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ŠTATÚT KONFERENCIE  

COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 
 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1) Cooperation Innovation Technology Transfer (ďalej len „COINTT“) je národnou odbornou 

konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorej hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana 

duševného vlastníctva, inovácie,  a podpora podnikania. 

2) COINTT sa uskutočňuje každoročne, spravidla tretí októbrový týždeň.  

3) Hlavným organizátorom konferencie je Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len 

„CVTI SR“),  prostredníctvom Odboru transferu technológií (ďalej len „OTT“).  

4) CVTI SR je priamo riadenou štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). CVTI SR je národným informačným centrom pre 

vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje 

činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných 

infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie. 

 

Článok II. 

Poslanie, ciele a vízia COINTT 
 

1) Poslaním COINTT je upriamenie pozornosti akademickej, odbornej a podnikateľskej verejnosti na 

problematiku transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory 

podnikania. 

2) COINTT je naplnením potreby CVTI SR vytvoriť podujatie, ktoré bude atraktívne pre 

spoluorganizátorov, jeho partnerov, komerčných partnerov (finančných podporovateľov), 

účastníkov, inovátorov, odborníkov na ochranu priemyselného vlastníctva a zástupcov fondov 

rizikového kapitálu tak, aby si do budúcna zabezpečilo finančnú udržateľnosť.   

3) Hlavným cieľom COINTT je podporiť transfer technológií, vedomostí a poznatkov zo slovenských 

verejných vedeckovýskumných inštitúcií (ďalej len „VVI“) do praxe, a to prostredníctvom 

vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov s predstaviteľmi 

komerčnej sféry a možnými investormi.  

4) Špecifickými cieľmi COINTT sú:  

 vytvorenie platformy pre pracovníkov slovenských verejných VVI na výmenu skúseností z 

praxe na poli transferu technológií, 

 prezentácia vedeckovýskumných kompetencií VVI pred súkromným sektorom za účelom 

vytvorenia príležitostí pre inovatívne spolupráce,  

 vytváranie príležitostí pre podnikateľov na prístup k vedeckovýskumným kapacitám 

slovenských verejných VVI, 

 prezentácia podporných nástrojov pre inovácie v priemysel,  

 prezentácia úspešného inovatívneho podnikania na Slovensku,  
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 prezentácia úspešných zahraničných investícií, globálneho podnikania na Slovensku 

a možností ich podpory, 

 prezentácia možností financovania inovatívneho podnikania z domácich a zahraničných 

zdrojov,  

 prezentácia úspešných príkladov ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z VVI, 

 prezentácia podporných služieb v oblasti využívania priemyselného vlastníctva 

v inovatívnom podnikaní.  

5) Víziou COINTT je byť najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a stať sa uznávanou 

platformou, ktorá na jednom mieste prezentuje podporné nástroje zamerané na prepájanie VVI 

s podnikateľským prostredím, zavádzanie inovácií do praxe a je priestorom na výmenu skúseností 

zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania. 

6) COINTT spolupracuje s domácimi a zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa vyššie 

uvedenými oblasťami.  

 

Článok III. 

Riadenie a organizácia COINTT 
 

1) COINTT je jedným z výstupov projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií 

na Slovensku – NITT SK II (ďalej len „NITT SK II“). 

2) COINTT je rozšírením konferencie CVTI SR s dlhoročnou tradíciou „Transfer technológií na 

Slovensku a v zahraničí“:  

• po obsahovej stránke o témy:  

 podpora inovácií v priemysle i biznise,  

 inovatívne podnikanie na Slovensku, 

 zdravé podnikateľské prostredie pripravené pre zahraničné investície, 

 globálne podnikanie,  

• po organizačnej stránke o spoluorganizátorov a partnerov: 

 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), 

 Slovak Business Agency (SBA),  

 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), 

 Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR), 

 Prípadne iných tematicky rovnako zameraných inštitúcií, 

 slovenské verejné vedecko-výskumné inštitúcie,  

 prípadné iné podobne tematicky zamerané inštitúcie, firmy venujúce sa 

transferu technológií, inováciám a spolupráci v týchto oblastiach zo Slovenska 

a zahraničia, ktorí sú zároveň členmi Organizačného výboru COINTT.  

3) COINTT je pripravovaný a realizovaný CVTI SR a financovaný z rozpočtu CVTI SR a tiež ďalších 

finančných prostriedkov partnerov a spoluorganizátorov.  

4) CVTI SR ako garant podujatia zodpovedá za jeho odborno-metodickú, programovú stránku a za 

komplexné organizačné zabezpečenie.  
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5) Na organizácii sa tiež podieľajú inštitúcie a externí spolupracovníci, ktorí svojou činnosťou 

a kooperáciou môžu prispieť odborne, či organizačne k príprave a realizácii COINTT.  

