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turálnych fondov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a je im-
plementovaný Centrom vedecko-technických informácií SR od júna 2010. Predmetný projekt je zameraný na vy-
tvorenie národného systému na podporu transferu technológií na Slovensku, ktorý bude zastrešovať aktivity
v oblasti podpory transferu technológií realizované na lokálnej úrovni v jednotlivých vedeckých inštitúciách. Roz-
vinutá bola úzka spolupráca s týmito organizáciami, najmä s ich špecializovanými pracoviskami, ktoré v ostatných
rokoch vznikli práve v záujme podpory transferu technológií. Ide pritom o najvýznamnejšie slovenské univerzity
(UK v Bratislave, STU v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a ďalšie) a Slovenskú
akadémiu vied zastúpenú Technologickým inštitútom SAV. V rámci projektu NITT SK bolo zriadené aj Centrum
transferu technológií pri CVTI SR, ktoré prostredníctvom projektu NITT SK a za použitia účelových prostriedkov zo
štátneho rozpočtu podporilo niekoľko prípadov transferu technológií (fáza zabezpečenia ochrany duševného vlast-
níctva) realizovaných na vybraných ústavoch SAV. Táto podpora bola realizovaná v spolupráci s Technologickým in-
štitútom SAV. Ďalšou významnou aktivitou projektu NITT SK je budovanie špecializovanej IKT infraštruktúry pre
vedeckú komunitu na Slovensku a v neposlednom rade aj zvyšovanie povedomia vedeckej komunity a odbornej
verejnosti o význame celého procesu transferu technológií – od zabezpečovania ochrany duševného vlastníctva až
po jeho komerčné zhodnotenie v praxi.

Podrobnejšie informácie z podujatia vrátane kompletných prezentácií na stiahnutie sú k dispozícii na webovej adrese:

http://knowledge-transfer-study.eu/workshops/east-central-europe-cz-sk-hu-si/

Príspevok bol spracovaný v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu trans-
feru technológií na Slovensku – NITT SK“.

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

Ľubomír Bilský
(lubomir.bilsky@cvtisr.sk)

Medzinárodná konferencia PATLIB 2012

Tohtoročná medzinárodná konferencia PATLIB 2012, ktorú organizuje Európsky patentový úrad, sa konala
30. mája – 1. júna 2012 v najpriemyselnejšom meste Anglicka, Manchestri. Zúčastnilo sa jej 173 účastníkov z 27
európskych krajín.

Zatiaľ čo predchádzajúca konferencia mala vzdelávací charakter so zameraním na tri hlavné okruhy: nástroje, du-
ševné vlastníctvo a pracovné postupy, tohtoročná sa sústredila na posilnenie fungovania siete stredísk PATLIB s mož-
nosťou prezentovať svoje aktivity, skúsenosti a dosiahnuté výsledky. Na konferencii rezonovali témy ako „Spolupráca
medzi sférou duševného vlastníctva a inovačnými sieťami v Európe“, „Nástroje na poskytovanie služieb s pridanou
hodnotou“, „Úspešné riadenie stredísk PATLIB“. Podnetnou úvodnou prezentáciou zaujal Richard Gallafent z právnic-
kej firmy Gallafents z Veľkej Británie, ktorý sa zameral na postavenie patentového zástupcu, poskytovanie právnych
a poradenských služieb pre začínajúcich aj skúsených vynálezcov v rámci patentového strediska. Nigel Spencer
z British Library z Londýna prezentoval prípadovú štúdiu Strediska pre podnikanie a duševné vlastníctvo v British
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Library, pričom stredisko primárne orientuje
svoje služby na podnikateľskú sféru, predovšet-
kým na malé a stredné podnikateľské subjekty.

