing. Ján Kepič, PhD., SAV  

 

 

Cieľ akcie:  

• informovať zástupcov priemyslu/podnikateľskej sféry o kreujúcich sa univerzitných 

parkoch a výskumných centrách a o ich aktivitách smerom k technologickému 

transferu a inováciám; 

• umoţniť stretnutie pracovníkov priemyslu a výskumných a vývojových inštitúcií 

v celej šírke vedných disciplín a priemyselných odvetví; 

• zistiť moţnosti technologického transferu konkrétnych technológií; 

• spojiť najlepšie aplikačné zámery vedy na Slovensku s najlepšími inovačnými firmami 

a ich potrebami; 

• rozšírením obzoru oboch strán podporiť kreatívny a multidisciplinárny prístup 

k inováciám; 

• vytvoriť podmienky pre vzájomne prospešnú spoluprácu. 

 

Program: 

 
Prednášky zamerané na predstavenie univerzitných parkov a výskumných centier, s cieľom 

prezentovať ich pokročilé technológie a metodiky výskumu a vývoja potenciálne 

aplikovateľné v praxi. 

 

 

1. deň 
08.00 – 09.00  Registrácia 

09.00 – 09.15  Otvorenie 

09.15 – 09.45  Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava 

09.45 – 10.15  Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) 

10.15 – 10.30  Prestávka 

10.30 – 10.45  Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave 

10.45 – 11.15  Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice) 



11.15 – 11.45  Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ 

11.45 – 12.15  Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity 

12.15 – 12.45 NITT SK – podporné služby v procese TT pre verejné vedeckovýskumné 

inštitúcie 

12.45 – 14.00  Obed 

14.00 – 18.00  Burza – stretnutia partnerov 

18.00 – 20.00  Večera 

počas celého dňa Posterová sekcia 

 

 

2. deň 
08.30 – 09.00  Registrácia 

09.00 – 09.30 NPC – podporné služby pri ochrane duševného vlastníctva a pri 

spolupráci malých a stredných podnikov s akademickou sférou 

09.30 – 10.00 Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie  

s podporou znalostných technológií 

10.00 – 10.30  Univerzitný vedecký park STU Bratislava 

10.30 – 10.45  Prestávka 

10.45 – 11.15  Univerzitný vedecký park „CAMPUS MTF STU“ – CAMBO 

11.15 – 11.45  Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline 

11.45 – 12.15 Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu  

technológií 

12.15 – 12.45 Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a 

budúce aplikácie „PROMATECH“ 

12.45 – 14.00  Obed 

14.00 – 18.00  Burza – stretnutia partnerov 

počas celého dňa Posterová sekcia 

 

 

• Vyzvané postre (cca 100 ks prvý aj druhý deň, resp. 200 ks oba dni) z akademickej sféry a z 

ďalších výskumných ústavov SR s najnovšími výsledkami z oblasti progresívnych technológií, 

vývoja nových materiálov a postupov s vysokým inovačným potenciálom. 

V rámci posterovej sekcie bude tieţ kaţdá z akademických inštitúcií v rozsahu jedného postra 

prezentovať svoje aktivity v oblasti technologického transferu a inovácií. 

• Bilaterálne diskusie – burza. 

Kolektívy prezentujúce prednášky a postre uverejnia v predstihu na webovej stránke burzy 

svoj vedecko-technický profil/abstrakt postrov a potenciálni partneri z decíznej sféry si môţu 

dopredu rezervovať čas na diskusiu. 

Na diskusiu/burzu bude vytvorených 8 stanovíšť, po jednom pre SAV a  univerzity a jedno pre 

prípadne ďalšie zúčastnené výskumné organizácie. Aktivita bude riadená SW nástrojom 

s predchádzajúcou registráciou cez web a následnými riadenými stretnutiami pri stanovištiach, 

ale nevylučujeme ani voľné duskusie. 

 

Ďalšie informácie:  

Webová stránka podujatia bude vyuţívať portál www.nptt.sk, kde bude pre podujatie vytvorená 

vlastná podstránka, na ktorú budú odkazovať propagačné materiály a prípadné reklamné banery. 

 

                                                                                             

 prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. 

                                                                                  člen PSAV a vedúci Výskumného centra 

                                                                                                            PROMATECH 

http://www.nptt.sk/


Organizačné pokyny pre registráciu na konferenciu,  bilaterálne stretnutia a na 

registráciu prezentovaných technológií: 
 

Registrácia na konferenciu: účasť na konferencii v dopoludňajších hodinách (viď program) 

http://nptt.cvtisr.sk/registracny-formular-konferencie-trans-tech-burza-

2014.html?page_id=2578 

 

- účastnícky poplatok: 50 € 

- informácie o spôsobe a termínoch platby: viď linka registrácie  

- výber počtu dní účasti na konferencii v rámci registrácie 

 

Registrácia profilov: prostredníctvom formulára na webovom sídle: 

http://www.b2match.eu/transtechburza2014  

ALEBO prostredníctvom e-mailu: 

martin.smeja@cvtisr.sk  

 

registrácia a účasť LEN na stretnutí partnerov: bezplatne  

 

Prehľad registrovaných technológií na podujatí: 

http://www.b2match.eu/transtechburza2014/participants  

 

Výber stretnutí prostredníctvom webového sídla: http://www.b2match.eu/transtechburza2014  

 

Kontaktné osoby pre obsahové zabezpečenie: 

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (SAV) jdusza@imr.saske.sk 
RNDr. Peter Stefányi, PhD. (SAV ) peter.stefanyi@upjs.sk  

 

Kontaktné osoby pre organizačné zabezpečenie: 

Mgr. Zuzana Čeplíková (CVTI SR) zuzana.ceplikova@cvtisr.sk 

Ing. Martin Smeja, PhD. (CVTI SR) martin.smeja@cvtisr.sk 
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