POTREBUJETE PORADIŤ V OBLASTI PATENTOV ?
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave je riešiteľom projektu Európskej únie
v Operačnom programe Výskum a vývoj ‐ Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva ,
ITMS
projektu
26220220054.
(Viac
o projekte
nájdete
na
stránke
:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=5940
HLAVNÉ FUNKCIONALITY PROJEKTU boli orientované na vytvorenie:
¾ expertného, vedeckého a výučbového pracoviska duševného a priemyselného vlastníctva
pre vedecko‐výskumnú základňu organizácie
¾ miesta transferu poznatkov získaných z informačných zdrojov, informačných produktov vo
vzdelávacom a vedeckovýskumnom procese
¾ centra zabezpečujúceho komplexnú podporu riadenia práv duševného vlastníctva
KOMU je táto ponuka určená:
¾ výskumné pracoviská
¾ hospodárske subjekty z oblasti strojárstva, materiálového inžinierstva, bezpečnostného
a environmentálneho inžinierstva, výrobných technológií a zariadení, výrobné systémy,
aplikovaná mechanika, priemyselné podniky a inžinierstvo kvality, automatizácia
ČO vám ponúkame:
¾ najaktuálnejšie informácie stavu patentov vo vašej oblasti
¾ vytvoríme Vám informačné produkty (výstupy z databáz) z oblasti, ktorej sa venujete
¾ poradíme Vám v procese podávania patentových prihlášok
¾ poskytneme Vám informácie o administrácii služieb pre možnosť udelenia patentu
Z ČOHO čerpáme:
¾ obsiahly knižničný fond z oblasti patentovej dokumentácie
¾ špecializovaná študovňa duševného vlastníctva
¾ MTF STU má ako jediná na území SR prístup k ojedinelým informačným zdrojom ako sú
napr.:
Ei Patents : databáza, ktorá ponúka excelentný spôsob vyhľadávania informácií
o zadávateľoch a vynálezcoch
Chemical Business NewsBase (CBNB): databáza orientovaná na chemické inžinierstvo, kde sú
zahrnuté finančné a obchodné informácie chemického priemyslu, vládne legislatíva a analýzy
ekonomických trendov
Chimica – bibliografická databáza zameraná pre chémiu a environmentálne inžinierstvo,
ktorá abstrahuje viac ako 500 chemických časopisov
EnCompassLIT&PAT: abstraktová databáza relevantná k energetickému priemyslu
sprístupňujúca ťažko dostupné zdroje patentových informácií Ruska, Číny a Japonska
National Technical Information Service (NTIS): americká databáza neopublikovaných
zdrojov, pokrývajúca informácie patentov NASA, Japonského ministerstva medzinárodného
obchodu a priemyslu a pod.
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