6) Podmienky spolupráce medzi CVTI SR, spoluorganizátormi a partnermi upravujú príslušné zmluvy 

o spolupráci, prípadne iné vzájomné písomné dojednania o spolupráci a partnerstve.  

7) Organizačnú štruktúru COINTT tvorí:  

a. Organizačný výbor COINTT  

b. Obsahová rada COINTT 

8) Generálny riaditeľ CVTI SR (ďalej len „GR CVTI SR“) vymenúva a odvoláva členov Obsahovej rady 

a Organizačného výboru COINTT v súlade s ustanoveniami tohto štatútu.  

9) Riadením a prípravou poveruje GR CVTI SR vedúceho OTT v rámci CVTI SR, ktorý tým môže poveriť  

iného interného alebo externého odborného pracovníka. 

10) Obsahová rada COINTT a vedúci OTT spolu s povereným zamestnancom priamo podliehajú GR 

CVTI SR.  

11) Organizačný výbor COINTT podlieha vedúcemu OTT, respektíve ním poverenému odbornému 

pracovníkovi.  

 

Článok IV. 

Obsahová rada COINTT 
 

1) Obsahová rada konferencie COINTT  (ďalej len „OR“) je garantom obsahu konferencie COINTT.  

2) OR je zložená zo zástupcov vedenia slovenských verejných VVI zodpovedných za oblasť spolupráce 

s praxou, transfer technológií (TT), rozvoj a inovácie a zo zástupcov spoluorganizátorov 

a partnerov konferencie.  

3) OR predsedá GR CVTI SR. 

4) Návrh členov OR pripravuje vedúci OTT, respektíve ním poverený odborný pracovník a to 

každoročne.  

5) Členstvo v OR vzniká formálnym menovaním do funkcie na daný ročník podujatia, a to GR CVTI SR 

po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku zástupcu spoluorganizátora/partnera k účasti v OR. 

6) OR sa vyjadruje a odsúhlasuje predložený obsah podujatia COINTT. Tento návrh pripravuje OTT.  

7) Návrh obsahu podujatia COINTT  je OR predkladaný GR CVTI SR, prípadne ním povereným 

zamestnancom (v mene GR CVTI SR) a to prostredníctvom e-mailového cirkuláru – 1. obežník.  

8) Spracovaný návrh obsahu konferencie o pripomienky členov OR bude rovnako zasielaný GR CVTI 

SR, prípadne ním povereným zamestnancom, a to prostredníctvom 2. e-mailového obežníka. 

9) Až po zaslaní 2. obežníka a po uplynutí lehoty na vyjadrenie zástupcov v OR bude obsah 

konferencie záväzný a platný. Od tohto momentu bude možné ho komunikovať voči verejnosti. 

Lehota na vyjadrenie zástupcov v OR k obsahu konferencie bude určená v 2. obežníku. 

10) Členovia OR môžu byť požiadaní CVTI SR o nominovanie člena Organizačného výboru COINTT za 

nimi zastupovanú inštitúciu.  
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Článok V. 

Organizačný výbor COINTT 
 

1) Organizačný výbor COINTT (ďalej len „OV“) je organizačným a exekutívnym orgánom konferencie 

COINTT. 

2) Hlavnými cieľmi OV sú:  

- zorganizovať konferenciu COINTT,  

- zabezpečiť účastníkov COINTT  – relevantných aktérov z príslušného regiónu/miest 

pôsobnosti členských inštitúcií, a to jednak z radov vedecko-výskumných pracovníkov, ako 

i zástupcov z firemného sektora.  

3) OV pozostáva z delegovaných zástupcov spoluorganizátorov a partnerov konferencie.  

4) Za každého spoluorganizátora a partnera konferencie bude menovaný jeden člen OV.  

5) Členovia OV sú nominovaní členmi OR alebo na základe inej dohody s hlavným organizátorom 

konferencie – CVTI SR, najmä v prípade zástupcov lokálnych centier transferu technológií (ďalej 

len „CTT“) kontrahovaných v rámci projektu NITT SK II.  

6) OV predsedá poverený zamestnanec CVTI SR, ktorého poveruje GR CVTI SR na návrh vedúceho 

OTT.  

7) Jednou z úloh každého člena OV bude informovať o svojej aktivite vedenie a zároveň člena OR 

svojej inštitúcie/spoločnosti.  

8) Prvé stretnutie OV sa uskutoční v Bratislave, respektíve prostredníctvom online komunikačných 

technológií.  

9) Za organizáciu činnosti OV zodpovedá OTT CVTI SR.  

10) Ďalšia komunikácia/činnosť medzi členmi OV bude realizovaná emailom, telefonicky, osobne, 

podľa potreby organizátora a jeho povereného zamestnanca.  

11) Obsahom komunikácie medzi CVTI SR a jednotlivými členmi OV bude prieskum záujmov 

potenciálnych účastníkov konferencie za danú inštitúciu jednak z radov VVI ako i z radov partnerov 

konferencie a následne priebežné informovanie o aktuálnom stave prípravy podujatia, obsahu 

konferencie – jej tematické zameranie pre daný rok, program a potvrdení rečníci, ďalej o 

potvrdených počtoch účastníkov konferencie (za jednotlivé spolupracujúce inštitúcie), zvolených 

komunikačných kanáloch, predbežnom a následne potvrdenom mieste konania konferencie. 

 

Článok VI. 

Účinkujúci 

1) Pod účinkujúcimi sa v tomto štatúte rozumejú prezentujúci, spíkri, účastníci diskusných panelov, 

moderátori, ktorí sú navrhnutí organizátorom alebo jednotlivými členmi OV alebo partnermi 

a schválení OR podujatia.  

2) Účinkujúci sú tiež nominovaní, ocenení a odovzdávajúci jednotlivci zapojení do súťaže „Cena za 

transfer technológií na Slovensku“ za príslušný kalendárny rok v kategóriách podľa aktuálneho 

štatútu súťaže, viď Článok X. 

3) Účinkujúcimi sú aj konzultanti poskytujúci konzultácie v rámci jednotlivých konzultačných stánkov 

dohodnutých medzi organizátorom a partnermi, spoluorganizátormi alebo členmi OV.  
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4) Neoddeliteľnou súčasťou účinkujúcich konferencie sú aj organizujúci personál za organizátora, 

spoluorganizátorov, partnerov a poskytovateľa kongresových priestorov.  

5) Program spolu s účinkujúcimi pre konkrétny ročník konferencie COINTT pripomienkuje a schvaľuje 

OR.  

6) Zoznam účinkujúcich v súlade so schváleným programom konkrétneho ročníka COINTT zostavuje 

organizátor na základe dohôd s jednotlivými spoluorganizátormi, partnermi, členmi OV 

a poskytovateľom konferenčných priestorov pre príslušný kalendárny rok. Takto zostavený 

zoznam účinkujúcich organizátor odovzdá poskytovateľovi konferenčných priestorov 

konkrétneho ročníka COINTT.   

 

Článok VII. 

Spoločné ustanovenia 
 

1) Po skončení konferencie, najneskôr do 15. 03. nasledujúceho kalendárneho roka, sa uskutoční 

programové, organizačné a finančné vyhodnotenie za prítomnosti GR CVTI SR a vedenia CVTI SR. 

2) Stručná hodnotiaca správa z uvedeného vyhodnotenia je následne poslaná e-mailom Obsahovej 

rade a Organizačnému výboru COINTT.   

3) Na základe hodnotiacej správy budú mať členovia OR stanovený termín na zaslanie pripomienok 

za účelom zlepšenia nasledujúceho ročníka podujatia. CVTI SR zváži zapracovanie pripomienok od 

členov OR, ako hlavný organizátor však má právo rozhodnúť, ktoré pripomienky akceptuje.  

4) COINTT je realizovaný z:  

a. finančných prostriedkov Európskej únie, konkrétne z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, projekt Národná infraštruktúra 

pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II,  

b. finančných prostriedkov CVTI SR, ktoré prideľuje MŠVVaŠ SR,  

c. finančnej podpory zo strany spoluorganizátorov a partnerov,  

d. výnosu z prípadného vstupného,  

e. prípadne z iných zdrojov.  

 

Článok X. 

Udeľovanie cien súťaže „Cena za transfer technológií na Slovensku“ daného kalendárneho 

roku 
 

1) Cena za transfer technológií na Slovensku daného kalendárneho roku sa udeľuje podľa jej štatútu 

uverejneného na Národnom portáli pre transfer technológií.  

2) Cena za transfer technológií na Slovensku daného kalendárneho roku je odovzdávaná každoročne 

v rámci programu podujatia COINTT.  

 

https://nptt.cvtisr.sk/buxus/docs/Cena_za_TT/Statut_sutaz_Cena_za_TT_2020.pdf
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Článok XI. 

Záverečné ustanovenie 
 

1) Štatút COINTT nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania GR CVTI SR.  

2) Nadobudnutím účinnosti štatútu COINTT zanikajú všetky doterajšie dokumenty týkajúce sa 

konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí.  

 

  

 

V Bratislave, dňa 13. 08. 2020 

       ________________________________________ 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. 

generálny riaditeľ 

 

 

 

 