Na tohtoročnej medzinárodnej konferencii vystú-
pili takmer všetky strediská PATLIB, ktoré sa zú-
častňujú pilotného projektu. Informovali najmä
o dosiahnutých výsledkoch v oblasti sofistikova-
nejších rešeršných služieb, vzdelávania a spolu-
práce. Okrem toho informovali o používaných
nástrojoch pri rešeršných službách, skúsenos-
tiach s používanými nástrojmi na vizualizáciu pri
patentových analýzach a sledovaní trendov a o no-
vých službách. Medzi pozoruhodné príspevky pa-
trili príspevky Mustafu Cakira zo strediska PATLIB
pôsobiaceho vo Vedecko-technologickom centre
Ege Univerzity v tureckom Izmire, ktoré boli za-
merané na poskytovanie patentových služieb
s pridanou hodnotou a patentové štatistiky v ob-
lasti zdravotníctva a príspevok Pavla Jirmana
z Českej republiky. Podrobne informoval o služ-
bách strediska PATLIB Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví ARID z Hradca Králové, pričom ťažisko pre-
zentácie bolo zamerané na prácu v oblasti duševného vlastníctva so žiakmi základných škôl. ARID spolupracuje
s holandskou nadáciou „Deti a veda“ a s Úřadom průmyslového vlastníctví ČR. Z hľadiska pomoci začínajúcim vyná-
lezcom bola inšpiratívna prezentácia Jouni Hynynena z Centre for Economic Development z Fínska, v ktorej ilustroval
tzv. „vynálezcovskú cestovnú mapu“; jej cieľom je uľahčiť orientáciu v oblasti duševného vlastníctva a názorne de-
monštrovať formy ochrany.

PATLIB Centrum pri CVTI SR prezentovalo dosiahnuté skúsenosti v prednáške „Skúsenosti PATLIB strediska Bratislava
s používaním nových nástrojov“, ktorej autormi boli PhDr. Mária Harachová a PhDr. Ľubomír Kucka. Prvá časť prí-
spevku obsahovala informácie o zameraní CVTI SR, jeho hlavných aktivitách, účasti na projektoch a vyhodnotenie do-
siahnutých výsledkov strediska PATLIB počas účasti na pilotnom projekte. Druhá časť príspevku bola zameraná na
komparáciu a evaluáciu nástrojov umožňujúcich vizualizáciu výsledkov v rešeršných službách.

Konferencie sa zúčastnili všetky slovenské strediská PATLIB, nakoľko v tomto roku im Európsky patentový úrad hra-
dil 75 % nákladov.

Počas konferencie mali účastníci pilotného projektu PATLIB, ale aj ďalšie nezapojené strediská PATLIB a patentové
úrady možnosť prezentovať svoje dosiahnuté výsledky vo vystavovateľských stánkoch. Využilo ju Rumunsko, Poľsko,
Česko, Lotyšsko, Litva, Veľká Británia, Turecko, Estónsko a EPÚ. Prostredníctvom plagátov z našich podujatí sme do-
kumentovali všetky aktivity nášho strediska aj my. Medzi ďalších „nepatentových“ vystavovateľov patrili najmä En-
terprise Europe Network (EEN) a firmy Questel, Minesoft, Jouve ap.

Ľubomír Kucka
(lubomir.kucka@cvtisr.sk)
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Univerzitná knižnica v Bratislave privítala na svojej pôde dňa 3. mája 2012 zástupcov z radov odbornej knihov-
níckej verejnosti. Dôvodom bol seminár s názvom ANL+ aneb článková bibliografie nové generace. Ing.
Martin Vojnar ako prednášajúci hosť a zástupca spoločnosti MULTIDATA, s. r. o., podľa jeho vlastných slov pri-
blížil „príbeh“ článkovej bibliografie budovanej v Českej republike. Na úvod svojej prezentácie predstavil pro-
jekt ANL+ ako jeden z nástrojov na vyhľadávanie v českých článkoch, ktorého partnermi sú Národní knihovna
ČR, Moravská zemská knihovna, Knihovna AV ČR a spoločnosť NEWTON MEDIA, s. r. o.

Následne sa venoval jeho vzniku ako formy odpovede na fakt, že začiatkom roku 2011 prestala NK ČR prispie-
vať do kooperačného systému národnej článkovej bibliografie (databáza ANL). V konkrétnych súvislostiach sa

ANL+ ako bibliografia novej generácie


