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1. Transfer technológií, história a podporné programy  

1.1. Definícia transferu technológií  

Transfer technológií možno charakterizovať ako obojsmerný prenos know-how medzi  

vedeckovýskumnými organizáciami a komerčnou sférou.  

Vedecké know-how je základom technologického rozvoja. Technológie sú dôležité pre 

zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločností a pre celkový ekonomický rozvoj. Rozvoj 

transferu nových technológií patrí k základným faktorom zvyšujúcim produktivitu, 

postavenie na trhu, finančný potenciál a teda aj konkurencieschopnosť spoločností.  

Rozlišujeme dve základné formy transferu technológií (TT) :  

• horizontálny TT 

• vertikálny TT 

Vertikálny transfer technológií znamená, že technológia alebo know-how sa pohybuje od 

pôvodcu technológie (resp. poskytovateľa know-how) smerom k príjemcovi technológie, kde 

poskytovateľ technológie je vedecká inštitúcia a príjemcom je priemyselný podnik. 

V podmienkach Slovenskej republiky sa vertikálny transfer technológií a poznatkov do 

podnikateľských subjektov uskutočňuje z pracovísk vedy a výskumu, z univerzít a 

z výskumno-vývojovej základne1 do praxe. Typický príklad vertikálneho transferu technológií 

môže byť nasledovný: univerzita uspela vo výskumnom projekte a vyvinula nový enzým. Po 

podaní patentu chrániaceho využitie enzýmu, odkúpi farmaceutická spoločnosť licenčné 

práva na výrobu a následne vyrobí nový liek. Spoločnosť platí univerzite poplatky za 

využívanie ich patentu vo výrobe nových liekov podľa licenčnej zmluvy. Pre účely tejto štúdie 

budeme pod pojmom technologický transfer chápať vertikálny transfer technológií.  

Horizontálny transfer technológií možno chápať ako presun technológie alebo know-how 

medzi spoločnosťami navzájom. Jedna spoločnosť je vynálezcom technológie a teda zároveň 

poskytovateľom technológie. Iná spoločnosť je nákupcom technológie, tzn. používateľom 

technológie. Príklad: Prvá spoločnosť vyvinie softvér pre simuláciu nárazov. Spoločnosť 

vyrábajúca autá kúpi tento softvér a používa ho na crash testy novovyrobených vozidiel.  

                                                      
1
 http://www.economy.gov.sk/index/open_file.php?ext_dok=132607 
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Vzťah medzi priemyselnou sférou a výskumnými inštitúciami ako sú univerzity a verejné 

výskumné ústavy nabral v poslednom období na význame. OECD a množstvo vedcov popísalo 

úlohu V súvislosti s transferom technológií možno rozoznať nasledujúce inštitúcie transferu 

technológií (ITT)2:  

• ITT, ktoré OECD definovala ako „organizácie alebo časti organizácií, ktoré pomáhajú 

zamestnancom vo verejných výskumných inštitúciách identifikovať a riadiť duševné 

vlastníctvo a aktíva organizácie, vrátane ochrany duševného vlastníctva a transferu 

alebo licencovanipráv voči tretím stranám, tak, aby organizácia zlepšila svoje vyhliadky 

na ďalší rozvoj.“ 

• ITT, ktoré pomáhajú zamestnancom vo verejných výskumných inštitúciách vytvárať 

nové spoločnosti s cieľom vyvinúť alebo komercializovať vynález (spinoffs), ako sú napr. 

technologické parky a inkubátory. 

• Organizácie zmluvného výskumu so zameraním na poskytovanie služieb súkromnému 

sektoru, za predpokladu, že majú špecifické funkcie pre oblasť transferu technológií, 

poskytované jednou alebo viacerými jednotkami, resp. oddeleniami alebo voľne 

rozptýlené v  organizácii.  

 

Medzi základné služby poskytované ITT patria3:  

• patentovanie, 

• licencovanie práv duševného vlastníctva, 

• sprostredkovanie služieb pre výskum na zákazku zahŕňajúc nábor, podpísanie kontraktu 

a právne otázky, 

• asistencia pri spin-off, 

• financovanie spin-off. 

                                                      
2
 http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/page/10/02/tti_typology.pdf 

3
 http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/page/10/02/tti_typology.pdf 
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1.2. Stručná história budovania  vedeckovýskumnej základne na 

Slovensku 

Vysoké školy zaznamenali v roku 1939 výrazné zmeny. Na univerzite v Bratislave sa zriadili 

nové fakulty (telovýchovná, prírodovedecká). Boli založené Vysoká škola technická a Vysoká 

škola obchodná v Bratislave (1940).4 

Významným medzníkom vo vývoji slovenského školstva bolo nariadenie SNR zo 6. 9. 1944 o 

poštátnení všetkých škôl, čím sa školstvo zbavilo zvyšku feudálneho dedičstva a mohla sa 

realizovať demokratizácia vzdelávania prostredníctvom jednotnej školy. Týmto zákonom sa 

všetky školy, počnúc materskými a končiac vysokými, stali štátnymi inštitúciami.5 

Po 2. svetovej vojne sa opäť obnovila Československá republika. Politický zápas o charakter 

republiky sa prejavil aj v nejednotnom názore na školský systém a na štátnu školu. Súčasne s 

bojom o charakter školy hlavným problémom školskej správy bolo obnovenie vyučovania na 

všetkých typoch škôl. Spory o charakter školskej sústavy boli ukončené vo februári 1948, 

kedy vyšiel Zákon o jednotnej škole, ktorý uviedol program jednotnej nediferencovanej školy 

a tiež množstvo obsahových a ideologických zmien v duchu vtedajšej ideológie. Základom 

školskej sústavy sa stala jednotná štátna škola. Princíp jednotnej školy sa zachovával až do 

roku 1990, ako školy s minimom voliteľných predmetov, centralisticky riadenej štátom.6 

V Košiciach sa v roku 1946 zriadila Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva, 

v roku 1947 pobočka Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity, v roku 1948 pobočka 

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, v roku 1949 Vysoká škola veterinárska a v roku 

1952 Vysoká škola technická v Košiciach.7  

V roku 1952 vznikla Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. 1. októbra 1953 vznikla 

vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe Vysoká škola železničná (dnešná 

Žilinská univerzita v Žiline).8 

Jednou z najstarších univerzít na Slovensku je Trnavská univerzita. Bola založená v roku 1635. 

Mala 4 fakulty: teologickú, umenia, právnickú a lekársku. Univerzita sa stala známou aj vďaka 

                                                      
4
 http://historia.szm.com/dejinyskolstva/vseobecne.htm 

5
 http://historia.szm.com/dejinyskolstva/vseobecne.htm 

6
 http://historia.szm.com/dejinyskolstva/vseobecne.htm 

7
 http://www.upjs.sk/univerzita/info/o-univerzite/historia-univerzity/ 

8
 http://www.uniza.sk/document/historia_sk.pdf 
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hvezdárni zriadenej Maximiliánom Hellom, univerzitnej  knižnici,  záhradám a  divadlu. 

Existovala 142 rokov. V roku 1777 prešla univerzita do Budína. Slovenská národná rada ju 

obnovila 25. 3. 1992.9 

Zlúčením pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty 

vytvorenej z Filologickej fakulty Vyššej školy pedagogickej v Prešove vznikla v roku 1959 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Od roku 1946 sa realizovala vysokoškolská príprava učiteľov 

základných škôl na pedagogickej fakulte. Rozmach kultúry a umenia na Slovensku si  

vyžadoval kvalifikované kádre – v roku 1949 vznikli v Bratislave Vysoká škola muzických 

umení a Vysoká škola výtvarných umení. V roku 1949 bola založená Vysoká škola 

veterinárska v Košiciach. V roku 1952 boli zriadené Vysoká škola technická v Košiciach, 

Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. 

Školský zákon zo dňa 24. 4. 1953, tzv. Zákon o školskej sústave a vzdelávaní, zrušil 

pedagogické fakulty, upustilo sa od vysokoškolského vzdelania učiteliek 1.- 5.ročníka. Bolo to 

prechodné opatrenie. Pedagogické fakulty nemohli kryť rozrastajúcu sa sieť základných škôl. 

Zriadili sa pedagogické školy pre učiteľky materských škôl a základných škôl ročníkov 1. až 5., 

vyššie pedagogické školy pre prípravu učiteľov 6.-8.ročníka, ktoré boli dvoj, neskoršie 

trojročné. V roku 1959 boli zrušené vyššie školy pedagogické a namiesto nich vznikli 

pedagogické inštitúty (Banská Bystrica, Martin, Košice). V roku 1964 boli zrušené 

pedagogické inštitúty, zriadili sa pedagogické fakulty. 10 

Podľa projektu Ďalší rozvoj výchovno-vzdelávacej sústavy z roku 1976 sa pozornosť venovala 

rozvoju výchovnej teórie – pedagogike a didaktike na filozofických a pedagogických 

fakultách, v Ústave experimentálnej pedagogiky SAV, vo Výskumnom ústave pedagogickom a 

v ústavoch pre ďalšie vzdelávanie učiteľov.11 

Do roku 1980 sa takmer strojnásobila sieť stredných všeobecnovzdelávacích škôl (SVŠ), 

rozšírila sa sieť učňovských škôl, vzniklo 13 vysokých škôl so 41 fakultami. 12 

Zmeny v našej spoločnosti po roku 1989 si vyžiadali zmenu dovtedajšieho systému školstva 

na školstvo obsahovo zamerané na potreby súčasného stavu a v súlade so zásadami 

                                                      
9
 http://www.truni.sk/historia-a-poslanie 

10
 http://historia.szm.com/dejinyskolstva/vseobecne.htm 

11
 http://historia.szm.com/dejinyskolstva/vseobecne.htm 

12
 http://historia.szm.com/dejinyskolstva/vseobecne.htm 
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vlastenectva, humanity a demokracie. Bolo potrebné zmeniť štruktúru školského systému a 

postupne inovovať obsah vzdelania a výchovno-vzdelávacieho procesu.  

V nasledujúcom texte možno nájsť informácie o histórií najdôležitejších vzdelávacích a  

vedeckovýskumných inštitúcií na Slovensku (sledované je obdobie od 2.svetovej vojny). 

Medzi najdôležitejšie vzdelávacie inštitúcie na Slovensku možno zaradiť nasledujúce 

inštitúcie: 

 

1.2.1. Univerzita Komenského v Bratislave (UK) 13 

Po Mníchovskej dohode, ktorá viedla k rozbitiu ČSR, musela univerzitu opustiť väčšina 

českých profesorov. Vládni činitelia Slovenského štátu neustále vyvíjali tlak najmä na 

zrušenie akademických slobôd, voliteľnosť akademických funkcionárov, odstránenie 

habilitačného pokračovania,   čím sa snažili presadiť svoje politické záujmy na Univerzite 

Komenského. Pozitívnym krokom v rozvoji univerzity v tomto období bolo otvorenie 

prírodovedeckej fakulty (1940). V dobe predmníchovskej republiky študovali študenti zo 

Slovenska prírodné disciplíny na českých vysokých školách. Po roku 1938, pod vplyvom 

politických zmien, prebehla aj reorganizácia Šafárikovej učenej spoločnosti, ktorá sa 

premenovala na Slovenskú učenú spoločnosť. Táto však vyvíjala veľmi slabú činnosť, 

nepochybne aj preto, že aktívnejšia v tomto smere bola novovzniknutá Slovenská akadémia 

vied a umení.  

Po skončení druhej svetovej vojny sa začala vo vývoji univerzity nová etapa. Politický zápas o 

moc v povojnovom Československu zasiahol aj univerzitu, ktorá sa aj v tom čase usilovala v 

duchu starých akademických tradícií zachovať apolitickosť vo svojej pedagogickej a vedecko-

výskumnej činnosti. Zmena politického režimu vo februári 1948 znamenala principiálny obrat 

v živote štátu a spoločnosti. Zásadne ovplyvnila činnosť vysokých škôl. Ovládnutie vysokých 

škôl a ich zaradenie do novej sústavy školstva a kultúry bolo základným predpokladom 

prípravy inteligencie v duchu zásad komunistickej ideológie. Zákonným predpokladom 

zmeny postavenia vysokých škôl v sústave školstva, princípov riadenia škôl, ako aj celkovej 

štruktúry fakúlt a ich vyučovacích foriem bol až vysokoškolský zákon z 18. mája 1950. Bola to 

                                                      
13

 http://www.uniba.sk/index.php?id=248 
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predovšetkým reforma štúdia na vysokých školách a potom politická čistka na vysokých 

školách. Systém riadenia a štruktúra vysokoškolských univerzitných a fakultných orgánov, 

ktoré zaviedol zákon, znamenali predovšetkým zrušenie relatívnej nezávislosti a rozsiahlej 

samosprávy vysokoškolskej obce a nastolenie prísneho centralistického riadenia. I napriek 

direktívnym zásahom zo strany štátnych a straníckych orgánov, zideologizovania 

univerzitného života, zastávala univerzita popredné miesto pri výchove odborníkov v 

mnohých oblastiach vedy a kultúry. Začala etapa jej kvantitatívneho rozvoja. Postupne sa 

rozrastala o nové fakulty: pedagogickú (1946), farmaceutickú (1952), fakultu telesnej 

výchovy a športu (1960) lekársku fakultu v Martine ( ako pobočka bratislavskej fakulty v 

rokoch 1962 - 1969, od roku 1991 premenovaná na Jesseniovu LF UK), matematicko-

fyzikálnu (vznikla v roku 1980 oddelením od prírodovedeckej fakulty). Výrazne narastal aj 

počet jej študentov, ktorý dosiahol vrchol v sedemdesiatych rokoch (v školskom roku 

1978/79 ich bolo 18 050). Fakulty a  vedeckovýskumné pracoviská vyriešili veľké množstvo 

vedeckých úloh, ktoré patrili do skupiny štátnych či rezortných úloh. Spoločenskovedné 

pracoviská boli ideologizáciou svojej práce postihnuté viac ako prírodovedné, lekárske a 

farmaceutické disciplíny, takže aj keď tieto nemali takú bohatú tradíciu, dosiahli 

významnejšie výsledky, ktorých význam prekročil hranice republiky.  

Internetová stránka: http://www.uniba.sk/ 

 

1.2.2. Slovenská technická univerzita (STU)14 

25. júna 1937 bola v Košiciach zriadená Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika. Otvorenie 

prvého školského roka sa konalo 5. decembra 1938 v dočasnom sídle školy v Martine, kde sa 

škola urýchlene presťahovala po Mníchovskej dohode a Viedenskej arbitráži, keď južné časti 

Slovenska, vrátane mesta Košíc, boli pripojené k Maďarsku. Do svojho terajšieho sídla v 

Bratislave sa škola presťahovala v roku 1939 už pod novým názvom Slovenská vysoká škola 

technická, ktorý jej bol daný ešte počas pôsobenia v Martine vo februári 1939. 

Od školského roku 1950/51 mala SVŠT tieto fakulty: Fakultu inžinierskeho staviteľstva, 

Fakultu strojného a elektrotechnického inžinierstva, Chemickú  fakultu, Fakultu špeciálnych 

                                                      
14

 http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=210 
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náuk a Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva. Začiatkom päťdesiatych rokov došlo 

na SVŠT k niektorým zmenám v existujúcej štruktúre fakúlt. V súčasnosti má Slovenská 

technická univerzita v Bratislave 7 fakúlt: fakultu stavebnú, fakultu strojnícku, fakultu 

elektrotechniky a informatiky, fakultu chemickej a potravinárskej technológie, fakultu 

architektúry, materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave a fakultu informatiky 

a informačných technológií.  

Internetová stránka: http://www.stuba.sk/ 

 

1.2.3. Technická univerzita v Košiciach (TU)
15

 

Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 1952, no jej korene treba hľadať v 

hlbokej minulosti. Zárodky technického vysokého školstva v Košiciach siahajú do roku 1937, 

keď bola Zákonom č. 170 Československej republiky zriadená Štátna vysoká škola technická 

Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. S vyučovaním sa malo začať už v školskom roku 

1938/39, no predvojnové udalosti po Viedenskej arbitráži prinútili presťahovať ju najskôr do 

Prešova, potom do Martina, až nakoniec zakotvila v Bratislave a dala základ dnešnej 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.  

 K skutočnému zrodu Vysokej školy technickej v Košiciach došlo na základe Vládneho 

nariadenia č. 30/1952 Zb. z 8. júla 1952, ktorým bola zriadená s tromi fakultami, a to fakultou 

ťažkého strojárenstva, baníckou a hutníckou fakultou. V roku 1969 pribudla elektrotechnická 

fakulta, v roku 1976 stavebná fakulta. 

Internetová stránka: http://www.tuke.sk/ 

 

1.2.4. Slovenská akadémia vied (SAV) 

Zákonom Snemu Slovenskej republiky z 2. júla 1942 bola zriadená Slovenská akadémia vied 

a umení (SAVU) ako predchodkyňa dnešnej Slovenskej akadémie vied, čím vyvrcholili 

dlhoročné snahy o inštitucionalizáciu a profesionalizáciu vedy na Slovensku. Slovenská 

                                                      
15

 http://www.tuke.sk/tuke/univerzita 
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akadémia vied bola zákonne ustanovená roku 1953 a odvtedy prešla viacerými zmenami, z 

ktorých najvýraznejšie nastali v roku 1989.
16

 

Zákonom SNR č. 1/1953 bola SAV uzákonená. Zbor povereníkov vymenoval prvých dvanásť 

akademikov. V roku založenia mala SAV 200 pracovníkov, koncom roku 1953 už 663 

pracovníkova 37 vedeckých pracovísk, prevažne prevzatých zo SAVU. Základnými 

organizačnými formami vedeckej práce boli sekcie (spoločenských vied, biologicko-

lekárskych, poľnohospodárskych, matematických a prírodovedných, technických). V roku 

1962 boli sekcie zrušené, namiesto nich bolo zriadených 12 kolégií, začlenených do 3 

oddelení vied: matematicko-fyzikálnych, chemicko-biologických a spoločenských vied.  V 

roku 1983 došlo k preorganizovaniu štruktúry oddelení SAV: oddelenie o neživej prírode, 

oddelenie o živej prírode, oddelenie spoločenských vied.17  

Súčasná Slovenská akadémia vied je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj 

vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať 

základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a 

spoločenských vied. Výskumnou činnosťou sa SAV usiluje rozvíjať poznanie na 

medzinárodnej úrovni, pričom rešpektuje aktuálne potreby slovenskej spoločnosti a domácej 

kultúry. Organizácie akadémie sa v spolupráci s vysokými školami podieľajú na vzdelávaní, 

najmä výchovou mladých vedcov, ale i pedagogickou aktivitou na vysokých školách. 

Prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych vedeckých medzinárodných a domácich 

projektov, osobitne zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ a členstva v medzinárodných 

asociáciách a inštitúciách, rozvíja SAV rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu, čím začleňuje 

slovenskú vedu do nadnárodného kontextu. 18 

Najvyšším samosprávnym orgánom SAV podľa zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej 

akadémii vied (SAV) je Snem SAV. Výkonným samosprávnym orgánom akadémie je 

Predsedníctvo SAV na čele s predsedom SAV. Samosprávnym orgánom akadémie na riešenie 

vedeckých a koncepčných úloh je Vedecká rada SAV.19 

Internetová stránka: http://www.sav.sk/ 

                                                      
16

 http://www.sav.sk/?lang=sk&doc=sas-history 
17

 http://sk.itpedia.sfilar.com/it/Slovenská_akadémia_vied 
18

 http://www.sav.sk/?lang=sk&doc=sas-history 
19

 http://www.sav.sk/?lang=sk&doc=sas-history 
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Zakladanie výskumných ústavov SAV 

Medzi ústavy s najdlhšou históriou v SAV patria: Geografický ústav SAV (1943) 20, 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra (1943)21, Historický ústav SAV (1943), Ústav 

experimentálnej psychológie22, Filozofický ústav SAV (1946), Ústav experimentálnej onkológie 

SAV (1946), Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie (1947)23 ako súčasti 

Slovenskej akadémie vied a umení, predchodkyne SAV. Tieto ústavy sa do SAV včlenili v roku 

1953, po vzniku SAV. Archeologický ústav SAV vznikol z bývalého Štátneho archeologického 

ústavu, zriadeného v roku 1939.24 Ústav experimentálnej endokrinológie, založený v roku 

1952 ako rezortný ústav Ministerstva zdravotníctva, bol začlenený do Slovenskej akadémie 

vied v roku 1954.25  

Hneď na začiatku fungovania SAV vznikli nasledujúce ústavy: Astronomický ústav SAV (1953), 

Geofyzikálny ústav SAV (1953)26, Geologický ústav SAV27, Ústav hydrológie SAV (1953)28, 

Elektrotechnický ústav SAV (1953), Ústav merania SAV (1953)29, Ústav stavebníctva a 

architektúry SAV (1953), Ústav slovenskej literatúry SAV (1953), Virologický ústav SAV 

(1953), , Chemický ústav SAV (1953)30, Ústav anorganickej chémie SAV (1953)31, 

Parazitologický ústav SAV (1953)32, Ústav etnológie SAV (1946)33, Ekonomický ústav SAV 

(1953), Ústav štátu a práva SAV (1953). 

V histórií zakladania jednotlivých ústavov SAV prišlo mnohokrát k spájaniu, resp. 

rozdeľovaniu jednotlivých ústavov – napr. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej 

akadémie vied (ÚMMS SAV) bol zriadený v roku 1980 ako výsledok zlúčenia Ústavu kovových 

materiálov SAV (založený v roku 1953) a Ústavu mechaniky strojov SAV (založený v roku 

                                                      
20

 pôvodný názov Zemepisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení 
21

 pôvodný názov: Jazykovedný ústav Slovenskej akadémie vied a umení 
22

 pôvodne: Psychologické oddelenie Filozofického ústavu SAVU, neskôr Psychologické laboratórium SAV 
23

 pôvodne: Oddelenie farmakológie prírodných látok 
24

 http://www.archeol.sav.sk/onas_statut.php 
25

 http://www.endo.sav.sk/ 
26

 Ústav bol založený v roku 1953 v začiatkoch Slovenskej akadémie vied, hoci jeho základná časť, 
Geomagnetické observatórium v Hurbanove (Ógyala) bolo činné už od roku 1885. 
27

 Ústav vznikol v r. 1953 ako pracovisko pre stratigrafiu a paleontológiu. Dnešný názov nesie od roku 1966 
28

 Vodohospodárske laboratórium SAV 
29

 pôvodný názov: Laboratórium pre výskum a vývoj meracích a fyzikálnych prístrojov 
30

 pôvodný názov: Ústav chemickej technológie organických látok 
31

 pôvodný názov: Laboratórium anorganickej chémie 
32

 predtým: Helmintologický ústav SAV 
33

 Pôvodne: Národopisný ústav SAV 
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1956).34 Ústav pre výskum a liečbu nádorov sa v r. 1969 rozdelil na Ústav experimentálnej 

onkológie SAV a Ústav klinickej onkológie a výsledkom ďalších zmien sú dnes tri významné 

onkologické pracoviská. 

Mnohé z dnešných samostatných ústavov boli  počas svojej histórie premenované – napr. 

predchodcom Ústavu materiálového výskumu bolo Laboratórium strojníckej a hutníckej 

technológie SAV pri Technickej univerzite v Košiciach, ktoré bolo založené v roku 1955. V 

roku 1970 sa stal samostatným ústavom Slovenskej akadémie vied ako Ústav 

experimentálnej metalurgie. Odrazom tohto vývoja bola aj zmena názvu ústavu v roku 1992 

na Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied (ÚMV SAV). 

 

Tabuľka: Ústavy SAV a roky ich vzniku 

Oddelenie vied o neživej prírode Oddelenie vied o živej prírode a 
chemických vedách 

Oddelenie vied o spoločnosti a 
kultúre 

Vedy o Zemi a vesmíre Lekárske vedy Vedy o dejinách 

Astronomický ústav SAV (1953) Neurobiologický ústav SAV (1964) Archeologický ústav SAV (1939) 

Geofyzikálny ústav SAV (1953) Neuroimunologický ústav SAV 
(1996) 

Historický ústav SAV (1943) 

Geografický ústav SAV (1943) Ústav experimentálnej 
endokrinológie SAV (1952) 

Spoločenskovedný ústav SAV 
(1975) 

Geologický ústav SAV (1953) Ústav experimentálnej 
farmakológie a toxikológie SAV 
(1947) 

Ústav etnológie SAV (1946) 

Ústav hydrológie SAV (1953) Ústav experimentálnej onkológie 
SAV (1946) 

Vedy o človeku a spoločnosti 

Matematicko-fyzikálne vedy a  
informatika 

Ústav molekulárnej fyziológie a 
genetiky SAV (1990) 

Ekonomický ústav SAV (1953) 

Fyzikálny ústav SAV (1955) Ústav normálnej a patologickej 
fyziológie SAV (1965) 

Filozofický ústav SAV (1946) 

Matematický ústav SAV (1959) Ústav pre výskum srdca SAV 
(1990) 

Prognostický ústav SAV (1989) 

Ústav experimentálnej fyziky SAV 
(1969) 

Virologický ústav SAV (1953) Sociologický ústav SAV (1965) 

Ústav informatiky SAV (1966) Biologické a chemické vedy Ústav experimentálnej psychológie 
SAV (1952) 

Technické vedy Chemický ústav SAV (1953) Ústav politických vied SAV (2002) 

Elektrotechnický ústav SAV (1953) Ústav anorganickej chémie SAV Ústav štátu a práva SAV (1953) 

                                                      
34

 http://www.umms.sav.sk/index.php?ID=94 
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(1953) 

Ústav geotechniky SAV (2002) Ústav genetiky a biotechnológií 
rastlín SAV (1990) 

Ústav výskumu sociálnej 
komunikácie SAV (1990) 

Ústav materiálov a mechaniky 
strojov SAV (1956) 

Ústav molekulárnej biológie SAV 
(1976) 

Vedy o kultúre a umení 

Ústav materiálového výskumu SAV 
(1955) 

Ústav polymérov SAV (1963) Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 
SAV (1943) 

Ústav merania SAV (1953) Poľnohospodárske a veterinárne 
vedy 

Slavistický ústav Jána Stanislava 
SAV  

Ústav stavebníctva a architektúry 
SAV (1953) 

Botanický ústav SAV (1963) Ústav dejín umenia SAV (1953) 

 Parazitologický ústav SAV (1953) Ústav divadelnej a filmovej vedy 
SAV (1953) 

 Ústav biochémie a genetiky 
živočíchov SAV (1990) 

Ústav hudobnej vedy SAV   

 Ústav ekológie lesa SAV (1983) Ústav orientalistiky SAV (1960) 

 Ústav fyziológie hospodárskych 
zvierat SAV (1964) 

Ústav slovenskej literatúry SAV 
(1953) 

 Ústav krajinnej ekológie SAV  Ústav svetovej literatúry SAV 
(1964) 

 Ústav zoológie SAV (1990)  

 
Pozn.: niektoré z ústavov boli počas svojej histórie premenované, rozdelené čí spojené. Tabuľka uvádza roky 
vzniku prvotného pracoviska v rámci SAVU resp. SAV. 
Zdroj: Slovenská akadémia vied, http://www.sav.sk 

 

1.3. Súčasný stav vo  vedeckovýskumnej a priemyselnej základni 

1.3.1. Súčasný stav vo  vedeckovýskumnej základni 

 Vedeckovýskumné aktivity na Slovensku sú neoddeliteľnou súčasťou aktivít Slovenskej 

akadémie vied a univerzít, či vysokých škôl. Uvedené inštitúcie sú zapojené do výskumno-

vývojových aktivít v rozdielnej miere, čo vyplýva z charakteru inštitúcie a poslania. Z hľadiska 

analýzy  vedeckovýskumných aktivít je preto potrebné spomenúť najdôležitejšie inštitúcie na 

Slovensku, ktoré sa zaoberajú výskumom na medzinárodne uznávanej úrovni. Predmetom 

analýzy sú nasledujúce slovenské inštitúcie:  

• Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

• Univerzita Komenského v Bratislave, 
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• Technická univerzita v Košiciach, 

• Technická univerzita vo Zvolene, 

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

• Žilinská univerzita v Žiline, 

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 

• Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 

• Slovenská akadémia vied. 

 

1.3.1.1. Vedeckovýskumné aktivity STU  

STU je výskumne orientovanou univerzitou. Počas svojej existencie významne prispela k 

rozvíjaniu vedeckého poznania, šírenia a využívania vedeckých poznatkov v prospech 

ľudstva. Na univerzite sa pestuje výskum vo všetkých oblastiach, v ktorých sa uskutočňuje 

vysokoškolské vzdelávanie. Ide najmä o oblasti:  

• architektúry,  

• stavebníctva,  

• geodézie a kartografie,  

• chemických technológií,  

• potravinárstva,  

• strojných zariadení a technológií,  

• elektrotechniky, elektroniky,  

• informatiky, informačných a komunikačných technológií,  

• aplikovanej fyziky,  

• matematiky,  

• ekonomických či spoločenských vied.  
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Výskumné aktivity univerzity sa finančne zabezpečujú najmä grantovými projektami VEGA, 

APVT a štátnymi programami vedy a výskumu. Univerzita sa zapája aj do európskych 

programov spolupráce vo vede a technike, vyhľadáva a získava nové finančné zdroje z 

programov EÚ, najmä z rámcových programov Európskej únie. 

STU vidí veľký potenciál v rozširovaní komunikačných ciest podporujúcich transfer poznatkov 

získaných na univerzite do praxe. Cieľom je, aby myšlienky zrodené na univerzite našli 

vhodnú cestu komercionalizácie a ekonomického zhodnotenia a zároveň aby prispeli aj k 

rozvoju sofistikovaných činností podnikateľského prostredia, a tým prispeli i k zvýšeniu 

prestíže Slovenska.35 

 

1.3.1.2. Vedeckovýskumné aktivity  Univerzity Komenského (UK) v Bratislave 

Univerzita Komenského patrí k najsilnejším  vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku, 

nielen čo sa týka počtu tvorivých pracovníkov, ale aj podľa schopnosti získavať finančnú 

podporu vedeckého bádania a napokon aj podľa dosiahnutých výsledkov. Na Univerzite 

Komenského sa vytvorili predpoklady pre rozvoj moderných vzdelávacích a vedeckých 

centier, umožňujúcich komplexnú prípravu študentov a rozvoj najmodernejších a 

spoločensky najužitočnejších smerov vedy i výučby. Medzi najdôležitejšie oblasti vedy 

Univerzity Komenského patria: 

• nové materiály,  

• nové technológie a obnoviteľné zdroje energií, 

• biotechnológie a medicína, 

• spoločnosť a civilizačné výzvy, 

• vedomostná spoločnosť,  

• informačné a komunikačné technológie.36 

 

                                                      
35

 http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=642 
36

 http://www.uniba.sk/index.php?id=516 
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1.3.1.3. Vedeckovýskumné aktivity Technickej univerzity  (TU) v Košiciach  

Technická univerzita v Košiciach patrí k popredným technickým, výskumne orientovaným 

univerzitám na Slovensku. Počas svojej existencie  tiež významne prispela k rozvíjaniu 

vedeckého poznania, šírenia a využívania vedeckých poznatkov v praxi. Na univerzite sa 

pestuje výskum vo všetkých oblastiach, v ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie. 

Ide najmä o oblasti:  

• baníctva,  

• ekológie,  

• geotechnológií, 

• hutníctva, 

• strojníctva, 

• elektrotechniky a informatiky, 

• stavebníctva, 

• ekonomiky, 

• výrobných technológií,  

• letectva, 

• umení. 

 

1.3.1.4. Vedeckovýskumné aktivity Technickej univerzity (TU) vo Zvolene 

Vedeckovýskumná činnosť Technickej univerzity vo Zvolene vychádza z nosných smerov 

jednotlivých fakúlt a pokrýva nasledujúce oblasti: 

• les,  

• drevo,  

• ekológia a životné prostredie,  

• výrobná a environmentálna technika, 

• obnoviteľné zdroje energie.  
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Obsahová náplň vedy a výskumu Technickej univerzity vo Zvolene na roky 2007 - 2013 je v 

súlade s "Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky Slovenska". Obsahové 

zameranie výskumnej činnosti TUZVO je orientované na nosné smery výskumu jednotlivých 

fakúlt.37  

 

1.3.1.5. Vedeckovýskumné aktivity Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre 

Vedecký výskum SPU je z hľadiska obsahu a zamerania pomerne diverzifikovaný. Je odrazom 

súčasnej štruktúry fakúlt, ich edukačného i vedeckovýskumného zamerania. Zároveň 

absorbuje nové trendy v priamych či príbuzných vedných disciplínach (odboroch), ktoré sú 

odrazom štandardného a historicky daného smerovania a poslania SPU. Nové vedné smery a 

tematické okruhy boli rozvinuté aditívne, inovatívne alebo ako reflexia vedeckého 

smerovania v progresívnych oblastiach novokreovaných fakúlt. Smerovanie určuje  často krát 

nová štruktúra výziev vedeckých projektov EÚ (napr. 6., 7. RP, COST, štrukturálne fondy EÚ, 

Operačné programy EÚ odsúhlasené pre Slovensko a pod.). Aj spresnené priority štátnej 

vednej politiky, prípadne aj inovované tematické zameranie komisií VEGA, KEGA, APVV 

určitou mierou prispievajú k diverzifikácii a stratifikácii vedeckovýskumného zamerania SPU. 

Vedecké zameranie fakúlt je rôznorodé s dominantným akcentom na:  

• agropotravinárstvo,  

• prírodné zdroje,  

• ochranu a tvorbu krajiny,  

• ekonomické aspekty sociálneho rozvoja spoločnosti,  

• technické a technologické stránky výroby a spracovania,  

• rozvoj a ekonomiku vidieka. 

 

Šírka záberu svedčí aj o flexibilite a adaptabilite SPU na nové smery s dôrazom na nástroje, 

formy a úrovne vedeckého výskumu v nasledujúcich oblastiach: 

                                                      
37

 http://www.tuzvo.sk/sk/veda_a_vyskum/zameranie/zameranie.html 
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• technológie,  

• biotechnológie,  

• genetika a reprodukcia rastlín a živočíchov,  

• alternatívne poľnohospodárstvo,  

• integrovaná ochrana,  

• genofond a biodiverzita,  

• welfare chovov  hospodárskych zvierat,  

• modelovanie procesov a presné poľnohospodárstvo,  

• výživa a homeopatia. 38 

 

1.3.1.6. Vedeckovýskumné aktivity Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline 

Vedeckovýskumná činnosť má nezastupiteľné miesto v akademickom prostredí Žilinskej 

univerzity. Riešiteľské tímy Žilinskej univerzity, jej fakúlt a ústavov riešia úlohy tak 

základného ako aj aplikovaného výskumu, národného a medzinárodného charakteru a 

významu.  

Základné oblasti výskumu Žilinskej univerzity tvoria predovšetkým: 

• doprava (cestná, železničná, vodná, letecká),  

• dopravné cesty,  

• dopravné staviteľstvo,  

• elektrotechnika,  

• telekomunikácie,  

• informačné technológie,  

• manažment a marketing,  

• spoje,  

                                                      
38

 Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti SPU v Nitre za rok 2009  

http://cms.uniag.sk/Groups/veda-a-vyskum/dokumenty/spravy-o- vedeckovyskumnej-cinnosti-na-
spu-v-nitre/sprava-vvcspu2009.pdf/view 
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• strojárstvo,  

• krízový a bezpečnostný manažment,  

• občianska bezpečnosť,  

• požiarna ochrana,  

• súdne inžinierstvo,  

• aplikovaná matematika,  

• učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov,  

• knižnično-informačná veda,  

• sociálna pedagogika,  

• vysokohorská biológia.39 

1.3.1.7. Vedeckovýskumné aktivity Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a 

vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. 

V  súčasnosti má Univerzita nasledujúce fakulty:,  

• lekársku,  

• prírodovedeckú,  

• právnickú,  

• fakultu verejnej správy a  

• filozofickú fakultu.40 

 

                                                      
39

 http://www.uniza.sk/vavzu/profil.html 
40

 http://www.upjs.sk/public/media/2465/sprava-o-cinnosti-upjs-za-rok-2010.pdf 
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1.3.1.8. Vedeckovýskumné aktivity Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 

(UVLF)v Košiciach 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zriadená ako Vysoká škola 

veterinárska, je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné pregraduálne, graduálne a 

postgraduálne veterinárske vzdelávanie v Slovenskej republike.41 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultnou univerzitou a v 

súčasnosti vychováva bakalárov v študijných programoch kynológ a bezpečnosť krmív a 

potravín a náuka o živočíchoch, veterinárnych lekárov v študijných programoch všeobecné 

veterinárske lekárstvo a hygiena potravín a magistrov v študijných programoch farmácia a 

trh a kvalita potravín. V týchto oblastiach sa orientuje aj na základný a aplikovaný výskum. 

 

1.3.1.9. Vedeckovýskumné aktivity Univerzity Konštantína filozofa (UKF) v Nitre 

Výskumná, umelecká a ďalšia tvorivá činnosť je jednou z hlavných činností univerzity. Je 

zameraná na získavanie pôvodných výsledkov smerujúcich k rozvoju poznania a zahŕňa aj 

aktivity zamerané na efektívne prepojenie vedeckého bádania so vzdelávacím procesom a na 

podporu odborného rastu zamestnancov.  

Vedeckovýskumná orientácia UKF pokrýva široké spektrum prírodných, pedagogických, 

filozofických a sociálno-zdravotníckych vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu 

ako aj v oblasti inovácie didaktických metód, foriem a obsahu študijných programov. 

Univerzita každoročne organizuje mnoho významných vedeckých, umeleckých a odborných 

podujatí,  na ktorých sa prezentujú, propagujú a prenášajú do praxe poznatky, získané 

riešením vedeckovýskumných projektov.42 

 

1.3.1.10. Vedeckovýskumné aktivity Slovenskej akadémie vied (SAV) 

Súčasná Slovenská akadémia vied je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj 

vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať 

                                                      
41

 http://www.uvm.sk/ 
42

 http://www.ukf.sk/veda-a-vyskum 
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základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a 

spoločenských vied.  

Výskumnou činnosťou sa SAV usiluje rozvíjať poznanie na medzinárodnej úrovni, pričom 

rešpektuje aktuálne potreby slovenskej spoločnosti a domácej kultúry. Organizácie akadémie 

sa v spolupráci s vysokými školami podieľajú na vzdelávaní, najmä výchovou mladých 

vedcov, ale i pedagogickou aktivitou na vysokých školách. Prostredníctvom bilaterálnych a 

multilaterálnych vedeckých medzinárodných a domácich projektov, osobitne zo zdrojov 

štrukturálnych fondov EÚ a členstva v medzinárodných asociáciách a inštitúciách, rozvíja SAV 

rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu, čím začleňuje slovenskú vedu do nadnárodného 

kontextu.43 

Výskum Slovenskej akadémie vied je komplexný a podľa jednotlivých výskumných oblastí je 

rozdelený do 3 základných oddelení, do ktorých sú zaradené konkrétne ústavy akadémie 

vied: 

• Neživá príroda44 

o Vedy o Zemi a vesmíre (Astronomický ústav SAV, Geofyzikálny ústav SAV, 

Geografický ústav SAV, Geologický ústav SAV, Ústav hydrológie SAV) 

o Matematicko-fyzikálne vedy a informatika (Fyzikálny ústav SAV, Matematický 

ústav SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Ústav informatiky SAV) 

o Technické vedy (Elektrotechnický ústav SAV, Ústav geotechniky SAV, Ústav 

materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústav materiálového výskumu SAV, 

Ústav merania SAV, Ústav stavebníctva a architektúry SAV) 

• Živá príroda a chemické vedy45 

o Lekárske vedy (Neurobiologický ústav SAV, Neuroimunologický ústav SAV, 

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Ústav experimentálnej 

farmakológie a toxikológie SAV, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Ústav 

molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Ústav normálnej a patologickej 

fyziológie SAV, Ústav pre výskum srdca SAV, Virologický ústav SAV) 

                                                      
43

 http://www.sav.sk/?lang=sk&doc=sas-history 
44

 http://www.sav.sk/?lang=sk&doc=home-ins&odd=1 
45

 http://www.sav.sk/?lang=sk&doc=home-ins&odd=2 
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o Biologické a chemické vedy (Chemický ústav SAV, Ústav anorganickej chémie 

SAV, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Ústav molekulárnej biológie 

SAV, Ústav polymérov SAV) 

o Poľnohospodárske a veterinárne vedy (Botanický ústav SAV, Parazitologický 

ústav SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ústav ekológie lesa 

SAV, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Ústav krajinnej ekológie 

SAV, Ústav zoológie SAV) 

• Spoločnosť a kultúra46 

o Vedy o dejinách (Archeologický ústav SAV, Historický ústav SAV, 

Spoločenskovedný ústav SAV, Ústav etnológie SAV) 

o Vedy o človeku a spoločnosti (Ekonomický ústav SAV, Filozofický ústav SAV, 

Prognostický ústav SAV, Sociologický ústav SAV, Ústav experimentálnej 

psychológie SAV, Ústav politických vied SAV, Ústav štátu a práva SAV, Ústav 

výskumu sociálnej komunikácie SAV) 

o Vedy o kultúre a umení (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slavistický 

ústav Jána Stanislava SAV, Ústav dejín umenia SAV, Ústav divadelnej a 

filmovej vedy SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Ústav orientalistiky SAV, Ústav 

slovenskej literatúry SAV, Ústav svetovej literatúry SAV). 

 

1.3.2. Súčasný stav v priemyselnej základni 

Výskum a vývoj vo všeobecnosti prispieva k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných 

miest. Preto je nevyhnutné podporovať spoluprácu  vedeckovýskumných organizácií s 

priemyselnou praxou. Najčastejšie sa takáto spolupráca uskutočňuje v rámci aplikácií nových 

technológií, respektíve poznatkov v priemysle. Často je táto spolupráca iniciovaná práve zo 

strany priemyselného partnera, ktorý si objednáva výskumné aktivity priamo vo výskumnej 

inštitúcii, pričom výsledkom je aplikácia novej technológie.  

                                                      
46

 http://www.sav.sk/?lang=sk&doc=home-ins&odd=3 
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Mnoho firiem využíva vlastný výskumný potenciál. Súčasťou týchto firiem sú oddelenia 

výskumu, ktoré vyvíjajú nové technológie šité na mieru konkrétnej firmy. Tie sa potom 

testujú a aplikujú vo vlastnej firme, prípadne sú predmetom transferu technológií do iných 

firiem doma alebo v zahraničí. 

 

Z toho vyplýva, že transfer technológií môže prebiehať v dvoch základných rovinách: 

• výskumná inštitúcia – firma, 

• firma – firma. 

 

Na Slovensku je transfer technológií pomerne zložitá problematika, podobne ako všade vo 

svete. Priemysel má u nás pomerne dlhoročnú tradíciu a je charakterizovaný určitými 

priemyselnými sektormi. Nie všetky sektory, prípadne priemyselné oblasti, majú rovnaký 

stupeň technologickej úrovne. V minulosti sa do priemyslu investovalo pomerne mnoho 

prostriedkov s cieľom vybudovať konkurencieschopnú štruktúru s napojením na priemysel 

v Českej republike. V súčasnosti je potrebné obnoviť investície vo väčšine podnikov, čo si 

bude vyžadovať spoluprácu s výskumným sektorom. A práve to je možnosť ako naštartovať 

spoluprácu priemyslu s výskumnými inštitúciami. Priame zahraničné investície, ktoré prišli na 

Slovensko v posledných rokoch, čiastočne naštartovali reštrukturalizáciu priemyslu a priniesli 

nové technológie. To bol však nebol proces, ktorý  by prispel k spolupráci výskumných 

inštitúcií na Slovensku. Zahraniční investori síce prieniesli  zo svojich krajín know-how  ale 

neprejavovali záujem o spoluprácu s lokálnymi výskumnými inštitúciami na Slovensku. 

K spolupráci výskumných inštitúcií s podnikmi  na Slovensku dochádza prevažne  v  

priemyselných podnikoch, ktoré sú vlastnené slovenskými vlastníkmi. Tam je záujem o 

spoluprácu obojstranný, čo by sa malo prejaviť vo zvýšení konkurencieschopnosti a redukcii 

výrobných nákladov na strane firiem a posilnení výskumných aktivít na strane výskumných 

inštitúcií. Samozrejme, takáto spolupráca, a v konečnom dôsledku aplikácia inovatívnej 

technológie, si vyžaduje nemalé investície, čo je pre malé a stredné podniky náročné, najmä 

v čase globálnej finančnej krízy. Podniky nemajú veľa možností ako získať zdroje pre 

financovanie nových technológií. Mnohé firmy v súčasnosti riešia bežné každodenné 

problémy a zabezpečujú iba základné investície. Možností financovania dlhodobejších 
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investícii je pomerne málo. Okrem bežných bankových úverov sa núka už len zopár 

možností: 

• bankové záruky, 

• rizikový kapitál,  

• prostriedky zo štrukturálnych fondov.  

 

Jednou z možností získania zdrojov na financovanie nákupu inovatívnych technológií pre 

podniky na Slovenku je v súčasnosti  operačný program Konkurencieschopnosť a 

hospodársky rast, ktorý je aktuálny pre roky 2007-2013. Cieľom podpory v rámci operačného 

programu je zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál 

priemyselnej výroby, energetiky, ako aj potenciál cestovného ruchu a ďalších vybraných 

služieb v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja, a tak účinne prispievať k zvyšovaniu 

ekonomickej výkonnosti Slovenska ako celku a znižovaniu disparít ekonomickej výkonnosti v 

regiónoch SR. Pozornosť  sa venuje podpore aktivít s pozitívnym dopadom na zamestnanosť, 

inovačný rozvoj a rast konkurencieschopnosti . 

Z pohľadu aplikácie inovatívnych technológií je treba rozlišovať aj jednotlivé priemyselné 

odvetvia,  v ktorých sa technológie umiestňujú. Každá z oblastí má svoje špecifiká a 

charakteristické črty. Nie v každom odvetví sa nové technológie uplatňujú s rovnakou 

intenzitou. Iná je oblasť spracovania surovín, energetika, či hutníctvo a iné sú napríklad 

sektory elektroniky, biotechnológií a špecifických služieb, kde sa technológie transferujú 

častejšie a s oveľa nižšími nákladmi. Z toho vyplýva aj budúce zameranie výskumných aktivít 

na sektory, ktoré majú väčší potenciál absorpcie nových technológií. 
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1.3.3. Prehľad patentov podaných slovenskými verejnými inštitúciami od roku 

2010 

majiteľ 
skratka 

prihlasovateľ / majiteľ 
číslo 
PP 

názov 

AOZ Akadémia ozbrojených síl 
gen. M. R. Štefánika; 
Demänová 393; 031 01 
Liptovský Mikuláš; SK 

103-
2010 

Systém riadenia svetelnej križovatky s režimom prioritný smer 

SAV Ústav polymérov SAV; 
Dúbravská cesta 9; 842 36 
Bratislava; SK 

26-
2011 

Biologicky degradovateľná polymérna kompozícia so 
zlepšenými vlastnosťami 

SAV Ústav materiálového 
výskumu Slovenskej 
akadémie vied; Watsonova 
47; 040 01 Košice; SK 

PP 9-
2011 

Spôsob výroby izotropných elektrotechnických ocelí s nízkymi 
wattovými stratami 

SAV Ústav zoológie SAV; 
Dúbravská cesta 9; 845 06 
Bratislava; SK 

5049-
2010 

Separačné zariadenie na oddelenie lariev od substrátu 

SAV Ústav materiálového 
výskumu SAV; Watsonova 
47; 043 53 Košice; SK 

153-
2010 

Zariadenie pre vytváranie ochranných vrstiev na vnútorných 
plochách rotačných telies odparovaním látky elektrónovým 
lúčom 

SAV Ústav materiálového 
výskumu SAV; Watsonova 
47; 043 53 Košice; SK 

151-
2010 

Zariadenie pre vytváranie ochranných vrstiev na vnútorných 
plochách rotačných telies odparovaním látky elektrónovým 
lúčom 

SAV Elektrotechnický ústav SAV; 
Dúbravská cesta 9; 841 04 
Bratislava; SK 

5043-
2010 

Spôsob úpravy supravodivého kábla 

SAV Elektrotechnický ústav SAV; 
Dúbravská cesta 9; 841 04 
Bratislava; SK 

5041-
2010 

Tvrdý hrot pre skenovaciu mikroskopiu a spôsob jeho výroby 

SAV Ústav materiálového 
výskumu Slovenskej 
akadémie vied; Watsonova 
47; 040 01 Košice; SK 

106-
2010 

Spôsob prípravy kompozitných systémov 

SAV Ústav polymérov SAV; 
Dúbravská cesta 9; 842 36 
Bratislava; SK 

5034-
2010 

Spôsob prípravy polyakrylamidovej disperzie 

SAV Ústav experimentálnej 
farmakológie toxikológie 
SAV; Dúbravská cesta 9; 840 
05 Bratislava; SK 

5015-
2010 

Spôsob prípravy 2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indolových 
derivátov 

SAV Fyzikálny ústav SAV; 
Dúbravská cesta 9; 842 28 
Bratislava; SK 

5006-
2010 

Spôsob výroby nanočasticových monovrstiev a multivrstiev 

SAV Ústav polymérov SAV; 
Dúbravská cesta 9; 842 36 
Bratislava; SK 

5001-
2010 

Spôsob prípravy zosietených polymérových nanočastíc na báze 
butylakrylátu 

SAV Neuroimunologický ústav 
SAV; Dúbravská cesta 9; 845 
10 Bratislava; SK 

5077-
2009 

Imortalizovaná myšia bunková línia exprimujúca ľudský 
priónový proteín na PrP0/0 pozadí 
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STUBA Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, FEI; 
Ilkovičova 3; 812 19 
Bratislava; SK 
NanoDesign, s. r. o.; 
Drotárska 6385/19a; 811 04 
Bratislava; SK 

5024-
2011 

Magnetický poľom ovládaný tranzistor a spôsob merania 
veľkosti spínaného prúdu výkonového eletronického prvku 

STUBA Slovenská technická 
univerzita;  Nám. slobody 
17; 812 43 Bratislava; SK 

5048-
2010 

Spôsob viacstupňového zhutňovania surovín so zvýšenou 
vlhkosťou a zariadenie       

STUBA Slovenská technická 
univerzita;  Nám. slobody 
17; 812 43 Bratislava; SK 

5047-
2010 

Variabilný piest zhutňovacieho stroja 

STUBA Ústav výrobných technológií 
MTF STU; J. Bottu 23; 917 24 
Trnava; SK 

5031-
2010 

Forma na výrobu skúšobného spájkovaného spoja 

STUBA Ústav výrobných technológií 
MTF STU; J. Bottu 23; 917 24 
Trnava; SK 

5030-
2010 

Fixátor geometrie preplátavaného spájkovaného spoja 

TUKE Technická univerzita v 
Košiciach; Letná 9; 040 01 
Košice; SK, Urbanský Matej, 
Ing.; Letná 9; 040 01 Košice; 
SK, Homišin Jaroslav, prof. 
Ing. Csc.; Letná 9; 040 01 
Košice; SK 

163-
2010 

Pneumatická pružná hriadeľová spojka piestová 

TUKE Technická univerzita v 
Košiciach; Letná 9; 040 01 
Košice; SK 

165-
2010 

Pneumatická pružná hriadeľová spojka piestová s tlmením 

TUKE Technická univerzita v 
Košiciach; Letná 9; 040 01 
Košice; SK 
Kaššay Peter, Ing. PhD.; 
Letná 9; 040 01 Košice; SK 
Homišin Jaroslav, prof. Ing. 
Csc.; Letná 9; 040 01 Košice; 
SK 

162-
2010 

Vysokopružná pneumatická spojka s tlmením 

TUKE Technická univerzita v 
Košiciach; Letná 9; 040 01 
Košice; SK 
Homišin Jaroslav, prof. Ing. 
Csc.; Letná 9; 040 01 Košice; 
SK 

161-
2010 

Inteligentná pneumatická pružná hriadeľová spojka s reguláciou 
tlmenia 

TUKE Technická univerzita v 
Košiciach; Letná 9; 040 01 
Košice; SK, Kaššay Peter, Ing. 
PhD.; Letná 9; 040 01 Košice; 
SK ,Homišin Jaroslav, prof. 
Ing. Csc.; Letná 9; 040 01 
Košice; SK 

160-
2010 

Vysokopružná pneumatická spojka s klinovými pružnými 
elementami 

TUKE Technická univerzita v 
Košiciach; Letná 9; 040 01 
Košice; SK 

159-
2010 

Pneumatická pružná hriadeľová spojka axiálna s tlmením 
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TUKE Technická univerzita v 
Košiciach; Letná 9; 040 01 
Košice; SK 
Homišin Jaroslav, prof. Ing. 
Csc.; Letná 9; 040 01 Košice; 
SK 

158-
2010 

Pneumatická pružná hriadeľová spojka axiálna 

TUKE Technická univerzita v 
Košiciach; Letná 9; 040 01 
Košice; SK 

156-
2010 

Systém dobíjania batérií hybridných a elektrických automobilov 
pomocou veterných turbín 

TUKE Technická univerzita v 
Košiciach, Strojnícka fakulta; 
Letná 9; 040 01 Košice; SK 

140-
2010 

Pneumatický eliminátor vybudeného torzného kmitania 

TUKE Technická univerzita v 
Košiciach, Strojnícka fakulta; 
Letná 9; 040 01 Košice; SK 

139-
2010 

Pneumatická hriadeľová spojka s axiálno-pružným elementom 

TUKE Technická univerzita v 
Košiciach, Strojnícka fakulta; 
Letná 9; 040 01 Košice; SK 

138-
2010 

Inteligentná pneumatická pružná hriadeľová spojka 

TUKE Technická univerzita v 
Košiciach, Strojnícka fakulta; 
Letná 9; 040 01 Košice; SK 

137-
2010 

Pneumaticko-hydraulická pružná hriadeľová spojka 

TUKE Technická univerzita v 
Košiciach, Strojnícka fakulta; 
Letná 9; 040 01 Košice; SK 

136 -
2010 

Ladenie mechanickej sústavy aplikáciou pneumatickej spojky s 
autoreguláciou 

TUKE Strojnícka fakulta Technickej 
Univerzity v Košiciach; Letná 
9; 042 00 Košice; SK 

119-
2010 

Nehorľavá úprava zvukovopohltivých prkov z recyklovaných 
autoplášťov a gumy 

TUKE Technická univerzita v 
Košiciach; Park Komenského 
13; 041 20 Košice; SK 

62-
2010 

Elektronický generátor náhodných čísel na báze oscilatorickej 
metastability s vnútorným testovaním 

TUZVO Technická univerzita vo 
Zvolene; T. G. Masaryka 24; 
960 53 Zvolen; SK 

145-
2010 

Spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave 
lanových vozíkov v prekrytom čase a spôsob ovládania 
súčasného pohybu a aktívneho vysúvania alebo navíjania lana 
každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase 

TUZVO Technická univerzita vo 
Zvolene; T. G. Masaryka 24; 
960 53 Zvolen; SK 

144-
2010 

Spôsob vedenia obežného lana v sústave lanových vozíkov 

TUZVO Technická univerzita vo 
Zvolene; T. G. Masaryka 24; 
960 53 Zvolen; SK 

143-
2010 

Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob 
ovládania bubna lanového vozíka 

TUZVO Technická univerzitavo 
Zvolene; Masarykova 24; 
960 53 Zvolen; SK 

26-
2010 

Vysoko absorpčná drevocementovouhlíková doska pre tienenie 
elektromagnetického žiarenia 

TUZVO Technická univerzita vo 
Zvolene; Masarykova 24; 
960 53 Zvolen; SK 

18-
2010 

Turbulátor v spalinovej rúrke kotla 

UNIZA Žilinská univerzita v Žiline; 
Univerzitná 8215/1; 010 26 
Žilina; SK 

15-
2011 

Laditeľný optický atenuátor vytvorený na základe optického 
vlákna s kvapalným jadrom a metóda jeho ladenia 

UNIZA Žilinská univerzita v Žiline; 
Univerzitná 8215/1; 010 26 
Žilina; SK 

21-
2010 

Metóda určovania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí 
pikolitrových objemov meraním vyrovnávacej vlnovej dĺžky 



31 

UVLF Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v 
Košiciach; Komenského 73; 
041 81 Košice; SK 
Neuroimunologický ústav 
SAV; Dúbravská cesta 9; 845 
10 Bratislava; SK 

129-
2010 

Ligand Capture Assay pre detekciu proteín: proteín interakcií 

UVLF Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v 
Košiciach; Komenského 73; 
041 81 Košice; SK 

42-
2010 

Probiotický prípravok pre ošípané stabilizovaný v zrejúcom syre 

UVLF Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v 
Košiciach; Komenského 73; 
041 81 Košice; SK 

41-
2010 

Zrejúci syr ako aplikačná forma pre probiotické a iné prospešné 
mikroorganizmy 

UVLF Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v 
Košiciach; Komenského 73; 
041 81 Košice; SK 

40-
2010 

Mikrotitračné platničky s naviazaným lyofilizovaným hlienom 
na testovanie adherencie mikroorganizmov 
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1.4. EÚ politika a podporné programy v procese transferu technológií 

Súčasná európska politika v procese transferu technológií je koordinovaná prostredníctvom 

strategického dokumentu Európa 2002 a naň nadväzujúcu iniciatívu Inovácia v Únii. Tieto 

dokumenty definujú hlavné smery rozvoja inovácií, vrátane transferu technológii, ako piliera 

rozvoja európskeho hospodárstva do roku 2020. Na tieto základné dokumenty nadväzujú 

Národný program reforiem SR 2011-2014 a Program stability SR na roky 2011-2014, prijaté 

vládou SR v apríli 2011. 

