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poznatkov do praxe
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Prijímateľ

Názov

Paneurópska vysoká škola n.o.

Sídlo

Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Operačný program

Výskum a vývoj

Prioritná os

4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných
výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom
kraji

Partner

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied

1. Miesto realizácie projektu
Okres
Bratislava
Bratislava

Obec
Bratislava
Bratislava

Číslo

Ulica
Tomášikova
Tematínska
Šancova

20
10
56

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie
projektu (MM/RRRR)
Výdavky projektu v EUR
Čerpané výdavky
projektu v EUR po
schválení záverečnej
ŽoP

Začiatok realizácie aktivít
projektu
09/2009
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje
Čerpané celkové oprávnené
výdavky
Čerpané NFP
Z toho
Čerpané
vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
02/2012
477 448,80
453 576,36
23 872,44
425 398,93
404 128,60
21 270,33

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu

Cieľ projektu
Cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu transferu
poznatkov do praxe posilnením kapacity a kvality
interného manažmentu Centra transferu poznatkov
(CTP) a k riadeniu práv duševného vlastníctva pre
žiadateľa, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
a ďalšie inštitúcie verejného sektora, čím prispejeme

k zvýšeniu miery spolupráce výskumno-vývojových
inštitúcií v Bratislavskom kraji.
Špecifický cieľ projektu 1
Podpora infraštruktúry interného manažmentu Centra
transferu poznatkov do praxe a podpora riadenia práv
duševného vlastníctva
Špecifický cieľ projektu 2
Zabezpečenie činnosti manažmentu Centra transferu
poznatkov do praxe
Špecifický cieľ projektu 3
Transfer poznatkov výskumu a vývoja do praxe
1. Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu – ženy
15/15 (100,00 %)
2. Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu – muži
15/15 (100,00 %)
Dosiahnuté výsledky
merateľných
ukazovateľov

3. Počet inštitúcií zapojených do vytvorených
centier
2/2 (100,00 %)
4. Počet vytvorených pracovných miest na
zabezpečenie komplexnej podpory riadenia
práv duševného vlastníctvo v danej inštitúcii
1/1 (100,00 %)
5. Počet vytvorených širokopásmových sietí
medzi pracoviskami výskumu a vývoja
1/1 (100,00 %)

Dosiahnuté výsledky
projektu v rámci aktivity

1.1 Vypracovanie projektu na zriadenie útvarov
manažmentu Centra transferu poznatkov a jeho
implementácia
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je vypracovanie projektu na zriadenie
útvarov Centra transferu poznatkov do praxe a jeho
implementácia. Východiskom pre návrh projektu centra
bude porovnanie výsledkov analýzy modelov „TTO“
Technology Transfer Office a „KMO“ Knowledge
Management Office, výber modelu centra, stanovenie
personálnych kapacít a požiadaviek na kvalifikáciu
interného manažmentu centra, zriadenie jeho útvarov,
ktoré budú súčasťou organizácie žiadateľa. Centrum
bude slúžiť Bratislavskej akademickej spoločnosti, n.o.,
Ekonomickému ústavu SAV a ďalším verejným
inštitúciám na prenos poznatkov do praxe. Návrh
projektu musí spĺňať všetky technické predpoklady na
vybudovanie
a zabezpečenie
funkčnosti centra,
pozostávajúceho
zo
štyroch
manažérsko-

administratívnych útvarov, ktoré sa podieľajú na
zabezpečení transferu poznatkov z výskumných centier
do praxe
Výstup aktivity:
Bol vypracovaný funkčný model centra, ktorý bude
pozostávať z dvoch fáz :
- zriaďovacia fáza projektu
- implementačná fáza
1.2 Vypracovanie expertíz a odborných posudkov k
projektom
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je vypracovanie expertíz a odborných
posudkov k návrhom projektov, ktoré sa budú
realizovať v rámci jednotlivých aktivít Centra transferu
poznatkov do praxe. Vypracovanie jednotlivých
projektov bude vyplývať z predloženého návrhu
projektu centra. Vypracovanie expertíz a odborných
posudkov k projektom umožní skvalitniť samotnú
implementáciu
ďalších
nasledovných
projektov
a zabezpečí prepojenie medzi jednotlivými útvarmi
a výskumnými tímami. Expertízy k návrhu projektov
musia spĺňať všetky technické a odborné predpoklady
na vybudovanie a zabezpečenie funkčnosti centra,
pozostávajúceho
zo štyroch
manažérskoadministratívnych útvarov a výskumných tímov,
prepojených vertikálne a horizontálne.
Výstup aktivity: Boli vypracované expertízy a odborné
posudky
- k zriadeniu centra a jeho implementácie
- k ochrane duševného vlastníctva
- k transferu poznatkov do praxe
- k projektu IKT platformy centra
1.3 Vypracovanie
projektu
systému
ochrany
duševného vlastníctva a jeho implementácia
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je na základe externe vypracovaného
projektu vybudovať efektívny systém ochrany
autorských diel najmä v oblasti práva, informatiky,
informačných systémov, masmediálnej komunikácie,
ktoré budú výsledkom tvorivej činnosti jednak
odborníkov, vedeckovýskumných pracovníkov, ale aj
študentov a doktorandov pôsobiacich na akademickej
pôde. Hlavným cieľom je systémové integrovanie
a prepojenie
nových
technických
poznatkov
a technologických možností s existujúcim právnym
systémom,
zabezpečujúce
transfer
poznatkov
o budúcom vývoji autorskoprávnej ochrany do reálnej
praxe.
Výstup aktivity: Bol vypracovaný systém ochrany
duševného vlastníctva na zvýšenie efektívnosti
autorskoprávnej
ochrany
jednotlivých
prvkov

