
 

                  

    

 
    

POZVÁNKA NA PODUJATIE COINTT 2021 

 

 

Vážená pani / Vážený pán, 

 

v mene Centra vedecko-technických informácií SR Vás pozývame na odbornú konferenciu s 

medzinárodnou účasťou COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY 

TRANSFER), ktorá sa uskutoční prezenčne a online formou v dňoch 19. – 21. októbra 2021. Tretí deň 

konferencie je venovaný tradične matchmakingovej aktivite „Veda pre prax“, ktorá bude prebiehať v rámci 

podujatia Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE (organizátor SARIO, aktivita je na pozvánky). 

Záštitu nad COINTT 2021 prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Účasť na 

slávnostnom otvorení a vyhlásení víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 prisľúbil 

i samotný minister rezortu, Branislav Gröhling. 

 

Nosnou témou konferencie COINTT 2021 je pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného 

vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní. 

 

Hlavným cieľom podujatia je podporiť transfer technológií a poznatkov zo slovenských verejných 

vedeckovýskumných inštitúcií do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa 

vedeckovýskumných pracovníkov s predstaviteľmi komerčnej sféry a možnými investormi. 

 

→ bližšie informácie a program podujatia COINTT 2021 ← 

 

Účasť na podujatí je bezplatná. 

 

V prípade záujmu o účasť Vás prosíme o registráciu, najneskôr do 17. 10. 2021 → REGISTRÁCIA 

 

Konferencie sa bude možné zúčastniť osobne (Fakulta informatiky a informačných technológií STU, 

Illkovičova 2, Bratislava – auly MAGMA a MINOR) a tiež online. Záujemcom z radov akademikov, 

inovatívnych firiem, odborníkov na duševné vlastníctvo, ale i fanúšikov  inovácií vo verejnosti sme tak 

vyšli  v ústrety a ponúkame im možnosť výberu. Podujatia sa môžu zúčastniť osobne alebo online cez 

sledovanie živého internetového vysielania. Priamy internetový prenos bude dostupný na webovej stránke 

podujatia https://cointt.sk. Na sledovanie jednotlivých stage-ov (TECHNOLOGY TRANSFER, 

INNOVATION, COOPERATION) konferencie stačí akýkoľvek internetový prehliadač. Konferencia bude 

prebiehať v režime OTP, pri prezenčnej účasti na podujatí budú vyžadované a dodržiavané všetky 

nariadenia podľa platných epidemiologických opatrení.  

 

Ak Vás podujatie COINTT 2021 zaujalo, budeme Vám vďační, ak informáciu o jeho konaní rozšírite aj 

smerom k Vašim kolegom a tiež študentom – či už prostredníctvom e-mailu, alebo iným spôsobom (web 

inštitúcie, sociálne siete a pod.).  Ďakujeme. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom podujatia nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese 

cointt@cvtisr.sk.  

 

Tešíme sa na Vašu účasť na podujatí. 

 

Organizačný tím COINTT 2021 
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