 

Zodpovednými orgánmi pre návrh a realizáciu politík v oblasti transferu technológií sú na 

európskej úrovni dve generálne riaditeľstvá: 

• Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie, ktorého hlavným cieľom je rozvoj 

európskej politiky v oblasti výskumu a inovácií a jej realizácia v kontexte stratégie 

Európa 2020 a iniciatívy Inovácia v Únii. Generálne riaditeľstvo dosahuje tento cieľ 

podporou výskumu a inovácií prostredníctvom európskych rámcových programov, ako 

aj koordináciou a podporovaním vnútroštátnych a regionálnych výskumných 

a inovatívnych programov. Okrem toho prispieva k tvorbe európskeho výskumného 

priestoru prostredníctvom vytvárania podmienok pre voľný pohyb výskumných 

pracovníkov a podporuje medzinárodnú spoluprácu európskych organizácií. 

• Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel sa snaží o dosiahnutie piatich 

všeobecných cieľov: posilnenie európskej priemyselnej základne a podpora prechodu 

na nízkouhlíkovú ekonomiku; podpora inovácií ako prostriedku na vytvorenie nových 

zdrojov rastu a uspokojenie spoločenských potrieb; podpora vzniku a rastu malých 

a stredných podnikov (MSP) a presadzovanie zodpovednej podnikateľskej kultúry; 

zabezpečenie plynulého fungovania vnútorného trhu s tovarmi a podpora účasti Európy 

na využívaní kozmického priestoru. Generálne riaditeľstvo zohráva pri realizácii 

stratégie Európa 2020 kľúčovú úlohu, pretože zodpovedá za 2 zo 7 hlavných iniciatív: 

Priemyselná politika vo veku globalizácie a Inovácia v Únii. 
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Za sektorové politiky výskumu, inovácií a transferu technológií sú zodpovedné nasledovné 

generálne riaditeľstvá a agentúry Európskej komisie: 

• Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (z pohľadu transferu za technológiu 

v rámci výskumu - biotechnológie, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, zdravotníctvo, 

priemyselné technológie, doprava, životné prostredie, energia, zdroje) 

• Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel (z pohľadu transferu za technológiu 

v rámci podnikania a priemyslu - priemyselné technológie, IKT pre 

konkurencieschopnosť a priemyselné inovácie, obrana, aeronautika, námorný 

priemysel, automobilový priemysel, turizmus, chemikálie, mechanika, elektrotechnika, 

stavebný priemysel, nerastné suroviny, bezpečnosť, vesmír, GMES) 

• Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá (z pohľadu transferu za 

technológiu v rámci výskumu aj implementácie a rozširovania informačných 

a komunikačných technológií a médií) 

• Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (celoživotné vzdelávanie v oblasti 

transferu technológií, e-learningové nástroje a techniky - prostredníctvom programu 

LLP Leonardo) 

• Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku (regionálna spolupráca v oblasti 

systémov a nástrojov transferu technológií - prostredníctvom programov 

medziregionálnej spolupráce a ERDF) 

• ostatné generálne riaditeľstvá s čiastočnými kompetenciami: 

o GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

o GR pre energetiku 

o GR pre životné prostredie 

o GR pre mobilitu a dopravu 

o GR pre námorníctvo a rybárstvo 

• výkonné  agentúry Európskej komisie s kompetenciami pre oblasť transferu 

technológií: 
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o EACI - Výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inovácie (koordinátor 

siete Enterprise Europe Network, programov Inteligentná energia Európa 

a Ekoinovácie ako súčasť Rámcového programu na podporu 

konkurencieschopnosti a inovácií (CIP), programu Marco Polo pre lodnú 

dopravu a projektu IPeuropAware na podporu práv duševného vlastníctva) 

o REA - Výkonná agentúra pre výskum a ERC - Európska výskumná rada - 

výkonná agentúra, ktoré spolu s vyššie uvedenými generálnymi riaditeľstvami 

riadia implementáciu Siedmeho rámcového programu pre výskum, vývoj 

technológií a demonštračné aktivity (FP7). 

 

Základné programy, ktoré podporujú proces transferu technológií na úrovni európskej únie: 

• Siedmy rámcový program pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity 

(FP7) - výskum a vývoj nových technológií vrátane ich transferu k  používateľom 

• Rámcový program na podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP) - podpora 

implementácie, prenosu, prvého nasadenia, rozmiestnenia a vytvárania celoeurópskych 

sietí 

• Program Eurostars - program pre výskumne orientované MSP 

• Program Leonardo na vzdelávanie v oblasti transferu technológií 

• Programy regionálnej spolupráce  

 

Bližší popis základných dokumentov, politík, programov, projektov a iniciatív prinášame 

v prehľadových tabuľkách nižšie. 

 

 

 



1.4.1. Prehľad dokumentov EÚ zásadného charakteru v oblasti TT, konkrétne kroky vedúce k naplneniu politiky EÚ 

Názov dokumentu / Odkaz Charakteristika dokumentu Kroky vedúce k naplneniu politiky 
Technologické 
zameranie 

Poznámky pre TT 

Stratégia Európa 2020 

http://ec.europa.eu/europe2020/ 
index_sk.htm 

Cieľom je, aby sa v EÚ vybudovalo 
inteligentné, udržateľné a inkluzívne 
hospodárstvo. EÚ stanovila päť 
ambicióznych cieľov, týkajúcich sa 
zamestnanosti, inovácií, vzdelania, 
sociálneho začlenenia a oblasti klímy 
a energetiky, ktoré by sa mali splniť 
do roku 2020. 

Národný program reforiem SR 2011-
2014 (apríl 2011) v oblasti inovácií 
„vláda SR zvýši inovačný potenciál 
hospodárstva tak, aby sa zvýšil podiel 
high-tech exportu na 14 % do roku 
2020“.

47
 

Program stability SR na roky 2011-
2014 (apríl 2011) vláda SR definovala 
päť prioritných oblastí: (1) vzdelávanie, 
veda a inovácie, (2) zamestnanosť a 
sociálna inklúzia, (3) podnikateľské 
prostredie, (4) transparentnosť a 
vymožiteľnosť práva, (5) zdravie. 

48
 

Všetky oblasti 
technológií. 

NPR SR: využívanie fondu JEREMIE 
v spolupráci s EIF (dlhové  a kapitálové 
nástroje, vrátane rizikového kapitálu), 
koordinácia verejných orgánov,  vrátane 
lepšej výmeny informácií s európskym 
strediskom pri ochrane DV.(?) 

PS SR: V oblasti inovácií vláda zlepší 
prístup k fondom rizikového kapitálu a 
zintenzívni budovanie technologických 
parkov. 

Inovácia v únii 

http://ec.europa.eu/research/ 
innovation-union/index_en.cfm# 

Iniciatíva vychádzajúca zo stratégie 
Európa 2020 pre orientovanie 
politiky výskumu/vývoja a inovácií na 
hlavné výzvy pri súčasnom zbližovaní 
vedy a trhu s cieľom uvádzať 
vynálezy na trh v podobe výrobkov.  

Iniciatíva „Inovácia v únii“ pozostáva 
z 13 kľúčových iniciatív a 34 akčných 
bodov pre oblasť inovácií.  

Všetky oblasti 
technológií. 

Akčný bod 4: do r. 2012 EK navrhne 
rámec a podporné mechanizmy pre 
ERA, vrátane rozširovania, transferu 
a využitia výsledkov VaV. 

Akčný bod 10: do r. 2014 EK spustí 
finančné mechanizmy na podporu 
súkromných financií, vrátane investícií 
do transferu know-how a start-upov. 

Akčný bod 21: EK uľahčí efektívnu 
spoluprácu vo výskume a transfere 
poznatkov v rámci nového rámcového 
programu (HORIZON2020). 

                                                      
47

 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_slovakia_sk.pdf, str. 24 
48

 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/sp_slovakia_sk.pdf 
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1.4.2. Prehľad európskych programov na podporu procesov transferu technológií 

Názov programu, obdobie, odkaz Charakteristika programu Podporované aktivity  Technologické zameranie Poznámky pre TT 

7RP - 7. rámcový program - Spolupráca 

(2007-2013) 

http://cordis.europa.eu/fp7/ 
cooperation/home_en.html 

najväčšia časť 7RP s rozpočtom 
32,4 mld. eur na podporu 
projektov aplikovaného 
výskumu s priemyselným 
využitím 

projekty zamerané na výskum 
a vývoj nových technológií, 
podporné a koordinačné 
projekty 

10 tém pokrývajúcich takmer 
všetky relevantné oblasti VVI  

proces TT je možno financovať 
len ako súčasť výskumného 
projektu 

7RP - 7. rámcový program - Kapacity - 
Výskum v prospech MSP (2007-2013) 

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/
research-sme_en.html  

podpora subkontraktačného 
výskumu na objednávku 
malých a stredných podnikov 
s rozpočtom 1,33 mld. eur 

subkontraktačný výskum 
vykonávaný 
vedeckovýskumnými 
organizáciami na objednávku 
firiem, ktoré sú konečnými 
používateľmi technológií 

bez tematického obmedzenia - 
na základe výberu MSP 

proces TT (ako významnú časť 
projektu - subdodávka) je 
možno financovať len ako 
súčasť výskumného projektu 

7 RP - 7. rámcový program - Kapacity - 
Regióny poznatkov (2007-2013) 

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/
regions-knowledge_en.html 

podpora vytvárania 
regionálnych zoskupení na 
podporu výskumu a vývoja vo 
forme výskumných klastrov 
s rozpočtom 126 mil. eur 

podporné projekty na 
vytvorenie a nadnárodnú 
spoluprácu výskumných 
klastrov v EÚ 

tematické zameranie na 
základne ročného pracovného 
programu (priorita 2012: 
digitálna agenda a efektívnosť 
zdrojov) 

podpora procesu TT ako súčasti 
spoločného akčného plánu 
spolupráce výskumných 
klastrov v Európe 

CIP - Rámcový program pre 
konkurencieschopnosť a inovácie - 
Program pre podnikanie a inovácie 
(EIP) (2007-2013) 

http://ec.europa.eu/cip/eip 

podpora rozvoja firiem 
prostredníctvom prístupu 
k financiám a podpora rozvoja 
inovácií s rozpočtom takmer2 
mld. eur 

prístup k financiám (cez EIB), 
inovačné politiky, Enterprise 
Europe Network, 
zviditeľňovanie a propagácia 
inovácií 

bez tematického obmedzenia podpora politík, asistenčných 
služieb, štúdií  a financovania 
pre transfer technológií 

CIP - Rámcový program pre 
konkurencieschopnosť a inovácie - 
Ekoinovácie  

(2008-2013) 

http://ec.europa.eu/environment/eco-
innovation/index_en.htm 

podpora zavádzania inovácií 
šetrnejších k životnému 
prostrediu vo výrobe, využívaní 
zdrojov a nakladaní s odpadom 
s rozpočtom 200 mil. eur 

pilotné projekty (prvé 
zavedenie inovatívnych 
technológií a systémov) 
a projekty trhovej replikácie 
(rozšírenie existujúcich 
technológií v nových 

materiály a recyklačné procesy, 
udržateľné stavebné produkty, 
nápoje a potraviny, efektívnosť 
využívania a distribúcie vody, 
zelené podnikanie 

transfer a implementácia 
nových technológií spojených 
s ekoinováciami 
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oblastiach) 

CIP - Rámcový program pre 
konkurencieschopnosť a inovácie - 
Program podpory politík informačnej 
spoločnosti  (ICT PSP) 

(2007-2013) 

http://ec.europa.eu/information_societ
y/activities/ict_psp/index_en.htm 

podpora rozvoja jednotného 
európskeho informačného 
priestoru a posilnenie 
vnútorného trhu výrobkov a 
služieb ICT a výrobkov a služieb 
založených na ICT s rozpočtom 
730 mil. eur 

demonštrovanie 
interoperability služieb 
(existujúcich alebo 
pripravených na spustenie) na 
úrovni EÚ a projekty zamerané 
na prvú implementáciu služby 
postavenej na ICT, tematické 
siete a podporné projekty 

ICT v priemysle a doprave, 
digitálny obsah, ICT pre 
zdravotníctvo a inklúziu 
znevýhodnených skupín, 
eGovernment a verejné služby, 
inovácie v internetových 
službách 

transfer a implementácia 
nových informačných 
a komunikačných technológií 
vo verejnom i súkromnom 
sektore 

CIP - Rámcový program pre 
konkurencieschopnosť a inovácie - 
Program Inteligentná energia Európa 
(IEE) 

(2007-2013) 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 

podpora pre úsporu energie 
a využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie v Európe 
s rozpočtom 730 mil. eur 

projekty na propagáciu 
a šírenie (štúdie, informácie, 
monitoring),  projekty na 
trhové uplatnenie 
prostredníctvom iniciatívy 
ELENA s EIB, špecifické aktivity 
pre vybrané cieľové skupiny 
(energetické agentúry a 
štandardizácia) 

efektívne hospodárenie 
s energiou a racionálne 
využívanie zdrojov, nové 
a obnoviteľné zdroje na výrobu 
energie a tepla, zdokonalenie 
energetickej efektívnosti 
a využitie obnoviteľných 
zdrojov v doprave 

transfer a implementácia 
nových energetických 
technológií a riešení 

Eurostars 

(2007-2013) 

http://www.eurostars-eureka.eu/ 

podpora projektov trhovo 
orientovaného výskumu 
a vývoja pre malé a stredné 
podniky s výskumným 
potenciálom (rozpočet 400 mil. 
eur  vrátane národných 
rozpočtov) 

projekty zamerané na výskum 
a vývoj nových technológií 
s komerčnými výstupmi blízko k 
trhovej  aplikácii 

bez tematického obmedzenia - 
na základe výberu MSP 

proces TT je možno financovať 
len ako súčasť výskumného 
projektu 

LLP/Leonardo -Program celoživotného 
vzdelávania - Program Leonardo 

(2007-2013) 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-programme/doc82_en.htm 

podpora projektov 
celoživotného vzdelávania 
verejnej i súkromnej sféry  

projekty vývoja inovácií (nové 
techniky vzdelávania), 
transferu inovácií (prenosu 
úspešných vzdelávacích 
programov), tematické siete 
a podporné programy 

bez tematického obmedzenia vzdelávanie v oblasti procesov 
transferu technológií pre 
manažérov firiem, výskumníkov 
a verejné organizácie 
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Programy regionálnej spolupráce 

(2007-2013) 

• cezhraničné programy 

• nadnárodné programy 

• medziregionálna spolupráca 

http://ec.europa.eu/regional_policy/co
operation/index_en.htm 

 

rozvoj hospodárskych a 
sociálnych cezhraničných 
aktivít, vytváranie a rozvoj 
nadnárodnej spolupráce a 
zvyšovanie efektívnosti 
regionálnej politiky 
prostredníctvom 
medziregionálnej spolupráce 
a propagácie, vytváranie sietí 
a výmeny skúseností medzi 
regionálnymi a miestnymi 
orgánmi (bývalé programy 
Interreg) 

podpora podnikania, 
cestovného ruchu, kultúry a 
cezhraničného obchodu, 
podpora inovácií (najmä siete 
univerzít, výskumných inštitúcií, 
MSP), podpora poznatkovej 
ekonomiky 

bez tematického obmedzenia podpora štúdií, podujatí, 
aktivít, nástrojov, klastrov 
a politík na podporu procesu 
transferu technológií na 
medziregionálnej úrovni 

 

1.4.3. Prehľad európskych iniciatív a projektov na podporu procesov transferu technológií 

Názov iniciatívy / projektu, odkaz Charakteristika iniciatívy Poskytované aktivity a služby 
Technologické 
zameranie 

Poznámky pre TT 

Enterprise Europe Network  

http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/ 

Iniciatíva financovaná Rámcovým 
programom pre konkurencieschopnosť 
a inovácie (CIP) 2007-2013 

Od februára 2008 poskytuje nová 
iniciatíva Európskej komisie 
Enterprise Europe Network 
podnikateľom komplexné a ľahko 
dostupné poradenstvo a podporu 
v oblasti podnikania, inovácií a 
výskumu. Enterprise Europe 
Network združuje vyše 600 
organizácií s 5000 skúsenými 
profesionálmi, ktorí poskytujú 
svoje služby v takmer 50 krajinách. 

Sieť podporuje tieto služby: 

Podnikanie - Informácie, spätnú 
väzbu, spoluprácu medzi podnikmi 
a internacionalizáciu služieb. 

Inovácie - Služby na podporu 
inovácií a prenos technológií 
a poznatkov. 

Výskum - Služby, ktoré podporujú 
účasť MSP na rámcovom programe 
Spoločenstva pre výskum a vývoj 
technológií. 

Všetky 
tematické 
oblasti. 

Poskytované služby v oblasti inovácií / 
TT: informácie o politikách, legislatíve 
a programoch EÚ v oblasti inovácií, 
rozširovanie a komerčné využívanie 
výsledkov výskumu a vývoja, hľadanie 
partnerov na transfer technológií 
a know-how, technologická diagnostika 
firmy, nákup a predaj inovatívnych 
technológií, ochrana práv duševného 
vlastníctva, riadenie inovácií. 
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EUROPE INNOVA  

http://www.europe-innova.eu/ 

Iniciatíva financovaná Rámcovým 
programom pre konkurencieschopnosť 
a inovácie (CIP) 2007-2013 

Europe INNOVA je európska 
iniciatíva, ktorá má ambície stať sa 
laboratóriom pre vývoj, testovanie 
a propagáciu nových nástrojov na 
podporu inovácií, s cieľom pomôcť 
inovatívnym podnikom inovovať 
rýchlejšie a lepšie. Cieľom je 
podporovať všetky formy inovácií, 
s prihliadnutím na veľké 
spoločenské výzvy dnešnej doby. 

Sektorová podpora - podpora 
inovačných aktivít v 13 vybraných 
technologických oblastiach). 

Podporné aktivity - súbor 
podporných projektov (Sectoral 
Innovation Watch, European Cluster 
Observatory, Eco-Innovation 
Observatory, Inovačný manažment, 
Nové nástroje a služby, Spolupráca 
klastrov, Inovácie v službách, 
Ekoinovácie). 

Všetky 
tematické 
oblasti (13 
vybraných 
sektorov). 

14 projektov pod hlavičkou INNOV-7 
bolo financovaných na vývoj nových 
metód pre transfer technológií 
(SMEInnov8Gate, Connect-2-ideas, 
TRANSBIO, METTTES, Trans2tech, 
STAIRS, DIFUSE, LEAN TTT, IRC-
Staketool, WENETT, NEWTICKETT, 
ISOPTT, HYTETRA, OPENTTT). 
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PRO-INNO EUROPE „Nové a lepšie 
inovačné politiky pre Európu“ 

http://www.proinno-europe.eu/ 

Iniciatíva financovaná Rámcovým 
programom pre konkurencieschopnosť 
a inovácie (CIP) 2007-2013 

Cieľom iniciatívy je, aby sa stala 
ústredným bodom pre analýzu 
inovačnej politiky a politickej 
spolupráce v Európe s cieľom učiť 
sa od najlepších a prispieť 
k rozvoju nových a lepších 
inovačných politík v Európe. 

Iniciatíva pozostáva z 5 blokov 
zoskupených v 2 pilieroch: 

Analýzy politík - Benchmarking, 
Analýzy významných inovačných 
trendov, Vytváranie celosvetových 
poznatkov a kontaktov. 

Spolupráca politík - Stimulácia 
medzinárodnej spolupráce vo forme 
sietí, Poskytovanie podpory pre 
spoločné inovačné aktivity. 

Všetky 
tematické 
oblasti. 

Analýzy  politík, nástrojov, štatistík, 
organizácií, spôsobov prístupov  k 
riadeniu transferu technológií v Európe. 
Prezentácie regionálnych a národných 
programov a organizácií pre podporu 
transferu technológií. 

IPR Helpdesk 

http://www.ipr-helpdesk.org/ 

Iniciatíva financovaná Rámcovým 
programom pre konkurencieschopnosť 
a inovácie (CIP) 2007-2013 

Iniciatíva poskytuje bezplatné 
poradenstvo podľa potrieb klienta   
k právam duševného vlastníctva 
(PDV) prostredníctvom tímu 
skúsených právnikov. IPR Helpdesk 
tiež organizuje školiace kurzy  k 
problematike PDV. 

Konzultácie a semináre  k PDV 
z európskych projektov (FP7, CIP) 
a pre malé a stredné podniky, najmä 
v oblasti prípravy konzorciálnych 
zmlúv, PDV, ich ochrany, 
manažmentu a komerčného 
využitia. 

Všetky 
tematické 
oblasti. 

Možnosť získania bezplatného 
poradenstva pre transfer technológií 
s ohľadom na využívanie práv 
duševného vlastníctva z výskumno-
vývojových a inovačných projektov 
financovaných zo zdrojov 
komunitárnych programov EÚ. 

CORDIS Technology Marketplace 

http://cordis.europa.eu/marketplace/ 

Bezplatná on-line služba,  
poskytujúca výsledky výskumu 
a vývoja technológií, hľadanie 
nových obchodných príležitostí 

Databáza kumuluje všetky 
využiteľné výsledky výskumu, 
uložené v databázach CORDIS, 
prehliadku najlepších výsledkov 

Všetky 
tematické 
oblasti. 

Možnosť propagácie výsledkov vedy 
a výskumu a vyhľadania inovatívnych 
technológií (financovaných najmä 
z rámcových programov EÚ pre   vedu a 
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založených na nových 
technológiách. 

prostredníctvom technologických 
ponúk a ďalšie informácie o 
inováciách - správy, udalosti, 
užitočné odkazy, miestnu podporu. 

výskum) pre účely transferu technológií. 

 



1.5. Vládna politika a podporné programy v procese transferu 

technológií 

Legislatívny rámec pre oblasť inovácií a podpory výskumu a vývoja a transferu technológií  je 

definovaný týmito zákonmi: Zákon č. 132/2002 o vede a technike, Zákon 172/2005 o 

organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení Zákona č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 185/2009 o stimuloch pre výskum a vývoj, Zákon 40/2011, ktorým sa mení a dopĺňa 

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení Zákona 

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

Riadiacimi štruktúrami pre návrh a realizáciu politík v oblasti inovácií, vedy, výskumu a 

transferu technológií sú na vládnej úrovni dve   ministerstvá:  

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, zabezpečuje, okrem iných svojich 

činností, informačné toky a koordináciu činnosti v oblasti transferu technológií v 

napojení na Európsku úniu. Riadi Agentúru na podporu výskumu a vývoja a Centrum 

vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 

• Ministerstvo hospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy pre stratégiu 

tvorby a realizácie inovácií.  Metodicky riadi Inovačný fond, Národnú agentúru pre 

rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií 

a obchodu (SARIO)50 a Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA).  

Za sektorové politiky výskumu, inovácií a transferu technológií sú zodpovedné jednotlivé 

ministerstvá.  

Medzi základné vládne dokumenty zaoberajúce sa oblasťou inovácií a transferu technológií 

možno zaradiť nasledujúce: 

• Stratégia Minerva 2.0 

• Inovačná stratégia na roky 2007-2013 

• Inovačná politika na roky 2011 – 2013 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR 
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• Nový model financovania vedy a techniky v Slovenskej republike 

• Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 

• Aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 

(Stratégia Fénix) 

• Národný program reforiem SR 2011-2014 (viď kapitola 1.4.1) 

• Program stability SR na roky 2011-2014 (viď kapitola 1.4.1) 

 

Medzi základné vládne programy, ktoré podporujú proces transferu technológií možno 

zaradiť:  

• Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) 

• Operačný program Výskum a vývoj 

• Operačný program Bratislavský kraj 

 

Ďalšími vládnymi nástrojmi pre podporu procesu transferu technológií sú:  

• Inovačný čin roka – súťaž (MH SR) 

• Cena Jána Bahýľa – súťaž (Úrad priemyselného vlastníctva SR) 

• Inovačný fond, n. f. (MH SR) 

• Prediagnostika priemyselných práv 

• Stimuly pre výskum a vývoj 

• Inovačné vouchre 

 

Podrobnejší popis základných vládnych dokumentov, programov a ďalších nástrojov na 

podporu procesu transferu technológií prinášame v tabuľkách nižšie.  

 



1.5.1. Prehľad vládnych dokumentov zásadného charakteru v oblasti TT, konkrétne kroky vedúce k naplneniu vládnej politiky 

Názov dokumentu/ odkaz Charakteristika dokumentu Kroky vedúce k naplneniu politiky Poznámky pre TT 

Minerva 2.0 

http://www.vedomostna-
ekonomika.gov.sk/data/files/7962.
rtf 

Cieľ: tvorba moderného inovačného 
prostredia. Opatrenia sa sústreďujú na tri 
hlavné oblasti: vzdelávanie; veda a 
výskum; inovatívne podnikanie. 

Pripravených je 24 opatrení, ktoré budú v 
nasledujúcich mesiacoch rozpracované 
jednotlivými ministerstvami do 
konkrétnych krokov a opatrení 
zameraných na premenu slovenskej 
ekonomiky na ekonomiku založenú na 
vedomostiach a inováciách

51
. Minerva 2.0 

má vytvoriť podmienky pre čo najrýchlejšie 
dobehnutie životnej úrovne 
najvyspelejších európskych krajín.
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V príprave: Schválenie Minervy 2.0 
plánované po vládnych prázdninách 2011.  

Jeseň 2011: Príprava na spustenie prvých 
väčších opatrení. 

Konkrétne plánované kroky pre rozvoj 
vedomostnej ekonomiky na Slovensku: 
Podpora výmeny „best practices“; Granty 
na pritiahnutie a podporu elitných vedcov; 
Inštalačné granty pre mladých vedcov; 
Systém popularizácie vedy; Obnova budov 
vysokých škôl; Reforma riadenia univerzít; 
Zásadná reforma Slovenskej akadémie 
vied (SAV); Nový grantový systém pre 
akademický výskum; Grantový systém pre 
aplikovaný výskum; Radikálne efektívnejšie 
využitie budúcich štrukturálnych fondov 
EÚ na vedu, výskum a inovácie; Národný 
systém pre transfer technológií; Pravidlá 
a postupy ochrany duševného vlastníctva;  
Špičková infraštruktúra pre elitný výskum; 
Medzinárodný systém technologických 
inkubátorov; Program na financovanie 
inovatívneho výskumu (SBIR); Stimuly pre 
investície do výskumu a vývoja; Systém 
celoživotného vzdelávania pre inovácie; 
Podpora praktickej výučby podnikania; 
Inovačná rada vlády; Odbyrokratizovanie 

Slabý prenos poznatkov do praxe má 
vyriešiť Národný rámec pre transfer 
technológií.  

Transfer technológií: Úlohou národného 
systému pre transfer technológií (TT) bude 
efektívnym spôsobom podporovať 
a manažovať komercializáciu duševného 
vlastníctva vytvoreného v akademickom 
prostredí. Systém bude zameraný na 
transfer technológií formou licencovania 
a spin-off firiem. 

Systém bude vytvorený tak, aby každej 
výskumnej vysokej škole a SAV umožnil 
optimálnym spôsobom dosahovať jej 
záujem, t. j. čo najefektívnejšie 
komercializovať výstupy jej vedecko-
výskumnej činnosti. Systém by mal mať 
dve hlavné úrovne: 1. samostatné 
pracoviská, kancelárie pre transfer 
technológií pri jednotlivých vysokých 
školách a SAV; a 2. spoločné pracovisko 
(Národné centrum TT), ktoré bude 
realizovať tie strategické a podporné 
aktivity, kde sú tzv. „economies of scale“,. 
ktoré sa dajú realizovať kvalitnejšie 
a efektívnejšie, keď sa budú robiť 
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štrukturálnych fondov EÚ; Zníženie 
regulačného bremena; Novelizácia zákona 
o verejnom obstarávaní; Štipendium M.R. 
Štefánika;Migračná politika.

53
 

 

spoločne.  

Duševné vlastníctvo: Na základe 
vnútorných predpisov z oblasti ochrany 
duševného vlastníctva, pracovných a iných 
zmlúv medzi vysokými školami, ich 
zamestnancami a spolupracujúcimi 
firmami v krajinách s najlepšou praxou 
transferu technológií budú pripravené 
modelové pracovné postupy a zmluvy, 
ktoré budú motivovať slovenské vysoké 
školy aj ich zamestnancov, podporovať 
aplikovaný výskum a transfer technológií.
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Inovačná stratégia na roky 2007-
2013 

http://www.mhsr.sk/index/open_f
ile.php?ext_dok=133594 

V období 2007 – 2013 sa v Slovenskej 
republike vytvorí národný inovačný 
systém, ktorý bude obsahovať regionálne 
inovačné štruktúry. Regionálne inovačné 
štruktúry (inkubátory, inovačné centrá, 
schémy, poradenské centrá a ďalšie 
elementy) vytvoriazákladnú štruktúru 
smerujúcu k trvalej udržateľnosti rozvoja 
Slovenskej republiky na báze poznatkov. 

 

Dokument obsahuje 3 priority: 1.Vysoko 
kvalitná infraštruktúra a efektívny systém 
pre rozvoj inovácií, 2.Kvalitné ľudské 
zdroje, 3.Účinné nástroje pre inovácie a 10 
opatrení.  

Opatrenie 3.1: Inovácie a technologické 
transfery: Vypracovanie systému podpory 
inovačných aktivít, vrátane transferu 
moderných technológií a rizikového 
kapitálu z verejných zdrojov, zdrojov EÚ a 
zdrojov súkromného sektora. 

Opatrenie 3.3: Podpora inovačných aktivít 
v podnikoch: Opatrenie je zamerané na 
podporu aktivít v oblasti inovácií 
súvisiacich s procesom prenosu výsledkov 
výskumu a vývoja do praxe. Pôjde najmä o 
podporu registrácie patentov, ochranu 
duševného vlastníctva, budovanie 
systémov manažérstva kvality, certifikáciu 
a transfer moderných technológií. 
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Inovačná politika na roky 2011 – 
2013 v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva SR

55
 

 Vytvorenie hospodárstva založeného na 
poznatkoch a inováciách, podpora 
ekologickejšieho 
a konkurencieschopnejšieho 
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva 
zdroje, podpora hospodárstva s vysokou 
mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí 
sociálnu a územnú súdržnosť.
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Jednotlivé opatrenia Inovačnej politiky sú 
agregované podľa priorít vytýčených 
v Inovačnej stratégii SR na roky 2007 až 
2013. 

Dokument pozostáva zo 4 priorít a 13 
opatrení.  

 

Opatrenie č 12: Inovačné vouchery: 
indikatívna výška prostriedkov na 
opatrenie (2011 – 2013): 0,3 mil. Eur 

Opatrenie č. 13: Ochrana duševného 
vlastníctva: Vypracovať systém 
administratívnej spolupráce národných 
inštitúcii Slovenskej republiky v oblasti 
boja proti falšovaniu a autorskému 
pirátstvu (termín: do 31. 12. 2012). 

Nový model financovania vedy a 
techniky v Slovenskej republike 

http://www.rokovanie.sk/File.aspx
/ViewDocumentHtml/Mater-
Dokum-10821?prefixFile=m_ 

Peniaze na vedu a techniku na Slovensku 
by už nemali prichádzať len zo štátneho 
rozpočtu. Podľa  plánu nového modelu 
financovania by malo do vedy a techniky 
na Slovensku plynúť viac peňazí z 
podnikateľských zdrojov.  

Podpora inkubačných centier: start-up, 
spin off; Podpora technologických 
inkubátorov; Podpora vedecko-
technologických parkov; Podpora 
národného systému pre transfer 
technológií; Podpora výskumno-
vývojových centier; Podpora vytvárania 
centier pre transfer technológií. 

Zahŕňa ideu vybudovania Centra pre 

transfer technológií (CTT), ktorého členmi 
budú jednotlivé CTT a Centrum vedecko-
technických informácií SR (CVTI SR).  

Podpora vzniku a rozvoja organizácií, ktoré 
zabezpečujú transfer poznatkov a 
výsledkov výskumu a vývoja do praxe. 
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Dlhodobý zámer štátnej vednej 
a technickej politiky do roku 2015 

http://www.minedu.sk/data/USER
DATA/VedaTechnika/MZCHVaT/Dl
hodoby_zamer.zip 

Hlavným cieľom štátnej vednej 
a technickej politiky do r. 2015 je zvýšenie 
účasti vedy a techniky na celkovom 
rozvoji Slovenskej republiky – 
intenzívnejšie zapájanie vedy a techniky 
do riešenia ekonomických 
a spoločenských problémov Slovenska. 

Systémovými prioritami v oblasti vedy 
a techniky vo výhľade do roku 2015 budú: 

synergický efekt podpory výskumu 
a vývoja z rôznych zdrojov podpory  vedy a 
výskumu, podpora ľudských zdrojov 
výskumu a vývoja a technickej 
infraštruktúry výskumu a vývoja, priama 
a nepriama podpora vedy a techniky, 
efektívne využívanie verejných zdrojov, 
zlepšenie prepojenia základného výskumu 
s aplikovaným, zvýšenie zodpovednosti 
ministerstiev a ostatných  ústredných 
orgánov za rozvoj svojho odvetvia 
prostredníctvom  vedy a výskumu, 
zvýšenie ekonomických a spoločenských 
prínosov medzinárodnej vedecko-
technickej spolupráce, vedou a technikou 
prispieť k zvyšovaniu konkurenčnej 
schopnosti domácej produkcie a služieb.    

V snahe zabezpečiť podmienky pre 
transfer poznatkov produkovaných 
verejným sektorom výskumu a vývoja do 
hospodárskej alebo spoločenskej praxe 
budú podporované také typy organizácií 
ako sú: národné centrá výskumu a vývoja, 
vedecko-technologické parky, 
technologické centrá, centrá 
excelentnosti, spin off, start up, centrá 
transferu technológií a technologické 
inkubátory.

57
 

Aktualizácia dlhodobého zámeru 
štátnej vednej a technickej 
politiky do roku 2015 (Stratégia 
Fénix) 

https://www.vedatechnika.sk/SK/
VedaATechnikaVSR/SDokumenty/
Aktualizácia%20dlhodobého%20zá
meru%20štátnej%20vednej%20a%
20technickej%20politiky%20do%2
0roku%202015%20–
%20Stratégia%20Fenix/Aktualizáci
a%20dlhodobého%20zámeru%20š
tátnej%20vednej%20a%20technick
ej%20politiky%20do%20roku%202

Slovensko sformulovalo zásady svojej 
vednej a technickej politiky v dokumente 
Dlhodobý zámer štátnej vednej a 
technickej politiky do roku 2015. Cieľom 
tohto materiálu je aktualizácia uvedeného 
dokumentu (ďalej len „aktualizácia štátnej 
vednej a technickej politiky“). 

Politika financovania výskumu a vývoja 
štátom nesmie mať charakter 
poskytovania sociálnych dávok, musí to 
byť alokácia zdrojov zameraná na 
výsledok. 

Ani najväčšie a najbohatšie krajiny nie sú 
schopné generovať všetky poznatky, ktoré 

Okrem podpory hlavného predpokladu 
úspechu, ktorým je špičkový výskum 
a kvalitní absolventi, sa v oblasti transferu 
poznatkov navrhujú nasledujúce 
opatrenia: 

a) iniciovanie a následná podpora procesu 
vytvárania prostredia pre prenos 
výsledkov vedy a výskumu do praxe; 
hlavnými nástrojmi v tomto procese sú 
nástroje podporujúce spoluprácu 
akademického a podnikateľského 
prostredia (napríklad univerzitné vedecké 
parky) vrátane nástrojov na ochranu 
duševného vlastníctva, 

Aby ekonomický efekt z výsledkov 
výskumu a vývoja malo aj Slovensko, musí 
mať dobre zvládnutý proces 
zhodnocovania výskumu a vývoja, t. j. 
proces prenosu poznatkov a ich aplikácií 
do praxe (transfer technológií). 
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015%20-Stratégia%20Fenix.pdf potrebujú.  b) podpora vytvárania partnerstiev 
vysokých škôl, SAV a rezortných 
výskumných ústavov s podnikateľskými 
subjektmi, v rámci ktorých by vznikali aj 
spoločné programy vedy a výskumu, 

c) lepšie využitie potenciálu existujúcich 
ústavov aplikovaného výskumu a ich 
realizačného zázemia, 

d) vytvorenie národného systému pre 
transfer poznatkov; pôjde o systém 
pozostávajúci z národného centra (jeho 
úlohu bude plniť niektorá z existujúcich 
inštitúcií alebo  novovytvorená inštitúcia) a 
zo zainteresovaných vysokých škôl 
a ostatných výskumných inštitúcií, ktorý 
bude zabezpečovať ich záujmy v oblasti 
komercializácie výstupov ich výskumu a 
vývoja a ochrany ich práv v oblasti 
duševného vlastníctva. 

Na podporu procesu vytvárania prostredia 
pre transfer poznatkov vyhlási 
ministerstvo výzvy v rámci Operačného 
programu pre vedu a výskum zamerané na 
podporu štandardných nástrojov v tejto 
oblasti, napríklad univerzitných vedeckých 
parkov. 
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1.5.2. Prehľad vládnych nástrojov na podporu procesov transferu technológií 

Názov nástroja, zodpovedná inštitúcia, 
odkaz 

Charakteristika nástroja Podporované aktivity  Technologické zameranie Poznámky pre TT 

Inovačný čin roka – súťaž (MH SR), 
http://www.economy.gov.sk/sutaz---
inovativny-cin-roka-6575/128260s 

Celkové finančné prostriedky, 
spojené s propagáciou, 
organizovaním priebehu 
súťaže, cenami v jednotlivých 
kategóriách a slávnostným 
vyhlásením výsledkov súťaže, 
budú zabezpečené z 
rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva hospodárstva SR 
vo výške 33 000,- €. 

Výrobok, technológia alebo 
služba, ktorej inovačný proces 
bol dokončený v kalendárnom 
roku predchádzajúcom roku 
uskutočnenia súťaže. 

 

Bez technologického 
zamerania. Cenu udeľuje 
minister v štyroch kategóriách: 
výrobková inovácia, 
technologická inovácia, 
inovácia služby 
(netechnologický proces), 
medzinárodná kooperácia.  

 

Prihlásiť možno aj inovácie, 
ktoré vznikli ako výsledok 
medzinárodnej spolupráce 
medzi slovenským a 
zahraničným subjektom. Tieto 
inovácie možno prihlásiť len 
v kategórii Medzinárodná 
kooperácia. 

 

Cena Jána Bahýľa – súťaž (Úrad 
priemyselného vlastníctva SR) 

http://www.indprop.gov.sk/?statut-
ceny-jana-bahyla 

 

Výška finančnej odmeny je 
1000 EUR v každej z troch 
kategórií.  

Pozdvihnutie vedecko-
technickej tvorivosti na 
Slovensku a priemyselno-
právnej ochrany, jej výsledkov,   
propagovanie hodnotných 
slovenských technických 
a dizajnérskych riešení. 

Bez technologického zamerania 
- vynález, technické riešenie, 
dizajn. 

 Propagácia hodnotných 
slovenských technických 
a dizajnérskych riešení. 

Inovačný fond, n. f. (MH SR) 

http://www.economy.gov.sk/index/ope
n_file.php?ext_dok=133627 

Účelom inovačného fondu je 
finančná podpora nositeľom 
projektov vo forme návratnej 
finančnej výpomoci, ktorou sa 
podporuje riešenie 
aplikovaného výskumu, vývoja 
a inovácii, využitie a ochrana 
patentov, priemyselných a 
úžitkových vzorov, ktorej 
výsledkom majú byt inovatívne 
výrobky a služby s vyššou 
pridanou hodnotou, ktoré budú 
mat reálnu nádej uplatnenia sa 

Podporované sú projekty, ktoré 
spĺňajú požiadavku na 
spustenie výroby inovovaného 
výrobku, alebo zavedenie 
inovatívnych technológií. 

Všetky oblasti technológií.  Fond podporuje ochranu 
domáceho duševného 
vlastníctva a know-how 
slovenských subjektov a rozvoj 
podporných nástrojov 
technickej politiky. 
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na domácom a európskom, 
resp. svetovom trhu.

58
 

Prediagnostika priemyselných práv 

http://www.indprop.gov.sk/?prediagno
stika-priemyselnych-prav 

Bezplatná služba pre malé 
a stredné podniky. Cieľom 
prediagnostiky je analyzovať 
situáciu v podniku, oboznámiť 
ho s možnosťami 
priemyselnoprávnej ochrany, 
upozorniť na možné dopady 
nekalosúťažného konania, 
poskytnúť bezplatné a 
objektívne odporúčania. 

Poskytovanie konzultačno-
poradenských služieb v oblasti 
priemyselno-právnej ochrany. 

Všetky oblasti technológií.   Ohodnotenie všetkých vkladov 
priemyselného vlastníctva 
podniku – patenty, úžitkové 
vzory, dizajny, ochranné 
známky a označenia pôvodu.

59
 

Stimuly pre výskum a vývoj 

http://stimuly.vedatechnika.sk/ 

Cieľ: 

 ponúknuť podnikateľom 
stimuly pre výskum avývoj, 
pozostávajúce z dotácie zo 
štátneho rozpočtu a úľavy na 
dani z príjmov, bez vopred 
vyhlásenej verejnej súťaže; 
zvýšiť personálne kapacity v 
oblasti výskumu a vývoja; 

zvýšiť objem finančných 
prostriedkov podnikateľskej 
sféry do výskumu a vývoja. 

 Podpora základného alebo 
aplikovaného výskumu alebo 
experimentálneho vývoja, 
vypracovanie štúdie 
realizovateľnosti projektu alebo 
zabezpečenie ochrany 
priemyselného vlastníctva, 
dočasné pridelenie 
vysokokvalifikovaného 
zamestnanca výskumu a vývoja 
a úľava na dani z príjmu podľa 
osobitného predpisu. 

Všetky oblasti technológií. Dotácie z prostriedkov 
štátneho rozpočtu aj na 
zabezpečenie ochrany 
priemyselného vlastníctva. 

Inovačné vouchre 

http://web.sopk.sk/view.php?cisloclank
u=2011040505 

Inovačný voucher môžu firmy 
použiť na  poznatok zakúpený 
od poskytovateľa  poznatkov 
ktorý je pre ne  nový, nie je 
bežne dostupný a posilní 
konkurencieschopnosť 
spoločnosti.  Takým poznatkom 

Pozn.: Nástroj bol 
metodologicky pripravený MH 
SR, ale kvôli nedostatku 
finančných prostriedkov nie je 
zatiaľ používaným nástrojom.  

Všetky oblasti technológií.   
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môže byť napríklad: vývoj 
produktu/procesu/služby, 
testovanie a meranie, štúdia 
uskutočniteľnosti , prístup k 
výskumnému zariadeniu, 
navrhnutie prototypu, analýza 
vhodnosti použitia materiálu, 
dizajn produktu, tvorba biznis- 
plánu k inovatívnemu 
produktu, posúdenie 
ekonomického dopadu, analýza 
trhu/marketingová stratégia, 
inovačný/technologický audit, 
nastavenie nového biznis alebo 
manažment modelu firmy, 
optimalizácia operačných 
procesov firmy a ďalšie. 
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1.5.3. Prehľad vládnych programov na podporu procesov transferu technológií 

Názov programu, obdobie, odkaz Charakteristika programu Podporované aktivity  
Technologické 
zameranie 

Poznámky pre TT 

Operačný program 
Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast (OP KaHR) (2007-2013) 

http://www.mhsr.sk/index/open_file.ph
p?ext_dok=136286&idc=136286&ext=o
rig 

Podpora rozvoja inovácií, 
priemyslu, cestovného ruchu a 
ďalších vybraných služieb využitím 
rastového potenciálu regiónov s 
celkovou alokáciou finančných 
prostriedkov z verejných zdrojov 
(zdroje EÚ a národné verejné 
zdroje) predstavuje čiastku 
približne 914 mil. EUR.

60
. 

Prepojenie a zefektívnenie vedy, 
vzdelávania a inovatívneho 
podnikania. Zvýšenie 
konkurencieschopnosti a 
zabezpečenie trvalo udržateľného 
rastu sektorov zahrnutých do OP 
KaHR: priemysel (priemyselná 
výroba), inovácie a vybrané služby 
(MSP, životné prostredie, obchod a 
ochrana spotrebiteľa). 4 prioritné 
osi: 1.Inovácie a rast konkurencie-
schopnosti, 2.Energetika,3. 
Cestovný ruch, 4.Technická pomoc. 

Bez 
tematického 
obmedzenia.  

Program financuje priamo proces 
transferu technológií formou preplatenia 
nákladov na nákup technológie v rámci 
Prioritnej osi 1 - Inovácie a rast 
konkurencieschopnosti: Opatrenie OP 
KaHR 1.1: Inovácie a technologické 
transfery: Opatrenie je zamerané na 
podporu súkromného sektora, kde tzv. 
main stone inovácií a transferu 
technológií je riešenie problému zníženia 
energetickej náročnosti, zníženia 
ekologických dopadov a zvýšenia 
efektívnosti výroby, čo zabezpečí 
zvýšenie konkurencieschopnosti 
podnikov a služieb, rast pridanej hodnoty, 
zvýšenie efektivity a modernizáciu 
zariadení atď. 

Operačný program Výskum a vývoj 

http://www.asfeu.sk/operacny-
program-vyskum-a-vyvoj/ 

Podpora rovnovážneho rozvoja 
výskumu v jednotlivých regiónoch 
Slovenskej republiky, finančnej 
alokácie 1,209 mld. eur. z 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (ERDF) pre operačný 
program Výskum a vývoj na roky 
2007-2013.  Modernizácia a 
zefektívnenie systému podpory 
výskumu a vývoja a skvalitnenie 
infraštruktúry vysokých škôl tak, 

Obnova a budovanie technickej 
infraštruktúry výskumu a vývoja, 
podpora sietí excelentných 
pracovísk výskumu a vývoja ako 
pilierov rozvoja regiónu a podpora 
nadregionálnej spolupráce, prenos 
poznatkov a technológií získaných 
výskumom a vývojom do praxe, 
budovanie infraštruktúry vysokých 
škôl a modernizácia ich vnútorného 
vybavenia za účelom zlepšenia 

Bez 
tematického 
obmedzenia. 

Transfer a implementácia nových 
technológií. Program financuje priamo 
proces transferu technológií formou 
preplatenia nákladov na nákup 
technológie. 
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aby prispievali k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti 
ekonomiky, znižovaniu 
regionálnych disparít, vzniku 
nových inovatívnych (high-tech) 
malých a stredných podnikov, 
tvorbe nových pracovných miest a 
zlepšeniu podmienok 
vzdelávacieho procesu na 
vysokých školách. 

podmienok vzdelávacieho procesu. 

Operačný program Bratislavský kraj 

http://www.opbk.sk/ 

Pre OPBK boli schválené finančné 
prostriedky z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF) vo 
výške 87 000 000 EUR , suma 15 
352 941 EUR predstavuje 
spolufinancovanie zo štátneho 
rozpočtu vo výške 15 %. 

OPBK predstavuje programový 
dokument Slovenskej republiky 
pre čerpanie pomoci z ERDF pre 
vybrané oblasti infraštruktúry a 
vedomostnej ekonomiky 
Bratislavského kraja na roky 2007 
– 2013. 

Infraštruktúra – podpora budovania 
moderného a atraktívneho regiónu 
pre občanov, návštevníkov 
ainvestorov; Vedomostná 
ekonomika - intervencie do podpory 
tvorby a zavádzania inovácií a 
technologických transferov v MSP, 
zavádzania a využívania 
progresívnych technológií v MSP. 

Prioritné osi: 
Infraštruktúra; 
Vedomostná 
ekonomika. 

Intervencie v rámci jednotlivých oblastí 
podpory zahŕňajú aj intervencie do 
transferu technológií a tvorby a 
zavádzania inovácií v MSP. V rámci 
Prioritnej osi 2: Vedomostná ekonomika, 
v rámci Opatrenia 2.1 Inovácie a 
technologické transfery sa podporuje aj 
tvorba a zavádzanie inovácií 
a technologických transferov v MSP. 

Program Podpora výskumu a vývoja v 
malých a stredných podnikoch (VMSP) 
(2007 – 2010) – program ukončený v r. 
2010: ďalšie výzvy v rámci tohto 
programu agentúra už neotvorí. 

http://www.apvv.sk/grantove-
schemy/program-vmsp 

Cieľom programu bola stimulácia 
inovácií v malých a stredných 
podnikoch prostredníctvom 
podpory ich vlastného výskumu a 
vývoja alebo transferu takýchto 
riešení z organizácií výskumu a 
vývoja. Podporovali sa štúdie 
technickej realizovateľnosti alebo 
projekty aplikovaného výskumu 
a/alebo vývoja. 

Podporovali sa štúdie technickej 
realizovateľnosti alebo projekty 
aplikovaného výskumu a/alebo 
vývoja. 

Program nemal 
žiadne 
obmedzenia 
týkajúce sa 
vecného 
zamerania 
žiadostí. 
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Podpora ľudského potenciálu v oblasti 
výskumu a vývoja a popularizácia vedy 
(LPP)  

http://www.apvv.sk/grantove-
schemy/program-lpp ---uzavreté v roku 
2010.  

Zámerom programu bolo zvýšenie 
atraktívnosti vedeckej kariéry a 
záujmu mladej generácie o ňu. 
Tento program si kládol za cieľ 
položiť základy systémovej 
starostlivosti o zlepšovanie vzťahu 
mládeže k vede a zvyšovanie 
atraktívnosti výskumnej kariéry. 
Ďalším cieľom bolo formou 
popularizačných aktivít priblížiť 
význam výskumu a vývoja širokej 
verejnosti, s osobitným dôrazom 
na mládež. 

 Program nemal 
žiadne 
obmedzenia 
týkajúce sa 
vecného 
zamerania 
žiadostí. 

 

Program Transfer – ukončený 2005 

http://www.apvv.sk/grantove-
schemy/program-transfer 

  Program nemal 
žiadne 
obmedzenia 
týkajúce sa 
vecného 
zamerania 
žiadostí. 
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2. Ochrana duševného vlastníctva v SR  

2.1. Právne prostredie SR a relevantné nariadenia EÚ  

2.1.1. Deklaratívne dokumenty 

2.1.1.1. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

Na základe zákona č. 575/2001  Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, 

topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu 

výrobkov a zemepisných označení. 

 

1. Metodika konania vo veciach predmetov priemyselného vlastníctva - všeobecná časť61 

Metodický pokyn upravujúci konanie o prihláškach predmetov priemyselného vlastníctva v 

ÚPV SR zahŕňa všeobecné postupy viažuce sa ku všetkým prihláškam predmetov 

priemyselného vlastníctva, ktoré sú záväzné pre prihlasovateľa a pre ÚPV SR pri konaní o 

predmetných prihláškach.  

Obsah dokumentu tvoria nasledujúce kapitoly:   

1. Právne predpisy upravujúce konania o prihláškach priemyselného vlastníctva 

2. Zastupovanie účastníkov pred Úradom priemyselného vlastníctva 

3. Dokazovanie a dôkazné prostriedky 

4. Právoplatnosť rozhodnutia a vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutí úradom 

5. Predĺženie lehoty, pokračovanie v konaní, uvedenie do predošlého stavu 

6. Poplatky 

7. Doklad o práve prednosti (prioritný doklad) 

8. Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri 

9. Nahliadanie do spisov 
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2. Metodika konania o patentových prihláškach (metodický pokyn č. 2/3/2010)62  

Metodický pokyn č. 2/3/2010 je komplexný prehľad záväzných postupov ÚPV SR vo veci 

patentových prihlášok a patentov od podania patentovej prihlášky až po udelenie patentu.  

Obsah dokumentu tvoria nasledujúce kapitoly:   

1. Právne predpisy upravujúce konanie o patentových prihláškach  

2. Konanie o prihláške 

3. Udržiavanie platnosti patentu 

4. Zánik patentu 

5. Zrušenie patentu alebo čiastočné zrušenie patentu 

6. Odvolacie konanie 

7. Následné podania 

8. Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri 

9. Určovacie konanie v patentoch 

 

Metodika konania o patentových prihláškach – vývojový diagram63 

Vývojový diagram graficky znázorňuje ako prebieha konanie o patentovej prihláške  

vjednotlivých odboroch a oddeleniach ÚPV SR. Je to prehľadná pomôcka aj pre 

prihlasovateľa patentu, pretože sa dozvie, v ktorej fáze sa jeho prihláška nachádza/bude 

nachádzať. 

 

3. Metodika konania o európskych patentových prihláškach a európskych patentoch 

(metodický pokyn č. 2/20/2008)64  

Platí, že po zverejnení európskej patentovej prihlášky s platnosťou pre SR v Európskom 

patentovom vestníku má prihlasovateľ možnosť získať predbežnú ochranu v SR po predložení 
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ÚPV SR prekladu patentových nárokov do slovenského jazyka, rovnako po udelení 

európskeho patentu s účinkami pre SR je potrebné v stanovenej lehote predložiť preklad 

európskeho patentu do slovenského jazyka a platiť ÚPV SR udržiavacie poplatky za patent. 

Metodický pokyn č.2/20/2008 preto stanovuje presný postup konania ÚPV SR vo veciach EPP 

a EP platných v SR.  

Obsah dokumentu tvoria nasledujúce kapitoly:   

1. Právne predpisy upravujúce konanie o európskych patentových prihláškach a/alebo 

európskych patentoch s účinkami pre SR 

2. Podanie 

3. Udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre SR 

4. Zánik európskeho patentu s účinkami pre SR 

5. Zrušenie alebo čiastočné zrušenie patentu s účinkami pre SR 

6. Odvolacie konanie  

7. Následné podania  

8. Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri 

9. Určovacie konanie o európskych patentoch s účinkami pre SR 

 

4. Metodika konania o úžitkových vzoroch (metodický pokyn č. 2/16/2008)65 

Metodický pokyn č. 2/16/2008 podrobne upravuje konanie ÚPV SR od podania prihlášky 

úžitkového vzoru po zápis úžitkového vzoru do registra úradu.   

Obsah dokumentu tvoria nasledujúce kapitoly:   

1. Právne predpisy upravujúce konanie o prihláškach úžitkových vzorov 

2. Konanie o prihláškach 

3. Predĺženie platnosti úžitkového vzoru 

4. Zánik úžitkového vzoru 
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5. Výmaz alebo čiastočný výmaz úžitkového vzoru  

6. Odvolacie konanie 

7. Následné podania 

8. Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri 

9. Určovacie konanie v úžitkových vzoroch 

 

Metodika konania – úžitkové vzory – vývojový diagram66 

Grafický prehľad konania ÚPV SR o úžitkových vzoroch v rámci jednotlivých odborov a 

oddelení. Prihlasovateľ takto presne vie, v ktorej fáze konania sa jeho prihláška 

nachádza/bude nachádzať.  