duševného vlastníctva v Slovenskej republike
zahŕňajúci možnosti medzinárodnej ochrany v priestore
Európskej únie.
2.1 Prevádzka činností útvarov Centra transferu
poznatkov
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je zabezpečenie a sfunkčnenie
prevádzky činnosti manažérskych útvarov Centra
transferu poznatkov, aby fungovalo ako podporná
infraštruktúra pre transfer poznatkov 4 výskumných
tímov. Centrum transferu poznatkov bude v súlade
s návrhom projektu obsahovať 4 samostatné, ale
navzájom vertikálne a horizontálne prepojené útvary:
- útvar projektového riadenia,
- útvar ochrany duševného vlastníctva,
- útvar transferu poznatkov do praxe,
- útvar manažmentu výskumu.
Výstup aktivity:
- útvar projektového riadenia,
- útvar ochrany duševného vlastníctva,
- útvar transferu poznatkov do praxe,
- útvar manažmentu výskumu,
výstupom tejto aktivity je aj expertná štúdia
pre BAS, n.o. ktorá rieši analýzu vnútorného potenciálu
firmy.
3.1 Vypracovanie projektu transferu poznatkov do
praxe
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je na základe externe vypracovaného
projektu pre transfer výsledkov výskumu a vývoja
zabezpečiť čo najefektívnejšiu a najúčinnejšiu stratégiu
prenosu
poznatkov
a znalostí
z jednotlivých
výskumných a vývojových pracovísk k užívateľským
subjektom verejného sektora.
Naplňovanie tretieho poslania vysokých škôl a
zvyšovanie rozsahu a intenzity komerčného využitia
výsledkov výskumu a vývoja, ako požaduje Lisabonská
stratégia EÚ a nadväzujúce dokumenty prijaté vládou
SR, nie sú predstaviteľné bez zaistenia kvalitného
systému v oblasti transferu poznatkov výskumu a
vývoja do praxe.
Je nutné analyzovať a zhodnotiť všetky dosiahnuté
skúsenosti, trendy a kroky, ktoré už boli urobené, a
využiť ich pre optimálnu tvorbu stratégie prenosu.
Ambíciou projektu bude stimulovať žiaduci vývoj a
iniciovať kroky potrebné pre vytvorenie systému
kvalitných a komplexných služieb v oblasti transferu
poznatkov výskumu a vývoja do praxe.
Výstup aktivity: Cieľom tejto aktivity bolo vypracovanie
stratégie prenosu poznatkov a znalostí z jednotlivých
výskumných a vývojových pracovísk k užívateľským

subjektom verejného sektora.
3.2 Implementácia projektu transferu poznatkov do
praxe
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je, na základe implementácie projektu
transferu poznatkov do praxe, uviesť do praxe
jednotlivé nástroje na efektívne fungovanie prenosu
výskumných výstupov BAS, n.o. a EÚ SAV do praxe.
Výstup aktivity:
V prostredí Lotus Notes sú vytvorené tri znalostné
databázy
- modul transferu poznatkov,
- modul potenciálnych klientov,
- modul produktov vedeckých pracovísk.
4.1 Vytvorenie projektu informačnej a komunikačnej
platformy Centra a jej implementácia.
Cieľ aktivity:
Cieľom
aktivity
je
vybudovať
informačnú
a komunikačnú platformu na základe projektu
procesnej analýzy, čo by bolo východiskom pre
budovanie kapacít a kvality interného managementu
centra tak, aby toto bolo schopné zabezpečiť
stanovené ciele, odstrániť bariéry medzi výskumom na
jednej strane a spoločnosťou resp. firemnou praxou na
strane druhej, poskytovať poradenské činnosti
a expertízy, zvýšiť transfer poznatkov a výsledkov
výskumu. Vybudovaná informačná a komunikačná
platforma centra transferu poznatkov musí byť
kompatibilná nielen v rámci interných procesov, ale aj
smerom k externému informačnému prostrediu a musí
spĺňať medzinárodné pravidlá a normy. Musí
podporovať
a zautomatizovať
činnosti
spojené
s činnosťou CTP, podporiť uchovávanie a sprístupnenie
znalostí, urýchliť a sprehľadniť komunikačné platformy,
virtualizovať
administratívne
riadiace
procesy.
Zabezpečiť a udržať vysokú mieru dostupnosti,
bezpečnosti
a uchovania
dát
v informačných
systémoch CTP.
Výstup
aktivity:
Vybudovanie
informačnej
a komunikačnej platformy na základe procesnej
analýzy čo bolo východiskom pre vybudovanie kapacít
a kvality interného manažmentu centra. Informačná
a komunikačná platforma je kompatibilná nielen v rámci
interných procesov, ale aj smerom k externému
informačnému prostrediu a spĺňa medzinárodne
pravidlá a normy.
Výdavky projektu
rozdelené na prijímateľa
a partnera

Výdavky projektu rozdelené na prijímateľa a
partnera
Výdavky projektu v EUR za prijímateľa Paneurópska
vysoká škola n.o.
celkové oprávnené výdavky:
468 835,62 EUR

NFP:
vlastné zdroje:

445 393,84 EUR
23 441,78 EUR

Výdavky projektu v EUR za partnera ÚE SAV:
celkové oprávnené výdavky:
8613,18 EUR
NFP:
8613,18 EUR
vlastné zdroje:
0 EUR

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU
Fotodokumentácia po ukončení realizácie aktivít projektu:

