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Inovatívne myšlienky majú svoju cenu
Nové myšlienky, podpora výskumu a prezen-
tácia vedeckej práce. Tieto prívlastky možno
prisúdiť podujatiu Open House Event, ktoré

sa konalo 12. 6. 2012 v priestoroch Centra vedecko-technických
informácií SR (CVTI SR) v rámci projektu Podpora kontinuálneho
výskumu a technologických aplikácií – FORT (Fostering Conti-
nuous Research and Technology Application).

Na jeho organizácii sa podieľalo nielen CVTI SR, ale tiež Podnika-
teľské a inovačné centrum – BIC Bratislava (Business Inovation
Center).

V prvom programovom bloku odzneli formou prezentácií informá-
cie o aktuálnych možnostiach získavania finančnej podpory a po-
radenstva pre realizáciu inovatívnych ideí, ale tiež informácie
týkajúce sa vzájomného vzťahu vedy a motivácií investorov.

Druhý blok už patril Súťaži inovatívnych myšlienok a vyhláse-
niu jej výsledkov. Zámerom súťaže bolo v rámci prihlásených ná-
padov, určených pre oblasť biotechnológií, biomedicíny
a potravinových technológií, vybrať tú najlepšiu a oceniť ju ino-
vačným voucherom vo výške 5 000 eur.

Z pohľadu kvality si pozornosť zaslúžilo všetkých šesť medzinárodnou odbornou porotou vybraných myšlienok. Naj-
väčší záujem, na základe informácií v registračnom formulári, ústnej prezentácie a diskusných odpovedí, však vyvo-
lala myšlienka od spoločnosti Geneton, s. r. o., v zastúpení Tomáša Szemeša.

Spoločnosť prezentovala neinvazívnu metódu na prenatálne určovanie chromozonálnych porúch prostredníctvom tes-
tov plodovej DNA, získanej priamo z krvi tehotnej ženy.

Spomínaný voucher predstavuje istú formu nenávratného finančného príspevku, poskytnutého v rámci projektu FORT,
a víťaz ho môže použiť na ďalšie výskumno-vývojové aktivity, procesy testovania či spracovanie podnikateľského plánu
a pod.
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Voucher v rukách víťaza (zľava: 1. Ján Turňa -
CTVI SR; 2. Roman Linczényi – BIC Bratislava;
3. Tomáš Szemeš – Geneton, s. r. o.; Dome-
nico Pangalo – Ústav molekulárnej biológie SAV;
Chiara Pari – Agenzia Centuria

Firmy v sociálních sítích – konferencia o možnostiach sociálnych sietí
Sociálne siete nie sú dnes len súčasťou súkromného života, v rámci udržiavania vzájomných vzťahov. Čoraz viac sa ich
potenciál začína využívať ako súčasť firemného marketingu a public relations.
Práve na túto tému zamerali svoju pozornosť usporiadatelia jednodňovej konferencie „FIRMY V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH“
konanej 7. júna v Prahe.
Ideou podujatia bolo poukázať na úspešné príklady firemnej komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí a priniesť tiež
riešenia pre jej zefektívnenie. Neopomenul sa ani monitoring sociálnych sietí a praktické využitie jeho výsledkov.
Celkom odznelo na konferencii 16. príspevkov, ktoré priniesli množstvo zaujímavých pohľadov využívanie sociálnych sietí
v inštitúciách.
Prednášajúci okrem iného venovali svoju pozornosť napríklad:

tipom pre reklamy na Facebooku (Jindřich Fáborský, IGLOONET),
chybám v rámci komunikácie na sociálnej sieti (Onrej Jireš, Dobrý web),
SEO a firemnému profilu na sociálnej sieti (Pavel Ungr, H1.cz),
prezentácii knižnice na sociálnej sieti (Oľga Biernatová, Knižnica Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne).

Slovenskú republiku na podujatí zastupovali Dušan Murčo, digital marketing manažér nášho internetového kníhkupectva
Martinus. Prezentoval sa príspevkom so zaujímavým a možno trochu provokujúcim názvom: Punk’s not dead – case
study o komunikácii na Twiteri v podaní Martinus.sk. Zúčastnením poskytol viacero pozitívnych aj negatívnych
príkladov komunikovania na tejto sociálnej sieti.
Druhým slovenským prednášajúcim bol Michal Pastier. Jeho profesijné pôsobenie v oblasti reklamy mu prinieslo dokonca
i ocenenie FILIP – za výnimočný prínos do slovenskej reklamy. Jeho príspevok Najprv láska, potom peniaze bola štúdiou
reklamných kampaní, ktoré nielen propagovali, ale aj skutočne predávali.
Kompletný program a informácie o prednášajúcich nájdete na: http://www.tuesday.cz/akce/firmy-v-socialnich-sitich/
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