 

5. Metodika konania – dizajny (metodický pokyn č. 2/21/2008)67 

Metodický pokyn č. 2/21/2008 zahrňuje podrobné informácie o konaní ÚPV SR vo veci 

prihlášok úžitkových vzorov po ich zápis do registra úradu.  

Obsah dokumentu tvoria nasledujúce kapitoly:   

1. Právne predpisy upravujúce konanie o prihláškach dizajnov 

2. Konanie o prihláškach 

3. Zápis do registra 

4. Zánik zapísaného dizajnu 

5. Výmaz zapísaného dizajnu 

6. Odvolacie konanie 

7. Následné podania 

8. Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny v registri 

9. Určovacie konanie o dizajnoch  
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Metodika konania – dizajny – vývojový diagram68 

Grafický prehľad o konaní ÚPV SR vo veci dizajnov v rámci jednotlivých odborov a oddelení.  

 

6. Metodika konania o ochranných známkach (metodický pokyn č. 2/8/2010)69 

Metodický pokyn č. 2/8/2010 obsahuje detailné informácie o konaní vo veci prihlášok 

ochranných známok a zapísaných ochranných známok v ÚPV SR.  

Obsah dokumentu tvoria nasledujúce kapitoly:   

1. Právne predpisy upravujúce konanie o ochranných známkach 

2. Konanie o prihláške ochrannej známky 

3. Konanie o žiadostiach týkajúcich sa medzinárodných ochranných známok 

4. Námietkové konanie  

5. Zásady posudzovania zameniteľnosti označenia alebo ochrannej známky 

6. Posudzovanie všeobecnej známosti a dobrého mena ochrannej známky 

7. Návrh na zrušenie ochrannej známky a návrh na vyhlásenie ochrannej známky za 

neplatnú 

8. Odvolacie konanie 

9. Následné podania 

10. Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny v registri 

 

Metodika konania o ochranných známkach – vývojový diagram70 

Grafické spracovanie konania o prihláškach ochranných známok v príslušných oddeleniach a 

odboroch ÚPV SR.  
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7. Metodika konania o udelení dodatkového ochranného osvedčenia (metodický pokyn č. 

2/5/2011)71 

Metodický pokyn č.2/5/2011 obsahuje podrobný prehľad konania ÚPV SR vo veci 

dodatkových ochranných označení.  

Obsah dokumentu tvoria  nasledujúce kapitoly:   

1. Právne predpisy upravujúce konanie o žiadostiach o udelenie dodatkového 

ochranného osvedčenia na liečivá a na výrobky na ochranu rastlín a o žiadostiach o 

predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 

2. Konanie o žiadostiach 

3. Udržiavanie platnosti osvedčenia 

4. Zánik dodatkového ochranného osvedčenia 

5. Vyhlásenie neplatnosti alebo zmena dodatkového ochranného osvedčenia 

6. Odvolacie konanie  

7. Následné podania 

8. Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny v registri 

 

Metodika konania o udelení dodatkového ochranného osvedčenia – vývojový diagram72 

Grafický prehľad konania o dodatkových ochranných označenia v rámci ÚPV SR.  

 

8. Metodika konania – označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov 

(metodický pokyn č. 2/12/2010)73 

Metodický pokyn č. 2/12/2010 zahŕňa podrobné informácie o priebehu konania v ÚPV SR vo 

veci označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov.  
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Obsah dokumentu tvoria nasledujúce kapitoly:   

1. Právne predpisy upravujúce konanie o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných 

označeniach výrobkov 

2. Konanie o zápise označenia pôvodu alebo zemepisného označenia na ÚPV SR 

3. Medzinárodný zápis označenia pôvodu 

4. Odvolacie konanie 

5. Následné podania 

 

9. Metodika konania – topografie polovodičových výrobkov (metodický pokyn č. 

2/18/2008)74 

Metodický pokyn č. 2/18/2008 upravuje a podrobne vysvetľuje konanie o prihláške 

topografií polovodičových výrobkov po zápis topografie polovodičových výrobkov do registra 

ÚPV SR. 

Obsah dokumentu tvoria nasledujúce kapitoly:   

1. Právne predpisy upravujúce konanie o prihláškach topografií polovodičových 

výrobkov  

2. Konanie o prihláške topografií polovodičových výrobkov 

3. Zánik ochrany topografie 

4. Výmaz alebo čiastočný výmaz 

5. Odvolacie konanie 

6. Následné podania 

7. Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny v registri 

8. Určovacie konanie 
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Metodika konania – topografie polovodičových výrobkov – vývojový diagram75 

Grafický prehľad konania o prihláške topografií polovodičových výrobkov v ÚPV SR. 

 

2.1.1.2. Európsky patentový úrad (EPO) 

Dohovor o udeľovaní európskych patentov – Európsky patentový dohovor (oznámenie 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 47/2008 Z. z.)76  

Strategický dokument, ktorý zakladá Európsku patentovú organizáciu (38 členských štátov), a 

ktorá má správnu a finančnú autonómiu. Orgánmi EPO sú Európsky patentový úrad (sídlo v 

Mníchove, Nemecko) a Správna rada. Úlohou organizácie je udeľovať európske patenty. 

Európsky patentový dohovor stanovuje podmienky konania o prihláške európskeho patentu 

až po udelenie európskeho patentu na Európskom patentovom úrade.  

 

Obsah dokumentu: 

1. Prvá časť – Všeobecné a inštitucionálne ustanovenia – Európska patentová 

organizácia, Európsky patentový úrad, Finančné ustanovenia 

2. Druhá časť – Hmotné patentové právo – Patentovateľnosť, Osoby oprávnené žiadať a 

získať európsky patent – uvedenie pôvodcu vynálezu, Účinky európskeho patentu a 

európskej patentovej prihlášky, Európska patentová prihláška ako predmet 

vlastníctva 

3. Tretia časť – Európska patentová prihláška - Podanie európskej patentovej prihlášky a 

jej náležitosti, Právo prednosti 

4. Štvrtá časť – Konanie o udelení patentu  

5. Piata časť – Konanie o námietkach a obmedzení 

6. Šiesta časť – Konanie o sťažnosti  

7. Siedma časť – Spoločné ustanovenia – Spoločné ustanovenia konaní, Informovanie 

verejnosti a úradných orgánov, Zastupovanie 
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8. Ôsma časť – Vplyvy na vnútroštátne právo – Zmena na národnú patentovú prihlášku, 

Zrušenie a právo prednosti, Ďalšie účinky  

9. Deviata časť – Osobitné dohody 

10. Desiata časť – Medzinárodné prihlášky podľa zmluvy o patentovej spolupráci EURO-

PCT prihlášky 

11. Jedenásta časť – Prechodné ustanovenia  

12. Dvanásta časť – Záverečné ustanovenia    

 

Vykonávací predpis k dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový 

dohovor) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 590/2007 Z. z. + 

príslušné pozmeňovacie návrhy (viď. tabuľku č. XXX))77.  

Činnosť EPÚ a konanie o európskych patentových prihláškach bližšie špecifikuje Vykonávací 

predpis k dohovoru o udeľovaní európskych patentov.  

 

Obsah dokumentu:  

1. Časť I Vykonávací predpis k časti I Dohovoru – Všeobecné ustanovenia, Organizácia 

Európskeho patentového úradu  

2. Časť II Vykonávací predpis k časti II Dohovoru – Konanie, keď prihlasovateľ nie je 

oprávnenou osobou, Uvedenie pôvodcu vynálezu, Zápis prevodov, licencií a iných 

práv, Potvrdenie o vystavení, Biotechnologické vynálezy  

3. Časť III Vykonávací predpis k časti III Dohovoru – Podanie európskej patentovej 

prihlášky, Ustanovenia o prihláške, Udržiavacie poplatky, Právo prednosti 

4. Časť IV Vykonávací predpis k časti IV Dohovoru – Prieskum prijímacím oddelením, 

Správa o európskej rešerši, Zverejnenie európskej patentovej prihlášky, Prieskum 

prieskumovým oddelením, Európsky patentový spis 

5. Časť V Vykonávací predpis k časti V Dohovoru – Námietkové konanie, Konanie o 

obmedzení, alebo zrušení 
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6. Časť VI Vykonávací predpis k časti VI Dohovoru – Konanie o sťažnosti, Žiadosti o 

preskúmanie veľkým sťažnostným senátom 

7. Časť VII Vykonávací predpis k časti VII Dohovoru – Rozhodnutia a oznámenie 

Európskeho patentového úradu, Pripomienky tretích strán, Ústne konanie a 

dokazovanie, Oznámenia, Lehoty, Zmeny a opravy, Informácia o stave techniky, 

Prerušenie konania, Informovanie verejnosti, Právna a administratívna spolupráca, 

Zastupovanie 

8. Časť VIII Vykonávací predpis k časti VIII Dohovoru – Podanie a doručenie žiadosti o 

zmenu, Informovanie verejnosti o zmene 

9. Časť IX Vykonávací predpis k časti IX Dohovoru – Európsky patentový úrad ako 

prijímací úrad, Európska fáza, Medzinárodná rešerš, Zmena prihlášky, Spoplatnené 

patentové nároky a iné.  

 

Poplatkový poriadok k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (oznámenie Ministerstva 

zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 575/2007 Z. z. + príslušné pozmeňovacie návrhy 

(viď. tabuľku č. XXX))78.  

Poplatkový poriadok stanovuje výšku vstupných a udržiavacích poplatkov po podaní 

európskej patentovej prihlášky. Keďže výška poplatkov sa priebežne mení, aktuálny zoznam 

je možné nájsť na webovej stránke Európskeho patentového úradu79. 

 

 

Tabuľka č.  Oznámenie MZV SR o EPD, zmenách vykonávacieho predpisu EPD a poplatkového 

poriadku 

Dátum platnosti  

pre SR 

Oznámenie MZV SR  

Európsky patentový dohovor, vykonávací predpis EPD, poplatkový 
poriadok 

13. december 2007 č. 47/2008 Z. z.    EPD + protokoly 

13. december 2007 č. 575/2007 Z. z.  poplatkový poriadok 
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13. december 2007 č. 590/2007 Z. z.  zmeny vykonávacieho predpisu k EPD 

1. apríl 2008 č. 111/2008 Z. z.  zmeny vykonávacieho predpisu k EPD 

1. apríl 2008 č. 128/2008 Z. z.  zmeny poplatkového poriadku* zrušené a nahradené 
č. 63/2010 Z. z.! 

1. apríl 2009 č. 125/2009 Z. z. zmeny vykonávacieho predpisu k EPD 

1. apríl 2009 č. 163/2009 Z. z. zmeny poplatkového poriadku*  

nahradené č. 63/2010 Z. z.! 

1. apríl 2010  č. 354/2009 Z. z.  zmeny vykonávacieho predpisu k EPD 

1. apríl 2010 č. 355/2009 Z. z. zmeny vykonávacieho predpisu k EPD 

1. apríl 2010 č. 63/2010  Z. z.  zmeny poplatkového poriadku 

1. apríl 2010 č. 65/2010  Z. z.  zmeny vykonávacieho predpisu k EPD 

1. júl 2010 č. 64/2010  Z. z.  zmeny poplatkového poriadku 

1. január 2011 č. 66/2010 Z. z.   zmeny vykonávacieho predpisu k EPD 

1. máj 2011 č. 476/2010 Z. z. zmeny vykonávacieho predpisu k EPD 

26. október 2011 č. 475/2010 Z. z.  zmeny vykonávacie predpisu k EPD 

1. apríl 2012 č. 477/2010 Z. z. zmeny vykonávacieho predpisu k EPD a zmeny 
poplatkového poriadku 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

2.1.1.3. Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO)  

Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva (vyhláška č. 69/1975 Zb., v 

znení vyhl. č. 80/1985 Zb.)80 definuje ciele, úlohy, členstvo a orgány organizácie, činnosť 

medzinárodného úradu a finančné otázky.  

Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (vyhláška č. 64/1975 Zb., v znení 

vyhl. č. 81/1986 Zb.)81 je prvý medzinárodný dohovor, ktorý  stanovil jednotné, 

medzinárodne platné pravidlá konaní vo veciach priemyselného vlastníctva. Zakotvil princíp 

vzájomného uznávania práv cudzích štátnych príslušníkov a vzájomného uznávania dátumu 

podania prihlášky (dátum priority) na 6 mesiacov pre ochranné známky a dizajny a 12 

mesiacov pre patenty a úžitkové vzory.  

                                                      
80

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_7569.pdf 
81

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_7564.pdf 



65 

Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (vyhláška č. 133/1980 Zb.)82 je 

základný medzinárodný dohovor, ktorý určuje členským štátom povinnosť ochrany 

autorského práva, zároveň stanovuje výnimky z výlučného práva autora, rozsah pôsobnosti 

autorského zákona na diela úžitkového umenia, zásadu teritoriality, podľa ktorej sa ochrana 

práv duševného vlastníctva riadi právnou úpravou štátu, v ktorom sa ochrana uplatňuje.  

 

STRATEGICKÝ MATERIÁL:  

1. Manažment akademického duševného vlastníctva a počiatočných inovácií v krajinách s 

tranzitívnou ekonomikou83 

Cieľom materiálu je poskytnúť univerzitným technologickým manažérom a manažérom 

inovácií pomocný nástroj pri výbere ľudských zdrojov v počiatočnej fáze manažmentu 

inovácií a pri organizovaní transferu technológií z akademického prostredia na trh.  

Obsah materiálu:  

I. Úvod 

II. Počiatočné inovácie, výskum a technologický manažment, transfer 

technológií, všeobecné informácie 

III. Niektoré právne aspekty manažmentu duševného vlastníctva a transferu 

technológií 

IV. Výskum a akademický manažment duševného vlastníctva 

V. Transfer technológií 

2. Charakteristické znaky autorského práva v krajinách s tranzitívnou ekonomikou84  

Materiál zahŕňa prehľad národných právnych systémov autorského práva, ich analýzu a 

návrhy možných legislatívnych úprav a zmien. Podrobne sa zaoberá otázkou vlastníctva a 

prevodu  práv a  tiež zákonnou úpravou príslušných zmlúv.  

Obsah materiálu:  

I. Úvod 

                                                      
82

 http://www.culture.gov.sk/uploads/NE/fe/NEfe62cxB7Dx3-13trNysg/14_bernsky-dohovor.pdf 
83

 http://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/pdf/tool_1.pdf 
84

 http://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/pdf/tool_2.pdf 
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II. Pojem – krajiny s tranzitívnou ekonomikou, spoločné a rozdielne prvky 

III. Všeobecná charakteristika systémov autorských práv v krajinách s tranzitívnou 

ekonomikou, cieľ materiálu 

IV. Vládna správa autorského práva 

V. Vlastníctvo a prevod práv 

VI. Zmluvy stanovené zákonom  

VII. Kolektívny manažment autorských a príbuzných práv 

  

TRÉNINGOVÝ MANUÁL: 

1. Premena hodnoty – techniky vyjednávania licenčných zmlúv (tréningový manuál)85  

Tréningový manuál je o. i. určený aj pre manažérov stredísk transferu technológií ako 

pomôcka pri manažovaní transferu technológií. Účelom publikácie je zvýšiť povedomie o 

duševnom vlastníctve,  jeho hodnote a možnosti prevodu práv z oblasti duševného 

vlastníctva na základe vopred dohodnutých podmienok a poplatkov.  

Obsah manuálu:  

1. Úvod – Prečo licenciu? 

2. Príprava na licencovanie technológie 

3. Aká vysoká je hodnota? 

4. Prehľad licenčných zmlúv 

5. Pravidlá vyjednávania a typy 

 

2.1.1.4. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) 

Nariadenie Rady ES č. 40/94 z 20. decembra 1993, ktoré bolo nahradené nariadením Rady 

ES č. 207/2009 z 26. februára o ochrannej známke spoločenstva86.  

                                                      
85

 http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf 



67 

Nariadením sa zakladá Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu ako agentúra Európskej únie, 

ktorá vykonáva medzinárodnú správu pre ochranné známky spoločenstva a dizajny 

spoločenstva. Nariadenie ďalej definuje ochrannú známku spoločenstva a podmienky 

nadobudnutia ochrannej známky spoločenstva.  

Obsah dokumentu:  

I. Všeobecné ustanovenia – Ochranná známka spoločenstva, Úrad pre harmonizáciu 

vnútorného trhu 

II. Právo vzťahujúce sa na ochranné známky – Definícia ochrannej známky 

spoločenstva a nadobudnutie ochrannej známky spoločenstva, Účinky ochranných 

známok spoločenstva, Používanie ochranných známok spoločenstva, Ochranné 

známky spoločenstva ako predmety vlastníctva  

III. Prihláška ochrannej známky spoločenstva – Podanie prihlášky a náležitosti, ktoré 

musí spĺňať, Prednosť, Výstavná priorita, Uplatňovanie seniority národnej 

ochrannej známky 

IV. Konanie o zápise – Prieskum prihlášky, Rešerš, Zverejnenie prihlášky, Pripomienky 

tretích osôb a námietky, Vzatie späť, zúženie, úprava a rozdelenie prihlášky, Zápis 

V. Ochranná lehota, obnova zápisu, úprava a rozdelenie ochranných známok 

spoločenstva  

VI. Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť – Vzdanie sa, Dôvody na zrušenie, Dôvody na 

vyhlásenie neplatnosti, Následky zrušenia a vyhlásenia neplatnosti, Konanie pred 

úradom vo veci zrušenia alebo vyhlásenia neplatnosti 

VII. Opravné prostriedky 

VIII. Kolektívne známky spoločenstva 

IX. Konanie – Všeobecné ustanovenia, Trovy konania, Informovanie verejnosti a 

orgánov členských štátov, Zastupovanie 

                                                                                                                                                                      
86

 
http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/ochranne_znamky/pravo_
09207.pdf 
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X. Právomoc a konanie o žalobách, týkajúcich sa ochranných známok spoločenstva - 

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 44/2001, Spory týkajúce sa porušenia práv a 

platnosti ochranných známok spoločenstva, Ostatné spory týkajúce sa ochranných 

známok spoločenstva, Prechodné ustanovenia 

XI. Účinky na právne predpisy členských štátov - Občianske žaloby na základe viac ako 

jednej ochrannej známky, Uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov na 

účely zákazu používania ochranných známok spoločenstva, Premena na prihlášku 

národnej ochrannej známky 

XII. Úrad – Všeobecné ustanovenia, Vedenie úradu, Správna rada, Zavádzanie 

postupov, Rozpočet a finančná kontrola 

XIII. Medzinárodný zápis ochranných známok  

XIV. Záverečné ustanovenia 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie 

Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke87 

Nariadenie špecifikuje konanie o ochrannej známke spoločenstva od podania prihlášky až po 

jej registráciu na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu. 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 z 13. decembra 1995 o poplatkoch splatných Úradu pre 

harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)88 

Nariadenie Komisie (ES) č. 355/2009 z 31. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

(ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu 

(ochranné známky a vzory)89 
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http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/ochranne_znamky/pravo_
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http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/ochranne_znamky/pravo_
952869.pdf 
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http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/ochranne_znamky/pravo_
09355.pdf 
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Nariadenia stanovujú poplatky za konanie o ochrannej známke spoločenstva splatné Úradu 

pre harmonizáciu vnútorného trhu.  

 

Nariadenie Rady ES č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva90 

Nariadenie definuje dizajn spoločenstva a stanovuje podmienky, za ktorých je možné dizajn 

spoločenstva registrovať.  

Obsah dokumentu:  

I. Všeobecné ustanovenia – Dizajn spoločenstva 

II. Právo týkajúce sa dizajnov - Podmienky ochrany, Rozsah a doba trvania ochrany, 

Právo na dizajn spoločenstva, Účinky dizajnu spoločenstva, Výmaz 

III. Dizajny spoločenstva ako predmety vlastníctva  

IV. Prihláška na zapísaný dizajn spoločenstva - Podanie prihlášok a podmienky, ktoré 

ich riadia, Právo prednosti 

V. Konanie o zápise  

VI. Vzdanie sa  a výmaz zapísaného dizajnu spoločenstva  

VII. Odvolania 

VIII. Konanie pred úradom - Všeobecné ustanovenia, Trovy, Informovanie verejnosti a 

oficiálnych orgánov členských štátov, Zastúpenie 

IX. Právomoc a postup v právnych konaniach týkajúcich sa dizajnov spoločenstva - 

Právomoc a výkon rozhodnutia, Spory týkajúce sa porušenia a platnosti dizajnu 

spoločenstva, Ostatné spory týkajúce sa dizajnov spoločenstva 

X. Dopad na právne predpisy členských štátov  

XI. Dodatočné ustanovenia týkajúce sa úradu – Všeobecné ustanovenia, Konania 

XII. Medzinárodný zápis dizajnov 

XIII. Záverečné ustanovenia 

 

                                                      
90

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/dizajny/pravo_026.pdf 
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Nariadenie Komisie (ES) č. 2245/2002 z 21. októbra 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie 

Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva 91 

Nariadenie špecifikuje konanie o dizajne spoločenstva od podania prihlášky až po registráciu 

na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu. 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2246/2002 zo 16. decembra 2002 o poplatkoch splatných Úradu 

pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) v súvislosti so zápisom 

dizajnov92 

Nariadenie stanovuje poplatky za konanie o ochrannej známke spoločenstva splatné Úradu 

pre harmonizáciu vnútorného trhu. 
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http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/dizajny/pravo_022245.pdf 
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2.1.2.  Všeobecne záväzné právne dokumenty 

Priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam (právo priemyselného 

vlastníctva) delíme na:  

• priemyselné práva: 

o priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti: 

 patenty, 

 úžitkové vzory, 

 dizajny, 

 topografie polovodičových výrobkov, 

 nové odrody rastlín a nové plemená zvierat, 

o priemyselné práva na označenia: 

 ochranné známky, 

 označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov, 

 obchodné mená, 

 

• práva obdobné priemyselným právam: 

o zlepšovacie návrhy, 

o nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a zvierat a ochrany rastlín 

proti škodcom a chorobám,  

o know-how, 

o logo, 

o doménové mená, 

o právo na ochranu názvu a dobrej povesti právnickej osoby (goodwill). 
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Patentové právo 

• Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (úplné 

znenie) (neoficiálna verzia)93 

Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na 

využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Patenty sa udeľujú na vynálezy, 

ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Platnosť 

patentu je 20 rokov odo dňa podania patentovej prihlášky. Predpokladom trvania 

platnosti patentu je platenie udržiavacích poplatkov. 

Obsah dokumentu:  

I. Prvá časť – Základné ustanovenia  

II. Druhá časť – Patenty na vynálezy 

III. Tretia časť – Konanie pred úradom 

IV. Štvrtá časť – Vykonávanie Európskeho patentového dohovoru 

V. Piata časť – Zrušená (Dodatkové ochranné osvedčenia – režim EÚ) 

VI. Šiesta časť – Spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie 

ustanovenia 

 

• Vyhláška č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, 

dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(patentový zákon)94 

Vyhláška stanovuje podrobnosti a náležitosti prihlášky, zápisu do registra, spôsob 

podania a doručovania.  

 

Mnohostranné medzinárodné dohody spravované Svetovou organizáciou duševného 

vlastníctva (WIPO) 

                                                      
93

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_01435.pdf   
94

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_02223.pdf  
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• Zmluva o patentovej spolupráci95 (oznámenie FMZV č. 296/1991 Zb.) 

• Štrasburská dohoda o medzinárodnom patentovom triedení96 (vyhláška č. 110/1978 

Zb., v znení vyhl. č. 86/1985 Zb.) 

• Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely 

patentového konania 97 (vyhláška č. 212/1989 Zb., v znení vyhl. č. 85/2002 Z. z.) 

• Dohovor o patentovom práve, Vykonávací predpis k Dohovoru o patentovom práve a 

vyhlásenia dohodnuté diplomatickou konferenciou a prijaté diplomatickou 

konferenciou 1. júna 2000 98 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 

republiky č. 99/2005 Z. z.) 

 

Právne predpisy EÚ (patenty a dodatkové ochranné osvedčenia)  

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o 

dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá99 

• Nariadenie (ES) č. 1610/96 Európskeho parlamentu a Rady z 23. júla 1996 o vytvorení 

dodatkového ochranného osvedčenia pre výrobky na ochranu rastlín (konsolidované 

znenie) (neoficiálna verzia)100  

• Smernica č. 98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júla 1998 o právnej ochrane 

biotechnologických vynálezov101 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 zo 17. mája 2006 o 

udeľovaní nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby farmaceutických výrobkov 

určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti verejného zdravia 102 

                                                      
95

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_29691.pdf  
96

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_78110.pdf  
97

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_89212.pdf  
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 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_0599.pdf  
99

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_09469.pdf 
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• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o 

liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, 

smernica 2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 

(konsolidované znenie) (neoficiálna verzia) 103 

 

Iné 

• Dohoda o vzájomnom zabezpečení utajenia vynálezov týkajúcich sa obrany, na ktoré 

bola podaná žiadosť o udelenie patentu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky č. 599/2004 Z. z.)104 

 

Právo úžitkových vzorov 

• Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 495/2008 Z. z. 105 

Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických 

riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky. 

Maximálna doba platnosti úžitkového vzoru je 10 rokov. 

Obsah dokumentu:  

I. Prvá časť – Základné ustanovenia 

II. Druhá časť – Účinky úžitkového vzoru  

III. Tretia časť – Konanie pred úradom 

IV. Štvrtá časť - Spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie 

ustanovenia 

 

                                                                                                                                                                      
102

 
http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/patenty_a_dodatkove_och
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http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/patenty_a_dodatkove_och
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 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_04599.pdf 
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 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_51707.pdf 
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• Vyhláška č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových 

vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106 

Vyhláška stanovuje podrobnosti a náležitosti prihlášky, zápisu do registra, spôsob 

podania a doručovania.  

   

Právo dizajnov 

• Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (úplné znenie) 

(neoficiálna verzia)107 

Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku. Výrobkom je priemyselne alebo 

remeselne vyrobený predmet, vrátane súčiastok určených na zostavenie do jedného 

zloženého výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak s výnimkou 

počítačových programov. Zápis dizajnu platí päť rokov odo dňa podania prihlášky 

dizajnu. Vlastník dizajnu môže túto dobu ochrany opakovane obnoviť, a to vždy o 5 

rokov, až na celkovú dobu 25 rokov od dátumu podania prihlášky dizajnu. 

Obsah dokumentu:  

I. Prvá časť – Základné ustanovenia 

II. Druhá časť – Účinky zapísaného dizajnu  

III. Tretia časť – Konanie pred úradom 

IV. Štvrtá časť - Spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie 

ustanovenia 

 

 

• Vyhláška č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 108 

Vyhláška stanovuje podrobnosti a náležitosti prihlášky, zápisu do registra, spôsob 

podania a doručovania.  

                                                      
106

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_02629.pdf 
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 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_02444.pdf 
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 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_02629.pdf 
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Mnohostranné medzinárodné dohody spravované Svetovou organizáciou duševného 

vlastníctva (WIPO) 

• Locarnská dohoda o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a 

modelov109 (vyhláška č. 28/1981 Zb.) 

 

Právne predpisy EÚ 

• Smernica 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej 

ochrane dizajnov 110 

 

Topografie polovodičových výrobkov 

• Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 

84/2007 Z. z. (úplné znenie) (neoficiálna verzia) 111 

Zákon chráni topografie polovodičových výrobkov, ktoré sú výsledkom tvorivej 

duševnej činnosti pôvodcu, a ktoré nie sú v priemysle polovodičových výrobkov bežné. 

Ochrana podľa tohto zákona sa vzťahuje takisto na časti topografií, ktoré sú využiteľné 

samostatne, ako aj na zobrazenie slúžiace na výrobu topografie. Doba trvania ochrany 

topografie sa skončí uplynutím 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom 

ochrana topografie vznikla. 

Obsah dokumentu:  

I. Prvá časť – Základné ustanovenia 

II. Druhá časť – Práva a povinnosti majiteľa topografie  

III. Tretia časť – Konanie vo veciach topografií 

IV. Štvrtá časť - Spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie 

ustanovenia 

                                                      
109

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_8128.pdf 
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 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_00146.pdf 
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Právo ochranných známok 

• Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach112 

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť, a ktoré 

tvoria najmä slová, vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo 

jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť 

tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Ochranná 

známka platí 10 rokov od dátumu podania prihlášky. Po každých desiatich rokoch 

môže byť platnosť ochrannej známky opätovne predĺžená.  

Obsah dokumentu:  

I. Prvá časť – Základné ustanovenia 

II. Druhá časť – Práva z ochrannej známky  

III. Tretia časť – Konanie pred úradom 

IV. Štvrtá časť – Kolektívna ochranná známka  

V. Piata časť – Medzinárodná ochranná známka a ochranná známka 

Spoločenstva  

VI. Šiesta časť - Spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie 

ustanovenia 

 

• Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach113 

Vyhláška stanovuje podrobnosti a náležitosti prihlášky, zápisu do registra, spôsob 

podania a doručovania.  

 

Mnohostranné medzinárodné dohody spravované Svetovou organizáciou duševného 

vlastníctva (WIPO) 

                                                      
112

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_09506.pdf 
113

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_09567.pdf 
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• Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných 

známok114 (vyhláška č. 65/1975 Zb., v znení vyhl. č. 78/1985 Zb.) 

• Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok115 

(oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z.) 

• Vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných 

známok116 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 

345/1998 Z. z.) 

• Administratívne pokyny na uplatňovanie Madridskej dohody, týkajúcej sa 

medzinárodného zápisu ochranných známok a protokolu k tejto dohode117 (platné od 

1. 1. 2008) 

• Dohovor o práve ochrannej známky118 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky č. 215/1998 Z. z.) 

• Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu 

známok119 (vyhláška č. 118/1979 Zb., v znení vyhl. č. 77/1985 Zb.) 

• Madridská dohoda o potlačovaní falošných alebo klamlivých údajov o pôvode 

tovaru120 (vyhláška č. 68/1975 Zb.) 

• Singapurský dohovor o práve ochrannej známky121 (oznámenie Ministerstva 

zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2010 Z. z.)  

Právne predpisy EÚ 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii 

právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok122 
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 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_7565.pdf 
115

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_26798.pdf 
116

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_34598.pdf 
117

 
http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/admin_pokyny_madrid.
pdf 
118

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_98215.pdf 
119

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_79118.pdf 
120

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_7568.pdf 
121

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/Singapur_TLT.pdf 
122

 
http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/ochranne_znamky/pravo_
0895.pdf 
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Právo označení pôvodu a zemepisných označení výrobkov 

• Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach 

výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(úplné znenie) (neoficiálna verzia)123 

Označenie pôvodu výrobkov definujeme ako názov určitého miesta, oblasti alebo vo 

výnimočných prípadoch názov krajiny, používaný na označenie výrobku 

pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto 

výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho 

charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava 

tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.  

Zemepisným označením výrobkov sa rozumie názov určitého miesta, oblasti alebo vo 

výnimočných prípadoch krajiny, používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z 

tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť 

alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti 

alebo krajine a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo 

vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine.  

Na zapísané označenie nemôže byť licenčnou zmluvou poskytnutý súhlas na jeho 

používanie. K zapísanému označeniu nemôže byť zriadené záložné právo. Zapísané 

označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nemôže byť predmetom prevodu. 

Právo na ochranu zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia vzniká 

dňom jeho zápisu do registra. Doba trvania práva na ochranu zapísaného označenia 

pôvodu nie je časovo obmedzená. 

Obsah dokumentu:  

I. Prvá časť – Základné ustanovenia 

II. Druhá časť – Označenia pôvodu  

III. Tretia časť – Zemepisné označenia 

IV. Štvrtá časť – Konanie pred úradom 

                                                      
123

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_46903.pdf 
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V. Piata časť – Medzinárodná ochrana 

VI. Šiesta časť - Spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie 

ustanovenia 

 

Mnohostranné medzinárodné dohody spravované Svetovou organizáciou duševného 

vlastníctva (WIPO) 

• Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení 

pôvodu124 (vyhláška č. 67/1975 Zb., v znení vyhl. č. 79/1985 Zb.) 

• Vykonávací predpis k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o 

medzinárodnom zápise označení pôvodu (konsolidovaný text)125 (oznámenie 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 13/2003 Z. z.) 

• Zmeny Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o 

medzinárodnom zápise označení pôvodu126 (oznámenie Ministerstva zahraničných 

vecí Slovenskej republiky č. 18/2010 Z. z., v platnosti od 1. januára 2010) 

• Administratívne pokyny na uplatňovanie Lisabonskej dohody o ochrane označení 

pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu127 (platné od 1. januára 2010) 

 

 

Legislatíva Európskej únie týkajúca sa ochrany OP/ZO 

Poľnohospodárske výrobky a potraviny 

• Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu 

poľnohospodárskych výrobkov a potravín128  

                                                      
124

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_7567.pdf 
125

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_0313.pdf 
126

 http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_1018.pdf 
127

 
http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/lisabon_dohoda_adm_p
okyny.pdf 
128

 
http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/oznacenia_povodu_vyrobk
ov_a_zemepisne_oznacenia_vyrobkov/pravo_06510.pdf 
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• Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 

implementácie nariadenia Rady č. 510/2006/ES o ochrane zemepisných označení a 

označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín129  

 

Liehoviny 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, 

prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia 

(EHS) č. 1576/89130  

 

Víno 

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych 

trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o 

jednotnej spoločnej organizácii trhov)131  

Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá 

vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a 

zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych 

výrobkov132  

 

Obchodné mená 

Úprava obchodného mena je predmetom obchodného zákonníka §§8-12 a vzťahuje sa na 

podnikateľské subjekty (fyzické alebo právnické osoby) zapísané do obchodného registra, ale 

                                                      
129

 
http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/oznacenia_povodu_vyrobk
ov_a_zemepisne_oznacenia_vyrobkov/pravo_9806.pdf 
130

 
http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/oznacenia_povodu_vyrobk
ov_a_zemepisne_oznacenia_vyrobkov/pravo_08110.pdf 
131

 
http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/oznacenia_povodu_vyrobk
ov_a_zemepisne_oznacenia_vyrobkov/pravo_071234.pdf 
132

 
http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/pravne_predpisy_eu/oznacenia_povodu_vyrobk
ov_a_zemepisne_oznacenia_vyrobkov/pravo_09607.pdf 
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tak isto aj na subjekty podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia a slobodné 

povolania.  

obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb., Diel III, §§8-12 

 

Logo 

Pojem logo nie je zákonom vymedzený predmet duševného vlastníctva. Ide o značku, ktorú 

podnikateľský subjekt používa na označenie podniku, výrobkov alebo služieb, jednorazové, 

alebo príležitostné udalosti, napr. športové, kultúrne a iné, ktoré sú charakteristické a 

odlíšiteľné. Logo sa často zmiešava s obchodným menom, ochrannou známkou, označením 

pôvodu výrobkov. V prípade zásahu do práv majiteľa loga je možné uplatniť ustanovenia na 

ochranu proti nekalej súťaži.  

 

Doménové mená 

Doménové mená, pomocou ktorých dochádza k vyhľadávaniu webových stránok, slúžia 

vlastne na označovanie subjektov, ich výrobkov a služieb. Vzhľadom k tomu, že používanie 

internetu narastá, stáva sa problematika doménových mien veľmi významnou. Registráciu 

najčastejšie zabezpečujú registrátori – tzv. internetoví provideri. V celej sieti doménových 

mien nemôžu existovať dve rovnaké doménové mená. Registrácia doménového mena sa 

môže tiež zrušiť. Doménové mená najviac súvisia s ochrannými známkami. Doménu na 

rozdiel od ochrannej známky môže mať aj ten, kto nemá právnu subjektivitu. Zatiaľ 

neexistuje celoštátna norma pre reguláciu vytvárania a používania doménových mien a 

chýba aj súdna judikatúra. Platí, že doménové meno síce nemá právnu úpravu, no nesmie 

zasahovať do iných práv. 

 

2.1.3. Analýza využiteľnosti autorského zákona v procese transferu technológií v SR 

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 

(autorský zákon) v znení neskorších predpisov /úplné znenie/     
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Podľa autorského zákona (§ 7 AZ) predmetom autorského práva je „literárne a iné umelecké 

a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.  

Autorský zákona sa týka tých oblastí TT, resp. odvetví, v ktorých na základe činnosti vzniká: 

slovesné dielo a počítačový program, ústne podané, predvedené alebo inak vykonané 

slovesné dielo, najmä prejav a prednáška, divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, 

hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo 

vytvorené na zverejnenie, hudobné dielo s textom alebo bez textu, audiovizuálne dielo, 

predovšetkým filmové dielo, maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného 

umenia, fotografické dielo, architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry 

a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu, dielo 

úžitkového umenia, kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme. Predmetom 

autorského práva je aj súborné dielo ako napr. zborník, časopis, encyklopédia, antológia, 

pásmo, výstava alebo iná databáza. Diela môžu byť teda vyjadrené vo forme slov, symbolov, 

hudby, obrazov, trojrozmerných objektov alebo ich kombinácií, pričom nie je podstatné, či sú 

zachytené na hmotnom substráte alebo sú vyjadrené v efemérnej podobe. Typickými 

expresívnymi dielami sú: literárne, hudobné, choreografické, umelecké, fotografické, 

audiovizuálne diela, reklamy, mapy, technické výkresy, databázy, počítačové programy, diela 

úžitkového umenia. Niektoré predmety môžu spĺňať pojmové znaky diela, ale verejný záujem 

o ich sprístupnenie (napr. za účelom informovania) alebo úradný účel použitia, ich vylučuje z 

ochrany. Ochrana podľa autorského zákona sa nevzťahuje na myšlienku, spôsob, systém, 

metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, 

znázornená alebo zahrnutá do diela a tzv. úradné diela, medzi ktoré patrí text právneho 

predpisu, úradné rozhodnutie, verejná listina, verejne prístupný register, úradný spis, 

slovenská technická norma, vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy a 

prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných.  

 

Výhradné osobnostné autorské práva sú neprevoditeľné, autor sa ich nemôže vzdať a smrťou 

autora zanikajú. (§ 17 ods. 1 AZ).  

 

Medzi majetkové práva (§ 18 AZ)autora zaraďujeme: 



84 

• právo na použitie diela (toto právo je základným majetkovým autorským právom), 

• právo na primeranú odmenu za použitie diela, 

• právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia, 

• právo na náhradu odmeny pri rozmnožovaní diela pre osobnú potrebu. 

 

Po uplynutí trvania majetkových práv sa dielo stáva tzv. voľným dielom, ku ktorému nikomu 

neprislúchajú majetkové autorské práva.  

 

Zamestnanecké dielo (§ 50  AZ)je dielo, ktoré autor vytvoril na splnenie svojich povinností  

voči zamestnávateľovi, ktoré mu vyplývajú: 

• z pracovnoprávneho vzťahu, 

• zo služobného vzťahu, 

• zo štátnozamestnaneckého vzťahu alebo 

• z pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom. 

 

Ak nie je dohodnuté inak, majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo 

svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ.  

 

Školské dielo je dielo vytvorené žiakom alebo študentom na splnenie školských alebo 

študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k škole, pričom pod školou 

rozumieme základnú, strednú alebo vysokú školu alebo záujmovo-vzdelávacie zariadenie, t.j. 

jazykovú školu, štátnu jazykovú školu a stenografický ústav. Škola môže uzatvoriť s autorom 

(žiakom, študentom) licenčnú zmluvu o použití školského diela. Autor (žiak, študent) má 

právo používať dielo a poskytnúť licenciu na použitie inému subjektu, ak to nie je v rozpore s 

oprávnenými záujmami školy. 
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Autorskoprávne zmluvné vzťahy sú upravené osobitnými ustanoveniami autorského zákona 

o zmluvách v §§ 39 až 49 AZ. Autorské zmluvy sa delia na zmluvy o vytvorení diela a licenčné 

zmluvy (licenčná zmluva na vydanie diela, hromadná licenčná zmluva a kolektívna licenčná 

zmluva). „Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela - 

licenciu. Licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý 

autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa 

autor s nadobúdateľom nedohodol na bezplatnom poskytnutí licencie. Licenčná zmluva musí 

mať písomnú formu, inak je neplatná.“ (§ 40 ods. 1 a 2 AZ). Podľa zákona rozlišujeme tzv. 

výhradné licencie a nevýhradné licencie. Ak autor udelil nadobúdateľovi výhradnú licenciu, 

nesmie udeliť tretej osobe tú istú licenciu a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, 

sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu.   
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2.2. Interné smernice inštitúcií o ochrane duševného vlastníctva v SR 

2.2.1 Interné smernice verejných inštitúcií v SR a ochrana duševného vlastníctva 

Prieskum týkajúci sa interných smerníc na ochranu duševného vlastníctva verejných inštitúcií 

bol realizovaný formou dotazníkového prieskumu, v rámci ktorého boli oslovené všetky 

verejné inštitúcie v SR – univerzity, vysoké školy a SAV (viď zoznam v prílohe 3).  

V dôležitých verejných inštitúciách v SR sa prieskum uskutočnil formou interview v priebehu 

mesiacov júl a august 2011 takto: 

1. SPU Nitra, prorektor pre vedu a výskum prof. Brestič, 15.7.2011 

2. TUKE Košice, prorektor pre vedu a výskum prof. Kmeť a prorektor pre vonkajšie 

vzťahy a marketing prof. Sinay, 21.7.2011 

3. Univerzita veterinárneho lekárstva Košice, prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a 

zahraničné styky prof. Legáth, 21.7.2011 

4. UPJŠ Košice, rektor prof. Mirossay, prorektor pre vedu a výskum prof. Černák, 

21.7.2011 

5. Prešovská univerzita, rektor prof. Matlovič a PhDr. Birošová a Mgr. Porembová, 

2.8.2011 

6. Žilinská univerzita, prorektor pre vedu a výskum prof. Čelko, 3.8.2011 

7. STU Bratislava, Ing. Ďurovčíková, kontaktná osoba pre Stredisko transferu technológií 

STU – Transfertech, 5.8.2011 

8. UK Bratislava, Mgr. Jančovičová, kancelária pre európske a národné projekty, 

9.8.2011 

9. UMB Banská Bystrica, prorektorka pre vedu a výskum PhDr. Bitušíková, 16.8.2011  

10. Trnavská Univerzita , rektor prof. Filipek, 18.8.2011 

11. SAV, Technologický inštitút (TI) SAV Ing. Müllerová, 25.7.2011 

12. TUZVO Zvolen, stretnutie  sa uskutoční 8.9.2011 
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Počas prieskumu týkajúceho sa  existencie interných smerníc verejných inštitúcií pracovníci 

BIC Bratislava zistili, že vo verejných inštitúciách v SR neexistujú interné smernice o ochrane 

duševného vlastníctva, a ak výnimočne existujú, nie sú schválené. Existujú iba organizačné 

smernice na riadenie a koordináciu výskumno-vývojových procesov, resp. na postupy 

a riadenie podnikateľskej činnosti, a to napr. na TUKE, ako aj interné predpisy pre styk 

s praxou na niektorých vysokých školách. Určitú výnimku predstavujú STU a SAV, ktoré 

interné smernice pripravili, ale zatiaľ nie sú schválené.  

STU Bratislava spolupracovala v oblasti problematiky ochrany duševného vlastníctva 

s inštitútom ISIS z univerzity v Oxforde v UK. Počas predchádzajúceho vedenia univerzity bola 

vypracovaná interná smernica o ochrane duševného vlastníctva, ktorá však nebola prijatá na 

kolégiu rektora. Po zmene vedenia STU sa vypracováva nová interná smernica.  

V SAV vypracovali pracovníci TI SAV internú smernicu o uplatnení, ochrane a využívaní práv 

k priemyselnému vlastníctvu organizácií SAV. Táto smernica mala byť prijatá už v auguste 

2011, proces schvaľovania bol predbežne presunutý na septembrové  zasadnutie 

predsedníctva SAV. 

Určitou výnimkou je aj existencia smernice o ochrane duševného vlastníctva Univerzity 

Komenského, ktorá však nebola prijatá vedeckými pracovníkmi univerzity a preto sa teraz 

pripravuje nová smernica. Keďže je táto stará smernica považovaná za nevyhovujúcu, 

nepoužíva sa.  

V ostatných verejných inštitúciách v SR neboli doteraz vypracované interné smernice na 

ochranu duševného vlastníctva. 

 

2.2.2 Aplikácia smerníc v inštitúciách a spôsoby ich presadzovania 

Keďže interné smernice o ochrane duševného vlastníctva vo verejných inštitúciách v SR zatiaľ 

neexistujú, pri ochrane duševného vlastníctva vo verejných inštitúciách v SR platí celoštátna 

legislatíva, ktorá je odvodená z predmetnej legislatívy EÚ (viď ďalšie kapitoly). Jej praktické 

uplatňovanie je v jednotlivých inštitúciách veľmi rôzne a v praxi sa často obchádza.  
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2.3. Praktické skúsenosti s ochranou duševného vlastníctva v SR – 

dotazníkový prieskum 

2.3.1. Význam ochrany duševného vlastníctva 

Odpovede na otázky týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva boli získané analýzou 

výsledkov získaných z dotazníkového prieskumu pre projekt NITT. Dotazníkový prieskum 

prebiehal v mesiacoch jún, júl a august 2011. Prieskum bol v prvom štádiu zaslaný 

v elektronickej podobe všetkým univerzitám na Slovensku (na úroveň prorektorov pre vedu 

a výskum resp. na úroveň rektorátu) a   Slovenskej akadémii vied. Univerzity boli rozdelené 

do troch kategórií (A, B a C) podľa ich dôležitosti pre projekt NITT. Univerzity z kategórie A 

(najrelevantnejšie) boli neskôr dopytované formou osobnej návštevy. Celkovo bolo získaných 

18 dotazníkov zo 17 rôznych inštitúcií (za STU odpovedalo separátne aj stredisko 

Transfertech – odpovede za STU a Transfertech sa zhodovali, boli považované za 1 dotazník). 

Zoznam univerzít a vedeckých pracovísk, ktoré sa do prieskumu zapojili možno nájsť 

v prílohe 3.  

Prvý všeobecný blok otázok dotazníka (blok A) zisťoval charakter vedeckovýskumnej 

inštitúcie. Druhý blok otázok (blok B) skúmal význam ochrany duševného vlastníctva. Pre 

účely tejto podkapitoly sa budeme venovať analýze vybraných výsledkov získaných v rámci 

druhého bloku otázok – B: Ochrana duševného vlastníctva.  

Otázky z bloku B skúmali dôležitosť, akú inštitúcie pripisujú ochrane duševného vlastníctva. 

Prvá otázka zisťovala, či je podľa názoru respondentov otázka duševného vlastníctva v ich 

inštitúcii vyriešená dostatočne. Vyhodnotenie tejto otázky možno nájsť v prílohe 1 tabuľke 3 

a v grafe 3. Vyše 76 % respondentov uznalo, že v ich inštitúcii nie je ochrana duševného 

vlastníctva dostatočne vyriešená. Medzi dôvody, prečo vnímajú  vedeckovýskumné inštitúcie 

ochranu duševného vlastníctva v ich prostredí ako nedostatočne vyriešenú možno zaradiť: 

absenciu smerníc, ktoré by riešili otázky DV; všeobecne neriešenie otázok DV v inštitúcii, 

chýbajúce interné predpisy a previazanosť s legislatívnymi normami, či nedostatočné 

finančné zabezpečenie.  

Druhá otázka bloku B zisťovala, akým spôsobom majú jednotlivé vedeckovýskumné inštitúcie 

ošetrenú ochranu duševného vlastníctva. Otázka ponúkala  4 varianty odpovedí: existujúca 
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smernica,  pracovnoprávne zmluvy, interné opatrenia a nariadenia organizácie, iný spôsob 

(respondenti mali v tomto prípade definovať, akým konkrétnym spôsobom je u nich ochrana 

DV upravená). V SAV, STU existujú smernice, ale zatiaľ len ako neoficiálny dokument – nie sú 

schválené. Univerzita J. Seleyho má ochranu DV upravenú v  pracovnoprávnych zmluvách. 

Päť z  z oslovených inštitúcií má otázky ochrany duševného vlastníctva zakomponované vo 

svojich interných opatreniach a nariadeniach (Akadémia policajného zboru, Trnavská 

univerzita, Žilinská univerzita, Univerzita bezpečnostného manažérstva, Technická univerzita 

vo Zvolene). Osem inštitúcií má ochranu DV ošetrenú iným spôsobom a síce:  

• buď je táto oblasť neupravená a jediným ošetrením je autorský zákon, ktorý sa 

používa v niektorých prípadoch (Prešovská univerzita),  

• smernica sa pripravuje (SAV, STU), 

• pripravuje sa zriadenie odborného útvaru ochrany DV a ochrana duševného 

vlastníctva je upravená pomocou platných legislatívnych noriem –zákonom 

o duševnom vlastníctve, zákonníkom práce a autorským zákonom (STU);  

• ochrana DV je riešená pomocou autorských zmlúv a  priemyselnoprávna ochrana je 

riešená individuálne (TUKE),  

• ochrana DV je riešená individuálne podľa požiadavky (Univerzita veterinárneho 

lekárstva),  

• ochrana DV je riešená autorským zákonom, zákonom o VŠ  a internou smernicou 

o záverečných prácach (Univerzita Konštantína Filozofa), 

• ochrana DV sa riadi predovšetkým internými smernicami rezortu MV SR. Okrem toho 

v rámci vysokej školy je oblasť ochrany duševného vlastníctva zabezpečovaná najmä 

rozkazmi rektora akadémie PZ, internými pokynmi pre jednotlivé situácie, výskumné 

úlohy, projekty, prípadne študijné materiály (Akadémia policajného zboru). 

 

Prehľadnú tabuľku a graf s výsledkami tejto otázky možno nájsť v prílohe 1, tabuľka 4 a graf 

4.  

Pre dôkladnejšie zistenie významu ochrany duševného vlastníctva  v oslovených inštitúciách 

boli do bloku B: Ochrana duševného vlastníctva zaradené dve doplňujúce otázky:  
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Existuje vo vašej inštitúcii systém vzdelávania v oblasti ochrany duševného vlastníctva pre 

zamestnancov, resp. kurzy pre zamestnancov v tejto oblasti? 

a 

Poskytuje vaša inštitúcia poradenské služby týkajúce sa ochrany DV? 

Systém vzdelávania pre zamestnancov v oblasti duševného vlastníctva funguje len na jednej 

z  oslovených  inštitúcií (6 %). Pozitívnejšie boli odpovede na otázku týkajúcu sa poskytovania 

poradenských služieb v oblasti DV – tieto poskytuje 5 z  opýtaných inštitúcií (čo predstavuje 

29 %). Prehľadné tabuľky a grafy sú k nahliadnutiu v prílohe 1 (tabuľka 8, 9 a graf 8, 9).  

 

2.3.2. Formalizované postupy pre oblasť duševného vlastníctva 

Formalizované postupy pre oblasť duševného vlastníctva existujú len u 17,65 % 

respondentov. U vyše 82 % respondentov formalizované postupy neexistujú. Situáciu 

zachytáva tabuľka 7A a graf 7A v prílohe 1. 

Keďže formalizované postupy sú vo  vedeckovýskumných inštitúciách málo využívané, na 

nasledujúcu nadväzujúcu otázku „V prípade, že áno, uveďte, v ktorých oblastiach existujú 

formalizované postupy?“ odpovedalo len pár inštitúcií, pre ktoré bola táto otázka 

relevantná. V oblasti ohlasovania vynálezov využívajú formalizované postupy dve inštitúcie. 

V oblasti dodržiavania stanovených postupov (interný dokument) využíva formalizované 

postupy päť inštitúcií. V oblasti mlčanlivosti a ochrany informácií využíva formalizované 

postupy jedna inštitúcia. V oblasti poznatkov a skúseností (zmluva o know – how) nevyužíva 

formalizované postupy žiadna z opýtaných inštitúcií. Tabuľky a grafy zobrazujúce túto 

skutočnosť možno nájsť v prílohe 1 v otázke 7  (tabuľka 7B a graf 7B).    

 

2.3.3. Používanie štandardizovaných formulárov 

18 % respondentov dotazníkového prieskumu uviedlo, že v ich inštitúcii existujú 

štandardizované formuláre pre oblasť duševného vlastníctva. Na druhej strane, vo vyše 82 % 

oslovených inštitúcií (14 inštitúcií) takéto štandardizované formuláre chýbajú. Túto situáciu 

možno pozorovať v prílohe 1, tabuľke 6 a v grafe 6. 
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2.3.4. Význam ochrany duševného vlastníctva na rozhodovacej úrovni 

V súčasnosti smernice pre oblasť ochrany DV nie sú na univerzitách schválené, existujú len 

ich pracovné verzie, ktoré nie sú k dispozícií k nahliadnutiu s výnimkou smerníc Technickej 

univerzity v Košiciach. Aktuálne, oficiálne schválené smernice neexistujú.  

 

2.3.5. Chápanie základných pojmov, súvislostí a postupov v oblasti 

ochrany DV a v procese TT akademikmi 

Podľa skúseností strediska transferu technológií Transfertech STU stále cítiť nedôveru 

vedeckých pracovníkov v procese transferu technológií. Niektorí z vedcov majú pocit, že 

potenciálny nákupca technológie tejto technológii nerozumie, alebo chce ich poznatky 

a informácie o technológii len zneužiť.  

Chápanie ochrany DV a procesu transferu technológií je u akademikov rozličné. Akademici, 

ktorí majú skúsenosti v tejto oblasti, chápu súvislosti a postupy v týchto oblastiach a naopak 

akademici, ktorí nemajú skúsenosti v daných oblastiach, súvislosti a postupy v oblasti 

ochrany DV a TT nechápu, resp. chápu prevažne málo.  

 

2.3.6. Ochrana dôvernosti informácií vymieňaných medzi partnermi 

v procese transferu technológií 

Pokiaľ je proces transferu technológií dostatočne IPR ošetrený, tak je dostatočne ochránená 

aj dôvernosť vymieňaných informácií (patent, licencia). Pokiaľ tento proces nie je dostatočne 

IPR ošetrený, nie je ošetrená ani dôvernosť vymieňaných informácií.  

 

Všetky ostatné výsledky dotazníkového prieskumu týkajúce sa ochrany duševného 

vlastníctva možno nájsť v prílohe 1, časť B: Ochrana duševného vlastníctva.  
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2.4. Porušovanie ochrany práv duševného vlastníctva  

2.4.1. Kompetencie CTT 

V prípade,  že je ohrozená, alebo porušená niektorá z foriem duševného vlastníctva, ktorá je 

chránená tým, že je zapísaná v registri Úradu priemyselného vlastníctva SR alebo 

Ministerstva pôdohospodárstva SR, má vlastník takto chráneného duševného vlastníctva 

nárok na právnu ochranu tohto duševného vlastníctva. Každý vlastník duševného vlastníctva, 

ktorý registroval svoje duševné vlastníctvo, nemôže očakávať od úradov, u ktorých toto 

vlastníctvo registroval, že tieto úrady budú vyhľadávať narušiteľov práv jeho duševného 

vlastníctva. Toto patrí medzi výlučné práva vlastníkov duševného vlastníctva (patentov, 

dizajnu, ochranných známok a pod.) a zákon vlastníkovi poskytuje možnosti, aby zabránil 

nedovolenému užívaniu svojho chráneného práva tretími osobami, resp. od nich požadoval 

kompenzáciu za spôsobenú škodu. Pri dokazovaní porušenia práv je nutné preukázať, v čom 

prichádza k porušeniu práv vlastníka duševného vlastníctva. Ako už bolo konštatované, 

hlavná zodpovednosť za identifikovanie a prijatie opatrení voči porušovateľom práv 

duševného vlastníctva je na jeho majiteľovi. Ako vlastník  je zodpovedný za monitorovanie 

využívania svojho duševného vlastníctva na trhu; identifikáciu porušovateľov a za 

rozhodnutie o prijatí protiopatrenia.  

 

Zákonom č. 84/2007 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom 

práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa do slovenského právneho poriadku implementovala smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv 

duševného vlastníctva. Došlo tak k posilneniu práv majiteľov duševného vlastníctva v prípade 

porušovania týchto práv. Všeobecne platí, že spory o práva duševného vlastníctva 

prejednávajú a rozhodujú súdy, ak zákon neustanovuje inak. To znamená, že CTT v prípade 

porušenia vlastníckych práv k duševnému vlastníctvu má podľa platnej legislatívy 

nasledujúce možnosti: 
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Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 

 

§ 32 Porušovanie práv 

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia 

týchto práv sa môže ten, ktorého právo sa porušilo alebo ohrozilo, domáhať, aby 

porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a následky porušovania boli odstránené. 

(2) Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, poškodený má právo na jej 

náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením 

týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané 

zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.  

 

§ 32a Právo na informácie 

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia 

týchto práv môže majiteľ patentu žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, 

poskytol mu informácie týkajúce sa pôvodu výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona 

a okolností jeho uvedenia na trh. 

 

§ 33 Prerokúvanie sporov  

(2) Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, prostredníctvom ktorých 

priamo dochádza k porušovaniu práva alebo ohrozovaniu práva, boli  

a) stiahnuté z obchodnej siete, 

b) definitívne odstránené z obchodnej siete, 

c) inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie 

práva, 

d) zničené vhodným spôsobom. 

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv 

chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup. 
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Podľa  tohto zákona majiteľ patentu má výlučné právo využívať vynález, poskytnúť súhlas k 

využívaniu vynálezu iným osobám, alebo na nich patent preniesť. Zákon však umožňuje, aby 

na žiadosť tretej osoby bol tento patentový monopol prelomený nútenou licenciou. Návrh sa 

udelenie nútenej licencie sa podáva na príslušný súd. Ide zrejme o prípady zneužitia 

patentového monopolu tým, že majiteľ nevyužíva vynález (od podania patentovej prihlášky 

uplynuli 4 roky, alebo uplynuli 3 roky od udelenia patentu) a pritom nechce dať súhlas inej 

osobe k využitiu vynálezu. 

 

Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

§ 28 Porušovanie práv 

§ 29 Právo na informácie 

§ 30 Ochrana práv 

(znenie ako v patentovom zákone) 

 

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 

§ 27 Porušovanie práv 

§ 27a Právo na informácie  

§ 28 Prerokúvanie sporov  

(znenie ako v patentovom zákone) 

 

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach  

§ 8 Práva z ochrannej známky  

(4) Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky spôsobená škoda, poškodený má právo na 

jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky alebo 

ohrozením práv z ochrannej známky spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na 

primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť peňažné plnenie.  
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§ 12 

(1) Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, prostredníctvom ktorých 

priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli 

a) stiahnuté z obchodnej siete,  

b) definitívne odstránené z obchodnej siete,  

c) inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie 

práva; jednoduché odstránenie protiprávne použitého označenia na falšovanom 

výrobku sa nepovažuje za opatrenie zamedzujúce ďalšie porušovanie práva,  

d) zničené vhodným spôsobom. 

(2) Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv 

chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup. 

 

Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach 

výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

§ 9 Porušovanie práv 

§ 9a Právo na informácie 

§ 10 Prejednávanie sporov 

(znenie ako v patentovom zákone) 

 

Zákon č. 146/2000 Z.  z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov 

§ 19 Porušovanie práv a prejednávanie sporov 

§ 19a Právo na informácie  

(znenie ako v patentovom zákone) 
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Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín  

Neoprávnené zásahy do práv chránených týmto zákonom sú uvedené v § 16 zákona č. 

202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd. Ministerstvo môže za porušenie tohto zákona uložiť 

pokuty podnikateľským subjektom až do výšky 33 000 EUR. 

 

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 

(autorský zákon) 

§ 56 

(1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený 

zásah, môže sa domáhať najmä 

a) určenia svojho autorstva,  

b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj 

proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva,  

c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa 

nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu 

podľa § 59 a 60,  

d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o 

spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane 

1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi 

alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o 

poskytovateľovi služieb,  

2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo 

objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny 

diela alebo služby,  

e) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene 

zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to 

1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo 

napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo 
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2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri 

neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z 

obehu alebo z iného použitia,  

f) náhrady ujmy podľa osobitného predpisu. 

(2) Autor, ktorý pri výkone povinnej kolektívnej správy svojho majetkového práva k dielu nie 

je zmluvne zastupovaný príslušnou organizáciou kolektívnej správy, môže sa domáhať 

vydania odmeny alebo primeranej odmeny, ak sa jeho dielo použilo, alebo vydania náhrady 

odmeny voči príslušnej organizácii kolektívnej správy alebo inej osobe, ktorá je povinná 

vytvárať rezervný fond podľa tohto zákona na také účely; tým nie sú dotknuté nároky autora 

z neoprávneného použitia diela. 

 

Zákon č. 40/1964 Zbobčiansky zákonník  

§ 1  

(3) Občiansky zákonník upravuje aj právne vzťahy z duševného vlastníctva, ak tieto vzťahy 

neupravujú iné zákony. 

 

§ 442a 

(1) Pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva sa uhrádza aj nemajetková ujma 

v peniazoch, ak by sa priznanie iného zadosťučinenia, najmä ospravedlnenie alebo 

zverejnenie rozsudku súdu na náklady osoby, ktorá porušila alebo ohrozila právo duševného 

vlastníctva, nezdalo postačujúce. 

(2) Pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva, ktoré môže byť predmetom 

licenčnej zmluvy, výška náhrady škody, ak ju nemožno určiť inak, určí sa najmenej vo výške 

odmeny, ktorá by za získanie takej licencie bola zvyčajná v čase neoprávneného zásahu do 

tohto práva; to sa primerane vzťahuje aj na práva duševného vlastníctva, ktoré môžu byť 

predmetom prevodu. 

 

§ 458a 
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Ak pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva nemožno určiť bezdôvodné 

obohatenie sa inak, na určenie peňažnej náhrady sa použije primerane ustanovenie § 442a 

ods. 2. 

 

Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník  

§ 12  

(1) Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, 

môže sa proti neoprávnenému užívateľovi domáhať, aby sa takého konania zdržal a odstránil 

závadný stav; najmä sa môže domáhať  

a) zničenia neoprávnene vyhotovených tovarov porušujúcich právo k obchodnému 

menu alebo ich stiahnutia z obehu, alebo  

b) zničenia materiálov a nástrojov použitých pri neoprávnenom porušení práva k 

obchodnému menu alebo hrozbe porušenia práva k obchodnému menu alebo ich 

stiahnutia z obehu,  

c) poskytnutia informácií o pôvode a distribúcii tovaru alebo služby porušujúcej právo k 

obchodnému menu vrátane 

1. údajov o vlastníkovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo 

predajcovi tovaru porušujúcom právo k obchodnému menu alebo o 

poskytovateľovi služby porušujúcej právo k obchodnému menu,  

2. údajov o vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom 

množstve alebo cene tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému 

menu. 

(2) Informácie podľa odseku 1 písm. c) je povinná poskytnúť osoba, ktorá 

a) má v držbe tovar porušujúci právo k obchodnému menu,  

b) využíva služby porušujúce právo k obchodnému menu,  

c) poskytuje služby využívané pri porušovaní práva k obchodnému menu,  
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d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na 

výrobe, spracovaní alebo distribúcii tovaru porušujúceho právo k obchodnému menu 

alebo na poskytovaní služieb porušujúcich právo k obchodnému menu. 

(3) Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, 

môže požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia a primerané zadosťučinenie, ktoré sa 

môže poskytnúť aj v peniazoch. Ak sa neoprávneným používaním obchodného mena 

spôsobila škoda, možno sa jej náhrady domáhať podľa tohto zákona. Ak nemožno určiť výšku 

náhrady inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by bola v čase neoprávneného 

použitia podľa licenčnej zmluvy zvyčajná. 

 

Zákon č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok 

Predbežné opatrenia  

§ 75 (7) Navrhovateľ predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. h) môže navrhnúť, aby 

ten, kto porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctva, mohol namiesto zdržania sa 

takého konania zložiť zábezpeku do úschovy súdu na náhradu ujmy vzniknutej porušovaním 

alebo ohrozením práva duševného vlastníctva. 

§ 76  

(1) Predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby: 

h) sa zdržal konania, ktorým porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctva. 

Zabezpečenie dôkazu vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva 

§ 78b-h  
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2.4.2. Kompetencie materských inštitúcií 

Pracovnoprávne vzťahy vo veci duševného vlastníctva definujú  nasledujúce zákony:  

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový zákon) 

Postup zamestnanca a zamestnávateľa pri tzv. zamestnaneckom vynáleze upravuje § 11 

takto:  

(1) Ak pôvodca vytvoril vynález v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného 

pracovného vzťahu alebo členského vzťahu, právo na riešenie prechádza na zamestnávateľa, 

ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté. 

(2) Pôvodca, ktorý vytvoril vynález podľa odseku 1, je povinný zamestnávateľa o tejto 

skutočnosti bez odkladu písomne upovedomiť a zároveň mu odovzdať všetky podklady 

potrebné na posúdenie vynálezu. 

(3) Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi právo na riešenie, a to písomne v lehote 

troch mesiacov od upovedomenia podľa odseku 2. 

(4) Ak zamestnávateľ neuplatní písomne právo na riešenie v ustanovenej lehote podľa 

odseku 3, prechádza toto právo späť na pôvodcu. Zamestnávateľ, ako aj pôvodca sú v tejto 

lehote povinní zachovávať o vynáleze mlčanlivosť voči tretím osobám. 

(5) Pôvodca, voči ktorému sa uplatnilo právo na riešenie podľa odseku 3, má vo vzťahu k 

zamestnávateľovi právo na primeranú odmenu. Na určenie výšky odmeny je rozhodujúci 

technický a hospodársky význam vynálezu a prínos dosiahnuteľný jeho využitím alebo iným 

uplatnením, pričom sa prihliada na materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení vynálezu, 

ako aj na rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu. Ak odmena zjavne nezodpovedá prínosu 

dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením vynálezu, pôvodca má právo na 

dodatočné vyrovnanie. 

(6) Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení odsekov 1 až 5 zostávajú po zániku právneho 

vzťahu medzi pôvodcom a zamestnávateľom nedotknuté. 
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Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Postup zamestnanca a zamestnávateľa pri tzv. zamestnaneckom úžitkovom vzore upravuje § 

11 takto:  

 

(1) Ak pôvodca vytvoril technické riešenie v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, 

obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu, prechádza právo na ochranu 

úžitkovým vzorom na zamestnávateľa, ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na 

pôvodcovstvo tým nie je dotknuté. 

(2) Pôvodca, ktorý vytvoril technické riešenie podľa odseku 1, je povinný zamestnávateľa o 

tejto skutočnosti bez odkladu písomne upovedomiť a zároveň mu odovzdať všetky podklady 

potrebné na posúdenie technického riešenia. 

(3) Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi právo na ochranu úžitkovým vzorom, a to 

písomne v lehote troch mesiacov od upovedomenia podľa odseku 2. 

(4) Ak zamestnávateľ neuplatní písomne právo na ochranu úžitkovým vzorom v lehote podľa 

odseku 3, prechádza toto právo späť na pôvodcu. Zamestnávateľ, ako aj pôvodca sú v tejto 

lehote povinní zachovávať o technickom riešení mlčanlivosť voči tretím osobám. 

(5) Pôvodca, voči ktorému bolo uplatnené právo na ochranu úžitkovým vzorom podľa odseku 

3, má vo vzťahu k zamestnávateľovi právo na primeranú odmenu. Na určenie výšky odmeny 

je rozhodujúci technický a hospodársky význam technického riešenia a prínos dosiahnuteľný 

jeho využitím alebo iným uplatnením, pričom sa prihliada na materiálny podiel 

zamestnávateľa na vytvorení technického riešenia, ako aj na rozsah a obsah pracovných úloh 

pôvodcu. Ak odmena zjavne nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo 

iným uplatnením technického riešenia, má pôvodca právo na dodatočné vyrovnanie. 

(6) Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení odsekov 1 až 5 zostávajú po zániku právneho 

vzťahu medzi pôvodcom a zamestnávateľom nedotknuté. 

 

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 

Postup zamestnanca a zamestnávateľa pri tzv. zamestnaneckom dizajne upravuje § 12 takto:  
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(1) Ak pôvodca dizajnu vytvoril dizajn v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu alebo 

z obdobného pracovného vzťahu, prechádza právo na dizajn na zamestnávateľa, ak sa 

účastníci tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté. 

(2) Pôvodca dizajnu, ktorý vytvoril dizajn podľa odseku 1, je povinný zamestnávateľa o tejto 

skutočnosti bez odkladu v písomnej forme upovedomiť a zároveň mu odovzdať vyobrazenie 

dizajnu. 

 

(3) Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi dizajnu právo na dizajn, a to v písomnej 

forme v lehote troch mesiacov od upovedomenia podľa odseku 2. Ak zamestnávateľ 

neuplatní v písomnej forme právo na dizajn v tejto lehote, prechádza toto právo späť na 

pôvodcu dizajnu. Zamestnávateľ, ako aj pôvodca dizajnu sú v tejto lehote povinní zachovávať 

o dizajne mlčanlivosť voči tretím osobám. Zamestnávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť 

o dizajne ešte počas jedného mesiaca odo dňa, keď na pôvodcu dizajnu prešlo späť právo na 

dizajn. 

(4) Pôvodca dizajnu, voči ktorému sa uplatnilo právo na dizajn podľa odseku 3, má vo vzťahu 

k zamestnávateľovi právo na primeranú odmenu. Na určenie výšky odmeny je rozhodujúci 

prínos dosiahnuteľný využitím alebo iným uplatnením dizajnu, pričom sa prihliada na 

materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení dizajnu, ako aj na rozsah a obsah pracovných 

úloh pôvodcu dizajnu. Ak dohodnutá alebo rozhodnutím príslušného orgánu určená odmena 

zjavne nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením 

dizajnu, pôvodca dizajnu má právo na dodatočné vyrovnanie. 

(5) Práva a povinnosti vyplývajúce z odsekov 1 až 4 zostávajú po zániku právneho vzťahu 

medzi pôvodcom dizajnu a zamestnávateľom nedotknuté. 

 

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 

(autorský zákon) 

Postup zamestnanca a zamestnávateľa pri tzv. zamestnaneckom diele upravuje § 50takto:  

(1) Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj 

účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Zamestnávateľ môže právo výkonu 
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majetkových práv autora postúpiť tretej osobe len so súhlasom autora; to neplatí, ak ide o 

predaj podniku alebo samostatnej organizačnej zložky podniku. 

(2) Smrťou zamestnávateľa alebo zánikom zamestnávateľa oprávneného vykonávať 

majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, ktorý nemá právneho nástupcu, právo 

výkonu majetkových práv zamestnávateľa zaniká a majetkové práva k zamestnaneckému 

dielu vykonáva autor. 

(3) Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, že 

autor udelil súhlas na zverejnenie tohto diela, ako aj na to, aby zamestnávateľ toto dielo 

uvádzal na verejnosti pod svojím menom, ak nie je dohodnuté inak; osobnostné práva 

autora k zamestnaneckému dielu inak nie sú dotknuté. 

 (4) Počas výkonu majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom je 

autor povinný zdržať sa výkonu majetkových práv k tomuto dielu. 

 (5) Počítačový program, súborné dielo alebo kartografické dielo, ktoré nie je spoločným 

dielom (§ 10), sa považuje za zamestnanecké dielo aj vtedy, ak bolo celkom alebo sčasti 

vytvorené na základe zmluvy o vytvorení diela (§ 39); v tomto prípade sa objednávateľ 

považuje za zamestnávateľa. Odstúpením od zmluvy o vytvorení diela zaniká aj právo 

vykonávať majetkové práva autora. 

 (6) Skončením pracovnoprávneho vzťahu, služobného vzťahu, štátnozamestnaneckého 

vzťahu alebo pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom zostávajú práva a 

povinnosti podľa odsekov 1 až 4 nedotknuté. 

 

Vznik pracovného pomeru a náležitosti pracovnej zmluvy s ohľadom na duševné 

vlastníctvo  

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnancom a 

zamestnávateľom § 42 Zákonníka práce. Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy rieši § 43 

ods. 1 Zákonníka práce. Podľa § 43 ods. 4 možno v pracovnej zmluve dohodnúť ďalšie 

podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody. Na základe 

uvedeného je možné v pracovnej zmluve definovať presné podmienky, ktoré sa týkajú 

nakladania s duševným vlastníctvom zamestnávateľa (utajovanie informácií, ktoré sa týkajú 

vynálezu, spôsobu výroby, technického riešenia a. i., postup nahlasovania vynálezov, ktorý 
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presne definuje patentový zákon, zákon o úžitkových vzoroch, zákon o dizajnoch a autorský 

zákon v prípade zamestnaneckého diela.) V prípade, že zamestnávateľ tieto podmienky 

v pracovnej zmluve neuvedie, mal by o nich zamestnanca oboznámiť. Platí, že zamestnanec 

má z pracovného pomeru nasledujúce povinnosti: 

• Vykonávať prácu podľa pokynov zamestnávateľa osobne v určenom pracovnom čase. 

• Dodržiavať pracovnú disciplínu. 

• Dodržiavať právne a ostatné predpisy, s ktorými bol oboznámený. 

 

Za porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca možno považovať zavinené porušenie 

povinností, ktoré zamestnancovi vyplývajú z právnych, pracovnoprávnych predpisov, 

pokynov zamestnávateľa, z kolektívnej zmluvy, resp. z pracovného poriadku. Rozoznávame 

menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a závažné porušenie pracovnej disciplíny.   

Za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno považovať napr.: oneskorený 

príchod do práce, neospravedlnenú absenciu, nesprávne zapisovanie do evidencie 

dochádzky, nedodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách mimo priestorov na to určených, 

opustenie pracoviska a odchodu zo zamestnania bez zapísania do evidencie dochádzky, 

upovedomenia nadriadeného zamestnanca alebo riaditeľa, neoznámenie prekážky v práci 

zamestnávateľovi, ak je zamestnancovi prekážka vopred známa, nehospodárnosť, 

nedôslednosť a nedodržiavanie termínov pri plnení pracovných úloh, nedôsledné plnenie 

príkazov nadriadených v súvislosti s plnením pracovných úloh a povinností vyplývajúcich 

z pracovnej náplne.    

 

V prípade menej závažného porušenia pracovnej disciplíny postupuje zamestnávateľ 

nasledovne:  
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Písomne upozorní zamestnanca podľa nasledujúceho vzoru: 

Upozornenie na porušenie povinností zamestnanca (vzor) 

 

Hlavička zamestnávateľa 

Miesto, dňa... 

Číslo : 

Zamestnanec: 

Do vlastných rúk 

VEC: Písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny 

 

V zmysle ustanovení Zákonníka práce Vás písomne upozorňujem na menej závažné 

porušenie pracovnej disciplíny z dôvodu porušenia Vašich pracovných povinností, ktoré 

Vám vyplývajú z právnych, pracovnoprávnych predpisov, z pracovnej zmluvy ako i z 

interných predpisov organizácie. 

Upozorňujem Vás na tú skutočnosť, že pri opakovanom porušení pracovnej disciplíny môže 

organizácia v zmysle ustanovení Zákonníka práce voči Vám uplatniť výpoveď ( § 63 ods. 1 

písm. e/ ZP ). 

 

Nami namietané porušenie pracovnej disciplíny sa dotýka ........ ( presné uvedenie a 

špecifikácia porušenia, kedy, čo, prečo, začo, z dôvodu, s následkami ....).  

  

Riaditeľ 

Zamestnanec : 

Prevzal dňa: 
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Zákonník práce nedefinuje pojem závažného porušenia pracovnej disciplíny. Za závažné 

porušenie pracovnej disciplíny považovali súdy  neospravedlnenú absenciu zamestnancov, 

výkon práce pre seba a iné osoby v pracovnom čase, nepovolené používanie pracovných 

prostriedkov zamestnávateľa na súkromné cesty, opilstvo, majetkové delikty na pracovisku, 

ublíženie na zdraví, nerešpektovanie príkazov nadriadených. Pri skúmaní, či zamestnanec 

porušil pracovnú disciplínu menej závažne alebo závažne, môže súd prihliadať k osobe 

zamestnanca, k funkcii, ktorú zastáva, k jeho doterajšiemu postoju k plneniu pracovných 

úloh, k dobe a situácii, v ktorej došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, k miere zavinenia 

zamestnanca, k spôsobu a intenzite porušenia konkrétnych povinností zamestnanca, k 

dôsledkom porušenia pracovnej disciplíny pre zamestnávateľa, k tomu, či svojím konaním 

zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi škodu a pod. 

 

Každý prípad porušenia internej smernice o duševnom vlastníctve, resp. podmienok 

stanovených v pracovnej zmluve vo vzťahu k duševnému vlastníctvu sa musí posudzovať 

individuálne. Zákon nestanovuje a nedefinuje, čo sa považuje vo vzťahu k duševnému 

vlastníctvu za menej závažné a závažné porušenie pracovnej disciplíny. Uvedené posúdenie 

zostáva na zamestnávateľovi, resp. v prípade súdneho sporu na súde, aby určil závažnosť 

porušenia pracovnej disciplíny. Nosným faktorom však zostáva majetková ujma. V prípade, 

že zamestnávateľovi vznikla majetková ujma napr. zamestnanec zverejnil tajné informácie, 

nenahlásil vynález, ktorý by mal pre zamestnávateľa široké komerčné využitie a neodovzdal 

vo vopred stanovenom čase príslušnú dokumentáciu, podal prihlášky predmetu 

priemyselného vlastníctva bez vedomia zamestnávateľa, v pracovnom čase vykonával prácu 

pre seba a pre iné osoby, došlo k nepovolenému používaniu pracovných prostriedkov 

zamestnávateľa , takéto konanie môže považovať za závažné/hrubé porušenie pracovnej 

disciplíny. Z uvedeného vyplýva, že porušovanie práv duševného vlastníctva zamestnávateľa, 

pretože sa väčšinou viaže k majetkovej ujme, môžeme vo všeobecnosti považovať za závažné 

porušovanie pracovnej disciplíny.  

 



108 

Postihy za porušenie práv duševného vlastníctva  

(§ 63 ZP) Výpoveď daná zamestnávateľom 

Platí, že zamestnávateľ môže dať výpoveď iba z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce ak 

sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť 

pracovný pomer alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.   

Pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol 

v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne 

upozornený na možnosť výpovede. Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, na rozdiel 

od doterajšieho právneho stavu, nemusí mať charakter sústavnosti. Na to, aby 

zamestnávateľ uplatnil výpoveď, musí zamestnanec najmenej dvakrát porušiť pracovnú 

disciplínu menej závažným spôsobom. Po prvom porušení pracovnej disciplíny menej 

závažným spôsobom ho zamestnávateľ písomne upozorní a po druhom porušení pracovnej 

disciplíny menej závažným spôsobom môže zamestnávateľ uplatniť výpoveď.    

 

(§ 68 ZP) Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa 

 Právna úprava pri prvom dôvode vyžaduje, aby zamestnanec bol právoplatne odsúdený za 

úmyselný trestný čin bez ohľadu na dĺžku trestu odňatia slobody ako aj bez ohľadu na to, či 

takáto činnosť zamestnanca súvisela s plnením pracovných úloh alebo bola v priamej 

súvislosti s týmto plnením. Ak bude zamestnanec odsúdený pre trestný čin spáchaný z 

nedbanlivosti, nebude možné použiť tento dôvod.  

Druhý dôvod, závažné porušenie pracovnej disciplíny, najčastejšie súvisí so zavineným 

porušením pracovnej disciplíny. Závažné porušenie pracovnej disciplíny musí byť zo strany 

zamestnávateľa preukázané. Ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ 

mohol okamžite skončiť pracovný pomer, zamestnávateľ nemusí skončiť pracovný pomer 

týmto spôsobom, ale môže dať zamestnancovi výpoveď, alebo nemusí skončiť pracovný 

pomer. 

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba  v lehote dvoch mesiacov odo 

dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo 

dňa, keď tento dôvod vznikol. Začiatok plynutia dvojmesačnej  lehoty je daný okamihom keď 

dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru zistí ktorýkoľvek z nadriadených 
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zamestnancov. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť doručené zamestnancovi 

najneskôr v posledný deň danej lehoty. Ak sa právo v ustanovenej lehote neuplatnilo, 

dochádza k zániku práva. Ak sa právo uplatnilo po uplynutí ustanovenej lehoty, súd 

prihliadne na zánik práva, aj keď to účastník konania nenamietne. 
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3. Komercializácia duševného vlastníctva v SR 

3.1. Právne prostredie SR a relevantné nariadenia EÚ  

Prevod práv predmetov duševného vlastníctva za účelom komercializácie duševného 

vlastníctva (priemyselného vlastníctva) riešia v slovenskom právnom poriadku nasledovné 

zákony. Predmetná legislatíva sa týka všetkých foriem komercializácie duševného vlastníctva 

t.j. prevodu/prechodu patentov, licencovania technológií, zakladania spin-off, spin-out firiem 

(za účelom komercializácie DV), konzultácii o DV, spoločných projektov akademickej a 

komerčnej sféry, atď.  

 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník133  

Novelou Občianskeho zákonníka sa upresňuje jeho pôsobnosť aj na „právne vzťahy z 

duševného vlastníctva, ak tieto vzťahy neupravujú iné zákony“. Občiansky zákonník však 

nevymedzuje, čo patrí do duševného vlastníctva, hoci tento pojem používa aj na iných 

miestach (napr. v § 442a alebo § 458a). Všetky osobitné-špeciálne právne predpisy, pokiaľ 

ide o náhradu škody spôsobenej porušením či ohrozením práva duševného vlastníctva, 

odkazujú na úpravu v Občianskom zákonníku.  

 

§§ 588 – 627 Kúpna a zámenná zmluva. Kúpna zmluva je najbežnejším odvodeným 

spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva. Ide o dvojstranný právny úkon pozostávajúci z 

návrhu a prijatia návrhu spočívajúci vo vzájomných a obsahovo zhodných prejavoch vôle 

dvoch strán, na základe ktorých predávajúcemu vznikne povinnosť predmet kúpy 

kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň 

predávajúcemu dohodnutú cenu. Patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, 

topografie polovodičových výrobkov, diela, ktoré sa viažu k autorskému zákonu je možné 

previesť formou kúpnej zmluvy na nadobúdateľa. Platí, že právny účinok voči tretím stranám 

nastáva až po registrácii prevodu predmetu priemyselného práva na Úrade priemyselného 

vlastníctva SR. 

                                                      
133

 http://textil.stfi.de/download/sites/download_script.asp?filename=337_51.pdf 
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V § 442a Občianskeho zákonníka sa upravila možnosť pre všetky prípady porušenia alebo 

ohrozenia práva duševného vlastníctva uplatňovať nemajetkovú ujmu v peniazoch, ak by 

priznanie iného zadosťučinenia, najmä ospravedlnenie alebo zverejnenie rozsudku súdu na 

náklady osoby, ktorá porušila alebo ohrozila právo duševného vlastníctva, nebolo 

postačujúce.  

Tým, že niekto používa alebo využíva predmet práva duševného vlastníctva bez súhlasu 

oprávneného subjektu a bez uzavretia licenčnej zmluvy, dochádza k bezdôvodnému 

obohateniu u toho, kto za využívanie či používanie predmetu práva duševného vlastníctva 

nezaplatil. V takomto prípade je namieste určiť výšku bezdôvodného obohatenia (§ 458a), 

keďže povinný sa obohatil o to, čo mal uhradiť podľa licenčnej zmluvy. Takéto určenie výšky 

škody sa vzťahuje aj na práva duševného vlastníctva, ktoré môžu byť predmetom prevodu. 

Občiansky zákonník upravuje náhradu ujmy pri porušení alebo ohrození práva duševného 

vlastníctva. Náhrada ujmy sa skladá zo skutočnej škody, ušlého zisku, bezdôvodného 

obohatenia, primeraného zadosťučinenia za spôsobenú nemajetkovú ujmu, nemajetkovej 

ujmy v peniazoch, ak by sa priznanie iného zadosťučinenia nezdalo postačujúce. Upravuje sa 

aj spôsob výpočtu náhrady ujmy, ak ju nie je možné určiť, a to v nadväznosti na výšku 

odmeny, ktorá je zvyčajná za udelenie licencie v čase neoprávneného zásahu. 

 

Zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník134 

Na prípadné porušovania práv majiteľa duševného vlastníctva pamätá Obchodný zákonník, a 

to ako v kúpnej zmluve, tak aj v zmluve o dielo. Podľa § 433 0bchodného zákonníka má 

tovar právne vady, ak je zaťažený právom tretej osoby k priemyselnému vlastníctvu. Právne 

vady môžu byť odstránené dodatočným uzavretím licenčnej zmluvy s majiteľom patentu.  

Predmetom zmluvy o dielo podľa § 556 môže byť tvorivá duševná činnosť pri spracovaní 

projektu, vyvinutí nového výrobku alebo novej technológie, ktorej časť alebo celý výsledok 

môže byť chránený právom priemyselného vlastníctva napr. v súlade s patentovým zákonom 

č. 435/2001 Z.z., zákonom č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch, a pod. Preto v prípade zmluvy o 

dielo, ktorej predmetom je vývoj nového výrobku alebo vývoj novej technológie, ktorej 

súčasťou je vynález, alebo zlepšovací návrh, ktoré sú chránené podľa citovaného zákona, sa v 

                                                      
134

 http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=11428&FileName=91-z513&Rocnik=1991 
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§ 558 Obchodného zákonníka obmedzuje voľná dispozícia objednávateľa s predmetom diela. 

Objednávateľ ho môže použiť len na účel, ktorý vyplýva zo zmluvy o dielo. Zmluvné strany by 

tento účel mali v zmluve jednoznačne vyjadriť a zároveň v zmluve upraviť aj otázku ochrany 

priemyselného vlastníctva a vysporiadanie s autorom vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu. 

Podľa § 559 Obchodného zákonníka zhotoviteľ zmluvy o dielo zodpovedá za porušenie práv 

vyplývajúcich z priemyselného alebo duševného vlastníctva. Toto sa týka všetkých zmlúv o 

dielo, ktorých predmetom je hmotný výsledok tvorivej duševnej činnosti. Zhotoviteľ 

zodpovedá za právnu čistotu odovzdávaného diela z hľadiska ochrany priemyselných a 

autorských práv. V prípade porušenia práv majiteľa patentu, môže majiteľ patentu svoje 

právo uplatniť voči všetkým neoprávneným užívateľom. 

Zákon v § 479 Obchodného zákonníka sa zaoberá predajom celého podniku, pri ktorom na 

kupujúceho prechádzajú všetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného 

vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti predávaného podniku. Stanovuje, že k 

prechodu práv z priemyselného vlastníctva nedochádza, ak by to odporovalo zmluve o 

výkone práv z duševného vlastníctva (licenčná zmluva, zmluva podľa autorského zákona). Na 

kupujúceho neprechádzajú ani tie práva, pri ktorých by to odporovalo ich povahe. Sem patria 

také práva z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ktoré majú osobnú povahu 

(napr. osobné právo pôvodcu vynálezu, osobné právo autora podľa autorského zákona a 

pod.). 

 

Veľkú pozornosť venuje Obchodný zákonník v § 508 a násl. licenčnej zmluve. Zo samého 

názvu tejto pomenovanej zmluvy totiž jasne vyplýva, že jej použitie sa obmedzuje na 

predmety "priemyselného vlastníctva". Nejednoznačnosť vymedzenia pojmu "priemyselné 

vlastníctvo" je však daná napríklad tým, že do jeho rámca sa v praxi i v teórii zahŕňajú aj 

výlučné práva na nové vyšľachtené odrody a plemená, hoci na tieto sa nevzťahuje pôsobnosť 

Úradu priemyselného vlastníctva SR, ale Ministerstva pôdohospodárstva SR, pričom zákon 

č. 202/2009 Z.z. o ochrane rastlín v znení neskorších predpisov aj pri výlučných právach na 

tieto predmety výslovne predpokladá uzavieranie "licenčných zmlúv". V praxi sa žiaľ 

"licenčné zmluvy" uzavierajú dokonca aj na také predmety, na ktoré sa nevzťahujú výlučné 

práva priemyselného vlastníctva (napr. know-how). Licenčnou zmluvou sa dáva súhlas na 

využitie predmetu licencie (z latinského licere - dovoliť). Licenčná zmluva upravená v tomto 
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zákone sa obmedzuje na umožnenie výkonu práva z priemyselného vlastníctva inej osobe 

(nadobúdateľovi) odlišnej od osoby, ktorej tieto práva patria (poskytovateľ). Obsahom 

licenčnej zmluvy je teda nepravý, tzv. konštitutívny prevod, t.j. prevodca na základe svojho 

práva a v jeho rámci zriaďuje pre nadobúdateľa nové právo (súhlas s výkonom konkrétneho 

práva), pričom však svoje právo na rozdiel od zmlúv o prevode práv nestráca. Preto aj keď 

nejde o prevod práva v pravom zmysle tohto slova, možno aj tu aplikovať základnú zásadu 

rímskeho práva "nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet" (nikto nemôže 

na druhého previesť viac práv, ako má sám). Zánikom licenčného práva nadobúdateľa 

dochádza ku konsolidácii práva poskytovateľa, t.j. odpadá obmedzenie jeho práva v dôsledku 

poskytnutej licencie; jeho právo sa obnovuje v pôvodnom rozsahu. 

Pokiaľ právne predpisy, ktoré upravujú priemyselné práva, pripúšťajú ich prevod (transfer), 

možno ho uskutočniť na základe nepomenovanej (inominátnej) zmluvy (§ 269 ods. 2). V 

tomto prípade ide o zmluvu, ktorej obsahom je pravý, tzv. translatívny prevod, t.j. prevodom 

práva prevodca svoje práva stráca.  

Licenčná zmluva je samostatný zmluvný typ, ktorým nemožno previesť práva, ale len ich 

výkon (využitie). Vzhľadom na špecifickosť predmetu, licencia nemôže byť poskytnutá na 

práva, ktorých výkon je z povahy veci viazaný na originálny subjekt. Podmienkou poskytnutia 

je výlučné právo poskytovateľa nakladať s predmetom priemyselného vlastníctva 

(predovšetkým oprávnenosť subjektu a neobmedzenosť tohto práva napr. nútenou či 

zákonnou licenciou). 

Z hľadiska subjektov sa licenčná zmluva upravená v Obchodnom zákonníku vzťahuje výlučne 

na podnikateľov; ide o relatívny obchod. V praxi sa licenčná zmluva vyskytuje v čistej podobe 

skôr zriedkavejšie; zmluvné vzťahy, v ktorých sa vyskytuje aj poskytnutie licencie, majú často 

zmiešaný charakter, kumulujú sa v nich aj prvky iných zmluvných typov (napr. franchising). 

 

Podstatné časti licenčnej zmluvy 

K podstatným častiam zmluvy (§ 269 ods. 1) okrem určenia zmluvných strán patrí: 

a) Určenie predmetu licencie t. j. práva, ktorého výkon sa poskytuje vrátane rozsahu 

výkonu tohto práva. (Pokiaľ ide o výklad pojmu rozsah licencie, vychádza sa zo zásady 
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reštriktívneho výkladu. Vyplýva to z toho, že právo nadobúdateľa licencie je právom 

odvodeným z pôvodného (materského) práva poskytovateľa). 

b) Vymedzenie územia, na ktorom je nadobúdateľ oprávnený právo vykonávať. 

(Priemyselné práva k nehmotným statkom vychádzajú zo zásady teritoriality, t.j. 

priemyselnoprávna ochrana v určitom štáte sa zásadne spravuje právnym poriadkom 

tohto štátu a priemyselnoprávna ochrana za hranicami tohto štátu nepôsobí). 

c) Určenie odplaty alebo inej majetkovej hodnoty za možnosť výkonu práva. (Odmena, 

ktorú má nadobúdateľ poskytnúť, nemusí mať peňažnú formu, ale môže spočívať aj v 

nepeňažnom plnení (napr. dodávka výrobkov a pod.). Určenie odplaty môže mať 

rôznu podobu. Môže byť vyjadrená napríklad jednorazovo, minimálnym limitom na 

určitú dobu doplneným pohyblivou zložkou odplaty, ktorá závisí od rôznych 

skutočností /napr. od objemu výroby, od dosiahnutého zisku a pod./, alebo 

kombinovanou formou). 

 

Zákon síce medzi podstatnými náležitosťami licenčnej zmluvy neuvádza určenie doby, na 

ktorú sa uzaviera, pri jej uzavieraní však treba mať na zreteli, že výlučné práva na predmety 

priemyselného vlastníctva sú časovo obmedzené, a to pri jednotlivých výlučných právach 

odlišne (patent, úžitkový vzor, dizajn, topografia polovodičového výrobku, ochranná známka, 

odroda a plemeno). 

Zákon na uzavretie licenčnej zmluvy vyžaduje písomnú formu!  

Ako príklad ďalších ustanovení licenčnej zmluvy možno uviesť ustanovenia o licenčnom 

dozore nad zachovávaním výrobnej technológie, prístup k účtovníctvu a jeho kontrola, 

zmluvné pokuty. Takými sú aj ustanovenia obdobné predkupnému právu, ktoré zabezpečujú 

poskytovateľovi právo priority na získanie licencie na zdokonalené riešenie dosiahnuté 

nadobúdateľom, pokiaľ má byť chránené. Ako pomôcku možno odporučiť "Licencing Guide" 

obsahujúci právny návod na uzavieranie licenčných zmlúv. Vydala ho Svetová organizácia 

duševného vlastníctva (WIPO) so sídlom v Ženeve. 

Z hľadiska rozsahu poskytovaných práv sa licencie delia hlavne na nevýlučné, niekedy 

nazývané tiež jednoduché, a na výlučné. U nevýlučných majiteľ patentu dáva súhlas 

druhému, aby využíval patentovaného vynálezu na určitom území, ponecháva si však právo 



115 

udeliť na ten istý patent ešte ďalšie licencie. Udelením výlučnej licencie sa majiteľ patentu 

vzdáva práva udeliť na zmluvou vymedzenom území ďalšiu licenciu i svojho práva na využitie 

patentu na tomto území, pokiaľ si v zmluve výslovne nevyhradí aj svoju výrobu, využitie 

alebo predaj na tomto území. 

Existuje tiež tzv. opčná licenčná zmluva. Záujemca o licenciu sa často zdráha uzavrieť 

licenčnú zmluvu, dokedy sa buď nepresvedčí o podstate a hodnote patentu, ktorý má byť 

predmetom zmluvy, alebo pretože musí najskôr preskúmať svoje výrobné možnosti, previesť 

kalkuláciu a prieskum odbytu, aby sa mohol rozhodnúť, či a za akých podmienok môže 

licenčnú zmluvu uzavrieť. V takomto prípade sa väčšinou uzatvára najskôr opčná licenčná 

zmluva, podľa ktorej sa potenciálnemu nadobúdateľovi licencie pod podmienkou utajenia dá 

k dispozícii obsah patentovanej prihlášky, pokiaľ neprišlo ešte k jej zverejneniu, technický 

popis výrobného procesu, alebo inú potrebnú technickú dokumentáciu, alebo sa mu 

poskytne možnosť patentované zariadené vyskúšať, prípadne vyrobiť prototyp, alebo sa mu 

poskytne iná možnosť vyskúšať predmet zamýšľanej licenčnej zmluvy. Behom určitej doby sa 

má nadobúdateľ rozhodnúť, či uzatvorí licenčnú zmluvu a po túto dobu mu poskytovateľ 

dáva právo prednosti. V opčnej zmluve sa obvykle uvádzajú aj zásady budúcej licenčnej 

zmluvy. Ak sa nadobúdateľ v stanovenej lehote nerozhodne uzatvoriť licenčnú zmluvu, právo 

prednosti zaniká a nadobúdateľ je povinný vrátiť všetky jemu odovzdané podklady. Za 

poskytnuté právo prednosti zaplatí nadobúdateľ spravidla určitú čiastku, ktorá sa nevracia, 

ktorá sa však podľa okolností môže úplne alebo z časti započítať na budúce licenčné 

poplatky. 

Ak sa porušovanie práv duševného vlastníctva týka firmy, s ktorou má majiteľ duševného 

vlastníctva podpísanú licenčnú zmluvu, tak si treba najskôr overiť, či sa v zmluve nachádza 

ustanovenie o rozhodcovskom konaní (v medzinárodnom ponímaní arbitráži) alebo 

mediácii. Odporúča sa, aby už v zmluve bolo uvedené ustanovenie o arbitráži alebo mediácií 

v súvislosti s riešením sporov, so zámerom vyhnúť sa dlhému a drahému súdnemu konaniu. 

Arbitráž alebo mediáciu je možné využiť pri riešení sporov, aj keď to v zmluve nie je uvedené, 

alebo, dokonca, aj keď zmluva samotná vôbec neexistuje, ak sa strany dohodnú. Vo 

všeobecnosti výhodou arbitráže je menšia formálnosť a kratší čas konania. Jej rozhodnutie je 

aj medzinárodne vymožiteľné. 
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Právnu úpravu niektorých prvkov licenčných zmlúv nájdeme v osobitných zákonoch o 

nehmotných statkoch (napr. § 20 zákona č. 506/2009 Z.z135.; § 24 zákona č. 435/2001136; 

§ 24 zákona č. 444/2002 Z.z.137). V týchto prípadoch ide o osobitnú úpravu, ktorá má 

prednosť pred úpravou obsiahnutou v Obchodnom zákonníku. 

                                                      
135

 http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209337&FileName=zz2009-00506-
0209337&Rocnik=2009 
136

 http://zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=16019&FileName=01-z435&Rocnik=2001 
137

 http://zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=16646&FileName=02-z444&Rocnik=2002 
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Tabuľka: Prehľad platnej legislatívy priemyselných práv pri prevode, prechode, záložnom a 
zmluvnom práv 

 
Patenty 

Ochranné 
známky 

OPV a ZOP Dizajny Úžitkové vzory 

Prevod 

(kúpna zmluva, 
darovacia 
zmluva, zmluva 
o zabezpečovaco
m prevode 
práva, zmluva 
o postúpení 
pohľadávky 
a pod.) 

Zmluva o 
prevode 
patentu musí 
mať písomnú 
formu. Účinky 
odo dňa zápisu 
do registra ÚPV 
SR. 

§ 21 Patentový 
zákon  

Zmluva o 
prevode OZ 
musí mať 
písomnú 
formu. Účinky 
odo dňa zápisu 
do registra ÚPV 
SR. 

§ 17 Zákon o OZ 

Zapísané 
označenie 
pôvodu výrobkov 
a zemepisné 
označenie 
nemôže byť 
predmetom 
prevodu. 

§ 6 Zákon o OPV 
a ZOP 

Zmluva o 
prevode 
patentu musí 
mať písomnú 
formu. Účinky 
odo dňa zápisu 
do registra ÚPV 
SR. 

§ 21 Zákon o 
dizajnoch 

Zmluva o 
prevode ÚV 
musí mať 
písomnú 
formu. Účinky 
odo dňa zápisu 
do registra ÚPV 
SR. 

§ 20 Zákon o ÚV 

Prechod 

(dedenie, atď.) 

Úrad vykoná 
zmenu v registri. 

Účinky odo dňa 
zápisu do 
registra ÚPV SR. 

§ 22 Patentový 
zákon 

Úrad vykoná 
zmenu v registri. 

Účinky odo dňa 
zápisu do 
registra ÚPV SR. 

§ 18 Zákon o OZ 

Neupravené 
v zákone. 

Úrad vykoná 
zmenu v registri. 

Účinky odo dňa 
zápisu do 
registra ÚPV SR. 

§ 22 Zákon o 
dizajnoch 

Úrad vykoná 
zmenu v registri. 

Účinky odo dňa 
zápisu do 
registra ÚPV SR. 

§ 21 Zákon o ÚV 

Záložné právo Zmluva 
o zriadení 
záložného práva. 

Písomná forma.  

Účinky odo dňa 
zápisu do 
registra ÚPV SR. 

§ 23 Patentový 
zákon 

Zmluva 
o zriadení 
záložného práva. 

Písomná forma.  

Účinky odo dňa 
zápisu do 
registra ÚPV SR. 

§ 21 Zákon o OZ 

 

K zapísanému 
označeniu 
pôvodu výrobkov 
a zemepisného 
označeniu 
výrobkov 
nemôže byť 
zriadené záložné 
právo. 

§ 6 Zákon o OPV 
a ZOP 

Zmluva 
o zriadení 
záložného práva. 

Písomná forma.  

Účinky odo dňa 
zápisu do 
registra ÚPV SR. 

§ 23 Zákon o 
dizajnoch 

Zmluva 
o zriadení 
záložného práva. 

Písomná forma.  

Účinky odo dňa 
zápisu do 
registra ÚPV SR. 

§ 22 Zákon o ÚV 

Zmluvné právo Licenčná zmluva 

Účinky odo dňa 
zápisu do 
registra ÚPV SR. 

§§ 24-26 
Patentový zákon 

Licenčná zmluva 

Účinky odo dňa 
zápisu do 
registra ÚPV SR. 

§ 20 Zákon o OZ 

 

Nemôže byť 
licenčnou 
zmluvou 
poskytnutý 
súhlas na jeho 
používanie. 

§ 6 Zákon o OPV 
a ZOP 

Licenčná zmluva 

Účinky odo dňa 
zápisu do 
registra ÚPV SR. 

§ 24 Zákon o 
dizajnoch 

Licenčná zmluva 

Účinky odo dňa 
zápisu do 
registra ÚPV SR. 

§§23-25 Zákon o 
ÚV 

 



118 

Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve138 a právach súvisiacich s autorským právom 

(autorský zákon) upravuje zmluvné vzťahy (autorské zmluvy) v §§ 39 – 49. § 39 definuje 

náležitosti zmluvy o vytvorení diela a §§ 40 – 49 licenčnú zmluvu k predmetom autorského 

práva. Previesť možno len majetkové práva autora. Osobnostné práva autora  trvajú na 

Slovensku počas života autora a 70 rokov po jeho smrti. Po uplynutí doby ochrany 

osobnostných práv sa dielo stáva voľným a na jeho použitie nie je potrebný súhlas.  

 

Pri porušovaní práv vyplývajúcich z ochrany obchodného mena možno sa nápravy domáhať 

prostriedkami obsiahnutými v § 12 Obchodného zákonníka139. Vlastník obchodného mena sa 

môže na súde domáhať nápravy voči tomu, kto neoprávnene používa jeho obchodné meno, 

aby sa zdržal takéhoto konania a odstránil nežiaduci stav. Spôsoby neoprávneného 

používania obchodného mena môžu byť rôznorodé, pričom niektoré z nich možno postihnúť 

podľa ustanovení o nekalej súťaži (§ 45 - klamlivá reklama, § 47 - vyvolanie nebezpečenstva 

zámeny, § 48 - parazitovanie na povesti). 

V prípade neoprávneného použitia obchodného mena má oprávnená osoba možnosť použiť 

niektorý, alebo všetky ďalej uvedené občianskoprávne prostriedky ochrany. Môže sa žalobou 

na súde domáhať: 

• aby bolo upustené od protiprávneho konania a odstránený závadný stav.  

• ďalej môže žiadať primerané zadosťučinenie, a to i v peniazoch.  

• nakoniec môže uplatniť nárok na náhradu škody, ak vznikla žalujúcej strane 

neoprávneným používaním jej obchodného mena. 

Nesprávne užívanie obchodného mena je možné v závislosti na danej situácii sankcionovať 

podľa ustanovení týchto troch právnych predpisov: 

1. Obchodného zákonníka 

Využitie možnosti postupu podľa § 44 Obchodného zákonníka o nekalosúťažnom konaní 

predpokladá splnenie troch zákonom požadovaných skutočnosti: 

• musí ísť o konanie v hospodárskej súťaži,  

                                                      
138

 http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17625&FileName=03-z618&Rocnik=2003 
139

 http://www.madeinslovakia.sk/zakony/obchz.pdf 
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• konanie musí byť v rozpore s dobrými mravmi súťaže, 

• generálna klauzula – v dôsledku neoprávneného používania obchodného mena 

spôsobilosť privodiť ujmu iným súťažiteľom. 

 

2. Živnostenského zákona140 

Postih podľa živnostenského zákona je realizovateľný výlučne u osôb podnikajúcich na 

jeho základe. Vlastník obchodného mena môže požiadať živnostenský úrad v sídle 

porušiteľa obchodného mena, aby zjednal nápravu. V prípade, že porušiteľ neupustí od 

svojho konania, má živnostenský úrad právo pozastaviť výkon živnosti  porušiteľa 

obchodného mena. 

 

3. Zákon o ochrane spotrebiteľa141 

Posledným titulom pre uloženie sankcie za nesprávne používanie obchodného mena je 

zákon č 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ktorý okrem iného stanovuje niektoré 

podmienky podnikania významné pre ochranu spotrebiteľa. Konanie, ktoré spôsobilo 

ujmu na živote a zdraví sa podľa tohto zákona sankcionuje až do výšky 331.939 €. Pri 

stanovení konkrétnej výšky pokuty sa však prihliada k charakteru protiprávneho konania 

a k rozsahu jeho následkov. 

 

Ak príde k poškodeniu práv duševného vlastníctva môže vlastník tohto práva vyzvať 

porušiteľa práv aby mu nahradil škodu. Škoda sa uhrádza skutočná (preukázateľná) ako aj 

ušlý zisk. V prípade, že nepríde k dohode medzi vlastníkom práv duševného vlastníctva a jeho 

porušiteľom o náhrade škody môže s vlastník obrátiť na súd za účelom dosiahnutia náhrady 

škody a vydania bezdôvodného obohatenia. Náhradu škody podľa Obchodného zákonníka si 

bude uplatňovať vlastník práv duševného vlastníctva voči porušiteľovi vždy, ak spornými 

stranami budú podnikateľské subjekty alebo ak ide o náhradu škody podľa § 508 (licenčná 

                                                      
140

 http://www.madeinslovakia.sk/zakony/zivz.pdf 
141

 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/transposition_laws_slovakia.pdf 
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zmluva). V ostatných prípadoch sa náhrada škody uplatňuje podľa ustanovení Občianskeho 

zákonníka. 

 

V prípade porušenia alebo ohrozenia práv duševného vlastníctva je podľa Občianskeho 

súdneho poriadku možnosť požiadať súd o vydanie predbežného opatrenia a zabezpečenie 

dôkazov.  

Navrhovateľovi sa priznáva oprávnenie, že sa môže rozhodnúť (t.j. umožňuje sa alternatívny 

petit): 

a) či bude v žalobnom petite žiadať výlučne, aby súd predbežným opatrením uložil 

tomu, kto ohrozuje alebo porušuje právo duševného vlastníctva povinnosť zdržať sa 

konania, ktorým sa porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctva, alebo 

b) sa rozhodne tiež navrhnúť, aby ten, kto ohrozuje alebo porušuje práva duševného 

vlastníctva mohol namiesto splnenia uvedenej povinnosti zložiť do úschovy súdu 

zábezpeku určenú na náhradu ujmy vzniknutú porušovaním alebo ohrozením práva 

duševného vlastníctva. 

 

Občiansky súdny poriadok umožňuje tomu, kto navrhuje predbežné opatrenie v zmysle § 76 

ods. 1 písm. h) navrhnúť, aby ten, kto porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctva 

mohol namiesto zdržania sa takého konania zložiť zábezpeku do úschovy súdu na náhradu 

ujmy vzniknutej porušovaním alebo ohrozovaním práva duševného vlastníctva.  

Pojem "porušenie alebo ohrozenie práva duševného vlastníctva" treba ponímať ako 

ohrozenie či porušenie určitého konkrétneho subjektívneho práva, ktoré vyplýva z právnych 

predpisov upravujúcich právo duševného vlastníctva. Podstata predbežného opatrenia 

zdržať sa zásahov znamená, že žalovaný sa má niečoho zdržať, t.j. vznikne mu povinnosť 

zdržať sa presne vymedzeného rušenia, ktorým zasahuje do právnych vzťahov žalobcu, bez 

toho, aby súd žalovanému uložil nejaké konkrétne opatrenie. Ponecháva sa na žalovaného, 

aby prijal účinné opatrenie a jeho dôslednosť sa skúma až v prípadnom nútenom výkone 

takého predbežného opatrenia. 
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Podľa Občianskeho súdneho poriadku môže súd aj bez návrhu uložiť navrhovateľovi 

povinnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej výške, prípadne podmieniť vykonateľnosť 

tohto rozhodnutia splnením uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výške peňažnej záruky 

súd prihliadne na rozsah majetkovej či nemajetkovej ujmy, ktorá môže vzniknúť odporcovi 

vykonaním predbežného opatrenia, ako aj na majetkové pomery navrhovateľa. Rovnaká je 

aj právna úprava v osobitných zákonoch chrániacich práva duševného vlastníctva: 

• v § 34 zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach 

(patentový zákon),  

• § 29 zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch a v § 11 zákona č. 469/2003 Z.z. o označeniach 

pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov,  

• § 13 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, 

kde súd môže predbežným opatrením vydaním do 30 dní od predložená návrhu žalobu, 

ukladať obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej v prípade, ak akékoľvek 

oneskorenie môže oprávnenej osobe spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú 

ujmu. 

Takúto právnu úpravu, t.j. možnosť vydať pri porušovaní práv autora predbežné opatrenie 

však nemá Autorský zákon - zákon č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Novela Občianskeho súdneho poriadku v roku 2004 zaviedla nový inštitút zabezpečenia 

dôkazu vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva. Pod zabezpečením dôkazu 

rozumieme procesný inštitút, ktorý rieši situáciu, v ktorej vznikla obava o vykonanie dôkazu. 

Na účely vykonania dôkazu môže súd zabezpečiť na návrh osoby, ktorej práva duševného 

vlastníctva boli porušené alebo ohrozené: 

a) tovar alebo vzorku tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práva 

duševného vlastníctva (napr. CD nosiče s pirátskymi hudobnými nahrávkami, 

nelegálnymi kópiami softvéru), 

b) materiál a nástroje, ktoré sa použili na výrobu alebo rozširovanie tovaru 

porušujúceho alebo ohrozujúceho práva duševného vlastníctva (napr. počítače, 
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elektronické zariadenia, na ktorých sa robili pirátske kópie hudobných nahrávok, 

softvéru), alebo 

c) dokumentáciu súvisiacu s tovarom, ktorým sa porušuje alebo ohrozuje právo 

duševného vlastníctva (napr. kópie používateľských manuálov k nelegálnym kópiám 

softvéru, brožúry s textami piesní k nelegálnym hudobným nahrávkam). 

V prípade neoprávneného zásahu do práv duševného vlastníctva chránených zákonom alebo 

ohrozenia týchto práv sa môže ten, ktorého právo sa porušilo alebo ohrozilo, domáhať 

žalobou na súde, aby porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a následky 

porušovania boli odstránené. Návrhom na začatie konania o veci samej rozumieme podanie 

žaloby najmä podľa týchto právnych predpisov: 

a) § 56 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich 

s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, 

b) § 32 a nasl. zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných 

osvedčeniach (patentový zákon) v znení neskorších predpisov, 

c) § 19 a nasl. zákona č. 146/2000 Z.z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov 

v znení neskorších predpisov, 

d) § 27 a nasl. zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, 

e) § 8 a nasl. zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, 

f) § 9 a nasl. zákona č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných 

označeniach výrobkov v znení neskorších predpisov, 

g) § 16 zákona č. 202/2009 Z.z. o právnej ochrane odrôd rastlín. 

 

Zabezpečením dôkazného prostriedku vo veciach týkajúcich sa duševného vlastníctva môže 

účastníkovi, ktorý má dôkazný prostriedok, vzniknúť ujma. Predpokladom vzniku nároku na 

náhradu ujmy je vznik ujmy a príčinná súvislosť medzi touto ujmou a zabezpečením 

dôkazného prostriedku.  

Pri uplatňovaní nárokov na náhradu ujmy treba dôsledne rozlišovať ujmu majetkovú (vznik 

škody či bezdôvodné obohatenie) a nemajetkovú, ktorú možno reparovať zadosťučinením 
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alebo aj peňažnou náhradou. Nároky na náhradu škody nemožno kompenzovať nárokom na 

náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch a naopak. Preto treba vychádzať z dôsledkov, ktoré 

zásahy do práva duševného vlastníctva vyvolali. V prípade škody je to ujma, ktorú možno 

pomerne presne vyčísliť. V prípade nemajetkovej ujmy treba skúmať čo porušenie práv bolo 

spôsobilé vyvolať. 

 

3.1.1. Legislatívne prekážky alebo nedostatky obmedzujúce 

implementáciu krokov procesu TT  

Legislatívnou prekážkou pri implementácií transferu technológie je absencia niektorých 

foriem duševného vlastníctva, ako aj presná definícia majetkových práv na výsledky výskumu 

vo vzťahu k duševnému vlastníctvu v slovenskom právnom poriadku.  

 

V Obchodnom zákonníku sa licenčná zmluva nevzťahuje napríklad na tzv. zmluvy o know-

how (ktoré sa označujú ako nepravé licenčné zmluvy). Pojem know-how je súbor poznatkov 

a informácií, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti a skúseností podnikateľa a sú: 

a) utajované; takými sú poznatky a informácie, ktoré ako celok alebo v ich určitom 

presnom zoskupení nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné, 

b) podstatné; takými sú poznatky a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre odberateľa na 

používanie, predaj alebo opätovný predaj výrobkov alebo služieb, ktoré sú 

predmetom vertikálnej dohody, 

c) dostatočne určené; takými sú poznatky a informácie, ktoré sú opísané dostatočne 

zrozumiteľným spôsobom, aby bolo možné overiť, či spĺňajú podmienku utajenosti 

a podstatnosti. 

 

Know-how má špecifické postavenie ako jedna z foriem duševného vlastníctva. Touto 

problematikou sa nepriamo zaoberá obchodný zákonník a to v § 17, ktorý vymedzuje pojem 

obchodného tajomstva. „Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej 

alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu 
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materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne 

dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom 

ich utajenie zabezpečuje“. Porovnaním zákonnej úpravy pojmu obchodné tajomstvo 

a teoretickej definície know-how možno dospieť k záveru, že know-how tvorí v našich 

podmienkach nevyhnutnú súčasť obchodného tajomstva. Jedinou pojmovou odlišnosťou je 

skutočnosť utajovania obchodného tajomstva, ktoré nie je pojmovým znakom know-how. 

Z praktického hľadiska však táto rozdielnosť nemá význam, lebo zverejnené know-how nie je 

prakticky obchodovateľné. 

Za know-how nemožno v právnom slova zmysle považovať vynálezy, ktoré sú predmetom 

špeciálnej ochrany. To však platí len o vynálezoch chránených patentom. Firma má možnosť 

vynález k ochrane neprihlásiť a v závislosti na svojich vnútorných pohnútkach tento vynález 

(nepatentovaný vynález) utajovať. Takto nepatentovaný vynález je možné považovať za 

know-how. 

Know-how možno poskytovať tretím osobám bezodplatne alebo za úplatu na základe zmlúv. 

Na prevod know-how by sa nemala použiť licenčná zmluva upravená v § 508 Obch.zák. lebo 

táto sa týka len práv, ktoré vyplývajú z priemyselného vlastníctva a nie z iného duševného 

vlastníctva. Obmedzuje sa len na umožnenie výkonu týchto práv a nezahŕňa ich prevod. Na 

rozdiel od licenčnej zmluvy (§ 508) sa zmluvou o poskytnutí know-how prevádza nie právo 

ale len majetková hodnota. Preto licenčná zmluva, ktorej predmetom je know-how, nebude 

uzatváraná na podklade § 508 a násl. 

Know-how je určitá majetková hodnota, ktorú je nutné utajovať pomocou inštitútu, ktorý 

k tomuto utajeniu slúži. Je teda nutné nakladať s týmto know-how ako s obchodným 

tajomstvom. Ochrana je potom tomuto obchodnému tajomstvu poskytovaná za splnenia 

určitých podmienok, ako v rámci práva nekalosúťažného, tak i v rámci práva trestného. 

Pokiaľ know-how tvorí predmet obchodného tajomstva a bude vyzradené, môže byť 

naplnená skutková podstata trestného činu ohrozenia obchodného tajomstva podľa § 264 

Trestného zákona142. Pod pojmom obchodné tajomstvo rozumieme všetko, čo je dôležité pre 

obchodnú činnosť a v obecnom záujme má byť utajené pred nepovolanou osobou. 
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Obchodné záväzkové právne vzťahy týkajúce sa duševného vlastníctva, vznikajúce pri 

hospodárskej súťaži, mávajú povahu (spôsob obchodovania): 

a) licenčné obchody, ktoré bývajú najčastejšie, lebo poskytovateľ licencie sa 

predmetu duševného vlastníctva, ktorý mu patrí nezbavuje, ale len umožňuje 

dispozíciu s ním, 

b) prevodné obchody s predmetmi duševného vlastníctva, niekedy nesprávne 

označované ako “kúpa” alebo “predaj”, nesprávne preto, že predmety kúpnych, 

darovacích a zámenných zmlúv sú podľa nášho práva len veci a v prípade prevodu 

ideálnych majetkových hodnôt, resp. práv, je potrebné hovoriť o zmluvách sui 

generis, ktoré sa však v rade prvkov blížia vecne právnemu poňatiu, 

c) iné obchody, ako napr. leasing, franschising, ktorý je licenčnou zmluvou sui generis 

(v oblasti priemyselného a iného duševného vlastníctva sa z týchto obchodov 

zatiaľ u nás rozvíja len franchising, ktorý okrem iného zahrňuje aj účelové licencie 

k obchodným známkam, využívaniu obchodného tajomstva a pod.). 

 

Licenčná zmluva podľa autorského zákona je od roku 2004 štandardná vo všetkých 

európskych úpravách. Harmonizácia autorských práv je na vysokej úrovni, takže k výrazným 

rozdielom v tejto oblasti v rámci krajín EÚ nedochádza. Napriek tomu nachádzame 

v slovenskom autorskom zákone viaceré nedostatky, ktoré komplikujú život tvorcom 

počítačových programov a najmä sú určitou brzdou obchodovateľnosti s takýmto tovarom. 

Podľa § 40 AZ licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela, t.j. 

licenciu. Zmluva preto musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý ju 

autor udeľuje alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor 

s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie. Právna úprava licenčnej 

zmluvy v AZ je svojím charakterom kogentná a preto sa od jej ustanovení nemožno odchýliť 

ani dohodou strán. 

 

Pod sankciou absolútnej neplatnosti zákon určuje pre platnosť licenčnej zmluvy písomnú 

formu. Dodržanie tejto podmienky spôsobuje v praxi často problém.   
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Vzhľadom na často zdôrazňované problémy praxe s písomnou formou licenčnej zmluvy prijali 

v Českej republike úpravu, podľa ktorej, môže osoba, ktorej je návrh určený, vyjadriť súhlas 

s návrhom na uzavretie licenčnej zmluvy, najmä tým, že poskytne alebo prijme plnenie. Čiže 

prijatie licenčných podmienok nemusí byť vyslovene v písomnej forme. V takom prípade je 

prijatie návrhu účinné v okamihu , kedy bol tento úkon uskutočnený (§ 46 ods. 6 zákona 

č. 121/2000 Sb.143). 

 

Shrink wrap 

Táto forma licencií naráža na najvýraznejšie prekážky v oblasti práva platného v SR. Licencia 

cez obal, akceptovanie licencie ponechaním si softvéru, ku ktorému bola „zmluva“ pribalená, 

naráža na problém platnosti podpisu, ktorý nevyhnutne vyžaduje písomný právny úkon, 

ktorým licenčná zmluva je. Písomný úkon so všetkými náležitosťami poskytovateľa licencie 

existuje. Neexistuje podpis nadobúdateľa licencie no tento preukázateľne plnenie prijal.  

 

Click wrap 

V tomto prípade je možné pomerne jednoznačne označiť „click“ za obvyklý mechanický 

prostriedok pri podpisovaní. Tu treba vziať do úvahy aj ustanovenia zákona o elektronickom 

podpise - poskytovateľ služieb (v tomto prípade licencie) je povinný elektronicky potvrdiť 

objednávku bezodkladne po jej doručení; objednávka a potvrdenie o prijatí sa považujú za 

doručené, ak zúčastnené osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických 

zariadeniach prístup. 

 

Požiadavka písomnosti úkonu je splnená minimálne na strane toho, koho práva majú byť 

chránené. Prejav vôle druhej strany je možné vždy vyvodiť z jej správania, a to tak faktického 

pri akceptovaní hmotného nosiča (resp. pri stiahnutí softvéru z internetu), ako i následne 

vykonaním úhrady – prijatím plnenia. Ak by aj súd dospel k záveru, že licenčná zmluva nie je 

platná, lebo nebola uzavretá písomne, autorský zákon a podporne Občiansky zákonník, 

prípadne Obchodný zákonník nám poskytuje dostatok prostriedkov na zabezpečenie práv 
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poskytovateľa licencie. No na rozdiel od znenia autorského zákona v Českej republike musí 

autor diela na Slovensku, v prípade neexistencie podpísanej licenčnej zmluvy dokazovať, že 

jeho autorské dielo nadobúdateľ užíva a preto mu vzniká nárok na odmenu. Niekedy je to 

finančné a časovo veľmi náročné. 

 

Prekážkou inovatívnosti v Slovenskej republike ale aj v Európe sú vysoké poplatky za 

medzinárodné patentové prihlášky. Táto skutočnosť neumožňuje malým a stredným 

podnikom možnosť jednoducho a lacno patentovať svoje patenty na európskej úrovni. 

Žiadosť o patent posudzuje Európsky patentový úrad (EPO) (má 38 členov z toho 27 členov 

EÚ), ktorý po splnení podmienok udeľuje európsky patent. Aby patent mohol platiť v 

jednotlivých európskych štátoch musí autor vynálezu znova požiadať o jeho potvrdenie 

každú jednotlivú krajinu osobitne. Tento proces je veľmi nákladný na preklad 

a administratíve výdavky. Väčšina vynálezcov vzhľadom na tieto náklady patentuje svoje 

vynálezy len vo veľmi obmedzenom počte členských štátov. Napríklad európsky patent 

platný v trinástich štátoch stojí približne 20 tisíc eur, z čoho takmer 14 tisíc predstavujú 

samotné náklady na preklad. Na porovnanie americký patent stojí v USA priemerne 

1850 eur. Preto Európska komisia navrhla jednotnú patentovú úpravu, kde by náklady na 

európsky patent s jednotným účinkom v 25 členských štátoch (Taliansko a Španielsko váha) 

boli na prechodnú dobu znížené na 2500 eur a neskôr na 680 eur. 

Komisia navrhuje aby: 

• držitelia európskeho patentu mohli v EPO žiadať o jednotnú patentovú ochranu na 

území 25 členských štátov. Patent bude ich vynálezom zaisťovať rovnakú ochranu 

všetkých 25 krajinách, 

• žiadosti o patent mohli byť podávané v akomkoľvek jazyku, ale EPO bude naďalej 

posudzovať žiadosti a udeľovať patenty v angličtine francúzštine a nemčine ( úradných 

jazykoch EPO). Ak žiadateľ so sídlom v EU predloží patentovú prihlášku v inom jazyku 

než je úradný jazyk EPO budú náklady na preklad do jedného z týchto troch jazykov 

preplatené, 

• počas prechodnej doby, najviac 12 rokov budú európske patenty s jednotným účinkom 

udelené vo francúzštine alebo nemčine prekladané do angličtiny. Patenty udelené 
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v angličtine sa budú prekladať do jedného z úradných jazykov EPO. Tieto preklady budú 

robené pokiaľ nebude k dispozícii strojový preklad vysokej kvality, ktorý by zaistil 

prístupnosť patentových informácií. 

Ak uvedené opatrenia začiatkom roku 2012 vstúpia do praxe, patentový systém sa stane pre 

vynálezcov prístupnejší. Mali by sa predovšetkým sprístupniť vysoko kvalitné strojové 

preklady patentov do všetkých úradných jazykov EÚ. Pôvodcovia vynálezov v Európe tak 

budú mať prístup k technickým informáciám o patentoch v svojom materinskom jazyku. 

 

3.2. Interné smernice inštitúcií týkajúce sa procesu transferu 

technológií 

3.2.1. Kroky procesu transferu technológií ošetrené internými 

smernicami verejných inštitúcií v SR 

V rámci uvedených interview na dvanástich verejných vysokých školách a univerzitách a SAV 

(viď podkapitolu 2.2) pracovníci BIC Bratislava zisťovali aktivity jednotlivých inštitúcií v oblasti 

transferu technológií (TT) a najmä v problematiky zriaďovania centier transferu technológií 

(CTT). Väčšia časť slovenských vysokých škôl o zriadení CTT neuvažuje.  

Verejné inštitúcie sa zaoberajú problematikou transferu technológií v kontexte s projektmi 

OP Výskum a vývoj podporujúcimi zriadenie centier transferu technológií (CTT) na 

príslušných verejných inštitúciách v SR. Na ostatných verejných inštitúciách sa ich vedúci 

pracovníci problematikou zriaďovania CTT nezaoberajú. 

V praxi to znamená, že CTT sa pripravujú na SAV v Bratislave, na STU v Bratislave, na UK 

v Bratislave a na TUKE v Košiciach.  Špecifická situácia je na Žilinskej univerzite, kde sa zatiaľ 

nepripravuje univerzitné CTT, ale sa pripravujú „fakultné“ CTT na strojníckej, 

elektrotechnickej a stavebnej fakulte. Na rektoráte univerzity však uvažujú o zriadení 

univerzitného CTT. 

Naopak na východnom Slovensku zvažujú TUKE, UPJŠ, UVL (tzn. všetky univerzity v Košiciach) 

a Prešovská univerzita zriadiť jedno CTT pri TUKE s pôsobnosťou pre celé východné 

Slovensko.  
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Inštitúcie, ktoré pripravujú CTT, a to STU Bratislava, UK Bratislava, SAV Bratislava a TUKE 

Košice požadujú od NCTT, ktoré sa zriaďuje pri CVTI v Bratislave, resp. od MŠVVaŠ SR 

zabezpečenie potrebnej finančnej podpory, keďže sa obávajú, že po skončení realizovaných 

projektov na zriaďovanie CTT pri jednotlivých univerzitách a pri SAV nebudú mať ich 

materské organizácie potrebné finančné zdroje na ich ďalšiu prevádzku, takže ich ďalšie 

aktivity ako aj potrebné personálne zdroje nebudú finančne kryté.  

Slovenské verejné inštitúcie nemajú interné smernice týkajúce sa procesu transferu 

technológií. Aj tie inštitúcie, ktoré vypracovávajú smernice o ochrane duševného vlastníctva 

(DV) riešia v týchto smerniciach aj problematiku TT, teda plánujú mať iba jednu smernicu, 

ktorá bude riešiť tak problematiku ochrany DV ako aj TT.  

Ako sme uvádzali v kapitole 2.2.1 slovenské verejné inštitúcie nemajú smernice ani 

o ochrane DV ani o podpore TT.  

Na STU v Bratislave bola vypracovaná interná smernica o ochrane duševného vlastníctva, ale 

nebola schválená kolégiom rektora. Po zmene vedenia STU sa vypracováva nová interná 

smernica, ktoré má riešiť ochranu DV a problematiku TT. 

Na SAV v Bratislave je vypracovaná interná smernica o uplatnení, ochrane a využívaní práv 

k priemyselnému vlastníctvu organizácií SAV, zatiaľ však nebola schválená.  

V ostaných verejných inštitúciách v SR zatiaľ interné smernice na ochranu na ochranu DV 

a na podporu TT zatiaľ vypracované neboli. 

 

3.2.2. Aplikácia smerníc v inštitúciách a spôsoby ich presadzovania 

Keďže interné smernice o ochrane duševného vlastníctva na verejných inštitúciách v SR zatiaľ 

neexistujú, pri ochrane duševného vlastníctva na verejných inštitúciách v SR platí celoštátna 

legislatíva, ktorá je odvodená z predmetnej legislatívy EÚ (viď ďalšie kapitoly). Jej praktické 

uplatňovanie je v jednotlivých inštitúciách veľmi rôzne a v praxi sa často, či vedome alebo 

nevedome, obchádza. Dôsledkom tejto praxe je skutočnosť, že invencie vyvinuté na 

jednotlivých univerzitách nepatentujú tieto univerzity, ale firmy, v ktorých sa tieto vynálezy 

aplikujú. 
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3.3. Formy transferu technológií využívané v SR 

V uskutočnenom dotazníkovom prieskume resp. jeho časti C: Transfer technológií bolo 

potrebné zistiť aktuálnu situáciu v oblasti momentálne využívaných foriem transferu 

technológií vo vedecko-výskumných inštitúciách na Slovensku. Nasledujúca tabuľka 

zobrazuje prehľad využívaných foriem transferu technológií v jednotlivých inštitúciách 

zapojených do dotazníkového prieskumu: 

Tabuľka: Využívané formy TT v jednotlivých vedecko-výskumných inštitúciách  

Akadémia policajného zboru  konzultácie 

Prešovská univerzita - Centrum 
pre komercializáciu výstupov 
výskumu 

iné - žiadne 

Slovenská akadémia vied predaj licencií, spoločné projekty s komerčnou sférou 

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita 

konzultácie 

Slovenská technická univerzita spoločné projekty s komerčnou sférou, zakladanie spin off firiem, 
využívanie databáz technologických požiadaviek, konzultácie 

Trenčianska univerzita spoločné projekty s komerčnou sférou 

Technická univerzita v Košiciach spoločné projekty s komerčnou sférou, zakladanie spin off firiem, 
konzultácie, iné – spoločný výskum a vývoj 

Technická univerzita vo Zvolene spoločné projekty s komerčnou sférou, zakladanie spin off firiem, 
konzultácie 

Trnavská univerzita v Trnave - 
Ústav práva duševného 
vlastníctva   

iné – výskum a vývoj v oblasti transferu poznatkov a technológií 

Univerzita J. Seleyho / 

Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici 

konzultácie 

Univerzita Komenského predaj patentov, predaj licencií, zakladanie spin off firiem, 
konzultácie, iné 

Univerzita Konštantína Filozofa iné - didaktické 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
Košice 

iné - žiadne 

Univerzita veterinárneho 
lekárstva Košice 

spoločné projekty s komerčnou sférou 

Vysoká škola bezpečnostného 
manažérstva v Košiciach 

spoločné projekty s komerčnou sférou 

Žilinská univerzita predaj licencií, spoločné projekty s komerčnou sférou, zakladanie spin 
off firiem, konzultácie 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu 
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Prehľadné zhodnotenie najčastejšie využívaných foriem transferu technológií na slovenských 

univerzitách a SAV zistené pomocou dotazníkového prieskumu uvádzame v prílohe 1 

tabuľka 11 a graf 11. Čo sa početnosti týka, najviac využívanou formou transferu technológií 

sú spoločné projekty s komerčnou sférou a konzultácie. Najmenej využívanými formami sú 

predaj patentov a využívanie databáz technologických ponúk a požiadaviek (obe využíva len 

jedna univerzita). Ostatné početnosti možno nájsť už v spomínanej tabuľke 11 a grafe 11 

v prílohe 1.  

 

Úspešnosť realizácie transferu technológií v jednotlivých vedecko-výskumných inštitúciách  

Dotazník predložený výskumným inštitúciám skúmal aj úspešnosť realizácie transferu 

technológií a to konkrétne v otázke č. 7 v bloku C otázok: Transfer technológií v znení: „Aká 

je úspešnosť realizácie TT, koľko TT sa uskutoční za rok a aké sú príjmy z TT?“ Mnohé 

z dopytovaných inštitúcií na túto otázku neodpovedali alebo nevedeli odpovedať. Prešovská 

univerzita uviedla, že výsledky z TT nie sú zatiaľ žiadne, pretože univerzita je v štádiu 

vytvárania Centra pre transfer technológií. Transfer technológií sa naopak uskutočňuje na 

STU, kde  však nie je počet transferu technológií za rok centrálne sledovaným parametrom, 

a preto sa nedá presne určiť, koľko transferov sa ročne udeje. STU uvádza 20 TT vykonaných 

ročne, resp. cca 800 zmlúv o dielo, ktoré sa ročne uzatvoria. Naopak Univerzita J. Seleyho 

uvádza, že ročne nemá žiadne príjmy z transferu technológií a Univerzita veterinárneho 

lekárstva v Košiciach uvádza v odpovedi nevýznamnú úspešnosť doterajšieho TT, podobne aj 

Slovenská poľnohospodárka univerzita. V Žilinskej univerzite je význam transferu technológií 

vysoký a mení každoročne podľa počtu projektov s praxou. Príjmy sú primerané a závislé od 

počtu a rozsahu projektov. Nie je možné určiť približnú hodnotu. Na Univerzite Komenského 

sa transfer technológií oficiálne neuskutočňuje a ak nejaký je, ide o súkromný transfer 

technológií, nie v mene univerzity. Technická univerzita vo Zvolene uvádza, že úspešnosť 

transferu je pomerne malá, s čím súvisí aj výška príjmov. Tieto však sú väčšinou nie vo forme 

priamej platby, ale sú riešené formou príspevku pre TU vo Zvolene ako spoluúčasť do 

projektov operačných programov. Ostatné inštitúcie na túto otázku neodpovedali.  
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3.4. Postihy vyplývajúce z nedodržania smernicami stanovených 

postupov v procese komercializácie  

3.4.1. Kompetencie CTT 

1. Pri komercializácii predmetov duševného vlastníctva došlo k porušeniu hospodárskej 

súťaže formou nekalej súťaže. 

Právo na ochranu proti nekalej súťaži je zakotvené v čl. 10bic a 10ter Parížskeho dohovoru144 

na ochranu priemyselného vlastníctva. Podľa tohto ustanovenia nekalou súťažou je každá 

súťažná činnosť, ktorá odporuje poctivým zvyklostiam v priemysle a obchode.  

 

§ 44 

(1) Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi 

súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa 

zakazuje. 

(2) Nekalou súťažou podľa odseku 1 je najmä: 

a) klamlivá reklama, 

b) klamlivé označovanie tovaru a služieb, 

c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, 

d) parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa, 

e) podplácanie, 

f) zľahčovanie, 

g) porušovanie obchodného tajomstva, 

h) ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia. 
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§§ 53 -56 Právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži. Z obsahu tejto normy vyplýva, že 

nároky, ktoré môže poškodený alebo ohrozený subjekt vzniesť a súd priznať, sú nasledovné:  

• zdržanie sa konania porušujúceho alebo ohrozujúceho právo navrhovateľa, 

• odstránenie závadneho stavu, 

• poskytnutie primeraného zadosťučinenia aj v peniazoch, 

• náhrada škody, 

• vydanie bezdôvodného obohatenia.   

 

2. Pri komercializácii duševného vlastníctva bol porušený zákon č. 200/2004 Z.z.145  

Štát v záujme zabrániť dovozu nelegálnych tovarov (značkového oblečenia a obuvi z Ázie), 

a tak ochrániť ich legálnych výrobcov, držiteľov ochranných známok, prijal zákon č. 200/2004 

Z.z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a 

spätnom vývoze tovaru, ktorý rieši priestupky a iné správne delikty na úseku porušovania 

práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru. Tento zákon 

upravuje aj podmienky, za ktorých sa prijímajú opatrenia proti porušovaniu práv duševného 

vlastníctva na domácom trhu, oprávnenie nariadiť zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru 

na domácom trhu, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia súdu tovarom, ktorým sa 

porušuje právo duševného vlastníctva, a stanovuje aj zoznam priestupkov a iných správnych 

deliktov na úseku porušovania práv duševného vlastníctva na domácom trhu. 

Podľa § 12 tohto zákona priestupku alebo iného správneho deliktu sa dopustí ten, kto 

a) podá colné vyhlásenie na prepustenie tovarov, ktorými sa porušuje právo 

duševného vlastníctva do colného režimu voľný obeh, do colného režimu vývoz 

alebo do niektorého z režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla 

alebo podá žiadosť na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom pásme 

alebo v slobodnom sklade, 

b) dosiahne porušením colných predpisov prepustenie tovarov, ktorými sa porušuje 

právo duševného vlastníctva do colného režimu voľný obeh, do colného režimu 
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vývoz, do niektorého z colných režimov s podmienečným oslobodením od 

dovozného cla alebo podá žiadosť na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie 

v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade, 

c) dovezie alebo vyvezie tovary, ktorými sa porušuje právo duševného vlastníctva, 

d) vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo prechováva tovar, 

ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, 

e) prechováva tovar uvedený v písmenách a) až c). 

 

Za porušenie uvedených ustanovení hrozí podľa pokuta od 33 193 eur až do 132 775 eur 

alebo prepadnutie majetku, alebo v závažnejších prípadoch môže ísť o trestný čin, podľa § 

281 Trestného zákona. 

 

3. Medzinárodné projekty a medzinárodné sankcie  

Špeciálnu právu úpravu má zákon č. 126/2011 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií146. 

Porušovanie tohto zákona sa v praxi vyskytuje zriedkavejšie, je reakciou na súčasný globálny 

boj proti terorizmu a porušovaniu ľudských práv v rôznych nedemokratických štátoch sveta. 

Tento zákon umožňuje stíhať páchateľov priestupkov, ktorí porušia zákaz alebo príkaz 

vydaný za účelom udržania medzinárodného mieru, ochrany ľudských práv a boja proti 

terorizmu. 

Medzinárodnou sankciou v oblasti vedecko-technických stykov je obmedzenie, príkaz alebo 

zákaz: 

a) účasti na vedeckých alebo technických výskumoch, programoch alebo projektoch, 

na ktorých sa spoločne podieľajú slovenská osoba a sankcionovaná osoba, ak ide 

o činnosť s inou sankcionovanou osobou, 

b) poskytovania prístrojov alebo zariadení slovenskou osobou alebo z územia 

Slovenskej republiky sankcionovanej osobe na účel ich použitia na vedecký alebo 

technický výskum, program alebo projekt, 
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c) poskytovania informácií o vedeckých výskumoch alebo technických výskumoch, 

programoch alebo projektoch slovenskej osoby alebo ich výsledkov sankcionovanej 

osobe alebo na sankcionované územie, ak nie sú tieto informácie a výsledky verejne 

dostupné. 

 

V § 14 ods. 1 písm. d) tohto zákona sa konštatuje, že „kto poruší práva k predmetu 

duševného vlastníctva, ktoré sú chránené osobitným predpisom tak, že tieto práva prevedie 

na inú osobu alebo dá súhlas na ich využitie alebo použitie v rozpore s medzinárodnou 

sankciou alebo nariadením vlády”,  potrestá sa pokiaľ ide o fyzickú osobu pokutou od 1000 

eur do 16 600 eur, ak sa dopustí takéhoto činu podnikateľ  potrestá sa pokutou od 50 000 

eur do 132 800 eur. 

 

Menej závažné prípady neoprávnených zásahov do práv duševného vlastníctva, teda takých, 

ktoré nedosahujú trestnej zodpovednosti prečinu alebo zločinu sú postihované na základe 

priestupkového zákona č. 372/1990 Zb. ako napr.: 

§ 24 Priestupky na úseku podnikania 

Ods. 1 písm. d) Priestupku sa dopustí ten, kto spôsobom odporujúcim zákonu úmyselne 

vyzradí obchodné alebo bankové tajomstvo alebo skutočnosť, na ktorú sa vzťahuje zákonom 

uložená povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Porušenie mlčanlivosti sa sankcionuje pokutou 

3319 eur. (Tohto priestupku sa môže dopustiť napr. zamestnanec, ktorý je viazaný 

u predchádzajúceho zamestnávateľa mlčanlivosťou po určitú dobu od skončenia pracovného 

pomeru, no túto mlčanlivosť poruší. V tomto prípade si môže bývalý zamestnávateľ uplatniť 

aj nárok na náhradu škody v prípade, ak preukáže, že mu vznikla). 

§ 32 Priestupky na úseku kultúry 

Ods. 1 písm. b) Priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene použije dielo podľa autorského 

práva alebo umelecký výkon (pokuta 99 eur). 
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Závažné prípady porušovania práv duševného vlastníctva sú postihované podľa osobitnej 

časti trestného zákona č. 300/2005 Z.z.147 , kde sa v §§ 281-283 pojednáva o trestných 

činoch proti priemyselným právam a proti autorskému zákonu. 

 

Trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu:  

§ 281  

Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu:  

(1) Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením 

zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí 

inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.  

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu  

a) uvedie do obehu tovar neoprávnene označený označením zhodným alebo 

zameniteľným so zapísaným označením pôvodu výrobku a zemepisným označením 

výrobku, ku ktorému právo používať ho patrí inému, alebo  

b) neoprávnene použije označenie zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom 

alebo názvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby.  

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ  

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  

a) a spôsobí ním značnú škodu,  

b) z osobitného motívu, alebo  

c) závažnejším spôsobom konania.  

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1 alebo 2  

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo  

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.  
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§ 282  

Porušovanie priemyselných práv  

(1) Kto neoprávnene zasiahne do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii 

polovodičového výrobku alebo k uznaným odrodám rastlín, alebo k plemenám zvierat, 

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.  

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1  

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo  

b) závažnejším spôsobom konania.  

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1  

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo  

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.  

 

§ 283  

Porušovanie autorského práva  

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, 

zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo 

televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.  

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1  

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,  

b) závažnejším spôsobom konania,  

c) z osobitného motívu, alebo  

d) prostredníctvom počítačového systému.  
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(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.  

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1  

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo  

b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

 

3.4.2. Kompetencie materských inštitúcií 

Špeciálnym, avšak pomerne častým, prípadom porušovania práv duševného vlastníctva sú 

prípady, keď zamestnanec je v pracovnom pomere, kde v pracovnom čase, na pracovných 

prostriedkoch zamestnávateľa, bez súhlasu a vedomia zamestnávateľa pracuje pre tretie 

osoby (napr. pre farmaceutickú firmu pri vývoji alebo skúšaní určitého lieku). Nezriedka 

výsledkom takejto činnosti bývajú objavy, ktoré si nechávajú patentovať tretie osoby a nie 

zamestnávatelia. Táto situácia je zapríčinená tým, že pracovníci vo výskume a školstve sú za 

výkon svojej práce dlhodobo nedostatočne odmeňovaní, a preto hľadajú a prijímajú rôzne 

súkromné objednávky, ktoré realizujú v zamestnaní, počas pracovnej doby, s cieľom si 

privyrobiť. Niet pochýb, že takýto prístup zamestnancov má veľmi negatívny vplyv na 

výsledky hospodárenia zamestnávateľa. V prípade, že zamestnávateľ zistil, že sa jeho 

zamestnanec takejto činnosti dopustil, môže konanie zamestnanca považovať za hrubé 

porušenie pracovnej disciplíny, ktoré končí okamžitým rozviazaním pracovného pomeru. 

Ak prišlo zo strany zamestnanca k porušeniu pracovnej disciplíny, môže dať zamestnávateľ 

zamestnancovi výpoveď len do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede 

dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol. Ak 

zamestnávateľ toto právo neuplatní v stanovenej lehote právo zamestnávateľa zaniká (§ 36 

ods. 1).  

V prípade, že zamestnávateľ má podozrenie, že u zamestnanca môže prichádzať k úniku práv 

duševného vlastníctva (napr. k ich odovzdávaniu konkurencii), ale o takejto činnosti nemá 

zamestnávateľ zatiaľ preukázateľný dôkaz, v záujme, aby sa zabránilo vzniku ďalšej škody 

môže postupovať zamestnávateľ podľa ustanovenia § 141a, kedy na strane zamestnanca 
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vznikne osobitný druh prekážky v práci, v dôsledku čoho na strane zamestnanca nastane 

“dočasné prerušenie výkonu práce”. Touto prekážkou treba rozumieť opatrenia 

zamestnávateľa spočívajúce v zamedzení výkonu práce zamestnanca v prípade dôvodného 

podozrenia zo závažného porušenia pracovnej disciplíny, ak by ďalší výkon práce ohrozoval 

záujem zamestnávateľa. Pre vykonanie tohto opatrenia zákon ustanovuje dve obmedzenia. 

Zamestnávateľ je povinný svoj úmysel uplatniť toto opatrenie voči zamestnancovi 

prerokovať so zástupcom zamestnávateľov (§ 11a). Druhým obmedzením je možnosť takto 

prerušiť výkon práce najviac na jeden mesiac. V tomto časovom období je zamestnávateľ 

povinný preskúmať dôvodnosť dočasného prerušenia výkonu práce; ak sa potvrdia dôvody, 

pre ktoré prišlo k prijatiu daného opatrenia, má možnosť vyvodiť z toho ďalšie dôsledky 

upozornením počnúc a okamžitým skončením pracovného pomeru, prípadne uplatnením 

nároku na náhradu škody končiac. V opačnom prípade je povinný prideľovať zamestnancovi 

prácu podľa pracovnej zmluvy. Pod dobu tohto dočasného prerušenia výkonu práce 

zamestnancovi vzniká nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku. 

 

Zamestnanecké diela 

Niektoré osobitné zákony riešia vzťahy v oblasti duševného vlastníctva medzi 

zamestnávateľom a pôvodcom (autorom) diela, u tých práv duševného vlastníctva, ktoré 

vznikli v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Ide hlavne o tieto zákony:  

• § 11 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový 

zákon), 

• § 11 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

• § 12 zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch, 

• § 50 zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon. 

 

Z týchto zákonov vyplýva, že ak pôvodca vytvoril vynález, úžitkový vzor, dizajn, autorské 

dielo a pod. v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného 
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vzťahu alebo členského vzťahu, právo na riešenie prechádza na zamestnávateľa, ak sa 

účastníci tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté. 

Pôvodca, ktorý vytvoril dielo, ktorého predmetom je vynález, úžitkový vzor, dizajn, autorské 

dielo a pod. je povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bez odkladu písomne upovedomiť 

a zároveň mu odovzdať všetky podklady potrebné na posúdenie vytvoreného diela, ktoré je 

predmetom duševného vlastníctva. Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi právo na 

riešenie, a to písomne v lehote troch mesiacov od upovedomenia, ktoré obdržal od pôvodcu. 

Ak zamestnávateľ neuplatní písomne právo na riešenie v lehote troch mesiacov, prechádza 

toto právo späť na pôvodcu. Zamestnávateľ, ako aj pôvodca sú v tejto lehote povinní 

zachovávať o vynáleze mlčanlivosť voči tretím osobám. 

 

Pôvodca, voči ktorému sa uplatnilo právo na riešenie, má vo vzťahu k zamestnávateľovi 

právo na primeranú odmenu. Na určenie výšky odmeny je rozhodujúci technický 

a hospodársky význam diela, vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu a prínos dosiahnuteľný jeho 

využitím alebo iným uplatnením, pričom sa prihliada na materiálny podiel zamestnávateľa na 

vytvorení vynálezu, ako aj na rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu. Ak odmena zjavne 

nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením vynálezu, 

úžitkového vzoru alebo dizajnu pôvodca má právo na dodatočné vyrovnanie. Podobný 

postup, aj keď nie je špeciálnymi zákonmi upravený platí aj pre iné formy duševného 

vlastníctva ktoré vznikli v rámci pracovnoprávnych vzťahov ako zamestnanecké diela. 

Špecifické postavenie v rámci pracovnoprávnych vzťahov má zamestnanecké dielo podľa 

§ 50 zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 

(autorský zákon). Podľa tohto zákona majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu 

vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. 

Zamestnávateľ môže právo výkonu majetkových práv autora postúpiť tretej osobe len so 

súhlasom autora; to neplatí, ak ide o predaj podniku alebo samostatnej organizačnej zložky 

podniku. Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, 

platí, že autor udelil súhlas na zverejnenie tohto diela, ako aj na to, aby zamestnávateľ toto 

dielo uvádzal na verejnosti pod svojím menom, ak nie je dohodnuté inak; osobnostné práva 

autora k zamestnaneckému dielu inak nie sú dotknuté. 
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Počas výkonu majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom je autor 

povinný zdržať sa výkonu majetkových práv k tomuto dielu. Smrťou zamestnávateľa alebo 

zánikom zamestnávateľa oprávneného vykonávať majetkové práva autora 

k zamestnaneckému dielu, ktorý nemá právneho nástupcu, právo výkonu majetkových práv 

zamestnávateľa zaniká a majetkové práva k zamestnaneckému dielu vykonáva autor.  

Za zamestnanecké dielo sa považuje aj počítačový program, súborné dielo alebo 

kartografické dielo, ktoré nie je spoločným dielom (§ 10), vtedy, ak bolo celkom alebo sčasti 

vytvorené na základe zmluvy o vytvorení diela (§ 39); v tomto prípade sa objednávateľ 

považuje za zamestnávateľa. Odstúpením od zmluvy o vytvorení diela zaniká aj právo 

vykonávať majetkové práva autora. 

Ak zamestnanec spôsobí zamestnávateľovi v rámci pracovného pomeru alebo obdobného 

pracovného vzťahu škodu (napr. únik know-how, chránených technologických postupov 

a pod.) je povinný uhradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu,  a to v peniazoch, ak škodu 

neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu (ak sa to dá) a ak túto škodu 

zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. Odstránenie škody a uvedenie veci do pôvodného 

stavu má za následok zánik nároku na náhradu škody, teda náhrady škody v peniazoch, 

v takom prípade už neprichádza do úvahy. Zamestnávateľ nemá povinnosť od zamestnanca 

požadovať náhradu škody. Je to na jeho slobodnom uvážení. V prípade, že sa zamestnávateľ 

rozhodne uplatniť voči zamestnancovi náhradu škody, je zodpovednosť za škodu ohraničená 

štvornásobkom priemerného mesačného zárobku zamestnanca, pred porušením povinností, 

ktorým spôsobil zamestnávateľovi škodu. Zamestnanec je povinný uhradiť skutočnú škodu. 

Ak však skutočná škoda presahuje sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného 

mesačného zárobku, je v tomto prípade povinný zaplatiť najviac štvornásobok jeho 

priemerného mesačného zárobku. Ak bola škoda spôsobená pod vplyvom omamných látok 

(drogy, alkohol) zamestnanec zodpovedá do výšky skutočnej škody. Ak zamestnanec spôsobil 

škodu úmyselne a zamestnávateľ požaduje jej preplatenie, je zamestnanec povinný okrem 

skutočnej škody nahradiť aj ušlý zisk, avšak len za predpokladu, že nepriznanie ušlého zisku 

by odporovalo dobrým mravom. 
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Tabuľka: Postihy z nedodržania smernicami stanovených postupov – prehľad: 

Zavinenie zamestnanca Postih zamestnávateľa 

Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny 
(nevznikla majetková škoda vo vzťahu 
k duševnému vlastníctvu zamestnávateľa) 

1. písomné upozornenie 

2. písomné upozornenie 

3. výpoveď 

Závažné/hrubé porušenie pracovnej disciplíny 
(vznikla majetková škoda vo vzťahu 
k duševnému vlastníctvu zamestnávateľa) 

Okamžité skončenie pracovného 
pomeru/okamžitá výpoveď 

Podozrenia zo závažného porušenia pracovnej 
disciplíny 

Dočasné prerušenie výkonu práce 

Spôsobí zamestnávateľovi v rámci pracovného 
pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu 
škodu (napr. únik know-how, chránených 
technologických postupov a pod.) 

Uplatní voči zamestnancovi náhradu škody, 
štvornásobok priemerného mesačného zárobku 
zamestnanca, zamestnanec je povinný uhradiť 
skutočnú škodu. 

 

Príčiny porušovania práv duševného vlastníctva na výskumných a vývojových pracoviskách 

Čo je príčinou porušovania práv duševného vlastníctva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, 

s ktorým sa stretávame na vysokých školách alebo výskumných ústavoch? Vedeckí pracovníci 

si často vôbec neuvedomujú, že prácou, ktorú vykonávajú na pracovisku pre tretie osoby, 

bez vedomia zamestnávateľa, sa dopúšťajú minimálne porušenia pracovnej disciplíny, 

priestupku alebo dokonca trestného činu. Pracovníci v oblasti vedy sú veľmi úzko 

špecializovaní, majú pomerne nízke právne vedomie v oblasti práv duševného vlastníctva, čo 

je dôsledkom toho, že táto oblasť je dlhodobo podfinancovaná a stojí na okraji verejného 

záujmu spoločnosti. Preto by bolo vhodné, aby pracovníci v oblasti výskumu a vedy boli už 

pri uzatváraní pracovných zmlúv oboznámení s niektorými zákonmi (napr. zákon 

č. 435/2001 Z.z., o patentoch, zákon č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch, zákon  

č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch ....), ktoré uvádzajú ako postupovať v prípade, ak zamestnanec 

v rámci pracovnoprávneho vzťahu vytvorí dielo, ktoré je predmetom práv duševného 

vlastníctva v podobe patentu, dizajnu... Aby sa predišlo v pracovnoprávnych vzťahoch 

sporným situáciám medzi zamestnancom a zamestnávateľom, bolo by vhodné priamo 

v pracovnej zmluve finančne zainteresovať zamestnanca na výsledkoch práce ústavu, školy 

a zaviazať ho pod hrozbou náhrady škody mlčanlivosťou nielen počas trvania pracovného 

pomeru, ale minimálne aj 1 rok po jeho skončení. Súčasne by bolo vhodné, aby po určitú 

dobu zamestnanec pod hrozbou sankcie nemohol vykonávať tú istú prácu po skončení 
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pracovného pomeru u iného zamestnávateľa, pokiaľ sa zamestnávateľ so zamestnancom 

nedohodne inak.  

Ale ani tieto opatrenia nezabránia odchodu výskumných pracovníkov z oblasti školstva 

a vedy do súkromného sektora, ktorý ponúka za tú istú prácu lepšie finančné ohodnotenie. 

Je to dôsledok dlhodobého podfinancovania vedy a výskumu zo strany štátu, ktorý v 

súčasnej dobe túto oblasť podporuje cca 0,6 HDP ročne s výhľadom do roku 2020 na 1,0 HDP 

ročne. Pri súčasnej ekonomickej situácii však vzniká vážna obava, či v budúcnosti zo strany 

štátu príde k navýšeniu finančných prostriedkov do vedy a výskumu.  

Dôsledkom dnešnej zlej finančnej situácie vo vede a výskume je aj zlá štruktúra financovania 

tejto oblasti. V západnej Európe je z dvoch tretín financovaný výskum a veda so súkromných 

zdrojov a z jednej tretiny zo štátnych fondov. U nás je to naopak. A to je aj jedna z príčin 

nedostatku finančných zdrojov pre vedu a výskum na Slovensku. Veda a výskum musí objaviť 

malých a stredných podnikateľov, ktorí sú motorom ekonomiky a v západoeurópskych 

krajinách sú často aj majiteľmi práv duševného vlastníctva. To vyžaduje marketing vedeckých 

poznatkov a vyhľadávanie partnerov na ich komerčné zhodnotenie. Jednou z foriem je aj 

vytváranie „spin-off“ a „spin-out“ firiem, kde univerzita ako pôvodca vynálezu založí so 

súkromnou firmou spoločný podnik, v ktorom má podiel. Výška podielu, vychádza zo 

stanovenej hodnoty duševného vlastníctva, ktoré do tejto spoločnosti vložila. Takto získané 

finančné zdroje môže použiť na začatie výroby inovatívneho produktu, na marketing 

a vyhľadávania odberateľov. Očakáva sa, že po čase spoločný podnik začne generovať zisk 

a jeho hodnota bude rásť. 

Prepojenie univerzít a výskumných inštitúcií na Slovensku je málo intenzívne a  

nekonzistentné. Väčšina univerzít považuje za svoje poslanie „zabezpečovať pedagogickú 

činnosť“ a „vykonávať výskumnú činnosť“. Táto zjednodušená schéma aktivít v rozvinutých 

krajinách sa rozširuje o „spoluprácu s podnikateľským prostredím“. Univerzitní pracovníci sa 

tejto aktivite bránia, hoci mnohí z nich podnikajú (neoficiálne). Vedenia fakúlt spoluprácu 

realizujú len na deklaratívnej úrovni a jej pridaná hodnota je nízka. Niektoré fakulty, 

výskumné tímy, respektíve jedinci však pochopili výhody spolupráce s podnikateľskou sférou 

a realizujú to, čo nazývame „transfer know how /transfer technológií.“ 
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4. Centrá transferu technológií  

4.1. Centrá transferu technológií v SR 

V nasledujúcej kapitole popíšeme existujúce inštitúcie, iniciatívy, aktivity, ktoré sa dajú 

zahrnúť pod pojem „centrá transferu technológií“. Na úvod treba zdôrazniť, že tieto aktivity 

sú výsledkom aktivít zdola nahor, nie sú teda prvkami systému, ale výsledkom individuálnych 

snáh na úrovni inštitúcií, generujúcich technológie a know-how. Jedinou iniciatívou v tomto 

smere zo strany štátu bola výzva na podávanie projektov zo štrukturálnych fondov na 

zriadenie centier na podporu transferu technológií, ktorej výsledkom bolo podanie projektov 

a zriadenie centier pri univerzitách a SAV. Ich popis uvádzame ďalej. 

Napriek skutočnosti, že až dosiaľ nebola spracovaná koncepcia zriaďovania centier transferu 

technológií na celonárodnej úrovni, inštitúcie generujúce technológie a know-how sa snažili 

o zriadenie centier, pracovísk, či špecifických služieb na podporu transferu technológií. 

Žiadne z týchto aktivít však doposiaľ nepreukázali potenciál trvalej udržateľnosti, čo je 

spôsobené najmä nedostatočnou, resp. žiadnou podporou z verejných zdrojov.  

 

História vytvárania centier 

Do súčasnej doby boli vyvinuté nasledujúce snahy o vytváranie centier, stredísk, či služieb na 

podporu transferu technológií:. 

• Kancelárie pre styk s priemyslom pri univerzitách  

V roku 2001 boli vytvorené pri 5 univerzitách/fakultách a 2 výskumných ústavoch 

kancelárie pre styk s priemyslom s cieľom komercializácie výstupov aplikovaného 

výskumu, najmä formou podpory transferu technológií. Išlo o nasledujúce inštitúcie: 

o TU Zvolen, Drevárska fakulta, 

o FEI STU Bratislava, 

o STU Bratislava, Strojnícka fakulta, 

o VÚZ – Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, Bratislava 

o Žilinská univerzita v Žiline, 
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o  VUNAR, a.s., Nové Zámky, 

o STU Bratislava, Chemicko-technologická fakulta. 

Uvedené kancelárie aktívne podporovali transfer technológií, vytvorili Asociáciu 

kancelárií pre styk s priemyslom, avšak vzhľadom na nedostatok prostriedkov na 

činnosť postupne do roku 2005 skončili  svoju činnosť.  

 

• Zriadenie marketingového centra pri SAV 

V rámci projektu UNIDO bolo v roku 2000 zriadené Inovačné marketingové centrum 

SAV s cieľom komercializovať výstupy aplikovaného výskumu na ústavoch SAV formou 

podpory spin-offov a podpory transferu technológií. Toto centrum podrobne 

zmapovalo ponuku výstupov jednotlivých ústavov SAV a podporilo niektorých 

výskumníkov v ich snahách o založenie spin-offov. Svoju činnosť ukončilo v roku 2003, 

ale SAV v rôznych formách od toho času skúma a prezentuje ponuku výstupov. 

 

• Európske Centrá na prenos inovácií FEMIRC, IRC, neskôr Enterprise Europe Network,  

koordinovaný BIC Bratislava 

V rámci iniciatívy (European Commission, DG Enterprise) v období 1997 - 2008, 

Európska komisia financovala projekt FEMIRC (Fellow Member to Innovation Realy 

Centres), neskôr IRC (Innovation Relay Centre). Aktivity projektu boli zamerané na 

podporu rozvoja medzinárodnej technologickej spolupráce, najmä v oblasti transferu 

technológií a inovácií. IRC Slovakia bolo národným centrom celoeurópskej siete na 

podporu transferu technológií, ktorá pozostávala z viac než 70 centier v 31 európskych 

krajinách. Projekt neskôr pokračoval v podobe Enterprise Europe Network (EEN) 

v období od roku 2008 – v súčasnosti, zazmluvnený až do roku 2013. Od februára 2008 

poskytuje nová iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network podnikateľom 

komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií 

a výskumu. Sieť združuje takmer 600 organizácií s 5000 skúsenými profesionálmi, ktorí 

poskytujú svoje služby v takmer 50 krajinách. 
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Tento projekt okrem iného podporuje aktivity transferu technológií, ale na 

medzinárodnej úrovni a bez potreby účasti slovenskej vedeckovýskumnej inštitúcie 

v procese. 

 

• Centrá transferu technológií 

Centrá transferu technológií sú poslednou a najaktuálnejšou iniciatívou, ktorá už popri 

záujme zdola zahŕňa aj financovanie z národnej úrovne, zatiaľ prostredníctvom 

projektov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu 

Výskum a vývoj.  

 

Závery z doterajšieho procesu budovania centier 

Z procesu budovania centier sa dajú vyvodiť nasledujúce závery: 

• zo záujmu vedeckovýskumných inštitúcií vyplýva jednoznačná potreba zriaďovania 

centier, 

• aktivity centier bez podpory z národnej úrovne nie sú trvalo udržateľné, 

• proces podpory transferu technológií je finančne náročný, 

• vzhľadom k zahraničným skúsenostiam je predpoklad, že aktivity podpory transferu 

technológií  po čase zvyšujú svoju efektivitu t.j., že je nevyhnutná väčšia účasť národnej 

úrovne v začiatku aktivít centra, resp. celého systému (trend zvyšovania efektivity bol 

badateľný aj na niektorých dlhšie trvajúcich aktivitách v podmienkach SR), 

• aktivity transferu technológií vytvárajú spätnú väzbu, ktorá motivuje inštitúciu 

k smerovaniu výskumu do oblastí, aktivít a projektov, kde je predpoklad 

komercionalizácie. 

 

4.1.1. Existujúce CTT  

Na základe analýzy existujúcich centier, iniciatív, aktivít v rámci univerzít, vysokých škôl a SAV 

sme dospeli k zisteniu, že žiadne zo zriaďovaných centier sa nedá v súčasnosti označiť ako 
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plne funkčné. Z toho dôvodu uvádzame všetky v nasledujúcej kapitole ako budované, 

pripravované, resp. centrá v štádiu zámeru. 

 

4.1.2. Budované a pripravované CTT 

Budované centrá 

Tu uvádzame centrá, ktoré už formálne vznikli, t.j. sú už začlenené v organizačnej štruktúre: 

• Centrum transferu technológií pri SAV, Bratislava 

• TRANSFERTECH pri STU, Bratislava 

• Centrum transferu technológií pri Trnavskej univerzite v Trnave (Ústav práva 

duševného vlastníctva), 

• UCITT pri TU Košice, 

• Centrá transferu technológií pri Žilinskej univerzite, a to pri nasledovných fakultách 

(strojníckej, elektrotechnickej a stavebnej). 

 

Z uvedených budovaných centier je špecifické centrum pri Trnavskej univerzite, ktoré buduje 

služby najmä pre externých záujemcov, vzhľadom na profesnú orientáciu Ústavu práva 

duševného vlastníctva. 

Špecifická je aj situácia v Žiline, kde idú vlastnou cestou, bez financovania z národnej úrovne 

(informovali, že tak robia z obáv pred náročnosťou získania dotácií zložitým 

administratívnym postupom). 

 

Pripravované centrá 

Uvádzané centrá sú v štádiu vzniku, v súčasnosti ešte nezaradené do organizačnej štruktúry: 

• Centrum transferu technológií pri Prešovskej univerzite, 

• Centrum transferu technológií pri Univerzite Komenského v Bratislave. 
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Zároveň treba uviesť, že zámer vytvoriť centrum majú aj iné inštitúcie, ale závisí od 

účinnejšieho systému národnej podpory. 

Každá inštitúcia, aj keď nemá záujem zriadiť vlastné centrum, má záujem využívať služby 

iných centier resp. národného systému. 

 

4.1.3. Dosiahnuté výsledky 

Výsledky doterajších iniciatív 

Vzhľadom k uvedenému stavu budovania siete centier nie je možné získať štatistické 

výsledky doterajších aktivít a iniciatív (aj vzhľadom na skutočnosť, že boli budované „zdola 

nahor“) a neexistoval žiadny systém ich monitorovania. Napriek tomu sa dá uviesť, že tieto 

aktivity priniesli nasledujúce pozitíva a výstupy: 

• povedomie potreby transferu technológií, 

• akvizíciu, školenie a prítomnosť expertízy v oblasti transferu technológií v rámci 

jednotlivých participujúcich inštitúcií, 

• tvorbu zámerov na budovanie centier transferu technológií, 

• tvorbu neformálnych networkov, sietí v rámci SR s kapacitou efektívne rozbehnúť tieto 

aktivity v širšom meradle, 

• existenciu výsledkov monitoringu technológií s perspektívou komercializácie („deal 

flow“), databázy technológií, know-how, ponúk, všetky však vyžadujú okamžitú a 

následne trvalú aktualizáciu. 

 

Výsledky aktivity budovania centier 

Výsledkom sú pripravované pracoviská pri STU, TUKE, SAV, UK, Prešovskej univerzite, ktoré 

sú čiastočne vybavené, s personálom a v štádiu pripravovania stratégie. 

Výsledky aktivít Centra na prenos technológií / Enterprise Europe Network na Slovensku 
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Jediným systémom, ktorý bol do súčasnosti cieľovo orientovaný na transfer technológií je 

IRC resp. EEN. V období rokov 2001-2010 sa slovenskému centru IRC/EEN podarilo podporiť 

104 medzinárodných transferov technológií.  

Je nevyhnutné uviesť, že nejde len o transfery z výskumu do praxe, ale aj transfery medzi 

komerčnými inštitúciami. Na druhej strane ide o medzinárodné transfery, čo celý proces robí 

náročnejším. 

 

4.2. Proces budovania centier transferu technológií v prostredí SR 

Proces budovania centier transferu technológií nie je riadený z národnej úrovne, preto je 

ťažké ho z tejto úrovne charakterizovať. Napriek tomu sa dá rozdeliť do nasledujúcich etáp: 

a) Etapa vytvárania povedomia o transfere technológií (orientačne: roky 1998-2001) 

V tejto etape inštitúcie s potenciálom technológií a know-how pre transfer si 

uvedomovali potrebu podporiť aktivity na podporu procesu komercializácie. Narážali 

pri tom na protinázor, ktorý preferoval základný výskum, bez ohľadu na potreby 

komerčnej sféry. Napriek tomu si vytvárali zdroj know-how, získavali skúsenosti 

s problematikou v zahraničí a definovali prvé zámery. 

b) Etapa tvorby prvých pracovísk, centier na podporu transferu technológií (2001-

2003) 

V tejto etape boli vytvorené kancelárie pre styk s priemyslom pri niektorých 

univerzitách a ústavoch (viď kapitola 3.1) a IMC (Inovačné marketingové centrum 

SAV). Napriek čiastkovým úspechom väčšina z nich narážala na neschopnosť trvalej 

udržateľnosti aktivít bez národnej podpory a zanikala. Posledné zanikli 

s nastupujúcou ekonomickou krízou. 

c) Etapa tvorby centier transferu technológií na základe národného financovania 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum 

a vývoj 

V tejto etape stále existujúca potreba podpory transferu technológií nachádzala 

zdroje financovania na národnej úrovni a vznikajú nové centrá. Sú technicky dobre 
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vybavené a majú k dispozícii pomerne rozsiahle zdroje know-how k budovaniu 

činnosti zo zahraničia. Nemajú však celonárodnú a legislatívnu podporu. 

d) Etapa národnej podpory a budovania národného systému podpory transferu 

technológií 

Táto etapa prebieha v súčasnosti a je predmetom projektu NITT SK, ktorého súčasťou 

je aj spracovanie tejto štúdie. Národný systém by mal vytvoriť predpoklady pre trvalú 

udržateľnosť systému, spôsob monitoringu výsledkov, organizačné predpoklady pre 

spoluprácu, systém vhodnej regionálnej a sektorovej distribúcie služieb. 

e) Etapa prevzatia funkcie ochrany duševného vlastníctva v rámci inštitúcií vedy 

a výskumu a zodpovednosti za jeho marketing a predaj s cieľom finančného 

prospechu inštitúcie 

Je otázne, či sa vývoj centier bude uberať týmto smerom. Je to dané na jednej strane 

kapacitou jednotlivých inštitúcií , ktorú majú na tvorbu riešení pre komerčnú sféru a 

na druhej strane legislatívou, ktorá musí vyriešiť otázku duševného vlastníctva, jeho 

predaja a prerozdelenia zisku z jeho predaja, a to aj vo vzťahu k charakteru inštitúcie 

(príspevkovej, či rozpočtovej). 

 

Proces budovania jednotlivého centra transferu technológií 

Proces budovania jednotlivého centra má podobné črty ako založenie podniku. Vzhľadom na 

potrebu vysokokvalifikovaných a motivovaných pracovníkov v centre je nevyhnutné budovať 

ho na podobných princípoch ako podnikateľský plán.  

Z tejto skutočnosti vyplývajú aj fázy procesu jeho budovania: 

1. definovanie zámeru 

2. definovanie produktu (služieb) 

3. marketingový prieskum 

4. vytvorenie stratégie 

5. zostavenie dlhodobého plánu aktivít (vrátane finančného plánu) 

6. príprava akčného plánu založenia 
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7. nábehová fáza činnosti 

8. plná prevádzka centra 

 

4.3. Legislatívne východiská 

V súčasnosti neexistuje špecifická právna úprava, ktorou sa riadi transfer technológií. 

Rovnako nie sú dané zákonom podmienky existencie centier pre transfer technológií pri 

jednotlivých inštitúciách. V súčasnosti sú všetky existujúce centrá budované ako organizačná 

zložka inštitúcie. Toto východisko je dané aj kontraktom z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj. 

Tvorba centier podlieha vnútorným predpisom jednotlivých zriaďovateľov, a keďže ide najmä 

o univerzity, centrá majú zväčša charakter samostatného pracoviska s celoškolskou 

pôsobnosťou, riadeného organizačným poriadkom schváleným Akademickým senátom danej 

univerzity. 

Hospodárenie centier sa riadi princípom viaczdrojového financovania a oprávnením za 

určitých okolností poskytovať služby za odplatu. 

  

Zámery do budúcnosti  

V rámci existujúcich centier sú zámery do budúcnosti nejasné v dôsledku očakávania 

vytvorenia národnej legislatívy, resp. systému. Mnohé univerzity vidia perspektívu takéhoto 

pracoviska v jeho začlenení k aktivite komplementárneho charakteru akými sú vedecký park, 

technologické centrum, inkubátor a podobne. 

 

4.4. Interný marketing CTT 

Procesy interného marketingu centier boli rozbehnuté ako jedny z prvých aktivít vzhľadom 

na ich dôležitosť v nábehovej fáze. Napriek tomu ešte nie je možné štatisticky vyhodnotiť ich 

úspešnosť a efektivitu vo vzťahu k budúcej existencii centra. 
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Východiská pre zostavenie marketingového plánu centra 

Pre zostavenie marketingového plánu centier sú rozhodujúce nasledujúce skutočnosti: 

Centrá sú organizačnou zložkou zriaďovateľskej inštitúcie, čo má za následok tieto 

skutočnosti, podstatné z pohľadu zostavovania marketingového plánu: 

• marketingový plán bude subordinovaný marketingovému plánu inštitúcie 

• marketingový plán popri spokojnosti klientov zohľadňuje aj očakávania inštitúcie ako 

zriaďovateľa 

• marketingový plán sa popri akvizícii klientov zameriava aj na akvizíciu zdrojov, keďže nie 

všetky služby budú platené klientami 

• marketingový plán sa popri externom marketingu zameriava aj na internú akvizíciu 

(oslovuje aj organizačné zložky inštitúcie, a to z dôvodu trvalej udržateľnosti aktivít 

v nadväznosti na očakávané inštitucionálne financovanie) 

 

Ciele marketingu centra 

Cieľom marketingu centra pre podporu transferu technológií je efektívne oslovenie 

identifikovaných skupín klientov a dosiahnutie počtu klientov, ktoré zodpovedá očakávaniu 

zriaďovateľov, kapacitám centra a vynaloženým zdrojom. Popri používateľoch služieb sú 

cieľmi marketingu aj poskytovatelia zdrojov pre financovanie služieb (verejné zdroje, 

projektové zdroje, sponzori), perspektívne partnerské inštitúcie, ktoré spoločne s centrom 

budú vytvárať synergiu s cieľom podpory klientov. Špecifickou cieľovou skupinou marketingu 

je inštitúcia samotná, keďže prezentácia aktivít dovnútra je identifikovaná ako veľmi dôležitá.  

 

Nadväznosť na komplementárne aktivity 

Ďalšou skutočnosťou, ktorá má vplyv na dôležitosť interného marketingu, je potreba 

zosúladiť komunikačné procesy s ostatnými komplementárnymi aktivitami inštitúcie ako sú 

vedecký park, technologické centrum, inkubátor, centrum excelencie, kompetenčné centrum 

a pod. 
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4.5. Právne poradenstvo poskytované centrami transferu 

technológií 

Ako sme uviedli, žiadne centrum ešte nie je plne funkčné a v rámci žiadneho sme 

neidentifikovali službu právneho poradenstva. Vo väčšine inštitúcií však majú k dispozícii 

službu patentových poradcov, či už interných, alebo externých, ktorých aktivity veľmi úzko 

súvisia s aktivitami transferu technológií a je záujem tieto činnosti začleniť v budúcnosti do 

aktivít centra. Služba právneho poradenstva bude determinovaná tým, ako sa bude uberať 

vývoj centier, či centra v Etape e) budovania, ako je definovaná v kapitole 3.2. 

V každom prípade služba právneho poradenstva pri ochrane duševného vlastníctva bude 

jednou z ťažiskových služieb a to je definované aj v strategických zámeroch budovaných, či 

vznikajúcich centier. 

 

4.6. Prínosy transferu technológií 

Prínosy transferu technológií sú veľmi rozsiahle. Podpora transferu technológií má pozitívny 

dopad na zamestnancov, na danú inštitúciu, daný región, krajinu, stav technického 

a technologického rozvoja, životné prostredie a ďalšie. 

 

Prínosy pre zamestnancov 

• uskutočnený transfer technológií v prípade ošetreného duševného vlastníctva má 

ekonomický prínos pre vlastníkov v zmysle podmienok prevodu používateľských práv, 

• keďže aplikovaný výskum nie je vykonávaný izolovane, ale v partnerstvách, cesta 

k transferu technológií prináša odborný a osobnostný rast zamestnancov, 

• cesta k vývoju technológie prináša nové poznatky, ktoré majú vplyv na odborný rast 

zamestnancov, 

• uskutočnený transfer technológií, alebo účasť na ňom, zvyšuje autorov rešpekt 

v pedagogickom procese, 
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• prácou na technológiách sa vytvára osobný networking, ktorý smeruje 

k profesionálnemu kreditu a rastu, 

• zamestnanec zúčastňujúci sa na procese transferu technológií sa identifikuje s 

inštitúciou, zvyšuje jej kredit, a tým sa zvyšuje aj jeho osobná profesionálna motivácia. 

 

Prínosy pre inštitúciu 

• ekonomické prínosy z predaja technológií, 

• zvyšovanie regionálneho, národného a medzinárodného kreditu inštitúcie, 

• networking a tvorba partnerstiev multiplikujú kapacity inštitúcie, 

• kredit v oblasti výskumu a vzdelávania, ktorý zvyšuje záujem študentov, či výskumníkov 

o prácu v inštitúcii, 

• rast odbornosti a profesionality zamestnancov, 

• rast motivácie zamestnancov a ich identifikácia s cieľmi inštitúcie, 

• znižovanie odlivu mozgov, motivácia k zotrvaniu v inštitúcii, 

• intenzifikácia spolupráce inštitúcie s priemyslom, 

• nové poznatky využiteľné v pedagogickej praxi, či výskume, 

• rast marketingových kapacít inštitúcie v procese ponuky technológií, či činností 

podporujúcich transfer technológií, 

• spätná väzba od priemyslu k výskumným aktivitám inštitúcie, 

• vyššia úspešnosť pri čerpaní prostriedkov z programov EÚ. 

 

Regionálne a národné prínosy 

• zvyšovanie atraktivity krajinyalebo regiónu pre investície, 

• zvyšovanie atraktivity krajiny alebo regiónu pre prílev odborníkov, či zotrvanie 

kvalitných odborníkov, 
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• pozitívny vplyv na priemysel, výrobné kapacity, technologickú, či produktovú inováciu 

v regióne, 

• ekonomické prínosy v podobe daní, ekonomického rozvoja a rozvoja podnikateľských 

aktivít, 

• zachovanie jestvujúcich pracovných miest a tvorba nových pracovných miest, 

• zlepšovanie stavu životného prostredia, znižovanie energetickej náročnosti výroby 

zavádzaním nových technológií, 

• zvyšovanie kreditu krajiny v rámci EÚ a s tým spojené možnosti zapájať sa do 

nadnárodných projektov, či čerpať prostriedky z programov EÚ. 

 

Nadnárodné prínosy 

• medzinárodný networking s cieľom technologickej spolupráce, 

• rozvoj technológií s pozitívnym dopadom na obyvateľstvo, kvalitu života, životné 

prostredie, energetickú náročnosť, 

• nové poznatky, 

• vplyv na technický a technologický rozvoj, 

• zvyšovanie konkurencieschopnosti krajiny a EÚ. 
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5. Financovanie centier transferu technológií v SR a finančné toky  

Uskutočniteľný finančný plán centra transferu technológií je podmienkou jeho trvalo 

udržateľného rozvoja. Centrum, ako také, je závislé na profesionalite, odbornosti, 

skúsenostiach a osobnom networkingu personálu. Len ekonomicky stabilizované centrum 

vytvára dostatočné motivačné predpoklady pre vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí sú 

podmienkou efektívnej podpory transferu technológií. Stabilizovaná ekonomika strediska 

vytvára zároveň predpoklady pre jeho úspešné zapájanie sa do medzinárodných projektov 

s obsahovým a finančným prínosom pre centrum. Jasne definované financovanie 

a transparentné finančné toky sú podmienkou pre úspešné fungovanie v rámci danej 

inštitúcie bez konfliktných situácií, ktoré by ohrozovali jeho existenciu, resp. vytvárali 

priestor pre spochybňovanie efektivity jeho fungovania.  

Je nevyhnutné poznamenať, že v súčasnosti centrá takýmito plánmi, tzn. plánmi. 

uskutočniteľnými s vysokou garanciou, disponujú len v krátkodobom časovom horizonte. 

Všetky očakávajú intervenciu na národnej úrovni a využitie možností financovania zo 

štrukturálnych fondov. 

Pozitívom, vo väčšine prípadov, je odhodlanie zriaďovateľa udržať v budúcnosti aktivity 

centier aspoň v minimálnom rozsahu. Napriek tomu účasť financovania na národnej úrovni je 

podmienkou rozvoja a efektívnej činnosti bez rizika zmeny obsahu, náplne, resp. rôznych 

núdzových scenárov existencie. 

 

5.1. Možnosť získavania finančných prostriedkov 

Ako sme spomenuli v úvode tejto kapitoly, centrá stále potrebujú vhodné finančné stimuly 

pre svoju aktivitu. Znamená to, že v tejto kapitole definujeme budúcu situáciu, 

a nevychádzame zo súčasného stavu, ktorý z hľadiska financovania z prostriedkov štátneho 

verejného rozpočtu (reprezentovaného štrukturálnymi fondami) dáva len krátkodobú 

perspektívu existencie. Na druhej strane však poskytuje centrám prostriedky pre vybavenie 

a rozbeh aktivít. 
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Z hľadiska financovania centra budeme definovať dve etapy, a to: 

1. Fáza budovania centra 

2. Trvalá prevádzka centra 

 

1. Vo fáze budovania centra predpokladáme najmä použitie nasledujúcich zdrojov : 

• Prostriedky zo štátneho rozpočtu, z verejných zdrojov (v podobe grantu zo 

štrukturálnych fondov z programu Výskum a vývoj). 

• Prostriedky zriaďovateľa (v podobe financovania položiek, ktoré nie sú súčasťou 

grantu, časti personálnych nákladov a in-kind kontribúcie vo forme poskytnutia 

priestorov a podobne). 

• V prípade vhodnosti a kompatibility sa dá uvažovať aj o projektových zdrojoch, najmä 

tých, ktoré by priniesli centru know-how, networking a kontakty. 

 

Uvedená fáza už v súčasnosti prebieha. Z národného pohľadu je sieť budovaných centier síce 

minimálna, ale dostatočná, čo sa týka územného a sektorového pokrytia. To znamená, že 

zdanlivo je financovanie budovania zabezpečené. 

„Zdanlivo“ z nasledujúcich dôvodov: 

Centrá sú vybudované v minimálnom rozsahu, najmä z pohľadu personálneho zabezpečenia 

a kvalifikácie personálu, čo je podstatnou podmienkou pre efektívne fungovanie centier. 

Znamená to, že centrá budú musieť využívať projektové a prevádzkové zdroje na 

dobudovanie kapacít podľa potreby a funkcie centra, čo bude vyvíjať tlak na prevádzkové 

zdroje, ktorých zabezpečenie v súčasnosti nie je isté. V prípade využitia projektových zdrojov 

vzniká riziko projektového tlaku na zmenu zamerania strediska, využitia personálu na iné 

(projektové) aktivity akými sú plánované služby a podobne. 

Ďalšou otvorenou otázkou je vznik prípadných ďalších centier. Z národného pohľadu je 

nevyhnutné stanoviť kritériá pre účasť na financovaní podľa potreby služieb. 
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2. Vo fáze prevádzky centra predpokladáme využitie nasledujúcich zdrojov: 

• prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa, 

• prostriedky zo štátneho rozpočtu, 

• prostriedky súkromnej sféry, 

• zahraničné zdroje. 

 

V ďalšom texte uvádzame podrobnú analýzu jednotlivých zdrojov.  

 

5.1.1. Prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa 

Prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa sú primárnym zdrojom financovania. To znamená, že 

v prípade nedostatku ostatných zdrojov musí zriaďovateľ pokryť ich deficit. 

Prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa by mali pokrývať minimálne prevádzkové potreby centra, 

ktoré pozostávajú zo základných mzdových prostriedkov centra, prevádzkových nákladov 

a réžie. V prípade dlhodobého programu, financovaného zo štátneho rozpočtu, je 

samozrejme možné nahradiť časť financovania zriaďovateľa týmto zdrojom. 

Špecifickou možnosťou je začleniť centrum do systému ochrany duševného vlastníctva 

inštitúcie tak , aby sa stalo jeho nositeľom a získavalo prostriedky formou provízie z jeho 

predaja. Tento prístup je však investične veľmi náročný, keďže, nákladom centra by sa stali aj 

prostriedky na patentovanie a udržiavacie poplatky. Predpokladom tohto variantu 

financovania časti aktivít centra je: 

• legislatívne doriešenie distribúcie duševného vlastníctva medzi autora, inštitúciu a štát 

(v prípade rozpočtových, či príspevkových inštitúcií), 

• zhodnotenie potenciálu inštitúcie a jeho zamestnancov, 

• získanie investičných prostriedkov na inicializáciu patentov (napr. z úverových alebo 

iných zdrojov). 
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Napriek pozitívnym skúsenostiam zo zahraničia sa táto cesta zdá byť v našich podmienkach 

reálna len pri vytvorení zdrojov na ochranu duševného vlastníctva na národnej úrovni. 

(Návrhy budú predmetom kapitoly 6). 

 

5.1.2. Prostriedky zo štátneho rozpočtu 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu by mali byť pri rozvoji nových služieb súčasťou 

prevádzkových a investičných nákladov. 

Popri zabezpečení trvalej udržateľnosti by tým štát mal sledovať aj implementáciu 

celonárodných, resp. regionálnych potrieb do systému, najmä čo sa týka: 

• kompletnosti služieb z celonárodného hľadiska, 

• regionálnej distribúcie služieb, 

• sektorovej distribúcie služieb, 

• potreby spätnej väzby od centier a monitoringu dopadov systému. 

 

Prostriedky by mali pochádzať zo štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu. Túto 

skutočnosť je potrebné zohľadniť pri plánovaní, resp. precizovaní vo forme výziev na 

podávanie projektov.  

 

Z pohľadu financovania zo štrukturálnych fondov je nevyhnutné zohľadniť špecifické potreby 

centier tak, aby administratívna náročnosť a štruktúra rozpočtu umožnila tieto prostriedky 

efektívne čerpať. 

V prípade financovania prevádzky centier zo štátneho rozpočtu je nevyhnutné naplánovať 

potrebné prostriedky vo výdavkovej časti rozpočtu v kapitole MŠVVŠ SR. Tieto prostriedky by 

mali najmä v prvých rokoch pôsobenia centier transferu technológií tvoriť podstatnú časť ich 

príjmov.  
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Výhody prostriedkov zo štátneho rozpočtu sú nasledujúce: 

• prostriedky zo štátneho rozpočtu majú inštitucionálny charakter, to znamená, že 

zabezpečujú stabilitu personálneho zabezpečenia/obsadenia centra, čo je pre centrum 

podstatné, 

• vo väčšine prípadov ich možno vykázať ako spolufinancovanie k iným zdrojom, najmä 

k projektom financovaným z EÚ, 

• po nábehu financovania zo štátneho rozpočtu sa nemenia pravidlá používania týchto 

prostriedkov, čo znižuje administratívnu náročnosť. 

 

Nevýhody sú nasledujúce: 

• slabá disponibilita prostriedkov, 

• tlak na nízke jednotkové sadzby, 

• administratívne prekážky pri čerpaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, 

• vysoké nároky na monitoring výsledkov a dopadov, 

• rozdeľovanie prostriedkov podliehajúce politickým vplyvom. 

 

 No i tak sa dá tvrdiť, že napriek všetkým uvedeným nevýhodám sú prostriedky zo štátneho 

rozpočtu nevyhnutnou súčasťou financovania centra a vytvárajú prostredie pre jeho stabilitu 

a rozvoj. 

 

5.1.3. Prostriedky súkromnej sféry 

Prostriedky súkromnej sféry sú vhodným doplnkom financovania. Vytvárajú priestor pre 

dodatočnú motiváciu pracovníkov a sú dôkazom pridanej hodnoty služieb centra.  

Pozostávajú z: 

• platieb za služby centra, 
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• platieb za nakúpené technológie (ak sa centrum bude zúčastňovať ich predaja, 

predpokladáme tok časti provízie do finančných zdrojov centra), 

• príjmov z koordinácie projektov pre súkromné podniky, 

• príjmov zo sprostredkovateľských aktivít pre súkromné podniky, najmä  zo 

sprostredkovania konzultácií pre vedeckých pracovníkov. 

 

5.1.4. Zahraničné zdroje 

Zahraničné zdroje majú najmä projektový charakter (v tejto časti nehovoríme o súkromných 

zahraničných zdrojoch, tie sú predmetom kapitoly 5.1.3). Tento fakt prináša niektoré výhody 

a niektoré nevýhody. 

 

Výhody sú nasledujúce: 

• projektové zdroje vytvárajú vhodný komplementárny zdroj financovania pre centrum, 

• popri finančných zdrojoch často prinášajú zdroj know-how, či už priamo z doterajších 

výsledkov daného programu, alebo od partnerov v projekte, 

• projekty otvárajú dvere do neformálnych medzinárodných sietí, ktoré, popri možnosti 

vstupu do ďalších projektov, otvárajú možnosti komunikácie s perspektívnymi 

komerčnými odberateľmi a klientmi, 

• projekty motivujú zamestnancov možnosťami centra k cestovaniu, výmene skúseností, 

vytvoreniu osobných sietí i k rozšíreniu kvalifikácie, 

• výsledkom projektu môže byť aj nová inovatívna služba/produkt, ktorá vhodne doplní 

ponuku centra,  

• v rámci projektu je niekedy možné vykonať investície do vybavenia, ktoré šetria 

prostriedky zriaďovateľa. 
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Nevýhody projektového financovania sú nasledujúce: 

• náklady na prípravu projektu sú vysoké a nie je možné ich zahrnúť do nákladov 

projektu, 

• úspešnosť, najmä pri nedostatku skúseností, je nízka, 

• projekt treba formulovať na základe znenia výzvy, čo len málokedy umožňuje do 

akceptovateľnej miery do projektu premietnuť zámery centra, 

• veľká časť projektových zdrojov vyžaduje spolufinancovanie (až do 50-60 %), 

• veľká časť projektových zdrojov vyžaduje predfinancovanie projektových nákladov na 

dobu 1-2 roky, 

• v prípade zálohy môže byť vyžadovaná záruka finančnej inštitúcie, ktorej podmienky 

získania sú náročné, navyše náklady sú vysoké, 

• projekty sú administratívne náročné, 

• vznikajú situácie, keď nie sú uznané projektové náklady (často bez konkrétnych 

zmluvných dôvodov). 

 

Napriek všetkým uvedeným skutočnostiam je projektové financovanie vhodným doplnkovým 

zdrojom financovania centra a súčasne zdrojom know-how. K výberu projektov, v ktorých sa 

centrum zúčastní, treba pristupovať selektívne a vytvárať si know-how v oblasti projektovej 

prípravy, disponibilných projektových zdrojov a projektového manažmentu. 

 

Podrobný popis zahraničných (európskych) programov a zdrojov na financovanie aktivít 

v oblasti TT prinášame v časti 1.4.2. Prehľad európskych programov na podporu procesov 

transferu technológií. 
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6. Koncepčné východiská pre Národný systém podpory transferu 

technológií v SR  

6.1. Typy inštitúcií a ich postavenie v oblasti vedy a výskumu (VaV) 

V tejto časti uvádzame inštitúcie, o ktorých predpokladáme, že budú aktívne či pasívne 

participovať na Národnom systéme podpory transferu technológií, resp. majú pre túto 

participáciu kapacity. 

Podrobný popis histórie najdôležitejších  vedeckovýskumných inštitúcií a SAV možno nájsť 

v kapitole 1.2. Popis súčasného stavu  vedeckovýskumnej základne vybraných 

najdôležitejších inštitúcií na Slovensku možno nájsť v kapitole 1.3.  

 

6.1.1. Akademické inštitúcie  

Vysoké školy na Slovensku možno deliť na verejné, štátne a súkromné. Najviac vysokých škôl 

na Slovensku môžeme zaradiť medzi verejné vysoké školy. Medzi štátne vysoké školy  patria 

vysoké školy vojenské, policajné a zdravotnícke. Súkromná vysoká škola je vysokou školou 

v súkromnom vlastníctve a nie je financovaná z verejných zdrojov.  

Zoznam akademických inštitúcií na Slovensku (verejných a štátnych vysokých škôl a SAV), ich 

zaradenie podľa zriaďovacej listiny, status podľa zriaďovateľa (t. j. už spomínané delenie na 

verejné, štátne a súkromné školy) a ich zdroje financovania transferu technológií je možné 

nájsť v tabuľke uvedenej nižšie. Súkromné vysoké školy na Slovensku (z dôvodu 

sprehľadnenia údajov) sú  tiež, ale separátne, uvedené v samostatnej tabuľke v tejto 

podkapitole.  
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Tabuľka: Zoznam akademických inštitúcií v SR (verejné a štátne vysoké školy, SAV) 

 Názov vysokej 
školy 

Zaradenie 
podľa 
zriaďovacej 
listiny 

Status podľa 
zriaďovateľa 

Zdroje financovania TT 

1.  Slovenská 
akadémia vied 

rozpočtová 
organizácia 

samosprávna 
vedecká inštitúcia 
SR

148
 zložená 

z vládnych 
a verejných 
ústavov 

Aktivity sú financované z projektu „Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného 
vlastníctva Slovenskej akadémie vied“, ITMS kód: 26240220006 cez OP Výskum a vývoj, 
opatrenie 4.2.

149
 

2.  Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 

príspevková 
organizácia 

verejná inštitúcia Projekt budovania TT na UK (CTT UK) je spolufinancovaný z prostriedkov EU (OP VaV). Systém TT 
nie je zatiaľ vytvorený a fungujúci.

150
 

3.  Slovenská 
technická 
univerzita 

príspevková 
organizácia 

verejná inštitúcia TT na STU je financovaný z 95% z projektu zo štrukturálnych fondov EU – Operačný program 
Výskum a vývoj a 5% je spoluúčasť univerzity (štandardný vzorec financovania projektov).

151
 

4.  Technická 
univerzita v 
Košiciach 

iná 
organizácia 

verejná inštitúcia Zdroje financovania TT sú: 

    - verejné - pokiaľ v príslušnej aktivite  resp. projekte je zahrnutý takýto cieľ alebo dopad (sem 
patria napr. všetky programy podporujúce výskum a vývoj v MSP - na úrovni EÚ aj na národnej 
úrovni), 

    - komerčné, ktoré sú väčšinou spojené so zmluvnými projektmi (na základe zmluvy s danou 
firmou  podľa "Obchodného" zákona) , ktoré realizuje akademická inštitúcia v rámci svojej 
"podnikateľskej" činnosti, alebo v rámci  nejakého špecifického stimulačného programu pre TT (v 
tomto prípade ide väčšinou o kombinované zdroje t. j. verejné a komerčné). Na TUKE sa takmer 

                                                      
148

 http://www.sav.sk/uploads/d0055206750/Co%20mate%20pravo%20vediet%20-%20nove.doc 
149

 Informácia od p. Ing. Kataríny Müllerovej (Slovenská akadémia vied, Technologický inštitút SAV - kontaktná osoba pre SAV a súkromný sektor) 
150

 Informácia od p. Mgr. Helgy Jančovičovej, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, vedúca oddelenia rozvoja) 
151

 Informácia od p. Ing. Heleny Ďurovčíkovej (Slovenská technická univerzita v Bratislave, vedúca Strediska transferu technológií STU Transfertech) 
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vôbec nevyužívajú na úrovni akademického výskumu "investičné stimuly" - seed kapital a pod. 
Napríklad pre podporu "Start-Up" resp. "Spin-Off" iniciatívy.

152
 

5.  Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v 
Košiciach 

príspevková verejná inštitúcia Univerzita neeviduje aktivity, ktoré by zodpovedali transferu technológii a teda takéto aktivity 
nie sú financované.

153
 

6.  Žilinská univerzita 
v Žiline 

príspevková 
organizácia 

verejná inštitúcia Transfer technológií je na univerzite hradený z viacerých zdrojov, podľa typu projektu. Za 
najdôležitejší zdroj pokladá prorektor pre vedu a výskum prof. Čelko agentúru APVV, v rámci 
ktorej vznikli projekty a následne Centrá aplikovaného výskumu vo výzve SUSPP (spolupráca 
univerzít s podnikateľským prostredím). Univerzita má 3 takéto projekty(najviac v rámci SR).

154
 

7.  Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

príspevková 
organizácia 

verejná inštitúcia Transfer technológií nemajú, vzhľadom na zameranie univerzity, ani na báze základného 
a aplikovaného výskumu – výstupom sú individuálne kontakty, ktoré grantové agentúry 
nepožadujú. Grantové agentúry požadujú ako výstup publikácie.

155
 

8.  Technická 
univerzita vo 
Zvolene 

iná (verejná 
vysoká 
škola) 

verejná inštitúcia V rámci vedy a výskumu využíva predovšetkým špecializované granty zo súťažných grantových 
schém VEGA a KEGA, projekty iniciované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APPV) a 
projekty  podporené zo štrukturálnych fondov, ako aj iných zdrojov (priame financovanie 
výskumu cez zadanie zákazky firmami).

156
 

9.  Univerzita 
veterinárskeho 
lekárstva v 
Košiciach 

iná (verejná 
vysoká 
škola) 

verejná inštitúcia Univerzita využíva financovanie prostredníctvom spoločných projektov s komerčnou sférou – 
prostredníctvom Výziev Agentúry MŠ VV a Š SR pre ŠF EÚ vyhlásených v rámci Schém štátnej 
pomoci.

157
 

10.  Trnavská 
univerzita v Trnave 

rozpočtová verejná inštitúcia –- 

11.  Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda v 
Trnave 

príspevková verejná inštitúcia Na univerzite, konkrétne na Fakulte masmediálnej komunikácie, sa rieši projekt, ktorý sa zaoberá 
problematikou transferu technológii: „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu 
inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne“ (Poskytovateľ: Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce 

                                                      
152

 Informácia od p. doc. RNDr. Antona Lavrína, CSc. (Technická univerzita v Košiciach, Oddelenie projektového manažmentu) 
153

 Informácia od p. prof. RNDr. Juraja Černáka, CSc. (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, prorektor pre vedu a výskum) 
154

 Informácia od prof. Ing. Jána Čelka, CSc. (Žilinská univerzita, prorektor pre vedu a výskum) 
155

 Informácia od p. prof. Ing. Brestiča, CSc. (Slovenská poľnohospodárska univerzita, prorektor pre vedu a výskum) 
156

 Informácia od doc. RNDr. Anny Danihelovej, CSc. (Technická univerzita vo Zvolene, prorektorka pre vedu a výskum) 
157

 Informácia od Ing. Tatiany Takáčovej (Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, Oddelenie projektovej spolupráce) 
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Slovenská republika; Česká republika 2007 - 2013). Hlavným cieľom projektu je inštitucionálne 
posilnenie inovačného potenciálu prihraničného regiónu formou výmeny skúseností a know-
how, podporou kooperačných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi, poskytovaním 
odborných informácií o inovatívnych a zelených technológiách.

158
 

12.  Trenčianska 
univerzita 
Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne 

rozpočtová verejná inštitúcia Univerzita neuskutočňuje žiaden transfer technológií. 
159

 

13.  Univerzita 
Konštantína 
Filozofa v Nitre 

rozpočtová verejná inštitúcia –- 

14.  Univerzita Mateja 
Bela v Banskej 
Bystrici 

rozpočtová verejná inštitúcia Univerzita využíva zdroje VEGA, KEGA (poskytovateľ  APVV – Agentúra na podporu výskumu 
a vývoja). Univerzita taktiež využíva štrukturálne fondy (poskytovateľ: Agentúra ministerstva 
školstva pre štrukturálne fondy).  

15.  Ekonomická 
univerzita v 
Bratislave 

rozpočtová verejná inštitúcia Univerzita využíva zdroje VEGA.  

16.  Prešovská 
univerzita v 
Prešove 

príspevková verejná inštitúcia Univerzita zatiaľ nevyužíva žiadne formy transferu technológií. Centrum (aj) pre podporu 
transferu technológií je v štádiu vzniku.  

17.  Univerzita J. 
Selyeho v Komárne 

rozpočtová verejná inštitúcia –- 

18.  Vysoká škola 
múzických umení v 
Bratislave 

príspevková verejná inštitúcia –- 

19.  Vysoká škola 
výtvarných umení 
v Bratislave 

príspevková verejná inštitúcia –- 

                                                      
158

 Informácia od p. RNDr. Martina Pipíšku, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prodekan FPV pre vedu a výskum) 
159

 Informácia od p. Mgr. Daniely Vávrovej (Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie vedy, výskumu a medzinárodných vzťahov) 
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20.  Akadémia 
ozbrojených síl 
generála Milana 
Rastislava 
Štefánika v 
Liptovskom 
Mikuláši 

rozpočtová 
organizácia 

štátna vysoká 
škola 

–- 

21.  Akadémia 
Policajného zboru 
v Bratislave 

rozpočtová 
inštitúcia 

štátna vysoká 
škola 

–- 

22.  Slovenská 
zdravotnícka 
univerzita v 
Bratislave 

príspevková 
organizácia 

štátna vysoká 
škola 

–- 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa výsledkov dotazníka a informácií uvedených na www stránkach organizácií  

 

Tabuľka nižšie uvádza zoznam súkromných vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Keďže nebolo zistené, že v menovaných 

inštitúciách zohráva transfer technológií významnú úlohu, uvádzame ich v separátnej tabuľke.  
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Tabuľka: Zoznam akademických inštitúcií v SR (súkromné VŠ) 

 Názov vysokej školy 

1. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 

2. Paneurópska vysoká škola  

3. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 

4. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 

5. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

6. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 

7. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 

8. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 

9. Vysoká škola v Sládkovičove 

10. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

11. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica 

 

6.1.2. Neakademické inštitúcie 

Dôležitú úlohu v oblasti vedy a výskumu, transferu technológií a ochrany duševného 

vlastníctva zohrávajú aj neakademické inštitúcie. Na Slovensku pôsobia nasledujúce 

neakademické inštitúcie a siete zaoberajúce sa uvedenými oblasťami: Úrad priemyselného 

vlastníctva SR, SARIO, sieť Enterprise Europe Network, sieť BIC-ov a RPIC-ov, či think tanky: 

Nadácia F.A. Hayeka Bratislava, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Inštitút pre 

dobre spravovanú spoločnosť, Inštitút pre verejné otázky (IVO), Konzervatívny inštitút M.R. 

Štefánika, M.E.S.A 10 - Centre for Economic Analyses, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku 

(SFPA) a mnohé ďalšie. Existujúce think tanky na Slovensku sa zaoberajú vo veľkej miere 

ekonomickými a sociálnymi otázkami. Názory na think tanky a opodstatnenosť ich existencie 

sa na Slovensku rôznia. Netransparentné financovanie niektorých z nich kazí ich obraz 

a dôveryhodnosť.  

Tabuľka nižšie uvádza kategorizáciu neakademických inštitúcií a predmet ich činnosti 

v skratke. Najdôležitejšiu úlohu v oblasti transferu technológií z vyššie menovaných inštitúcií 

http://greenpages.spectator.sme.sk/sk/r/f-a-hayek-foundation-bratislava.html
http://greenpages.spectator.sme.sk/sk/r/institute-for-economic-and-social-reform-ineko.html
http://greenpages.spectator.sme.sk/sk/r/institut-pre-dobre-spravovanu-spolocnost.html
http://greenpages.spectator.sme.sk/sk/r/institut-pre-dobre-spravovanu-spolocnost.html
http://greenpages.spectator.sme.sk/sk/r/institut-pre-verejne-otazky-ivo.html
http://greenpages.spectator.sme.sk/sk/r/konzervativny-institut-mrstefanika.html
http://greenpages.spectator.sme.sk/sk/r/konzervativny-institut-mrstefanika.html
http://greenpages.spectator.sme.sk/sk/r/mesa-10-centre-for-economic-analyses.html
http://greenpages.spectator.sme.sk/sk/r/slovenska-spolocnost-pre-zahranicnu-politiku-sfpa.html
http://greenpages.spectator.sme.sk/sk/r/slovenska-spolocnost-pre-zahranicnu-politiku-sfpa.html
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zohráva práve Úrad priemyselného vlastníctva. Zaoberá sa otázkami ochrany vynálezov, , 

úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, 

označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.160 

Otázkami transferu technológií a ochranou duševného vlastníctva sa zaoberajú aj ďalšie 

súkromné inštitúcie nespomenuté v tomto texte. 

                                                      
160

 http://www.upv.sk/?o-urade 



170 

Tabuľka: Zoznam neakademických inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou ochrany duševného vlastníctva, transferu technológií, vedy 
a výskumu 
 

 Názov neakademickej inštitúcie Kategorizácia Predmet činnosti inštitúcie 

Siete 

1. Enterprise Europe Network európska sieť Od februára 2008 poskytuje iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network podnikateľom 
komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Nová 
sieť buduje na skúsenostiach existujúcich iniciatív podporných služieb od roku 1995 a integruje siete 
Euro info centier (EIC), Centier na prenos inovácií (IRC) a služieb podpory MSP na účasť v 7RP. 
Enterprise Europe Network združuje vyše 600 organizácií s 5000 skúsenými profesionálmi, ktorí 
poskytujú svoje služby v takmer 50 krajinách. EEN taktiež poskytuje svoje databázy pre spoluprácu 
podnikov, napr. databázu BBS: http://www.enterprise-europe-network.sk/bbs/ a BCD: 
http://www.enterprise-europe-network.sk/bcd. 

Sieť poskytuje informácie a podporu pre oblasti: (1) Podnikanie: fungovanie a príležitosti vnútorného 
trhu výrobkov a služieb v EÚ, iniciatívy, politiky a programy EÚ pre firmy, legislatíva EÚ a jej dopad na 
firmy, vyjadrenie názoru a zapojenie sa do príprav nových politík EÚ, rozvoj cezhraničných a 
medzinárodných podnikateľských aktivít, hľadanie relevantných partnerov z verejného alebo 
súkromného sektora. (2) Inovácie: informácie o politikách, legislatíve a programoch EÚ v oblasti 
inovácií, rozširovanie a komerčné využívanie výsledkov výskumu a vývoja, hľadanie partnerov na 
transfer technológií a know-how, technologická diagnostika firmy, nákup a predaj inovatívnych 
technológií, ochrana práv duševného vlastníctva, riadenie inovácií. (3) Výskum: Informácie o 
možnostiach účasti v 7. rámcovom programe pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity, 
príprava návrhov projektov, hľadanie partnerov pre projekty, špeciálne poradenstvo pre 
implementáciu a manažment projektov, financovanie projektov a komercionalizácia výsledkov 
projektov, ochrana práv duševného vlastníctva

161 

2. Sieť BIC sieť s.r.o. Podnikateľské inovačné centrá (BIC) sú nezávislé právnické osoby - spoločnosti s ručením 
obmedzeným. Medzi služby poskytované  klientom s inovatívnym zameraním patria: vyhľadávanie 
inovatívnych projektov (brookerská činnosť), spracovanie podnikateľského zámeru a plánu, 
ekonomické a účtovné poradenstvo, poradenstvo pri financovaní projektov, kontakty v rámci 

                                                      
161

 http://www.enterprise-europe-network.sk/ 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
http://www.enterprise-europe-network.sk/bbs/
http://www.enterprise-europe-network.sk/bcd
http://www.enterprise-europe-network.sk/podnikanie
http://www.enterprise-europe-network.sk/inovacie
http://www.enterprise-europe-network.sk/vyskum
http://www.nadsme.sk/content/podnikatelske-inovacne-centra
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európskej siete BIC, školenia, spoločná účasť na výstavách, propagácia a styk s verejnosťou, 
iniciovanie vzájomnej spolupráce. 

162
 

3. Sieť RPIC sieť neziskových 
inštitúcií 

Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC) sú neziskové inštitúcie, založené na základe 
partnerstva verejného a súkromného sektora ako nezávislé regionálne združenia právnických osôb. 
Centrá RPIC poskytujú komplexné poradenské, informačné a vzdelávacie služby, najmä: pre 
začínajúcich podnikateľov ako zakladateľov nových malých a stredných podnikov, najmä z radov 
nezamestnaných, ktorí majú záujem realizovať svoju podnikateľskú myšlienku, ale aj pre existujúce 
malé a stredné podniky, ktoré potrebujú riešiť svoje podnikateľské problémy, resp. majú záujem 
rozšíriť rozsah svojej podnikateľskej činnosti. 

163
 

Rezortné inštitúcie 

1. Úrad priemyselného vlastníctva 
SR 

rozpočtová organizácia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť 
priemyselného vlastníctva. Do jeho kompetencie patria priemyselné práva. Vykonáva štátnu správu v 
oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, 
ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Vedie ústredný fond 
patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované 
stredisko patentových informácií v Slovenskej republike (iné strediská zriadené úradom). Je gestorom 
medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika 
viazaná. Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v 
oblasti duševného vlastníctva.
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2. Ministerstvo kultúry SR rozpočtová organizácia Zaoberá sa otázkou autorského práva a práv príbuzných a súvisiacich s autorským právom 

3. Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR 

rozpočtová organizácia Do jeho kompetencie  patrí politika kvality, t. j. chránené zemepisné označenia, chránené označenia 
pôvodu výrobkov (v spolupráci s ÚPV SR) a zaručené tradičné špeciality. 

4. Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu 
SR (v rámci CVTI SR) 

rozpočtová organizácia Spravuje Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie a Národné centrum pre 
popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy 
a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom voči zahraničiu, ktorého úlohou je zabezpečovať 
činnosti spojené s popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti. 

5. CVTI SR – oddelenie transferu 
technológií  

rozpočtová organizácia Informačná podpora transferu technológií. 
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6. Ministerstvo hospodárstva SR rozpočtová organizácia Má v kompetencii Inovačnú politiku SR vrátane podpory financovania inovácií.  

7. Slovenská obchodná a 
priemyselná komora 

rozpočtová organizácia Poskytuje vyhľadávanie obchodných ponúk, dopytov a kooperácií - vlastná databáza ponúk a 

dopytov: http://web.sopk.sk/notes-abo.php?form=search&lmenu=2000 

 

8. SARIO príspevková organizácia Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva 
hospodárstva SR financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu. Medzi kľúčové aktivity SARIO patrí: 
vytváranie vhodného investičného a “Business– Friendly” prostredia na Slovensku; podpora 
investičných projektov domácich a zahraničných investorov a sprievodný servis; konzultácie a 
riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci; mapovanie a vytváranie databázy voľných 
nehnuteľností a priemyselných parkov; zabezpečovanie asistencie a servisu pri vytváraní spoločných 
podnikov slovenských firiem so zahraničnými (joint ventures); servis malým a stredným podnikom pri 
hľadaní exportných a obchodných príležitostí v zahraničí; servis samosprávam, malým a stredným 
podnikateľom žiadajúcim o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ v kompetencii agentúry SARIO a 
asistenciu pri realizácii ich projektov.
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Think tanky 

1. Nadácia F.A.  Hayeka Bratislava nezisková organizácia Nadácia F. A. Hayeka každoročne publikuje niekoľko analýz a výskumných prác, medzi ktorými majú 
najdôležitejšie miesto Index ekonomickej slobody, Index konkurencieschopnosti ekonomiky a 
Analýza verejných výdavkov a daňového a odvodového zaťaženia v SR. Nadácia F. A. Hayeka 
akceptuje kontraktačný výskum, analýzy a štúdie, ak to dovoľujú personálne a ostatné kapacity, a ak 
je takýto výskum v súlade s jej poslaním a hodnotami.
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2. Inštitút pre ekonomické 
a sociálne reformy (INEKO) 

nezisková organizácia INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s 
cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.
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3. Inštitút pre dobre spravovanú 
spoločnosť 

nezisková organizácia Cieľom SGI je hľadať riešenia pre skvalitnenie procesu alokácie verejných zdrojov na zabezpečenie 
kvalitných, prístupných, transparentných a efektívnych verejných služieb pre občanov Slovenska.
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4. Inštitút pre verejné otázky (IVO) nezisková organizácia Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou 
odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a 
demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní.
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5. Konzervatívny inštitút M.R. 
Štefánika 

nezisková organizácia Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je nezisková mimovládna organizácia - konzervatívne 
orientovaný think  tank. V roku 2011 sú aktivity KI orientované najmä na oblasť ekonomiky a 
sociálnej politiky, vzdelávania a školstva, vnútornej a zahraničnej politiky, bezpečnosti, záležitostí EÚ, 
agrárnej a environmentálnej politiky, regionálnej politiky, občianskej spoločnosti, boja proti korupcii 
a podpory kultúry a umenia.
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6. M.E.S.A 10 - Centre for Economic 
Analyses 

nezisková organizácia M.E.S.A. 10 – centrum pre ekonomické a sociálne analýzy je ekonomický think  tank, nezávislá, 
mimovládna a nezisková organizácia. Hlavným cieľom M.E.S.A. 10 je podpora slobodnej trhovej 
ekonomiky, princípov a hodnôt ako je slobodná súťaž, rovnosť šancí, slobodné podnikanie, 
nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva, obmedzená úloha štátu, otvorenosť ekonomiky, oddelenie 
ekonomickej a politickej moci. 

7. Slovenská spoločnosť pre 
zahraničnú politiku (SFPA) 

nezisková organizácia Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v auguste 1993 ako otvorené nestranícke 
diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike Slovenskej republiky. Jej hlavným 
cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Je dobrovoľným 
združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky.

171
 

8.  S.P.A.C.E. – Centrum pre analýzu 
sociálnej politiky 

nezisková organizácia S.P.A.C.E. ponúka nasledujúce služby: tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych 
hodnôt; ochrana ľudských práv a základných slobôd; vzdelávanie, tréningy, konferencie; výskum, 
vývoj, vedecko – technické služby a informačné služby,
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9.  Friedrich Ebert Stiftung Slovensko nezisková organizácia Medzi hlavné ciele nadácie možno zaradiť: podporu politického a spoločenského vzdelávania v duchu 
demokracie a pluralizmu; podpora medzinárodného porozumenia; podpora vedecky nadaných a 
spoločensky zaangažovaných študentiek a študentov; podpora vedeckého výskumu. 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dostupných informácii na www stránkach inštitúcií.
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Medzi ďalšie think tanky nespomenuté v tabuľke, no pôsobiace na území Slovenskej 

republiky, možno zaradiť: Fórum inštitút (http://www.foruminst.sk/),Health  policy institute 

(http://www.hpi.sk/), Inštitút ekonomických a sociálnych analýz (http://www.iness.sk/), Inštitút 

A.S.A – Analýzy, stratégie, alternatívy (http://www.inst-asa.sk/), Nezávislé združenie 

ekonómov Slovenska (NEZES) (http://www.nezes.sk/), Transparency International Slovensko 

(http://www.transparency.sk/), Alianciu Fair-play (AFP) (http://fair-play.sk/) a ďalšie.  

 

http://www.foruminst.sk/
http://www.hpi.sk/
http://www.iness.sk/
http://www.inst-asa.sk/
http://www.nezes.sk/
http://www.transparency.sk/
http://fair-play.sk/
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6.2. Možné modely Národného systému podpory transferu 

technológií v SR 

V nasledujúcej kapitole riešime variantnú architektúru Národného systému podpory 

transferu technológií. Prezentované modely (varianty) sú v zásade odlíšené nasledujúcim 

spôsobom: 

1. Centralizovaný variant 

Centralizovaný variant vychádza z princípu budovania stratégie a architektúry 

systému z národnej úrovne. Národná úroveň, v našom prípade reprezentovaná CVTI 

SR, stanovuje (na základe nástrojov na poznanie a monitoring situácie v regiónoch 

a najmä spolupráce s CTT) stratégiu systému a buduje prvky systému  s možnou 

účasťou CTT. Tieto regionálne centrá buď na túto možnosť reflektujú, alebo nie. 

Centralizovaný variant prináša celkovo lepší výsledok a efektivitu aktivít na národnej 

úrovni, ale nemá zásadný vplyv na regionálnu disparitu. (Princíp „top down“ – zhora 

nadol) 

 

2. Decentralizovaný variant 

V decentralizovanom variante je Národný systém budovaný aktívnou súčinnosťou 

národnej úrovne z regionálnymi centrami. Služby v regiónoch vychádzajú takmer 

výhradne z regionálnych potrieb, ponuky technológií na transfer, či 

komercionalizáciu. Centrálne služby sú následne budované na základe delegovania 

určitých služieb na centrálnu úroveň regionálnymi centrami. (Princíp „bottom up“ – 

zdola nahor) 

 

Je zrejmé, že výsledný systém bude musieť napriek skutočnosti, že bude vyprofilovaný 

jedným z uvedených spôsobov, citlivo zakomponovať aj opačný tok informácií, prostriedkov, 

technológií a služieb tak, aby bol efekt čo najpriaznivejší najmä z pohľadu národnej úrovne. 

Detailné riešenia jednotlivých variantov sú prezentované v kapitolách 6.2.1.-6.2.6. 

Schematicky znázorňujeme zásadné odlišnosti uvedených variantov v nasledujúcej tabuľke: 
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Tabuľka: Možné modely Národného systému podpory transferu technológií v SR 

 Variant 1 

Centralizovaný 

Variant 2 

Decentralizovaný 

a (b) a (b) 

Právny status 
NCTT 

Združenie (podľa 
návrhu 

v špecifikácii 
právneho statusu) 

Samostatný útvar 
v organizačnej 

štruktúre CVTI SR 

Združenie (podľa 
návrhu v špecifikácii 
právneho statusu) 

Obchodná spoločnosť 

Zriaďovatelia 
NCTT 

CVTI SR spolu 
s hostiteľskými 

inštitúciami 
centier a dôležité 

inštitúcie ÚPV 

CVTI SR 
samostatne 

CVTI SR s väčším 
okruhom 

spoluzakladateľov 

(univerzity, SAV, ÚPV, 
banky, súkromné 

spoločnosti ...) 

CVTI SR s väčším 
okruhom 

spoluzakladateľov 

(univerzity, SAV, ÚPV, 
banky, súkromné 

spoločnosti ...) 

Riadenie NCTT 
Riadiaci orgán s 

rozhodujúcou 
účasťou CVTI SR 

Vedenie CVTI SR 
prostredníctvom 

organizačnej 
smernice 

Riadiaci orgán 
zostavený podľa 

štatútu s významným 
postavením CVTI SR 

Manažment podľa 
podnikateľského 

plánu schvaľovaného 
riadiacim orgánom 

podľa podielov 

Stratégia rozvoja 
NCTT 

Určovaná centrálnymi orgánmi 
prostredníctvom riadiacich dokumentov 
a účasti CVTI SR na riadení na základe 

monitoringu a definície národných 
potrieb resp. očakávaní 

Určovaná všetkými účastníkmi 
prostredníctvom účasti na riadení určenej 
v stanovách a zakladajúcich dokumentoch 
(účasť centrálnych orgánov je zabezpečená 

spôsobom financovania – v zmluve) 

Postavenie centier 
Definované zmluvou medzi NCTT a 

centrami 

Definované zmluvou s možnosťou 
prostredníctvom riadiaceho orgánu NCTT 

ovplyvňovať jej obsah 

Centrálne služby 

Poskytované NCTT pomerne široko 
koncipované vrátane monitoringu 

systému a stanovovania kritérií pre jeho 
rozvoj 

Poskytované NCTT, užšie koncipované 
s veľkou časťou služieb delegovaných na 

centrá 

Distribuované 
služby v regiónoch 

Vykonávané centrami na základe 
kontraktu (o podmienkach a štandarde 

rozhodne NCTT t. j. top down) 

Vykonávané centrami podľa podmienok 
stanovených potrebami regiónu (bottom up) 

Patentový fond 

Pri NCTT (vrátane rozhodovania 
o prideľovaní prostriedkov – o pridelení 

rozhoduje kvalita/ intelektuálna hodnota 
a možnosť komercionalizácie) 

Distribuovaný regionálne (prostriedkami 
v stanovenej výške disponujú centrá a popri 
kvalite/ intelektuálnej hodnote a možnosti 
komercionalizácie rozhoduje aj regionálne 

umiestnenie projektu). Možné je riadiť fond 
rovnako ako pri variante 1 

Patentové služby 
Pri NCTT s malou časťou služieb 

distribuovaných pri jednotlivých centrách 
Pri jednotlivých centrách s monitoringom 

a menšou časťou služieb v NCTT 

Investičný fond 
NCTT má možnosť zriadiť investičný fond 

na investície do spin-offov 
Zmiešané financovanie spin-offov 
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6.2.1. Postavenie a kompetencie inštitúcií v rámci Národného systému 

podpory TT 

A) Postavenie SAV a univerzít 

Zámerom budovania Národného systému podpory TT bude vytvoriť rovnoprávne postavenie 

inštitúcií generujúcich know-how z toho dôvodu, že očakávame rovnaký záujem v smere 

transferu know-how. Úlohou národného systému nebude riešiť právne postavenie inštitúcie 

vo vzťahu k zriaďovateľovi t. j. štátu, resp. iným zriaďovateľom, ktorí na základe kapitoly 6.1. 

prichádzajú do úvahy ako poskytovatelia know-how za účelom transferu. 

Ich postavenie bude vyplývať  z týchto predpokladov: 

• inštitúcie generujú know-how, ktoré má komerčnú hodnotu a má význam pre 

komerčnú prax, 

• inštitúcie majú možnosť toto know-how vlastniť, ponúkať a predávať (podpora vo 

vysporiadaní sa  s ich vlastníkom, či zriaďovateľom nie je primárnou funkciou systému), 

• inštitúcie majú záujem toto know-how chrániť , ponúkať a predávať s cieľom využitia na 

technologickú či výrobkovú inováciu, 

• inštitúcie sa identifikujú s cieľmi, funkciami, možnosťami a podmienkami národného 

systému a budú ochotné ich využívať na základe stanovených, rovnakých podmienok, 

• inštitúcie zriadia špecializované pracovisko, ktoré bude za vopred stanovených 

a dohodnutých podmienok spolupracovať s národným systémom a poskytne 

dostatočné personálne a technické vybavenie na realizáciu aktivít vyplývajúcich 

z fungovania v rámci systému. 

 

Postavenie je teda charakterizované  nasledujúcimi premisami: 

• autonómnosť, 

• rovnoprávnosť, 

• benefit, 

• jednoznačná definícia podmienok účasti, 
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• rešpektovanie spolupráce s ostatnými členmi pri zachovaní autonómie. 

B) Postavenie centier pre podporu transferu technológií 

Centrá sú v systéme zastúpené zriaďovateľmi, teda zároveň aj právnickými osobami 

vstupujúcimi do právnych vzťahov. Ich postavenie je totožné s postavením zriaďovateľov. 

Centrá reprezentujú aktivity, aktívny prvok. Zriaďovatelia vstupujú do právnych vzťahov 

a vytvárajú podmienky pre realizáciu aktivít a služieb. 

Špecifická situácia môže nastať pri osamostatnení centra ako právnickej osoby. V tomto 

prípade v centre bude pôsobiť len centrum, alebo inštitúcia, nie však oboje.  

Podmienkou je jasná definícia poskytnutia kompetencií, podmienok pre výkon aktivít 

zmluvou, tak, aby bola záruka, že centrum bude mať vytvorené podmienky pre fungovanie 

v rámci inštitúcie a v rámci národného systému. 

V prípade zastúpenia inštitúciou a samostatného centra, toto musí mať zmluvu na výkon 

činností v dostatočnom rozsahu, tak, aby boli naplnené podmienky benefitu. 

Je zrejmé, že prípadná samostatnosť centier vytvára legislatívne, organizačné komplikácie 

pre národný systém. Na druhej strane dáva však vyššiu možnosť trvalej udržateľnosti aktivít, 

motiváciu pre personál strediska, pružnosť a flexibilitu účasti na komplementárnych 

aktivitách. Z toho dôvodu odporúčame pripravenosť a flexibilitu systému v smere akceptácie 

právnicky osamostatnených centier, pri zabezpečení predpokladov a istôt trvalej akceptácie 

zriaďovateľom a jeho stálom záujme na rozvoji centra pri zachovaní funkcie podpory 

transferu technológií od zriaďovateľa smerom ku komerčnému využitiu. 

 

C) Postavenie národného systému 

Národný systém: 

• reprezentuje pozíciu štátu v systéme, 

• prináša do systému finančné zdroje na fungovanie a realizáciu funkcií v národnom 

záujme, 

• lobuje za vytváranie podmienok pre aktívne a efektívne možnosti transferu technológií 

u členov, 



179 

• zabezpečuje sektorovú distribúciu služieb, 

• zabezpečuje regionálnu distribúciu služieb, 

• zabezpečuje jednotný štandard služieb, 

• monitoruje fungovanie systému, 

• snaží sa o trvalú udržateľnosť systému sledovaním potrieb trhu a podporou rekcie 

členov na zmeny, 

• snaží sa o inováciu systému prinášaním nových služieb v závislosti od potrieb trhu. 

 

D) Postavenie komerčných poskytovateľov komplementárnych služieb 

Do systému môžu vstúpiť aj komerční poskytovatelia služieb. Ich vstup do systému je 

regulovaný Národným centrom a je v zásade upravený zmluvne. To znamená, že v prípade 

potreby, respektíve v snahe zvýšiť efektivitu alebo kvalitu poskytovaných služieb sa zo 

zdrojov Národného systému pre podporu TT vyčlenia finančné prostriedky a vypíše sa 

verejná súťaž na obstaranie služieb od komerčných poskytovateľov. 

Spolupráca môže nastať na centrálnej (národnej) úrovni ale i na úrovni CTT – centier pre 

podporu transferu technológií. 

 

E) Postavenie komplementárnych iniciatív, aktivít, inštitúcií 

Komplementárne iniciatívy (napr. inkubátory, vedecké parky, klastre, centrá excelencie a p.) 

budú spolupracovať so systémom spôsobom networkingu. To znamená, že NCTT bude 

iniciovať spoluprácu na princípe vzájomnej výhodnosti a najmä benefitu pre klientov 

a cieľové skupiny. 

 

Schematicky je postavenie jednotlivých prvkov systému vyjadrené v nasledujúcej tabuľke: 
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Tabuľka: Postavenie aktérov národného systému podpory transferu technológií 

CVTI SR Iniciátor národného systému 

Varianty Hostiteľská 
inštitúcia 

Iniciátor 
a zakladateľ 

špecializovanej 
inštitúcie 

Iniciátor 
a spoluzakladateľ 

špecializovanej 
inštitúcie(spoločne 
s ďalšími partnermi 

dôležitými z hľadiska 
systému) 

Poskytovateľ 
finančných zdrojov 

a kontrahujúca 
inštitúcia 

výberovým 
konaním zvoleného 

vykonávateľa 

Univerzity, SAV Poskytovatelia, vývojári technológií a riešení, používatelia služieb NCTT 

Vo vzťahu k NCTT 
(varianty) 

 

Spoluzakladatelia 

 

Kontraktori Užívatelia služieb 
národného systému bez 

vplyvu na jeho manažment 

Vo vzťahu 
k centrám TT 
(varianty) 

Hostiteľské inštitúcie Zriaďovatelia centra ako 
samostatnej inštitúcie 

Užívatelia služieb centra 
zriadeného inou inštitúciou 

Centrá transferu 
technológií 

Podstatný prvok systému zabezpečujúci regionálnu, či sektorovú distribúciu služieb, 
väčšinou zriadené univerzitami či SAV (s prípadnou možnosťou samostatného vzniku) 

Vo vzťahu k NCTT  

 

Používatelia centrálnych služieb, zabezpečovatelia distribúcie služieb, prijímatelia 
finančných prostriedkov na realizáciu distribuovaných služieb (ako kontraktori), 

zabezpečovatelia spätnej väzby a údajov na monitoring fungovania systému pre NCTT 

Poskytovatelia 
služieb (súkromní, 
štátni, iní) 

Doplnok národného systému v oblasti služieb, ktoré sú zabezpečované aj iným 
spôsobom (komerčné napr. právni poradcovia, či financované štátom iným spôsobom 

napr. ÚPV, EEN) 

Vo vzťahu k NCTT 
(varianty) 

 

 

Spoluzakladatelia Dodávatelia (na základe 
výberových konaní) 

Iné partnerstvá 
(obojstranne výhodná 

spolupráca, networking, 
signposting...) 

Vo vzťahu 
k centrám TT 
(varianty) 

Spoluzakladatelia Dodávatelia (na základe 
výberových konaní) 

Iné partnerstvá 
(obojstranne výhodná 

spolupráca, networking, 
signposting...) 

Iné inštitúcie 

 

Iné relevantné inštitúcie, iniciatívy, aktivity (centrá excelencie , klastre, technologické 
centrá, vedecké parky a podobne 

Vo vzťahu k NCTT 
(varianty) 

Spoluzakladatelia Iné partnerstvá (obojstranne výhodná 
spolupráca, networking, signposting...) 

Vo vzťahu 
k centrám TT 
(varianty) 

Spoluzakladatelia Iné partnerstvá (obojstranne výhodná 
spolupráca, networking, signposting...) 
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6.2.2. Prenos a zdieľanie informácií, komunikácia  

Na zabezpečenie efektívnej internej a externej komunikácie bude NCTT používať nasledujúce 

informačné a komunikačné toky: 

• riadiace a kontrolné, 

• propagačné, 

• tvorba a zdieľanie know-how (školiace), 

• asistenčné a podporné, 

• spätná väzba. 

 

Hlavný rozdiel medzi dvomi základnými navrhovanými modelmi budovania NSPTT je 

v organizácii a hierarchii riadiacich a kontrolných, a asistenčných a podporných informačných 

tokoch: 

• Pri centralizovanom modeli sú informačné toky smerované zhora nadol, pričom 

rozhodovanie prebieha v centrále systému a na základe národných priorít, programov 

a potrieb sú informácie a služby distribuované do CTT a prostredníctvom nich ďalej do 

regiónov. Tento informačný model predstavuje úsporu nákladov a času na zber údajov, 

rozhodovanie a zber spätnej väzby z pohľadu zabezpečovania plnenia cieľov systému 

ako celku na národnej úrovni.  

• Pri decentralizovanom modeli rozhodovanie prebieha na národnej i na regionálnej 

úrovni. Vzhľadom na autonómnosť regionálnych a lokálnych bodov NSPTT sú základné 

informačné toky posilnené v regiónoch na základe potrieb a priorít klientov systému. 

Tento systém predstavuje efektívnejšiu komunikáciu s cieľovými skupinami (klientmi) 

a zároveň aj vyššie náklady na budovanie komunikačných systémov, ako aj vyššie 

náklady na efektívnu komunikáciu s centrom vzhľadom na nižšiu homogénnosť 

spracovávaných údajov. 
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Tabuľka: Komunikačná matica pre navrhnuté modely NSPTT: 

PREHĽAD INFORMAČNÝCH 
A KOMUNIKAČNÝCH TOKOV  

Centralizovaný model  
(zhora nadol) 

Decentralizovaný model  
(zdola nahor) 

Národné 
centrum 

CTT 
Národné 
centrum 

CTT 

riadiace a kontrolné 
koordinácia  
a riadenie 

 

nastavenie 
rámca 

delegovanie 
riadenia 

systému TT do 
regiónov 

regionálna 
koordinácia 
a riadenie  

propagačné 

koordinácia  
a riadenie 

zabezpečenie 
propagačných 

nástrojov 

regionálna 
podpora 

nastavenie 
rámca pre 

propagáciu 

propagácia 
služieb 

a komunikácia 
s klientmi 
systému 

tvorba a zdieľanie know-how 

vypracovanie 
metodologických 

a odborných 
školení pre 
národných 
expertov 

účasť na 
školeniach 

vypracovanie 
metodologických 

a odborných 
školení pre 

regionálnych 
expertov 

účasť na 
školeniach, 

tvorba obsahu 
a personálna 

podpora 

asistenčné a podporné 

poskytovanie 
asistenčných 
a podporných 

služieb v SR  

regionálna 
podpora 

nastavenie 
rámca pre 
asistenčné 
a podporné 

služby 

poskytovanie 
asistenčných 
a podporných 

služieb 
v regiónoch  

spätná väzba 

návrh, 
spracovanie 

a vyhodnotenie 
spätnej väzby 

regionálna 
podpora 

sumarizácia 
regionálnych 

vstupov 

spracovanie 
a vyhodnotenie 
spätnej väzby 
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6.2.3. Právne postavenie NCTT v modeloch NSPTT v SR 

Právne postavenie NCTT v navrhnutých modeloch (variantoch) je nasledujúce: 

 

A) Centralizovaný variant 

Odporučené riešenie v centralizovanom variante  

V centralizovanom variante odporúčame zriadiť NCTT ako záujmové združenie osôb 

založeného podľa ust. § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. Táto právna forma poskytuje NCTT právnu subjektivitu nevyhnutnú pre 

vstupovanie do vzťahov s ostatnými inštitúciami pôsobiacimi v modeloch NSPTT. Zároveň 

prostredníctvom riadiacich orgánov môže ovplyvňovať riadenie a chod združenia tak, aby 

boli zohľadnené národné záujmy.  

Zásadný rozdiel v právnom riešení oproti decentralizovanému variantu je v počte členov 

združenia a ich právomoci, ktorá bude upravená stanovami.  

 

Ďalšie možné riešenia v centralizovanom variante 

Ďalším možným riešením je zriadiť NCTT len ako oddelenie v rámci CVTI SR, jeho riadenie 

riešiť organizačnou smernicou a spolupracovať s ostatnými inštitúciami len formou siete 

(táto môže byť inštitucionalizovaná alebo voľná). 

Rovnako je možné centrum zriadiť v úvodnej fáze ako oddelenie CVTI SR s neskoršou 

transformáciou na združenie v okamihu reálnej potreby tohto kroku. 

 

B) Decentralizovaný variant 

V decentralizovanom variante odporúčame zriadiť NCTT rovnako ako záujmové združenie 

osôb založeného podľa ust. § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. V tomto prípade sa však členmi združenia stanú aj hostiteľské 

organizácie regionálnych centier a budú mať aktívnu možnosť prostredníctvom riadiacich 

orgánov vstupovať do riadenia a chodu združenia. 
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Ďalšie možné riešenia v decentralizovanom variante 

Ďalším možným riešením v decentralizovanom variante je zriadiť NCTT ako obchodnú 

spoločnosť. Toto riešenie dáva NCTT najsilnejšiu právnu subjektivitu, avšak môže obmedziť 

možnosť čerpania určitých špecifických štátnych prostriedkov. 

V prípade decentralizovaného variantu je tiež možná transformácia, t.j. v úvodnej fáze 

združenie a neskoršia transformácia na obchodnú spoločnosť. 

  

Právne vzťahy s regionálnymi centrami a ďalšími dodávateľmi služieb budú založené 

výhradne na báze zmlúv, a akvizícia služieb bude podliehať pravidlám verejného 

obstarávania. 

 

6.2.4. Možné kompetencie subjektov účastných v NSPTT pri 

sankcionovaní priestupkov voči interným smerniciam na ochranu DV a k 

procesu TT 

V tejto časti riešime možné kompetencie subjektov zúčastnených v NSPTT pri predpoklade, 

že NCTT bude mať právnu subjektivitu a bude zriadené ako záujmové združenie osôb 

založené podľa ust. § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

Združenie tvoria samostatné právne subjekty. Právna forma združenia neumožňuje 

sankcionovanie priestupkov voči interným smerniciam, ktoré príjmu jednotliví členovia 

združenia mimo združenia. Sankcie môžu byť vyvodzované iba z porušovania práv 

a povinností členov združenia. 

Ak internú smernicu porušuje samotný člen združenia, ktorý ju vydal a to tým, že Správnej 

rade neposkytol na prerokovanie projekt, hoci mu takýto postup interná smernica ukladá, 

nie je možné člena združenia sankcionovať. V takomto prípade však porušuje svoje 

povinnosti ako člen združenia a na pôde združenia môže byť tento priestupok sankcionovaný 

až vylúčením takéhoto člena zo združenia. 
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Osoby, ktoré profitovali z porušenia  internej smernice, t. j. napr. iní podnikatelia, či už 

fyzické alebo právnické osoby, možno postihnúť právnymi prostriedkami na ochranu proti 

nekalej súťaži. Nároky, ktoré môže poškodený alebo ohrozený subjekt vzniesť a súd priznať, 

sú nasledujúce:  

• zdržanie sa konania porušujúceho alebo ohrozujúceho právo navrhovateľa, 

• odstránenie chybného/škodlivého stavu, 

• poskytnutie primeraného zadosťučinenia aj v peniazoch, 

• náhrada škody, 

• vydanie bezdôvodného obohatenia.   

 

V prípade, že príde v procese komercializácie k nedodržiavaniu nariadení interných smerníc 

pri ochrane duševného vlastníctva zo strany zamestnanca, je možné voči nemu použiť 

sankcie za porušenie pracovnoprávneho vzťahu vyplývajúce zo Zákonníka práce. Každý 

prípad porušenia internej smernice o duševnom vlastníctve, resp. podmienok stanovených v 

pracovnej zmluve vo vzťahu k duševnému vlastníctvu sa musí posudzovať individuálne. 

Zákon nestanovuje a nedefinuje, čo sa považuje vo vzťahu k duševnému vlastníctvu za menej 

závažné a závažné porušenie pracovnej disciplíny. Uvedené posúdenie zostáva na 

zamestnávateľovi, resp. v prípade súdneho sporu na súde, aby určil závažnosť porušenia 

pracovnej disciplíny. Nosným faktorom však zostáva majetková ujma. V prípade, že 

zamestnávateľovi vznikla majetková ujma, napr. zamestnanec zverejnil tajné informácie, 

nenahlásil vynález, ktorý by mal pre zamestnávateľa široké komerčné využitie a neodovzdal 

vo vopred stanovenom čase príslušnú dokumentáciu, podal prihlášku predmetu 

priemyselného vlastníctva bez vedomia zamestnávateľa, v pracovnom čase vykonával prácu 

pre seba a pre iné osoby, došlo k nepovolenému používaniu pracovných prostriedkov 

zamestnávateľa sa takéto konanie môže považovať za závažné/hrubé porušenie pracovnej 

disciplíny.  

Avšak aj naopak, ak člen združenia porušuje práva svojho zamestnanca - vlastníka alebo 

autora duševného práva, zákony na ochranu duševného vlastníctva (patentový, autorský 

a pod.) umožňujú vlastníkovi, autorovi duševného vlastníctva domáhať sa na súde 

v občianskoprávnom konaní, aby sa porušiteľ jeho práv zdržal akéhokoľvek konania, ktoré 
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porušuje alebo obmedzuje jeho vlastnícke práva. V prípade závažnejších foriem porušovania 

práv vlastníka, autora duševného vlastníctva sa tento môže dožadovať nápravy v 

trestnoprávnom konaní, kde hrozia sankcie odňatia slobody až na 5 rokov, vysoké pokuty 

a prepadnutie neoprávnene získaného majetku porušiteľa práva. 

 

6.2.5. Návrh riešení konfliktu publikovanie vz. patentovanie v právnom 

prostredí SR 

Rozhodnutie medzi publikovaním a patentovaním výsledkov výskumu závisí od niekoľkých 

faktorov.  

Publikovanie v tzv. „A“ vedeckých časopisoch, aj napriek tomu, že sa za zverejňovanie 

článkov v takýchto časopisoch neplatí autorovi odmena, je na jednej strane povinnosťou 

vedeckého pracovníka, aby splnil stanovené hodnotiace kritériá a minimum univerzitných 

alebo projektových požiadaviek na publikovanie, na druhej strane tým rozširuje poznatky, 

zvyšuje hodnotenie univerzity a podporuje svoj kariérny rast. Aj keď ochrana publikovaných 

informácií podľa zákona č. 618/2003 (autorský zákon) vzniká automaticky, ochrana sa viaže 

len k publikácii/článku samotnému (t.j. k významu slov, obrázkov), a nie k myšlienke, ktorú 

opisuje.  

Patentovanie je na rozdiel od publikovania zdĺhavejší proces. Platí, že patenty sa udeľujú na 

vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. To 

znamená, že vynález, ktorý sa plánuje patentovať, musí sa udržať v tajnosti do podania 

patentovej prihlášky. Platí, že po podaní prihlášky môže prihlasovateľ publikovať informácie, 

ktoré sú uvedené v patentovej prihláške. Na vynálezy, ktoré nie sú nové, nie je možné udeliť 

patent. Prihlasovatelia by pred podaním patentovej prihlášky mali vykonať rešerš na stav 

techniky a tak zistiť, či už niekto iný nepublikoval, resp. nepodal patentovú prihlášku a nemá 

udelený patent na prihlasovaný vynález. Po podaní patentovej prihlášky na príslušný 

národný patentový úrad sa táto po 18 mesiacoch zverejní. Podľa § 41 ods. 2 zákona č. č. 

435/2001 Z. z. (patentový zákon) je možné prihlášku zverejniť aj skôr, ak o to prihlasovateľ 

požiada do 12 mesiacov od podania prihlášky a po  zaplatení príslušného správneho 

poplatku. Týmto spôsobom je možné urýchliť konanie o prihláške vynálezu. Právne účinky 

voči tretím stranám § 15 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. (patentový zákon) nastávajú 
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oznámením o zverejnení o udelení patentu vo vestníku ÚPV SR a práva z patentu je možné 

spätne uplatniť od dátumu zverejnenia patentovej prihlášky. Problém publikovania nastáva, 

ak si firma, ktorá príslušnej vedeckej organizácii zadala zákazku neželá akékoľvek 

publikovanie informácií. Túto situáciu je možné riešiť klauzulou, ktorá bude súčasťou zmluvy 

o dielo, resp. licenčnej zmluvy, kde sa v časti publikovanie informácií  obidve strany dohodnú 

o podmienkach publikovania.  

 

Problematiku publikovania verzus patentovania je možné upraviť v rámci internej 

organizácie nasledovne: 

a. V prípade, že zamestnanec počas pracovnej doby vytvorí vynález, nový spôsob 

výroby, nové technické riešenie, nový dizajn je potrebné utajenie akýchkoľvek 

informácii pred podaním prihlášky patentu/úžitkového vzoru/dizajnu. Je to 

možné vyriešiť uzatvorením dohody o mlčanlivosti a ochrane informácií so 

všetkými osobami, ktoré prišli/prichádzajú do styku s predmetným návrhom, 

a malo by to byť upravené v internej smernici. 

b. V prípade, že zamestnanec počas pracovnej doby vytvorí vynález, nový spôsob 

výroby, nové technické riešenie, nový dizajn a zamestnávateľ nemá o predmetný 

návrh záujem, môže zamestnanec podať prihlášku sám, resp. uvedený návrh 

publikovať.  

c. Po podaní prihlášky patentu/úžitkového vzoru/dizajnu je možné informácie v nej 

obsiahnuté HNEĎ publikovať. Pokiaľ prihlášku podal zamestnávateľ, t.j. majiteľom 

bude zamestnávateľ, len tento má právo rozhodnúť, či zamestnanec (pôvodca 

vynálezu) (môže/nemôže) publikovať informáciu napr. o vynáleze. Pôvodca je síce 

uvedený na patentovej prihláške a toto pôvodcovské právo mu nesmie nikto 

odoprieť, ale NIE JE (pokiaľ si prihlášku nepodá sám) prihlasovateľ, t.j. nemá k 

patentovej prihláške a neskoršie k patentu MAJETKOVÉ PRÁVA. Ďalej je potrebné 

zvážiť nasledujúce. Publikovaním vynálezu dávame konkurencii „návod“ na 

vytvorenie vynálezu, čo nie je vždy  priaznivý stav. Publikovanie je preto 

individuálna otázka vo vzťahu ku každej prihláške a rozhodnutie závisí od majiteľa 

práv. Podľa patentového zákona sa prihláška patentu zverejní po 18 mesiacoch, 
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resp. aj skôr, ak o to majiteľ požiada. Tu už nemá význam brániť publikovaniu, 

pretože po tomto čase sú informácie v prihláške stavom techniky a verejne 

dostupné.  

d. Pri skúmaní problematiky patentovania platí, že vedecká organizácia by mala mať 

v rámci svojich interných smerníc vyriešený systém posudzovania návrhov na 

patenty. Pretože len komerčne využiteľné vynálezy s návratnosťou investícií sú 

vhodné na patentovú ochranu. Vedecká organizácia by mala mať zriadenú 

komisiu, ktorá by posudzovala technické a komerčné využitie vynálezu a rozhodla, 

či vynález patentuje, alebo ho vedeckému pracovníkovi vráti, a ten ho môže 

napríklad publikovať. Rovnako by sa mal v systéme hodnotenia pracovníkov 

a univerzít klásť väčší dôraz na udelený patent, ako len na publikovanie 

v karentovanom medzinárodnom vedeckom časopise. 

 

6.2.6. Návrh služieb poskytovaných NCTT v rámci NSPTT 

V tejto časti štúdie navrhneme spektrum služieb, ktoré by mali byť zabezpečené NSPTT. 

Keďže distribúcia služieb medzi národné centrum a jednotlivé centrá je rôzna pri dvoch 

základných navrhovaných variantoch, budeme prezentovať celú šírku služieb a budeme 

následne definovať ich prerozdelenie medzi národné centrum a jednotlivé centrá. 

Spektrum navrhovaných služieb je široké a vychádza z prieskumu potrieb jednotlivých 

inštitúcií vykonaného v analytickej časti štúdie. Zároveň zohľadňuje očakávané nároky na 

systém z národnej úrovne. Pre prehľadnosť sme služby  rozdelili do modulov. 

 

Navrhované moduly : 

• vyhľadávanie technológií, 

• všeobecné poradenstvo, 

• patentové poradenstvo, 

• financovanie patentov, 

• metodologické služby, 
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• centrálne služby, 

• špecifické služby, 

• zastupovanie systému, 

• monitoring systému, 

• právne poradenstvo, 

• prezentácia a osveta, 

• informačné služby, 

• tvorba databázy expertov. 

 

Vyhľadávanie technológií 

Systém bude aktívne vyhľadávať perspektívne technológie, riešenia a poznatky s cieľom 

komercionalizácie, resp. iného transferu do praxe. Táto časť aktivít bude spočívať najmä na 

regionálnych centrách. Úlohou centrálneho systému bude vytvárať ponukové katalógy 

a databázy riešení na národnej úrovni, po primeranom ošetrení patentovou ochranou. 

 

Všeobecné poradenstvo 

Všeobecné poradenstvo bude určené autorom riešení s cieľom informovať ich 

o podnikateľských, marketingových a ekonomických aspektoch procesu transferu 

technológií. Keďže je určené klientom z regiónov, bude zabezpečované najmä regionálnymi 

centrami s primeranou metodologickou podporou centrálneho systému. 

 

Patentové poradenstvo 

Je jednou z nosných aktivít systému. Bude zabezpečované spoločne s prideľovaním zdrojov 

z patentového fondu. Keďže je náročné na profesionalitu expertov, odporúčame ho 

poskytovať spoločne s vyhodnocovaním projektov pre pridelenie financií z patentového 

fondu. V centralizovanom variante odporúčame umiestnenie služby v centre pri spolupráci 

s regionálnymi centrami. V decentralizovanom variante odporúčame umiestnenie 
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patentového poradenstva v regionálnych centrách. V oboch variantoch odporúčame aktívnu 

spoluprácu s ÚPV (Ústavom priemyselného vlastníctva). 

Financovanie patentov 

Ďalšou podstatnou aktivitou pre efektívne fungovanie systému bude vytvorenie a správa 

patentového fondu. Jeho zdroje budú určené patentovej ochrane vybraných technológií 

a riešení. Patentový fond bude v prípade centralizovaného variantu spravovaný NCPTT, 

v decentralizovanom variante je možný podiel regionálnych centier na jeho správe. Napriek 

tomu odporúčame, aby  rozhodnutia o pridelení prostriedkov boli prijímané špeciálnym 

rozhodovacím orgánom s primeraným zastúpením národnej úrovne, keďže je predpoklad, že 

prostriedky budú pochádzať najmä zo štátneho rozpočtu. 

 

Metodologické služby pre systém 

Ďalším modulom sú metodologické služby pre systém. NCPTT bude vykonávať metodickú 

podporu pri tvorbe regionálnych centier, pri ich etablovaní, pri zavádzaní jednotlivých 

služieb, pri stanovovaní štandardu služieb, pri tvorbe databáz  atď. Bude poskytovať vzory 

smerníc, školiť personál regionálnych centier k výkonu služieb a podobne. 

 

Centrálne služby 

Modul centrálne služby zahŕňa služby, ktoré je efektívne  poskytovať na národnej úrovni. Sú 

to služby ako zostavovanie a tvorba databáz technológií a riešení, medzinárodný networking, 

medzinárodný marketing, koordinácia zapájania sa slovenských subjektov do 

medzinárodných projektov, podpora multisektorálnych riešení so zapojením viacerých 

výskumných subjektov a podobne. Centrálne služby budú vykonávané NCPTT v spolupráci 

s expertnými externými organizáciami (Napr. EEN – Enterprise Europe Network pri 

zabezpečovaní medzinárodného networkingu) 

 

Špecifické služby 

Potreba špecifických služieb vyplynie  z aktivít v rámci systému. Pokiaľ bude identifikovaná 

potreba zavedenia služby či už na národnej, alebo regionálnej úrovni s efektívnym dopadom 
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na výsledky systému, NCPTT bude iniciovať jej zavedenie či už v rámci NCPTT, regionálnych 

centier, resp. v spolupráci s externou inštitúciou. 

Zastupovanie systému na národnej úrovni 

Pre stratégiu systému je nevyhnutné komunikovať s relevantnými inštitúciami na národnej 

úrovni s cieľom získať relevantné finančné, informačné a iné zdroje  pre fungovanie systému.  

Dôležité je aj prezentovať výsledky na národnej úrovni tak, aby bolo zrejmé opodstatnenie 

systému. Táto časť aktivít bude zabezpečovaná NCPTT. 

 

Monitoring systému 

Úlohou NCPTT bude aj monitorovať výkon aktivít systému s cieľom prezentovať jeho 

výsledky na národnej úrovni, stanovovať štandardy poskytovania služieb, priebežne 

udržiavať a zvyšovať kvalitu služieb, stanovovať stratégiu rozvoja systému, inovovať aktivity 

a služby. 

 

Právne poradenstvo 

Dôležitou službou pre klientov bude právne poradenstvo nad rámec patentovej ochrany pri 

vstupovaní do obchodných vzťahov s komerčnou sférou.  

 

Prezentácia a osveta 

Popri prezentácii systému odborným inštitúciám je nevyhnutné systém prezentovať aj 

verejnosti s cieľom zvýšiť povedomie o možnostiach technologického transferu 

a prezentovať úspechy systému, čo bude pôsobiť motivačne na odbornú verejnosť a zvyšovať 

prestíž slovenskej ekonomiky v zmysle inovácií. Prezentácia a osveta bude vykonávaná 

v spolupráci NCPTT s regionálnymi centrami. 

 

Informačné služby 

Informačné a komunikačné služby bude zabezpečovať NCPTT pre celý systém. Ich detailný 

popis spolu s architektúrou informačného portálu je predmetom separátnej kapitoly 6.5. 
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Databáza expertov 

Dôležitým zdrojom know-how a podpory pre systém budú  externí experti. Pre ich efektívne 

využitie bude NCPTT zostavovať a aktualizovať ich databázu. 

 

Návrh služieb je schematicky vyjadrený v  nasledujúcej tabuľke s predbežným indikovaním 

zdrojov pre ich realizáciu, s uvedením rozdielov pri realizácii jednotlivých variantov. 
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Tabuľka: Návrh služieb poskytovaných NCTT v rámci NSPTT 

Popis služby Spôsob financovania 

Dodávatelia 

NCTT Centrá TT 
Iní 

poskytovatelia 
Iné  

inštitúcie 

Vyhľadávanie technológií Poskytnutie financovania z národných zdrojov, 
výzva pre centrá 

+ účasť iných inštitúcií 

 X   

Všeobecné poradenstvo vo forme 
štandardnej regionálne distribuovanej siete 

(podnikateľské, networking, awareness, 
spin-off, financie) 

Poskytnutie financovania z národných zdrojov, 
výzva pre centrá 

+ komerčné financovanie 

 X   

Patentové poradenstvo 

(proces patentovania, financovanie, 
marketing, predaj 

Poskytnutie financovania z národných zdrojov 

a) pre NCTT 

b) výzva pre centrá 

a)X b)X a)x   

Financovanie patentov 

(čiastočné na základe výberu) 

Poskytnutie financovania z národných zdrojov 

a) pre NCTT 

b) výzva pre centrá 

a)X b)X a)x   

Metodologické služby pre systém 

(zavedenie, založenie centra, vzory smerníc, 
školenie personálu) 

Poskytnutie financovania z národných zdrojov 

a) pre NCTT 

b) výzva pre centrá 

X    

Centrálne služby 

(databázy, medzinárodný networking, 
medzinárodný marketing) 

Poskytnutie financovania z národných zdrojov pre 
NCTT + projekty 

X x x x 

Špecifické služby (identifikované NCTT 
v spolupráci s centrami) 

Poskytnutie financovania z národných zdrojov pre 
NCTT + projekty 

X x x x 

Zastupovanie systému na národnej úrovni Poskytnutie financovania z národných zdrojov pre 
NCTT 

X    



194 

Popis služby (pokračovanie) Spôsob financovania 

Dodávatelia 

NCTT Centrá TT 
Iní 

poskytovatelia 
Iné  

inštitúcie 

Monitoring systému, jeho manažment, 
inovácia a rozvoj 

Poskytnutie financovania z národných zdrojov 

pre NCTT 

X    

Právne poradenstvo (zmluvy s komerčnými 
inštitúciami, predaj technológií, licencií 
a pod.) 

Poskytnutie financovania z národných zdrojov, 
výzva pre centrá 

+ komerčné financovanie 

 X  x 

Osveta, prezentácia success stories, PR, 
marketing systému 

Poskytnutie financovania z národných zdrojov 

pre NCTT, prípadné subkontrakty pre regionálne 
centrá 

X x   

Informačné a komunikačné služby Poskytnutie financovania z národných zdrojov 

pre NCTT, prípadné subkontrakty pre regionálne 
centrá 

X x   

Tvorba databázy expertov Poskytnutie financovania z národných zdrojov 

pre NCTT 

X x x x 

 

Legenda:  

a), b) – odlíšenie jednotlivých variantov 

X – hlavný poskytovateľ služby 

x  – ďalší poskytovateľ služby 
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6.3. Modely distribúcie príjmov v rámci procesu TT 

V úvode tejto kapitoly možno konštatovať, že by jej mala predchádzať kapitola o financovaní 

systému národnej podpory TT nielen preto, že systém TT je potrebné najprv vybudovať, ale 

aj z dôvodu chápania finančného správania národného systému TT.  

Ďalej je dôležité uvedomiť si, že príjmy plynúce z procesov transferu poznatkov a technológií 

sa generujú s výrazným časovým posunom od realizácie systému TT, a teda je nevyhnutné 

systém TT na niekoľko rokov,  spravidla viac ako 10, predfinancovať, a ešte aj potom 

spolufinancovať. Príklady z krajín, kde je systém TT funkčný túto skutočnosť potvrdzujú. V 

ČR, ktorá vynakladá výrazne viac prostriedkov na výskum a vývoj, pôsobia centrá TT a napr. 

na MU v Brne od roku 2005 dosiahli príjmy z úspešných procesov TT iba 1,3 mil. Kč(cca 50 tis. 

EUR), čo je menej ako 20 % ročných nákladov prevádzkovania CTT a čo predstavuje menej 

ako 3 % doposiaľ vynaložených prostriedkov (podľa informácie z CTT MU). 

Z tohto dôvodu predmetná kapitola v podmienkach SR predstavuje teoretický návrh 

spôsobov (zatiaľ hypotetických) distribúcie budúcich príjmov vyplývajúcich z procesov TT vo 

verejných inštitúciách v SR a zohľadňuje predchádzajúce kapitoly štúdie najmä 6.1. a 6.2. To 

znamená, že v rámci návrhu spôsobov rozdelenia príjmov vyplývajúcich z úspešne 

realizovaných procesov TT bude zohľadnený centralizovaný aj decentralizovaný variant. 

Zo zahraničných skúseností s niekoľko  desaťročí fungujúcim systémom TT je zrejmé, že iba 

časť vynálezov sa chráni formou patentov a iba časť patentov sa komerčne zhodnocuje 

formou predaja resp. licenčných zmlúv. Podľa štúdie „Transfer poznatkov a technológií – 

formy a sprostredkovatelia v Bavorsku“ – Hafner, 2010, str. 32 sa patentuje menej ako 28 % 

vynálezov a iba približne jedna tretina sa komerčne využíva. Podľa štúdie „Zriaďovanie 

a budovanie CTT, start up, spin off a centier excelencie pre MŠ SR“, Neulogy a SLCP, 2008 

príjmy z licencií v USA (str. 28) predstavovali pre vlastníkov patentov v priemere 130 tis. USD, 

teda necelých 100 tis. EUR. Na druhej strane, náklady  na medzinárodný európsky patent 

môžu slovenského vlastníka EU patentu vyjsť na desiatky tisíc eur. Vychádzajúc 

z predpokladu tretinového komerčného využitia realizovaných patentov je v týchto reláciách 

návratnosť prostriedkov vložených do národného systému TT mimoriadne dlhodobá. Na 

druhej strane národný systém TT výrazne prispieva k rozvoju inovačného potenciálu, a tým 

k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva. 
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Pri návrhu rozdelenia príjmov zohľadňujeme jednak navrhovanú architektúru národného 

systému TT a tiež jednotlivé zdroje príjmov vyplývajúce z úspešných realizácií TT.  

 

Hlavní aktéri procesu TT 

V štruktúre systému TT uvažujeme o štyroch úrovniach aktérov TT, ktorí by mali zdieľať 

príjmy z komercionalizácie a to: 

• vynálezca, 

• materská inštitúcia, 

• CTT, 

• NCTT. 

 

Rozdelenie príjmov z TT 

Príjmy z úspešne realizovaného procesu TT je možné rozdeliť nasledujúcim spôsobom: 

• príjmy z komercializácie patentov, najmä z licencií, 

• príjmy za poskytované služby, 

• príjmy na krytie patentových poplatkov a právnych služieb, 

• príjmy z podielov v spin off firmách. 

 

Príjmy z komerčného zhodnotenia patentov formou licencií môžu byť jednorazové pri predaji 

patentu alebo opakujúce sa pri predaji práv DV, najčastejšie vo forme  licencií. Príjmy z 

licencií závisia od úspešnosti komercializácie produktov, služieb, procesov, vrátane 

technologických, výrobných a marketingových, v ktorých sa zhodnotený patent využíva. 

Licenčné poplatky spravidla tvoria určité percento z obratu tvoreného takýmito produktmi, 

procesmi a službami realizovaného užívateľom licencie.  Keďže sa majiteľovi patentu 

vyplácajú spravidla niekoľko rokov, je veľmi dôležité definovať v licenčnej zmluve podstatné 

vzťahy, práva a povinnosti, veľkosť odmeny, platobné podmienky, riešenie možných 

vzájomných problémov a pod.   
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Distribúcia príjmov z realizácie TT medzi aktérov procesu TT 

Delenie príjmov z licenčných poplatkov medzi vynálezcom, materskou inštitúciou 

(zamestnávateľom), CTT v materskej organizácii a NCTT musí byť takisto zmluvne 

definované. Spôsob delenia príjmov by mal byť nastavený tak, aby motivoval všetkých 

zúčastnených. V praxi to znamená, že prioritne musí byť motivovaný vynálezca, aby na jednej 

strane produkoval nové komerčne využiteľné poznatky a na strane druhej využíval na ich 

komercializáciu materskú inštitúciu a jej CTT. Ak sú pôvodcami poznatkov, technológií alebo 

iných foriem DV interní akademickí, resp. neakademickí vedeckí pracovníci, ich vzťahy 

k materskej organizácii ako aj práva k budúcim príjmom vyplývajúcich z TT je potrebné 

definovať v ich pracovných zmluvách. V prípade externých pracovníkov musia byť ich vzťahy 

k organizácii, v ktorej sa realizuje daný výskum a tiež ich práva k budúcim príjmom z TT 

definované v zmluvách o spolupráci. Ako bolo spomenuté v kapitole 6.2.5. Pre získanie 

majetkových práv k patentu a príjmov z nich vyplývajúcich je dôležité, kto podáva patentovú 

prihlášku, a teda kto bude majiteľom patentu.   

Motivovaná musí byť aj materská inštitúcia, aby v maximálne možnej miere kryla náklady na 

ochranu DV a na komercializáciu DV – patentov, úžitkových vzorov a dizajnu, na transfer 

poznatkov a technológií, čo v praxi znamená aby financovala svoje CTT. Postavenie materskej 

organizácie je kľúčové, pretože poskytuje svoje laboratóriá a ostatné zariadenie potrebné na 

generovanie nových poznatkov. Okrem poskytnutia svojich zariadení, využívaných pri tvorbe 

nových poznatkov, je dôležitá skutočnosť poskytnutia finančných prostriedkov materskej 

inštitúcie, a to nielen na realizáciu aktivít procesu TT, ale aj na krytie poplatkov na patenty, 

najmä ak sa jedná o medzinárodné, napr. európske patenty. V takomto prípade musí byť 

podiel materskej organizácie na príjmoch z realizovaných patentov adekvátne vyšší.  

Zároveň samotné CTT má tiež participovať na licenčných príjmoch, keďže podstatne 

prispieva k vlastnému procesu komercializácie. Dôležitá je skutočnosť, či CTT sú súčasťou 

materskej organizácie, napr. univerzity, alebo viacero univerzít v danom regióne vytvorí 

jedno CTT. V takom prípade musí byť jasne definované rozdelenie príjmov medzi CTT 

a materskými organizáciami. Ale aj v prípade, keď je CTT súčasťou jednej materskej 

organizácie, napr. SAV alebo univerzity, musí byť rozdelenie možných príjmov z transferu 

poznatkov a technológií vopred jasne definované, napr. v smernici danej materskej 

organizácie o ochrane a komercializácii DV. CTT môže byť z hľadiska právneho statusu 
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organizačnou jednotkou materskej organizácie alebo môže pôsobiť ako samostatná 

právnická osoba. V prvom prípade je postačujúce, ak materská organizácia kryje náklady na 

činnosť CTT, resp. v prípade úspešných TT primerane odmení pracovníkov CTT. Ak je však 

CTT samostatná právnická osoba pracujúca pre materskú inštitúciu, resp. pre viac univerzít, 

rozdelenie budúcich príjmov vyplývajúcich z TT musí byť jasne zmluvne definované.  

Mimoriadne dôležitou skutočnosťou je zabezpečenie možnosti udržania príjmov z TT 

v materskej organizácii, resp. v CTT – v závislosti  od právnej formy CTT. V prípade 

rozpočtovej organizácie, napr. SAV, nemôže mať takáto organizácia akékoľvek podiely 

v prípadných spin off spoločnostiach, ale musí, na základe rozpočtových pravidiel verejnej 

sféry, odovzdávať možné príjmy, a to aj príjmy z TT, späť do štátneho rozpočtu. Principiálne 

jestvujú dve možnosti riešenia možnosti udržania príjmov z TT v SAV. Prvou je možnosť 

zmeny zákona o SAV, čo však môže trvať niekoľko rokov. Pružnejším riešením sa zdá byť 

úprava zákona o financovaní rozpočtových organizácií tak, aby príjmy z realizovaného TT, 

ktoré boli odvedené do štátneho rozpočtu, boli v nasledujúcom roku spätne pridelené danej 

rozpočtovej organizácii - SAV. V prípade príspevkových organizácií je situácia jednoduchšia.    

Posledným účastníkom procesu komercializácie poznatkov a technológií je NCTT. Tu je 

potrebné rozlišovať z hľadiska predkladanej štúdie medzi centralizovaným 

a decentralizovaným modelom. Pri centralizovanom modeli by mal byť podiel na distribúcii 

príjmov z transferu poznatkov a technológií vyšší ako pri decentralizovanom modeli, pretože 

finančná involvencia NCTT je v prípade centralizovaného modelu podstatne vyššia.  

 

Zdroje príjmov vyplývajúce z realizácie TT: 

• príjmy z poskytovania služieb (uvedených v kapitole 6.2.6.), 

• príjmy z komercializácie patentov a iných foriem DV a príjmy z licencií – jednorazové 

platby a opakujúce sa ročné poplatky vyjadrené v percentách z tržieb za predaj 

produktov, procesov a služieb, v ktorých sa patent využíva (uvedené v 

predchádzajúcom texte), 

• príjmy z refundácie patentových poplatkov – najmä v prípade európskych patentov 

z patentového fondu, 
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• príjmy z investovaných kapitálových podielov v inovačných spin off spoločnostiach – vo 

forme podielov na zisku týchto spoločností alebo z predaja kapitálových podielov. 

 

Schematický návrh rozdelenia príjmov vyplývajúcich z realizovaného TT medzi hlavných 

aktérov TT 

Uvedená schéma zohľadňuje centralizovaný model, v ktorom sa NCTT podstatne výraznejšie 

podieľa na financovaní ochrany DV a realizácii TT, napr. spravuje patentový fond, investičný 

fond a kofinancuje klastrové platformy. V prípade centralizovaného modelu TT navrhujeme 

nasledujúcu schému participácie jednotlivých aktérov TT na príjmoch z neho vyplývajúcich:  

• vynálezca 30%, 

• materská organizácia 25% (využívanie zariadení a finančných prostriedkov organizácie), 

• CTT 15% (marketing), 

• NCTT 30% (platenie patentového fondu a aktívna komercializácia). 

    

V prípade decentralizovaného modelu TT, keď materské inštitúcie samé znášajú podstatnú 

časť nákladov vyplývajúcich z procesu TT vrátane financovania patentových poplatkov 

(najmä ak nemajú k dispozícii patentový fond, ale samé platia udržiavacie poplatky) 

navrhujeme nasledujúcu schému rozdelenia príjmov zo zrealizovaného TT:  

• vynálezca 30%, 

• materská inštitúcia 35% (platenie patentového fondu), 

• CTT 20% (marketing), 

• NCTT 15% (aktívna komercializácia). 

  

Návrh rozdelenia príjmov vyplývajúcich z realizovaného TT je len schematický a značne 

zjednodušený. Skutočné rozdelenie príjmov z TT bude závisieť jednak od konkrétneho 

rozdelenia financovania procesu TT,  jednak od vzájomných dohôd jednotlivých aktérov 

procesu TT. 
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6.4. Návrh financovania modelu Národného systému podpory TT 

Vybudovanie funkčného národného systému TT stojí v podmienkach SR ročne jeden až dva 

milióny eur v závislosti od výšky financovania patentových poplatkov za medzinárodné, 

najmä európske patenty generované v SR. Národný systém podpory TT (NSPTT) je budovaný 

v niekoľkých etapách: 

• tvorba CTT pri materských inštitúciách najmä v SAV a relevantných technických 

univerzitách, 

• vytvorenie Národného centra TT (NCTT) pri CVTI SR, 

• sprevádzkovanie CTT z prostriedkov materských organizácií, štátneho rozpočtu (ŠR) a zo 

štrukturálnych fondov (ŠF), 

• sprevádzkovanie NCTT z prostriedkov ŠF a ŠR, 

• zahrnutie komplementárnych organizácií a dodávateľov, napr. ÚPV, poskytovateľov 

služieb, napr. právnych, marketingových a manažérskych poradcov, EEN, súkromných 

poskytovateľov know-how, inkubátorov, investičných fondov a poskytovateľov 

rizikového kapitálu, klastrových iniciatív, centier excelencie, technologických centier, 

vedeckých parkov a pod. 

 

Náklady na vybudovanie a prevádzkovanie NSPTT 

Z hľadiska štruktúry je možné náklady na vybudovanie a prevádzkovanie NSPTT rozdeliť 

nasledujúcim spôsobom: 

• základná infraštruktúra a vybavenia CTT a NCTT, 

• výber personálu pre CTT a NCTT, 

• vlastné prevádzkové náklady CTT a NCTT, najmä personálne (mzdy, dane a odvody), 

náklady na školenie a couching personálu, cestovné náklady, režijné náklady, a pod., 

• náklady na externých patentových poradcov, 

• náklady na externé právne služby, 

• patentové poplatky – zriadenie patentového fondu, 
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• náklady na marketing, zhodnocovanie a komercializáciu patentov, 

• náklady na ostané služby, najmä na tvorbu databáz, 

• náklady na zakladanie spin off spoločností – investičný fond, 

• náklady vyplývajúce zo spolupráce s inkubátormi, klastrovými platformami, centrami 

excelencie, technologickými centrami, vedeckými parkami a pod. 

 

Možnosti financovania tvorby a prevádzky NSPTT 

Tvorbu a prevádzku NSPTT je možné financovať z verejných zdrojov, predovšetkým zo 

štrukturálnych fondov (ŠF) a zo štátneho rozpočtu (ŠR), ale aj zo súkromných zdrojov, najmä 

zo zdrojov firiem, ktoré sú prijímateľmi transferovaných technológií.  

V podmienkach SR sú v súčasnosti, ale aj v najbližšej budúcnosti, a to minimálne do konca 

dekády, hlavným zdrojom financovania tvorby a čiastočne aj prevádzkovania NSPTT 

štrukturálne fondy. V súčasnosti je to najmä projekt NITT SK z OP VaV, ako aj projekty na 

zriaďovanie CTT v SAV a na vybraných technických univerzitách, ktoré sú tiež financované 

z OP VaV.  

Prostriedky zo štátneho rozpočtu sú a najbližších rokoch tiež budú veľmi obmedzené 

a z hľadiska potrieb financovania rozvoja a prevádzkovania NSPTT nebudú dostatočné. 

Hlavnou príčinou je permanentne deficitné hospodárenie so ŠR, dlhová kríza a tlak na ŠR 

dodržiavať maastrichtské kritériá platné v eurozóne. Z tohto dôvodu sú a budú prostriedky 

zo ŠR iba komplementárne. 

Prostriedky samospráv nie sú dostatočné ani na zabezpečovanie základných funkcií ako je 

údržba ciest, školstvo a sociálne služby, takže nie je reálne hľadať v samosprávach finančné 

zdroje na realizáciu procesov TT.  

Naopak, určité zdroje na realizáciu TT je možné postupne získavať zo súkromnej sféry. 

Z dôvodu pomerne vysokej podkapitalizácie slovenských firiem, najmä sektora MSP je možné 

nájsť zdroje v stredných a veľkých spoločnostiach, najmä však v zahraničných. Ukazuje sa 

potreba využitia štátnej pomoci pre slovenské firmy, keďže podstatná väčšina slovenských 

firiem nemá dostatočné finančné zdroje na absorpciu nových technológií.  
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Poslednou možnosťou financovania TT sú prostriedky materských inštitúcií CTT, ktoré budú 

popísané neskôr. 

 

Štrukturálne fondy EÚ 

Štrukturálne fondy EÚ sú a minimálne do konca dekády budú hlavným zdrojom financovania 

aktivít TT. V tomto plánovacom období (2007 – 2014) sa zo ŠF z OP VaV využíva cca 10 mil. 

EUR na zriadenie a rozvoj NSPTT vrátane NCTT ako aj regionálnych CTT pri SAV a 

relevantných technologických univerzitách. Pre ďalší rozvoj a pre prevádzkovanie TT v SR je 

extrémne dôležité, aby v budúcom programovacom období (2014 – 2020) bolo 

naplánovaných cca 15 mil. EUR, pričom je potrebné vyjednať, aby aspoň časť týchto 

prostriedkov mohla byť použitá na krytie prevádzkových nákladov NSPTT, t. j. NCTT ako aj 

regionálnych CTT. Za normálnych okolností to prakticky nie je možné, preto je dôležité 

vyjednať výnimku na základe „zlyhania trhu (market failure)“. 

Prostriedky zo ŠF bude potrebné alokovať minimálne do dvoch OP, ktoré budú nadväzovať 

na súčasný OP VaV a na OP KaHR. Kým v prvom OP je dôležité vyjednanie výnimky, 

prostriedky z druhého OP môžu byť štandardne použité na absorpciu nových technológií, 

a tým na zvyšovanie inovačnej kapacity slovenských firiem vrátane sektora MSP. 

Ďalším zdrojom financovania NSPTT pochádzajúcim zo ŠF môžu byť príjmy z nájomného 

v technologických centrách resp. vo vedeckých parkoch. Výstavba centier a parkov má byť 

financovaná zo súčasných ŠF, takže časť budúcich príjmov z týchto, v súčasnom plánovacom 

období investovaných prostriedkov, by tiež mohla byť použitá na financovanie NSPTT. 

V každom prípade by malo byť reálne presadiť pokračovanie projektu NITT SK v budúcom 

plánovanom období, čo by v súčinnosti s vyjednaním výnimky na použitie zdrojov zo ŠF na 

krytie aspoň časti prevádzkových nákladov mohlo zásadne riešiť potrebu financovania NCTT 

ako aj regionálnych CTT. Pritom z hľadiska financovania regionálnych CTT nie je rozhodujúce, 

či regionálne CTT budú samostatné právnické osoby alebo budú súčasťou, resp. 

organizačnou zložkou materských inštitúcií. Otázka možnosti nakladania so ziskom nie je 

relevantná, pretože ani NCTT, ani regionálne CTT do konca dekády – 2020, veľmi 

pravdepodobne, nebudú generovať zisk.  
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V prípade vyjednania výnimky by prostriedky zo ŠF boli rovnako použiteľné pre centralizovaný 

ako aj pre decentralizovaný model. Rozdielna by bola iba alokácia a pomer objemu 

prostriedkov medzi NCTT a regionálnymi CTT. V centralizovanom modeli TT by financovanie 

systémových a nosných služieb bolo realizované na úrovni CVTI SR. Ide najmä o zriadenie 

patentového fondu a, podľa možnosti, aj investičného fondu ako aj financovanie aktívneho 

marketingu patentov do priemyselných firiem pri CVTI SR. V prípade decentralizovaného 

modelu by marketingové aktivity boli financované na úrovni regionálnych CTT a podstatná 

časť patentového fondu by bola tiež rozdelená medzi regionálne CTT.  

Aj v prípade neúspešnosti vyjednania výnimky na krytie časti prevádzkových nákladov NSPTT 

zo ŠF pre  nasledujúci OP VaV budú tieto fondy tvoriť podstatnú časť financovania TT, pričom 

prostriedky z nástupného OP KaHR môžu byť použité na TT - absorpciu nových technológií 

bez udelenia akejkoľvek výnimky.  

 

Štátny rozpočet SR 

Prostriedky zo ŠR budú vzhľadom na aktuálnosť dlhovej krízy zrejme tvoriť iba 

komplementárnu časť financovania NSPTT. Na druhej strane financujú pracovníkov CVTI SR, 

takže personál NCTT by mohol byť v budúcnosti financovaný zo ŠR. Taktiež pracovníci SAV 

a verejných vysokých škôl sú financovaní zo ŠR, takže napriek obmedzeniam je financovanie 

NSPTT zo ŠR spolu so ŠF kľúčové pre rozvoj NSPTT. Z hľadiska členenia ŠR sú dôležité 

rozpočtové kapitoly MŠ a MH. Tieto kapitoly financujú oba póly procesu TT a je dôležité, aby 

aj počas reštrikcií ŠR bola presadená alokácia prostriedkov z týchto kapitol za účelom 

financovania procesu TT. Z metodického a právneho hľadiska je možné financovať celý proces 

budovania a prevádzkovania NSPTT zo ŠR s už spomínanými obmedzujúcimi pravidlami 

financovania rozpočtových organizácií. 

Aj v prípade použitia prostriedkov zo ŠR by tieto prostriedky boli rovnako použiteľné pre 

centralizovaný a tiež pre decentralizovaný model, pričom rozdelenie a tok financií by záviseli 

od realizácie konkrétneho modelu NSPTT, t. j. z kapitoly MŠ by pri centralizovanom modeli 

boli prostriedky prideľované prostredníctvom CVTI SR, kde by tím odborníkov posudzoval 

vhodnosť patentovej ochrany predkladaných vynálezov.  
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Kritická situácia by nastala, ak by poplatky na registráciu a udržiavanie medzinárodných 

patentov – patentový fond – neboli kryté ani zo ŠF a ani zo ŠR. V takomto prípade by bolo 

ohrozené fungovanie budovaného národného systému TT.   

 

Prostriedky súkromnej sféry 

Prostriedky zo súkromnej sféry je možné získať spravidla v prípade takých patentov, ktorých 

využitie výrazne zvyšuje komerčný potenciál výrobkov, procesov a služieb. V takýchto 

prípadoch výskumné organizácie predávajú licencie firmám, ktorých výrobky, resp. služby sa 

umiestňujú na trhu alebo častejšie, tieto firmy dodávajú svoje výrobky veľkým firmám, napr. 

automobilkám. Takéto transfery slovenské výskumné inštitúcie už viackrát zrealizovali a ich 

význam bude v budúcnosti stúpať. Výskumné inštitúcie s už  uskutočnenými transfermi 

spravidla nemajú závažné problémy pri získavaní finančných prostriedkov z priemyselných 

podnikov na realizáciu procesu TT. Je zrejmé, že finančné prostriedky zo súkromnej sféry 

získavajú priamo výskumné inštitúcie s nadpriemerným potenciálom, a preto je tento spôsob 

financovania aktivít TT výhodnejší pre decentralizovaný model.  

 

Prostriedky materských inštitúcií CTT 

Prostriedky materských inštitúcií CTT, teda technických univerzít predstavujú významný zdroj 

financovania aktivít TT, samozrejme, ak pracovníci CTT pracujú efektívne a ak vedenie 

príslušných univerzít podporuje transfer a komercializáciu poznatkov a technológií 

generovaných na univerzite. Jestvuje viac zdrojov financovania aktivít CTT. Tieto zdroje sú 

výsledkom viacerých aktivít technických univerzít. Medzi hlavné činnosti patria: 

Kooperačný výskum realizovaný v spolupráci univerzít a priemyslu, ktorý je orientovaný na 

potreby priemyslu, a v priamej spolupráci s firmami, dosahuje požadované výsledky. Firmy 

sú ochotné pomerne rýchlo platiť za objednané výskumné a vývojové činnosti čo tvorí, popri 

príjmoch zo ŠR, dôležitý príjem univerzít. Ďalšími dôležitými aktivitami sú zriaďovanie 

spoločných výskumných pracovísk univerzít a firiem, ako aj pôsobenie akademických 

pracovníkov vo firmách a stáže výskumných pracovníkov firiem na univerzitách. Materské 

inštitúcie sú realizáciou takýchto transferových aktivít schopné generovať príjmy, ktoré môžu 

aspoň čiastočne použiť na financovanie činností CTT. Týmto spôsobom sa financuje napr. CTT 
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na MU v Brne. Aj tento spôsob financovania aktivít CTT je vhodný pre decentralizovaný 

model. 

 

Prostriedky inštitúcií zahrnutých v národnom systéme TT  

Aj keď klastre a inkubátory ešte stále nie sú v SR rozvinuté, vznikajú kváziklastrové štruktúry 

ako napr. centrá excelencie, ktoré podporujú procesy a aktivity TT. Centrá excelencie spájajú 

na jednej strane výskumné inštitúcie navzájom a tieto následne s viacerými priemyselnými 

firmami výrazne urýchľujú a zefektívňujú proces TT. Priemyselné firmy sa priamo zúčastňujú   

na vývojovom procese, ktorý priamo spolufinancujú. Výskumné organizácie získajú za svoje 

aktivity finančné prostriedky rýchlejšie a istejšie, ako keby realizovali výskum a vývoj 

samotné. Aj v tomto prípade môžu výskumné organizácie použiť financie získané v 

projektoch centier excelencie na financovanie svojich CTT. Tento typ financovania je vhodný 

nielen pre decentralizovaný model, ale v prípade aktívnej účasti NCTT pri zostavovaní 

konzorcií centier excelencie a následnej podpore procesu TT aj pre centralizovaný model.  

Ako už bolo spomenuté, zo ŠF je plánované financovanie výstavby veľkých materiálnych 

infraštruktúr – technologických centier a vedeckých parkov. V prípade realizácie týchto 

zámerov, vlastníci centier a parkov t. j. technické univerzity a SAV získajú príjmy z 

nájomného. Časť týchto príjmov môžu materské inštitúcie použiť na financovanie aktivít 

svojich CTT. Takýto spôsob spolufinancovania aktivít CTT je vhodný najmä pre 

decentralizovaný model. 

 

Záver 

Financovanie Národného systému transferu technológií je dlhodobý a finančne mimoriadne 

náročný proces.  

NSPTT je v prvých desiatich rokoch existencie stratový, náklady na jeho vybudovanie 

a prevádzku vrátane financovania patentového a investičného fondu sa pohybujú v rozsahu 

10 až 20 mil.EUR, príjmy systému v prvom desaťročí pôsobenia sú rádovo nižšie.  

NSPTT je vzhľadom na permanentný deficit ŠR a vysoké náklady na jeho budovanie 

a prevádzkovanie v podstate potrebné financovať zo ŠF, a to priamo aj nepriamo – na 
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základe príjmov z infraštruktúr financovaných zo ŠF. Na použitie ŠF na spolufinancovanie 

prevádzkových nákladov vrátane fondu na financovanie patentových nákladov je potrebné 

získať výnimku od Európskej komisie. 

Financovanie patentových nákladov pomocou „patentového fondu“ financovaného 

z verejných zdrojov je na prevádzkovanie NSPTT nevyhnutné. 

Stratovosť fondu je možné prekonať iba v dlhodobom horizonte, a to iba vtedy, ak sa zvýšia 

verejné aj súkromné výdavky na vedu, výskum a inovácie. 

Oba modely NSPTT, centralizovaný aj decentralizovaný, sú z hľadiska financovania systému 

ako aj distribúcie následných príjmov z komercializácie TT, využiteľné. V podmienkach SR sa 

centralizovaný systém s potrebnou mierou flexibility pre regionálne CTT javí ako výhodnejší. 

Je schopný sústrediť nevyhnutné kapacity nielen na ochranu DV, ale aj na marketing 

a komercializáciu vyvinutých poznatkov a technológií. 

NCTT odporúčame zriadiť v, resp. pri CVTI SR, pretože NCTT bude regionálnym CTT 

distribuovať rozsiahle verejné finančné zdroje a personál CVTI SR buduje adekvátne 

personálne, databázové, organizačné a riadiace kapacity potrebné na manažovanie a rozvoj 

NSPTT. 

 

6.4.1. Reklamné, marketingové aktivity a iné aktivity 

Na základe preskúmania jestvujúcich možností generovania príjmov v inštitúciách 

zúčastňujúcich sa procesu transferu technológií z reklamných, či marketingových aktivít sa 

nevyskytuje mnoho možností. Ako najrelevantnejšie sa javia nasledujúce možnosti 

generovania príjmov: 

• príjem z platených reklám na web stránkach a portáloch jednotlivých inštitúcií, 

• príjem z reklamy uverejnenej v rámci podujatí organizovaných inštitúciami TT 

(konferencie, sympóziá a pod.), 

• príjem z veľkoplošnej reklamy umiestnenej na budove a vo vnútorných priestoroch 

inštitúcií, 

• príjem z reklamy umiestnenej v tlačených publikáciách (knižných, periodických), 
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• príjem z licenčných poplatkov. 
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6.5. Informačné zabezpečenie pre oblasť TT v SR 

Pri nastavení komunikácie, informačných zdrojov a spôsobu výmeny a rozširovania 

informácií bude NCTT využívať: 

• internú komunikáciu - v rámci organizácie NCTT ako jedinej organizácie alebo v rámci 

združenia viacerých subjektov podieľajúcich sa na činnosti NCTT na základe vybraného 

modelu zriadenia systému národnej podpory,  

• externú komunikáciu - komunikáciu s  nasledujúcimi organizáciami mimo samotnej 

organizácie NCTT: 

o centrá a organizácie TT zriadené ako iniciatíva ŠF EÚ v SR alebo ako iniciatíva 

samotnej organizácie vykonávajúcej VV aktivity, 

o súčasní alebo potenciálni klienti systému - verejné VV organizácie, 

o široká verejnosť. 

 

Pre účely efektívnej komunikácie  je potrebné, aby sa NCTT  sústredila na tieto druhy 

informácií pri internej a externej komunikácii: 

a) metodologické - na podporu regionálnych CTT ako aj verejných organizácií 

podliehajúcich  podporným aktivitám NCTT 

• definície pojmov a výklady základných pojmov transferu technológií, ochrany práv 

duševného vlastníctva ako aj ďalších pojmov z oblasti inovácií z dôvodu 

jednoznačného zadefinovania predmetu podporných a informačných služieb 

poskytovaných NCTT,  

• šablóny 

o návrhy znení smerníc na podporu TT a OPDV navrhnuté expertmi, 

o šablóny na vytváranie profilov (ponuky technológií a výsledkov VV), 

o žiadosti (príspevky z patentového fondu, podporné aktivity a pod.). 

• metodiky a odporúčania pre nastavenie procesov a poskytovanie parciálnych 

služieb: 
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o prvotné testovanie výstupov výsledkov výskumu a vývoja vykonávaných na 

univerzitách a ďalších verejných výskumných inštitúciách, vrátanie posúdenia 

ich vhodnosti a potenciálu pre proces TT, 

o návrh procesu OPDV pre potreby klientov NCTT, 

o ďalšie metodiky a odporúčaniana základe často kladených otázok alebo 

požiadaviek zo strany klientov NCTT. 

b) legislatívne - právne predpisy upravujúce transfer technológií, ochranu práv duševného 

vlastníctva v rámci Slovenskej republiky, EÚ ako aj v rámci tretích krajín.  

c) databázové - poskytované na základe zdieľania databáz, preberania metadát alebo na 

základe vyhľadávania na požiadanie klientov NCTT 

• databázy technológií a výsledkov VV - technologické profily (Enterprise Europe 

Network), výsledky výskumu a vývoja (CORDIS Technology Marketplace) a národné 

databázy (v procese tvorby), 

• patentové databázy - národné patenty (ÚPV SR), európske patenty (EPO), ... 

d) prehľadové - stručné prehľady, odkazy a popisy na základe potrieb klientov NCTT 

• informácie, služby a možnosti financovania TT a OPDV v SR, EÚ a vo svete, 

• analýzy a štúdie, 

• ďalšie prehľady - na základe často kladených otázok alebo požiadaviek zo strany 

klientov NCTT. 

  

Informačné zdroje pre vyššie uvedené typy informácií:  

• metodologické a prehľadové - interné materiály pripravené NCTT (príp. 

v spolupráci s externými poradenskými organizáciami), 

• legislatívne - zbierka zákonov a vestníky SR, EÚ a tretích krajín, 

• databázové - verejne dostupné databázy.
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Model informačného zabezpečenia a informačných tokov pre NCTT 

 

 

PORTÁL NCTT

informácie

e-služby

znalostná základňa

databázy

Široká 

verejnosť

Užívatelia systému a služieb 
(univerzity, SAV)

Systém národnej 

podpory TT

externí čl.

národné centrum

štátna politika,

ministerstvá

networking
SR, EÚ, svet

ext. 

poradcovia, 

CTT

komunikačné toky

priame poskytovanie služieb podľa potrieb cieľových skupín

propagácia a šírenie informácií
- printové materiály (letáky, brožúry, roll-upy, postery, a pod.)

- tlačové správy a komunikácia s médiami

- prezentačné podujatia (konferencie, semináre, informačné dni)

- špecifické podujatia (školenia, workshopy)

subdodávatelia
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NCTT môže na komunikáciu so súčasnými a potenciálnymi klientmi systému ako aj so širokou 

verejnosťou využívať nasledujúce nástroje komunikácie a propagácie: 

• portál - centrálna webová stránka so znalostnou bázou, on-line a off-line službami 

ako hlavný propagačný a komunikačný nástroj, 

• propagačné materiály 

o v tlačenej forme (letáky, bulletiny ) 

o elektronické 

• printové a elektronické médiá (tlač, televízia, rozhlas, internet) 

o platená inzercia (články, spoty), 

o články a propagácia v odborných periodikách alebo internete, 

o tlačové správy,  

o výmeny odkazov a informácií na relevantných internetových stránkach. 

• podujatia (konferencie, workshopy, semináre, školenia) organizované NCTT pre 

klientov a širokú verejnosť a prezentácie na podujatiach partnerských organizácií 

v SR a zahraničí, 

• neformálne komunikačné kanály. 

 

Centrálny portál na podporu TT by mal pozostávať z dvoch základných častí: 

1. Informačná a znalostná základňa 

• informácie o centre / projekte, 

• prehľad situácie, podpory a nástrojov v SR, EÚ a svete (vr. popisu podpornej 

infraštruktúry), 

• prehľad legislatívy a nariadení pre TT a OPDV v SR, EÚ a svete, 

• manuály a šablóny, 

• novinky, 

• podujatia, 
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• FAQ (často kladené otázky), 

• kontakty (interné a externé), 

• odkazy. 

 

2. Elektronické služby (on-line a off-line) 

• znalostná základňa (vr. manuálov, šablón, knižnice, virtuálnej poradne), 

• patentové databázy, 

• databázy technológií a výsledkov VV, 

• newsletter a systém elektronických správ, 

• podávanie prihlášok, 

• dotazníky a zabezpečenie spätnej väzby, 

• komunikačné nástroje. 
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6.6. Networking a spolupráca s inštitúciami z oblasti TT 

6.6.1. Národné inštitúcie, siete a iniciatívy 

Tabuľka: Národné inštitúcie, siete a iniciatívy odporúčané pre networking 

Názov Popis 
Možnosti 
spolupráce 

SAPTI – Slovenská 
asociácia podnikateľských 
a technologických 
inkubátorov 

SAPTI založilo 11 podnikateľských inkubátorov s cieľom 
poskytovať poradenský a informačný servis svojim 
členom.  

I, N, AS 

Inkubátory Inkubátory tvoria dôležitú súčasť podpornej infraštruktúry 
pre MSP, ktorých poslaním je poskytovať začínajúcim 
podnikateľom vhodné štartovacie podmienky pre 
fungovanie ich podniku v období približne troch rokov.  

I, AS 

Úrad priemyselného 
vlastníctva SR 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je 
ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť 
priemyselného vlastníctva. 

I, N, AS 

Informačno-poradenské 
miesta úradu pre inovácie 
(INNOINFO) 

INNOINFO predstavuje sieť poradenských inštitúcií na 
Slovensku (RPIC, RRA, SOPK, BIC, Inkubátor) 

I, N, AS 

Podnikateľské inovačné 
centrá (BIC) 

Okrem poskytovania služieb pre podnikateľov sa orientujú 
aj na vytváranie podnikateľského prostredia pre firmy 
prinášajúce inovatívny podnikateľský zámer - nový 
výrobok, službu alebo technológiu, ktorým poskytujú 
dlhodobú starostlivosť. Uplatňujú pri tom regionálne 
preferencie.  

I, AS 

Regionálne poradenské a 
informačné centrá (RPIC) 

Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC) sú 
neziskové inštitúcie, založené na základe partnerstva 
verejného a súkromného sektora ako nezávislé regionálne 
združenia právnických osôb.  
Centrá RPIC poskytujú komplexné poradenské, 
informačné a vzdelávacie služby.  

I, AS 

Centrá prvého kontaktu 
(CPK) 

Centrá prvého kontaktu (CPK) zabezpečujú ľahký prístup 
podnikateľov k potrebným poradenským a informačným 
službám.  

I, AS 

E:RDC Výskumný klaster špecializovaný na nové materiály, mikro 
a nano technológie a informačné technológie. 

I, N, Č, AS 

 

Odporúčané možnosti spolupráce: I (informácie), N (networking), AS (aktívna spolupráca), Č (členstvo) 
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6.6.2. Medzinárodné inštitúcie, siete a iniciatívy 

Tabuľka: Medzinárodné inštitúcie, siete a iniciatívy odporúčané pre networking 

Názov Popis 
Možnosti 
spolupráce 

Enterprise Europe 
Network  

Celosvetová sieť na podporu medzinárodnej spolupráce 
a transferu technológií s podporou Európskej komisie 

I, N, AS 

European Business and 
Innovation Centre 
Network 

Európska sieť podnikateľských a inovačných centier bola 
vytvorená v roku 1984 ako prvá profesionálna sieť v EÚ, 
zaoberajúca sa podporou rozvoja inovácií v tzv. 
podnikateľských a inovačných centrách, či 
podnikateľských inkubátoroch 

I, N 

EUROPE INNOVA Cieľom je podporovať všetky formy inovácií vo forme 
rozvoja nástrojov, iniciatív a podporných služieb (vr. 
klastrov a eko-inovácií) 

I, N 

PRO-INNO EUROPE  Analýzy inovačnej politiky a politickej spolupráce v Európe 
s cieľom učiť sa od najlepších a prispieť k rozvoju nových a 
lepších inovačných politík v Európe (vr. European Cluster 
Alliance) 

I, N 

Patentové organizácie Medzinárodné a zahraničné úrady na ochranu práv 
duševného vlastníctva (EPO, WIPO, USPTO, Japan Patent 
Office, WTO, JISC, esp@cenet) 

I, N 

IPR Helpdesk, 
IPeuropAware, China IPR 
SME Helpdesk, 
TransAtlantic IPR Portal 

Bezplatné poradenstvo podľa potrieb klienta týkajúce sa 
práv duševného vlastníctva (PDV) v rámci projektov 
Európskej komisie - DG Enterprise and Industry  

I, N 

Gate2Growth.com Podpora inovatívnych podnikateľov v Európe, ako aj na 
podporu inovácií - iniciatíva EK 

I 

ProTon Europe Európska asociácia kancelárií pre transfer technológií 
a znalostí pri univerzitách, výskumných organizáciách 

I, N, Č, AS 

TII - Technology 
Innovation International 

Nezávislá asociácia profesionálov na podporu transferu 
technológií a inovácií 

I 

European University 
Association 

Podpora vplyvu univerzít na európsku politiku v oblasti 
vzdelávania, výskumu, inovácií, kvality a správy univerzít 

I 

European Association of 
Research and Technology 
Organisations 

EARTO je európska obchodná asociácia zastupujúca viac 
ako 350 výskumných a technologických organizácií z celej 
Európy 

I 

European Association of 
Development Research 
and Training Institutes 

Európska asociácia VV a vzdelávacích inštitúcií - 
profesionálna sieť pre rozvoj a regionálne štúdie v Európe 

I 

 

Odporúčané možnosti spolupráce: I (informácie), N (networking), AS (aktívna spolupráca), Č (členstvo) 
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7. Prílohy 

ZOZNAM PRÍLOH: 

Príloha 1: Výsledky dotazníkového prieskumu – tabuľky a grafy 

Príloha 2: Dotazník 

Príloha 3: Zoznam respondentov prieskumu 

Príloha 4: Stanovy záujmového združenia právnických osôb „Národné centrum 

transferu technológií“ 
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7.1. Príloha 1: Výsledky dotazníkového prieskumu – tabuľky a grafy 

 

A: Charakter  vedeckovýskumnej inštitúcie 

 

Tabuľka 1: Charakter inštitúcie 

1. Aký je charakter vašej inštitúcie?    

rozpočtová 7 41,18% 

príspevková 4 23,53% 

iná 6 35,29% 

Spolu 17 100,00% 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 1: Charakter inštitúcie 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 2: Podiel  vedeckovýskumných aktivít na celkových aktivitách 

2. Aký je podiel výskumno-vývojových aktivít na 
vašich celkových aktivitách?   

nízky 2 11,76% 

stredný 10 58,82% 

vysoký 4 23,53% 

iné 1 5,88% 

Spolu 17 100,00% 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 2: Podiel  vedeckovýskumných aktivít na celkových aktivitách 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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B: Ochrana duševného vlastníctva 

 

Tabuľka 3: Význam ochrany duševného vlastníctva 

1. Myslíte si, že vo vašej inštitúcii je otázka 
ochrany duševného vlastníctva dostatočne 
vyriešená?   

áno 4 23,53% 

nie 13 76,47% 

Spolu 17 100,00% 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 3: Význam ochrany duševného vlastníctva 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 4: Spôsob ošetrenia ochrany duševného vlastníctva 

2. Uveďte, akým spôsobom má vaša inštitúcia 
ošetrenú ochranu duševného vlastníctva?  

v existujúcej smernici 1 

v  pracovnoprávnych zmluvách 1 

v interných opatreniach a nariadeniach 
organizácie 5 

iným spôsobom  8 

Spolu 15 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 4: Spôsob ošetrenia ochrany duševného vlastníctva 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Spôsob ošetrenia ochrany duševného vlastníctva

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

v existujúcej smernici v pracovno-právnych

zmluvách

v interných

opatreniach a

nariadeniach

organizácie

iným spôsobom 

p
o

č
e
tn

o
s
ť



220 

Tabuľka 5: Existencia smerníc na ochranu DV 

3. Existujú vo vašej organizácii vnútorné 
smernice týkajúce sa ochrany DV?   

áno 0 0,00% 

nie 17 100,00% 

Spolu 17 100,00% 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 5: Existencia vnútorných smerníc na ochranu DV 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 6: Existencia štandardizovaných formulárov na ochranu DV 

4. Existujú vo vašej inštitúcii štandardizované 
formuláre pre oblasť duševného vlastníctva?   

áno 3 17,65% 

nie 14 82,35% 

Spolu 17 100,00% 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 6: Existencia štandardizovaných formulárov na ochranu DV 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 7A: Existencia formalizovaných postupov pre oblasť DV 

5. Existujú vo vašej inštitúcii formalizované 
postupy pre oblasť duševného vlastníctva?   

áno 3 17,65% 

nie 14 82,35% 

 17 100,00% 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 7A: Existencia formalizovaných postupov pre oblasť DV 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 7B: Oblasti, v ktorých existujú formalizované postupy 

V prípade, že áno, uveďte, v ktorých oblastiach 
existujú formalizované postupy? (možnosť vybrať 
viac odpovedí)  

ohlasovanie vynálezov (interný dokument) 2 

dodržiavanie stanovených postupov (interný 
dokument) 5 

mlčanlivosť a ochrana informácií (Dohoda o 
mlčanlivosti a ochrane informácií) 1 

poznatky a skúsenosti (Zmluva o know-how) 0 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 7B: Oblasti, v ktorých existujú formalizované postupy 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 8: Existencia systému vzdelávania v oblasti ochrany DV 

6. Existuje vo vašej inštitúcii systém vzdelávania 
v oblasti ochrany duševného vlastníctva pre 
zamestnancov, resp. kurzy pre zamestnancov v 
tejto oblasti?   

áno 1 5,88% 

nie 16 94,12% 

 17 100,00% 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 8 Existencia systému vzdelávania v oblasti ochrany DV 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 9: Existencia poradenských služieb v oblasti ochrany DV 

7. Poskytuje vaša inštitúcia poradenské služby 
týkajúce sa ochrany DV?    

áno 5 29,41% 

nie 12 70,59% 

 17 100,00% 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 9: Existencia poradenských služieb v oblasti ochrany DV 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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C: Transfer technológií 

 

Tabuľka 10: Význam transferu technológií 

1. Aký je význam transferu technológií (TT) vo 
vašej inštitúcii?   

nízky 5 29,41% 

stredný 5 29,41% 

vysoký 5 29,41% 

iné 2 11,76% 

 17 100,00% 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 10: Význam transferu technológií 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 11: Formy TT 

2. Aké formy transferu technológií využívate?   

predaj patentu 1 

predaj licencií 3 

spoločné projekty s komerčnou sférou 8 

zakladanie spin off firiem 5 

konzultácie 8 

využívanie databáz technologických požiadaviek 1 

iné 6 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 11: Formy TT 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 12: Existencia štandardizovaných formulárov pre oblasť TT 

3. Existujú vo vašej inštitúcii štandardizované 
formuláre pre oblasť transferu technológií?   

áno 0 0,00% 

nie 17 100,00% 

 17 100,00% 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 12: Existencia štandardizovaných formulárov pre oblasť TT 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 13: Existencia formalizovaných postupov pre oblasť TT 

4. Existujú vo vašej inštitúcii formalizované 
postupy pre oblasť transferu technológií?   

áno 0 0,00% 

nie 17 100,00% 

 17 100,00% 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 13: Existencia formalizovaných postupov pre oblasť TT 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 14: Existencia poradenských služieb v oblasti TT 

5. Poskytuje vaša inštitúcia poradenské služby v 
oblasti transferu technológií?   

áno 5 29,41% 

nie 12 70,59% 

 17 100,00% 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 14: Existencia poradenských služieb v oblasti TT 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 15: Existencia vnútorných smerníc ohľadne transferu technológií 

6. Existujú vo vašej organizácii vnútorné 
smernice ohľadne transferu technológií?   

áno 0 0,00% 

nie 17 100,00% 

 17 100,00% 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 15: Existencia vnútorných smerníc ohľadne transferu technológií 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 16: Úspešnosť realizácie TT 

7. Aká je úspešnosť realizácie TT, koľko TT sa 
uskutoční za rok a aké sú príjmy z TT? 

 

Prešovská univerzita - Centrum pre 
komercializáciu výstupov výskumu 

Momentálne žiadne, sme v štádiu 
vytvárania Centra aj pre transfer 
technológií... 

Slovenská poľnohospodárska univerzita nízka, príjmy žiadne 

STU Centrálne nesledovaný parameter, 
kvalifikovaný odhad je 20 TT za rok, 800 
zmlúv o dielo. 

Technická univerzita vo Zvolene Úspešnosť transferu je pomerne malá, s 
čím súvisí aj výška príjmov. Tieto však 
väčšinou nie sú vo forme priamej platby, 
ale sú riešené formou príspevku pre TU 
vo Zvolene ako spoluúčasť v projektoch 
operačných programov.   

Univerzita J. Seleyho žiadne príjmy 

Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Úspešnosť nie je zatiaľ  významná 

Univerzita Komenského  prítomnosť súkromného TT 

Žilinská univerzita Vysoká, realizácia sa mení každoročne 
podľa počtu projektov s praxou. Príjmy sú 
primerané a závislé od počtu a rozsahu 
projektov. Nie je možné určiť približnú 
hodnotu. 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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D: Pracovisko (DV + TT) 

Tabuľka 17: Existencia pracoviska zaoberajúceho sa ochranou duševného vlastníctva a TT 

1. Existuje vo vašej inštitúcii pracovisko 
(centrum) zaoberajúce sa ochranou duševného 
vlastníctva, resp. transferom technológií?   

áno 6 37,50% 

nie 10 62,50% 

 16 100,00% 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 17: Existencia pracoviska zaoberajúceho sa ochranou duševného vlastníctva a TT 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 18: Záujem vybudovať centrum  

2. V prípade, že centrum zaoberajúce sa 
ochranou duševného vlastníctva, resp. 
transferom technológií vo vašej inštitúcii 
neexistuje, máte záujem takéto pracovisko 
(centrum) vybudovať?   

áno 9 75,00% 

nie 3 25,00% 

 12 100,00% 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 18: Záujem vybudovať centrum  

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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Tabuľka 19: Záujem rozvíjať systematický prístup k podpore TT a ochrane DV 

3. Máte vo vašej inštitúcii záujem budovať a 
rozvíjať systematický prístup k podpore TT a 
ochrane DV?   

áno 17 100,00% 

nie 0 0,00% 

 17 100,00% 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Graf 19: Záujem rozvíjať systematický prístup k podpore TT a ochrane DV 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výsledkov dotazníkového prieskumu 
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7.2. Príloha 2: Dotazník 

 

 

 

Vážený respondent,  

obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka realizovaného v rámci projektu 
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK, ktorý 
implementuje Centrum vedecko-technických informácií SR (http://nitt.cvtisr.sk). Cieľom 
projektu NITT SK je návrh a implementácia systému podpory transferu technológií (ďalej TT) 
na národnej úrovni a zabezpečenie systematickej podpory v procesoch aplikácie poznatkov 
nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe. 

 

Spoločnosť BIC Bratislava (www.bic.sk) s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poradenstva, 
podpory inovácií a transferu technológií vystupuje v tomto projekte ako riešiteľ štúdie 
s názvom “Analýza súčasného stavu v oblasti transferu technológií v SR a definovanie 
koncepčných východísk v oblasti transferu technológií pre vytvorenie Národného systému 
podpory transferu technológií na Slovensku”. 

 

V prípade, ak by ste nevedeli zodpovedať niektorú z otázok, neváhajte nás kontaktovať 
(sasikova@bic.sk). Ak ani jedna z preddefinovaných odpovedí nevyjadruje Váš postoj, 
uvítame, ak by ste svoj názor vyjadrili aj slovne v poznámke k otázke. Výsledky prieskumu 
budú použité na spracovanie štúdie a definovanie koncepčných východísk pre Národný 
systém podpory transferu technológií v Slovenskej republike. Vyplnením dotazníka zvyšujete 
šancu, že Národný systém podpory transferu technológií bude vybudovaný v súlade 
s vnútornými potrebami Vašej inštitúcie a nastavený na Vaše požiadavky.  
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Dotazník verejných vedeckovýskumných inštitúcií ohľadne ochrany 
DV a TT 

 

A: Charakter vedeckovýskumnej inštitúcie 

 

1. Aký je charakter vašej inštitúcie? 

 rozpočtová 

 príspevková 

 iná 

 

2. Aký je podiel výskumno-vývojových aktivít na vašich celkových aktivitách? 

 nízky 

 stredný 

 vysoký 

 iné (uveďte)............................................................................................................... 

 

B: Ochrana duševného vlastníctva 

 

1. Myslíte si, že vo vašej inštitúcii je otázka ochrany duševného vlastníctva dostatočne 
vyriešená? 

 áno 

 nie (prečo?)............................................................................................................................ 

 

2. Uveďte, akým spôsobom má vaša inštitúcia ošetrenú ochranu duševného vlastníctva? 

 v existujúcej smernici 

 v  pracovnoprávnych zmluvách 

 v interných opatreniach a nariadeniach organizácie 

 iným spôsobom (ako?)………………………………….................................................. 

 

3. Existujú vo vašej organizácii vnútorné smernice týkajúce sa ochrany DV? 

 áno 

 nie 
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Ak jestvujú, prosím, uveďte hlavné kapitoly a témy smernice:  

 

 

 

 

Smernica: 

 pozostáva z viacerých dokumentov (prosím, uveďte z ktorých):  

 

 

 

 smernica je jeden ucelený dokument  

 

4. Existujú vo vašej inštitúcii štandardizované formuláre pre oblasť duševného vlastníctva? 

 áno 

 nie 

 

5. Existujú vo vašej inštitúcii formalizované postupy pre oblasť duševného vlastníctva? 

 áno 

 nie 

 

V prípade, že áno, uveďte, v ktorých oblastiach existujú formalizované postupy? (možnosť 
vybrať viac odpovedí) 

 ohlasovanie vynálezov (interný dokument) 

 dodržiavanie stanovených postupov (interný dokument) 

 mlčanlivosť a ochrana informácií (Dohoda o mlčanlivosti a ochrane informácií) 

 poznatky a skúsenosti (Zmluva o know-how) 

 

6. Existuje vo vašej inštitúcii systém vzdelávania v oblasti ochrany duševného vlastníctva 
pre zamestnancov, resp. kurzy pre zamestnancov v tejto oblasti? 

 áno 

 nie 
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7. Poskytuje vaša inštitúcia poradenské služby týkajúce sa ochrany DV? 

 áno 

 nie 

 

 

C: Transfer technológií 

 

1. Aký je význam transferu technológií (TT) vo vašej inštitúcii? 

 nízky 

 stredný 

 vysoký 

 iné ..................................................................................................... 

 

2. Aké formy transferu technológií využívate?  

 predaj patentu 

 predaj licencií 

 spoločné projekty s komerčnou sférou 

 zakladanie spin off firiem 

 konzultácie 

 využívanie databáz technologických požiadaviek 

 iné (uveďte aké)................................................................................................................... 

 

3. Existujú vo vašej inštitúcii štandardizované formuláre pre oblasť transferu technológií? 

 áno 

 nie 

 

4. Existujú vo vašej inštitúcii formalizované postupy pre oblasť transferu technológií? 

 áno 

 nie 

 

5. Poskytuje vaša inštitúcia poradenské služby v oblasti transferu technológií? 

 áno 

 nie 
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6. Existujú vo vašej organizácii vnútorné smernice ohľadne transferu technológií? 

 áno 

 nie 

 

Ak jestvujú, prosím, uveďte hlavné kapitoly a témy smernice:  

 

 

 

 

Smernica: 

 pozostáva z viacerých dokumentov (prosím, uveďte z ktorých):  

 

 

 smernica je jeden ucelený dokument  

 

7. Aká je úspešnosť realizácie TT, koľko TT sa uskutoční za rok a aké sú príjmy z TT? 

 

 

 

 

 

D: Pracovisko (DV + TT) 

 

1. Existuje vo vašej inštitúcii pracovisko (centrum) zaoberajúce sa ochranou duševného 
vlastníctva, resp. transferom technológií? 

 

 áno 

Aké sú služby a kompetencie centra v oblasti ochrany DV? 
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Aké sú služby a kompetencie centra v oblasti TT? 

 

 

 

 

Uveďte možnosti postihov za nerešpektovanie smerníc v oblasti DV a TT: 

 

 

 

 

 nie 

V prípade, že nie, uveďte, kto sa vo vašej inštitúcií zaoberá:  

a) otázkami ochrany duševného vlastníctva: .............................................................................. 

b) oblasťou transferu technológií: 
............................................................................................... 

 

Uveďte služby a kompetencie orgánu zodpovedného za ochranu DV:  

 

 

 

 

Uveďte služby a kompetencie orgánu v oblasti TT:  

 

 

 

 

Uveďte možnosti postihov za nerešpektovanie smerníc/právnych predpisov v oblasti DV a 
TT: 
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2. V prípade, že centrum zaoberajúce sa ochranou duševného vlastníctva, resp. transferom 
technológií vo vašej inštitúcii neexistuje, máte záujem takéto pracovisko (centrum) 
vybudovať? 

 áno 

 nie 

 

3. Máte vo vašej inštitúcii záujem budovať a rozvíjať systematický prístup k podpore TT a 
ochrane DV? 

 áno 

 nie 

 

4. Uveďte vlastné námety a podnety pre fungovanie jednotného systému na podporu TT a 
ochrany DV na národnej úrovni: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme Vám za vyplnenie dotazníka a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  
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7.3. Príloha 3: Zoznam respondentov prieskumu 

 

Tabuľka 1: Zoznam respondentov dotazníkového prieskumu 

1. Akadémia policajného zboru  

2. Prešovská univerzita - Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu 

3. Slovenská akadémia vied 

4. Slovenská poľnohospodárska univerzita 

5. Slovenská technická univerzita 

6. Slovenská technická univerzita - Transfertech 

7. Trenčianska univerzita 

8. Technická univerzita v Košiciach 

9. Technická univerzita vo Zvolene 

10. Trnavská univerzita v Trnave - Ústav práva duševného vlastníctva   

11. Univerzita J. Seleyho 

12. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

13. Univerzita Komenského 

14. Univerzita Konštantína Filozofa 

15. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 

16. Univerzita veterinárneho lekárstva Košice 

17. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

18. Žilinská univerzita 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 



244 

7.4. Príloha 4: Stanovy záujmového združenia právnických osôb 

„Národné centrum transferu technológií“ 

Návrh stanov združenia 

Poznámka:  Predložený návrh stanov je iba vzorom, obsahové časti jednotlivých článkov je 

  potrebné korigovať podľa reálnej situácie pri zakladaní 

 

 

 

 

     STANOVY 

záujmového združenia 

právnických osôb 

Národné centrum transferu technológií 

 

 

založeného podľa ust. § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov 
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Článok I 

Založenie združenia 

1. Združenie Národné centrum transferu technológií (ďalej aj „združenie“) je založené 

zakladateľskou zmluvou zo dňa..... podľa ust. § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2. Združenie je samostatnou právnickou osobou. 
3. Združenie sa zakladá na čas neurčitý. 

 

Článok II 

Názov a sídlo združenia 

1. Názov združenia je  Národné centrum transferu technológií. 

2. Sídlom združenia je  Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava. 

 

Článok III 

Ciele a predmet činnosti 

1. Sprístupniť patentové informácie používateľom patentového systému, predovšetkým 

malým a stredným podnikom a poskytnúť vlastníkom duševného vlastníctva pomoc 

pri príprave patentových prihlášok, opise patentu a prieskume novosti, a poskytnúť 

informácie z oblasti technických a procedurálnych aspektov týkajúcich sa konaní 

o prihláškach duševného vlastníctva. 

 

2. Predmetom činnosti združenia je: 

a) posudzovanie patentovateľnosti vynálezov, pričom hlavná pozornosť je venovaná 
kritériám novosti a vynálezcovskej činnosti, 

b) skúmanie etických princípov v procese ochrany duševného vlastníctva, 

c) poskytnutie pomoci pri získavaní medzinárodnej ochrany priemyselných práv pre 
slovenských prihlasovateľov, 

d) propagácia a popularizácia ochrany duševného vlastníctva v SR, 

e) poskytnutie pomoci pri prevodoch a licenciách priemyselných práv, 

f) podpora komercionalizácie duševného vlastníctva, 

g) podpora transferu technológií. 

 

     3. Napĺňanie cieľov združenia sa bude realizovať najmä prostredníctvom nasledujúcich 

činností: 
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a) prijímanie návrhov nových projektov v oblasti ochrany duševného vlastníctva 

z prostredia verejných vysokých škôl a iných organizácií vykonávajúcich výskumnú 

činnosť, zabezpečiť ich hodnotenie a o výsledkoch informovať členov združenia, 

 b) ..... 

Združenie môže ako vedľajšiu činnosť vykonávať aj hospodársku činnosť alebo 

podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia. 

 

Článok IV 

Vznik a zánik členstva v združení 

1. Združenie je otvorené a o členstvo v ňom sa môžu uchádzať všetky tuzemské 

právnické osoby. 

 

2. Členstvo v združení zaniká po splnení nasledovných podmienok:  

a) podaním písomnej žiadosti predsedovi združenia, obsahom ktorej je zdôvodnenie 

záujmu o členstvo v združení s uvedením činností, ktorými uchádzač o členstvo 

mieni napĺňať ciele združenia; predseda združenia je povinný bez zbytočného 

odkladu predložiť takúto žiadosť na posúdenie predsedovi dozornej rady 

združenia a v prípade jej kladného hodnotenia aj na rokovanie valného 

zhromaždenia. 

b) schválením členstva valným zhromaždením, 

c) zaplatením vstupného členského príspevku. 

 

3. Členstvo v združení zaniká: 

a) dobrovoľným vystúpením člena na základe písomného oznámenia predsedovi 

združenia, pričom členstvo zaniká dňom  doručenia. 

b) rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení člena v prípade neplnenia, či 

porušenia povinnosti člena, alebo z dôvodu konania člena, ktoré je v rozpore 

s cieľmi a stanovami združenia. Návrh na vylúčenie člena zo združenia spolu 

s odôvodnením predkladá valnému zhromaždeniu predseda združenia alebo 

predseda dozornej rady združenia. 

c) zánikom právnickej osoby, ktorá je členom združenia. 

d) výmazom združenia z registra záujmových združení právnických osôb. 

4. Dňom registrácie združenia sa členmi združenia stávajú všetci zakladatelia. 

Článok V 

Práva a povinnosti členov 

1) Každý člen združenia má právo: 
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a) aktívne vystupovať pri činnosti združenia, 

b) predkladať návrhy, pripomienky a podnety k činnosti združenia orgánom 

združenia, 

c) byť informovaný o činnosti združenia, 

d) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, 

e) prostredníctvom svojich zástupcov hlasovať, voliť členov do orgánov združenia, 

f) navrhovať svojich zástupcov do orgánov združenia, 

g) využívať výhody a/alebo služby, ktoré združenie svojim členom poskytuje alebo 

sprostredkúva, 

h) používať pri styku s tretími osobami schválené označenie, definované interným 

dokumentom združenia. 

 

2) Každý člen združenia je povinný: 

a) všestranne sa usilovať o dosiahnutie cieľov združenia a s týmto cieľom 

podporovať činnosť združenia, 

b) vystupovať v súlade s poslaním a cieľmi združenia, chrániť a presadzovať záujmy 

a dobré meno združenia vo vnútri združenia i navonok, 

c) dodržiavať stanovy združenia, rozhodnutia orgánov združenia a všetky právne 

predpisy týkajúce sa jeho činnosti v združení, 

d) platiť členské príspevky na činnosť združenia v stanovených výškach a lehotách, 

e) pri vzniku členstva v združení zaplatiť vstupný členský príspevok v stanovenej 

výške a lehote, 

f) písomne oznámiť predsedovi združenia adresu na doručovanie, e-mailovú adresu 

a fax a to v lehote do 15 dní od vzniku členstvo v združení, 

g) vytvárať vhodné podmienky na činnosť združenia. 

 

 

Článok VI 

Podmienky pri posudzovaní projektov 

1. Jednotlivé projekty predkladané členmi združenia bude posudzovať Správna rada, 
ktorá v prípade potreby môže nechať posúdiť projekt nezávislým externým 
posudzovateľom , pričom sa posudzujú najmä: 
a) originalita,  
b) prínosy pre hospodársku prax na základe navrhnutých nových technologických 

postupov a výrobných procesov, nových technických riešení, nových 
technických diel, podaných prihlášok patentov, nových priemyselných dizajnov 
a pod., a ich prínosy pre spoločenskú prax,  

c) etické aspekty  predkladaných návrhov na ochranu duševného vlastníctva 
(napr. génové inžinierstvo), 

d) očakávaný prínos do vednej oblasti,  
e) očakávaný prínos do hospodárskej a spoločenskej praxe.,  
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Článok VII 

Orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti 

1. Orgánmi združenia sú: 

a) Valné zhromaždenie 

b) Dozorná rada 

c) Správna rada 

d) Predseda 

 

Článok VII. a) 

Valné zhromaždenie 

 

1. Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho 

zástupcovia všetkých členov združenia. Práva a povinnosti člena združenia vykonáva 

na VZ jeho štatutárny zástupca, resp. ním splnomocnená osoba, a to na základe 

písomného splnomocnenia s notársky overeným podpisom splnomocniteľa. 

 

2. Riadne valné zhromaždenie ( ďalej „RVZ“) zvoláva predseda združenia písomnou 
pozvánkou, odoslanou najmenej 15 dní pred konaním RVZ najmenej jeden raz za rok, 
vždy najneskôr do 6 mesiacov po skončení predchádzajúceho kalendárneho roka. Za 
písomnú pozvánku sa považuje aj pozvánka zaslaná faxom alebo e-mailom s osobným 
potvrdením prijatia. K pozvánke sa priložia aj kópie všetkých dokumentov, ktoré budú 
predmetom rokovania. 
 

3. Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia (ďalej „MVZ“) zvoláva predseda 

združenia: 

a) na základe žiadosti dozornej rady podpísanej predsedom dozornej rady na 

základe rozhodnutia dozornej rady, 

b) na základe rozhodnutia riadneho alebo mimoriadneho valného zhromaždenia, 

ktoré stanoví termín konania MVZ; 

c) na základe písomnej žiadosti najmenej 30% členov združenia; 

MVZ podľa písm. a) a c) tohto odseku je predseda združenia povinný zvolať písomnou 
pozvánkou tak, aby sa konalo do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak si predseda 
združenia nesplní povinnosť zvolať RVZ alebo MVZ, je oprávnený zvolať VZ predseda 
dozornej rady združenia tak, aby sa konalo v lehote do 15 dní uvedenej 
v predchádzajúcom odseku. 

4. Rokovanie VZ pripravuje a vedie predseda združenia alebo iná, ním poverená osoby 
z členov prezídia. 
 

5. VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomných 30% všetkých členov združenia. 
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6. V naliehavých prípadoch a v časovej tiesni môžu členovia prijímať rozhodnutia aj 
mimo VZ (per rollam). V takom prípade predseda združenia, resp. ním poverená 
osoba predloží návrh uznesenia VZ a iné relevantné doklady všetkým členom 
združenia na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú predložiť písomné 
vyjadrenie (za písomnú formu sa považuje aj vyjadrenie zaslané faxom alebo e-
mailom s potvrdením doručenia). Ak sa člen združenia v stanovenej lehote nevyjadrí, 
platí, že s návrhom uznesenia súhlasí. V prípade hlasovania per rollam je podmienka 
uznášaniaschopnosti splnená, ak sa hlasovania zúčastni nadpolovičná väčšina 
všetkých členov združenia. 
 

7. Každý člen združenia má jeden hlas. 

 

8. Na prijatie uznesenia VZ je potrebný: 

a) súhlas kvalifikovanej 2/3 väčšiny hlasov prítomných členov združenia pri 

rozhodovaní 

- o schválení, zmenách a doplnení stanov, 

- o prijatí za člena združenia, 

- o vylúčení člena zo združenia, 

- o zrušení združenia a menovaní likvidátora združenia v prípade zrušenia 

združenia likvidáciou, 

b) súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov v ostatných záležitostiach. 

 

9. Priebeh valného zhromaždenia: 

a) osoby prítomné na VZ sa zapíšu do prezenčnej listiny, pričom uvedú svoje meno 

a ktorého člena združenia zastupujú. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice zo 

zasadnutia VZ, 

b) prvým bodom po otvorení každého VZ je voľba zapisovateľa, overovateľa 

zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov. Zápisnica neobsahujúca podpisy 

predsedu združenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice je neplatná. Zápisnica 

musí byť vyhotovená do 7 dní od konania VZ. 

c) po voľbe zapisovateľa, overovateľa zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov 

nasleduje samotné rokovanie členov VZ. 

 

10. Hlasovanie na VZ je verejné s výnimkou personálnych otázok, o ktorých je hlasovanie 

tajné. 

 

11. Do kompetencie valného zhromaždenia patrí najmä: 

a) rozhodovanie o zmene alebo doplnení stanov, 

b) o zrušení združenia a jeho forme, o menovaní a odvolaní likvidátora združenia 

v prípade zrušenia združenia likvidáciou, 

c) rozhodovanie o prijatí za člena združenia, 
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d) rozhodovanie o vylúčení člena zo združenia, 

e) voľba a odvolávanie prezídia združenia a určenie začiatku ich funkčného obdobia, 

f) voľba členov dozornej rady združenia, okrem delegovaných, a určenie začiatku ich 

funkčného obdobia, 

g) schvaľovanie strategického smerovania plánu činnosti a rozpočtu združenia, ktoré 

predkladá predseda združenia, 

h) schvaľovanie správy o činnosti a o výsledku hospodárenia združenia a ročnej 

účtovnej závierky združenia, ktoré predkladá predseda dozornej rady združenia, 

i) rozhodovanie o výške vstupného členského príspevku a  členského príspevku na 

činnosť združenia a o ich splatnosti. 

 

Článok VII.b) 

Dozorná rada 

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá 

priamo VZ združenia. Dozorná rada má vrátane predsedu troch členov. 

 

2. Členmi dozornej rady sú za: 

a) Delegovaný člen za univerzitu...  pán... 

b) Delegovaný člen za akadémiu 

c) Delegovaný člen za CVTI SR 

 

3. Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba pôsobiaca v oblasti činnosti združenia. 

Návrhy kandidátov na členov dozornej rady zasielajú členovia združenia predsedovi 

združenia najneskôr do 3 dní pre plánovaným zasadnutím VZ, na ktorom sa má voliť 

dozorná rada. Predseda združenia je povinný odoslať menný zoznam kandidátov na 

členov dozornej rady všetkým členom združenia najneskôr 2 dni pred plánovaným 

termínom konania VZ. 

 

4. Funkčné obdobie dozornej rady je trojročné. V prípade, ak počet členov dozornej 

rady klesne pod 3, je predseda dozornej rady o tejto skutočnosti povinný 

bezodkladne informovať predsedu združenia, ktorý je povinný zaradiť voľbu 

chýbajúcich členov dozornej rady na zostávajúcu časť funkčného obdobia do 

programu najbližšieho zasadania VZ. 

5. Členovia dozornej rady si volia na svojom prvom zasadnutí zo svojho stredu predsedu 

dozornej rady, ktorý vystupuje za dozornú radu voči ostatných orgánom združenia.  

 

6. Prvé zasadnutie dozornej rady zvoláva predseda v termíne do 30 dní od jej zvolenia. 

Rokovanie dozornej rady zvoláva jej predseda aspoň jedenkrát ročne písomnou 

pozvánkou, ktorá musí byť členom dozornej rady doručená aspoň 7 dní pred 

plánovaným zasadnutím dozornej rady s uvedením termínu, miesta konania 
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a programom rokovania (za písomnú pozvánku sa považuje aj pozvánka poslaná 

faxom alebo e-mailom s potvrdením doručenia). K pozvánke sa priložia aj kópie 

všetkých dokumentov, ktoré budú predmetom rokovania dozornej rady. 

 

7. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov 

týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolujú, či účtovné záznamy sú vedené v súlade 

s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi VZ a či zodpovedajú skutočnosti. 

 

8. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

členov. 

 

9. Z rokovania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu spíše zvolený 

zapisovateľ a podpíšu ju všetci prítomní členovia dozornej rady. V prípade nesúhlasu 

so znením zápisnice sa tento nesúhlas vyznačí v texte s uvedením člena, ktorý ho 

vyjadril. 

 

10. Do kompetencie dozornej rady patrí najmä: 

a) kontrola plnenia uznesení VZ, činnosti prezídia združenia, 

b) kontrola hospodárenia združenia, 

c) upozorňovanie na nedostatky v činnosti a hospodárení združenia a návrh 

potrebných opatrení, 

d) návrh na zvolanie MVZ doručením výzvy predsedovi združenia. 

 

11. Členstvo v dozornej rade zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia dozornej rady, nie však skôr, ako bude zvolená 

nová dozorná rada, 

b) písomným odstúpením  člena dozornej rady dňom doručenia odstúpenia 

predsedovi dozornej rady alebo predsedovi združenia, 

c) odvolaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia na valnom 

zhromaždení, 

d) úmrtím člena dozornej rady. 

 

Článok VII.c) 

Správna rada 

 

1. Správna rada združenia je výkonným orgánom, ktorý usmerňuje a riadi činnosť 

združenia v období medzi zasadnutiami VZ a tvoria ho zástupcovia zakladateľov 

združenia. Členom Správnej rady môže byť len zástupca člena združenia. Správna 
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rada má siedmych členov vrátane predsedu a za výkon svojej funkcie sa zodpovedá 

dozornej rade. 

 

2. Členov prezídia volí VZ z osôb navrhnutých členmi združenia. V návrhoch na členov 
Správnej rady musí byť zohľadnený princíp odbornosti, nestrannosti a dôvernosti a 
etiky. Členom Správnej rady môže byť fyzická osoba pôsobiaca v oblasti, ktorá je 
v súlade s predmetom činnosti združenia. 
 

3. Členovia Správnej rady zvolia na svojom prvom zasadnutí predsedu združenia 
a druhého štatutárneho zástupcu združenia – podpredsedu združenia. Funkčné 
obdobie Správnej rady je dvojročné. V prípade, ak počet členov Správnej rady klesne 
pod sedem, je predseda Správnej rady povinný zaradiť voľbu chýbajúcich členov 
Správnej rady na zostávajú časť funkčného obdobia do programu najbližšieho 
zasadania VZ. 
 

4. Správna rada sa schádza podľa potreby, spravidla raz za dva mesiace. Jej zasadanie 
zvoláva a riadi predseda združenia. Členstvo v orgánoch Správnej rady je dobrovoľné 
a čestné. 
 

5. Členovia Správnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. 
 

6. Člen Správnej rady je povinný vzdať sa členstva, ak sa nebude môcť z pracovných, 
zdravotných alebo iných dôvodov zúčastniť na troch po sebe idúcich zasadnutiach 
Správnej rady. Členovi Správnej rady, ktorý sa nezúčastní na zasadnutiach Správnej 
rady bez ospravedlnenia na troch zasadnutiach po sebe, zaniká členstvo automaticky. 
Zánik členstva z dôvodov uvedených v tomto odseku oznamuje Správna rada 
písomne členovi združenia, ktoré ho navrhlo do Správnej rady. 
 

7. Jednotliví členovia združenia môžu podľa svojich možností odmeniť členov Správnej 
rady, ktorí sú ich zamestnancami. Činnosť predsedu, podpredsedu a tajomníka 
Správnej rady nie je honorovaná.  
 

8. Na zabezpečenie činnosti orgánov Správnej rady vyčlení Centrum vedecko-
technických informácii SR účelové prostriedky.  
 

9. Členovia Správnej rady majú nárok na náhradu cestovných výdavkov spojených s 
výkonom funkcie podľa zákona  o cestovných náhradách.  
 

10. Na prijatie rozhodnutia Správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých jeho členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu 
združenia. 
 

11. Do kompetencie Správnej rady patrí najmä: 
a) riadenie a zabezpečenie činnosti združenia, 
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b) príprava výročnej správy a rozpočtu združenia na nasledujúci kalendárny rok, 

c) navrhovanie strategického smerovania a cieľov združenia, 

d) získavanie kontaktov a partnerov pri presadzovaní cieľov združenia, 

e) vytváranie a koordinovanie pracovných skupín pre realizáciu jednotlivých 

projektov, 

f) reprezentovanie združenia smerom k domácim a zahraničným inštitúciám, 

g) komunikácia s médiami za účelom presadzovania cieľov združenia, 

h) prerokúva a posudzuje nové projekty z oblasti ochrany duševného vlastníctva,  

i) vyjadruje sa k predloženým projektom a členom združenia predkladá svoje 
stanoviská, 

j)  pre potreby členov združenia zabezpečuje vypracovanie vedeckých rozborov 
a vyjadrení. 

 

12. Členovia Správnej rady sú povinní zúčastňovať sa na rokovaniach Správnej rady a 
zastávať objektívne stanovisko pri posudzovaní predložených projektov. Správna rada 
rozhoduje o predložených projektoch do 30 dní od ich prevzatia.  

13.  Členstvo v Správnej rade zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia Správnej rady, nie však skôr, ako bude zvolená 

nová Správna rada, 

b) písomným odstúpením člena, resp. predsedu dňom doručenia oznámenia 

o odstúpení predsedovi dozornej rady, 

c) odvolaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia na návrh 

dozornej rady na valnom zhromaždení, 

d) úmrtím člena Správnej rady, resp. predsedu združenia. 

 

14. Združenie po administratívnej stránke zabezpečuje Správca agendy. Správcu agendy 
vykonáva tajomník Centra vedecko-technických informácií SR.  

 15.  Správca agendy najmä:  

a) zodpovedá za vedenie agendy združenia súvisiacej s jeho činnosťou,  

b) zúčastňuje sa na príprave koncepčných a metodických materiálov združenia,  

c) metodicky a organizačne zabezpečuje zasadnutia Správnej rady, zúčastňuje sa 
na jej zasadnutiach, pripravuje požadované podklady a zo zasadnutí Správnej 
rady vypracúva záznamy,  

d) zabezpečuje realizáciu rozhodnutí Správnej rady a styk s riešiteľskými 
pracoviskami a jednotlivými členmi združenia , 

e) zodpovedá za predkladanie projektov vrátane povinných príloh na zasadnutia 
Správnej rady. 

f) zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s rokovaním Správnej rady, 
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g) vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu (podpredsedu)  Správnej 
rady. 

16. Správca agendy je viazaný mlčanlivosťou o skutočnostiach, ku ktorým má prístup pri 
vedení agendy združenia a na zasadnutiach Správnej rady nemá hlasovacie právo. 

 

Článok VII.d) 

Predseda 

 

1. Predseda združenia je členom Správnej rady a štatutárnym zástupcom združenia. 
Predsedom združenia a štatutárnym zástupcom združenia môže byť fyzická osoba 
pôsobiaca v oblasti, ktorá je predmetom činnosti združenia, je spôsobilá na právne 
úkony a bezúhonná. 
 

2. Štatutárnym zástupcom združenia je okrem predsedu združenia ešte jeden člen 
Správnej rady - podpredseda zvolený Správnou radou. 

 

3. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu združenia je jednoročné, pričom do 
funkcie môžu byť zvolení najviac dve po sebe idúce funkčné obdobia. 

 

4. Združenie zastupujú a zaň podpisujú vždy obaja štatutárni zástupcovia spoločne. 
Podpísanie za združenie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu 
združenia podpisujúci štatutárny zástupca pripojí svoj podpis a vyznačí svoje meno 
a funkciu. 

 

5. Do kompetencie štatutárnych zástupcov združenia patrí najmä: 
a) vyhotovenie správ o činnosti a hospodárení združenia a ich následné predloženie 

dozornej rade, 

b) príprava podkladov pre dozornú radu združenia, 

c)  v prípade potreby zúčastňovanie sa na zasadnutiach Správnej rady, dozornej 

rady a valného zhromaždenia združenia a podávanie vysvetlení, 

d) získavanie kontaktov a partnerov pri presadzovaní cieľov združenia, 

e) koordinácia realizácie projektov, 

f) organizovanie aktivít združenia – uzatváranie občianskoprávnych, 

obchodnoprávnych a   pracovnoprávnych vzťahov s tretími stranami, 

g) realizácia úloh, ktorými ho poverí Správna rada združenia, 

h) vykonávanie práv zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch, 

i) riadenie bežnej činnosti a agendy združenia.  

 

6. Funkcia štatutárneho zástupcu zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, nie však skôr, ako bude zvolený nový štatutárny 

zástupca, 



255 

b) dňom doručenia písomného odstúpenia štatutárneho zástupcu do rúk predsedu 

dozornej rady združenia; predseda dozornej rady je o tejto skutočnosti povinný 

bezodkladne informovať všetkých členov združenia a dočasne poveriť niektorého 

z členov Správnej rady na výkon funkcie štatutárneho zástupcu a v lehote do 6 

mesiacov poveriť Správnu radu zvolením štatutárneho zástupcu, 

c) odvolaním na návrh Správnej rady alebo dozornej rady na najbližšom valnom 

zhromaždení združenia, 

d) úmrtím štatutárneho zástupcu. 
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Článok VIII 
Úprava majetkových pomerov 

1. Združenie je samostatnou hospodárskou jednotkou, ktorá hospodári so svojim 

majetkom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na základe zásad 

hospodárenia a rozpočtu schváleného VZ na príslušný kalendárny rok. 

 

2. Majetok združenia tvoria: 

a) vstupný členský príspevok a členské príspevky členov združenia na činnosť 

združenia, 

b) súkromné a verejné subvencie a granty, 

c) dary a nenávratné pôžičky určené na konkrétne alebo všeobecné účely, 

d) dotácie zo štátneho rozpočtu, 

e) príjem z hospodárskej činnosti združenia, 

f) iné platby podľa rozhodnutia valného zhromaždenia, 

g) nehmotný majetok ako duševné vlastníctvo, 

h) hmotný majetok. 

 

3. Všetky finančné prostriedky združenia sú vedené na jednom bankovom účte. 

 

4. Vložené, prevedené a poskytnuté finančné prostriedky, hnuteľné a nehnuteľné veci 

získané činnosťou združenia, sú majetkom združenia. 

 

5. Majetok združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu jeho činnosti. Za 

týmto účelom zduženie zostavuje rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch 

a výdavkoch a uskutočňuje ročnú účtovnú závierku o výsledku hospodárenia. 

 

6. Výdavky združenia tvoria najmä výdavky na: 

a) ochranu a zhodnocovanie majetku združenia, 

b) prevádzku a správu združenia, 

c) propagáciu združenia, 

d) personálne náklady spojené s činnosťou združenia, 

e) obstaranie majetku v súlade s cieľmi združenia. 

 

7. Za riadne hospodárenie združenia zodpovedá predseda združenia a podpredseda 

združenia. 

 

Článok IX 
Zánik združenia a naloženie s majetkom združenia 

1. Zániku združenia predchádza jeho zrušenie. 

 

2. Združenie sa zrušuje: 
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a) na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení združenia, a to dňom 

a spôsobom uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení združenia, 

inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, 

b) dňom zrušenia uvedeným v rozhodnutí štátneho orgánu alebo súdu o zrušení 

združenia, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, 

c) rozhodnutím valného zhromaždenia o zlúčení alebo splynutí s iným združením 

alebo rozdelením združenia.  

 

3. Po zrušení združenia s likvidáciou sa uskutoční likvidácia združenia. O menovaní 

a odvolaní likvidátora rozhoduje VZ. Po skončení likvidácie sa uskutoční 

vysporiadanie likvidačného zostatku. Na zrušenie združenia s likvidáciou alebo bez 

likvidácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

4. V prípade zrušenia združenia podľa ods. 2 písm. a) a písm. b) tohto článku: 

a) vložený hnuteľný majetok bude spätne prevedený členovi, ktorý ho do združenia 

vložil, a to buď darovacou zmluvou alebo kúpnou zmluvou za symbolickú kúpnu 

cenu. 

b) o majetku vytvorenom činnosťou združenia rozhodne VZ. 

 

5. Združenie zaniká výmazom z registra združení príslušným úradom. 

 

6. V prípade: 

- vylúčenia člena zo združenia 

- vystúpenia člena zo združenia 

- zániku právnickej osoby, ktorá je členom združenia bez právneho nástupcu 

nemá tento člen žiadny právny nárok na vrátenie finančných prostriedkov, ani 
ostatného hnuteľného majetku, ktorým akýmkoľvek spôsobom prispel do majetku 
združenia. 

Článok X 

Vstupný „členský“ príspevok a členské príspevky na činnosť 

1. Člen združenia sa zaväzuje každoročne prispievať na činnosť združenia a na 

náklady súvisiace so správou združenia vo forme členského príspevku. 

 

2. Nový člen združenia sa zaväzuje uhradiť okrem členského príspevku aj vstupný 

členský príspevok, ktorý bude slúžiť na účely súvisiace s činnosťou a správou 

združenia. 

 

3. O výške a splatnosti vstupného členského príspevku a členského príspevku na 

činnosť na daný kalendárny rok rozhoduje VZ uznesením. 
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4. Pre zakladajúceho člena je vstupný členský príspevok........a členský príspevok na 

činnosť ............. 

 

Článok XI 

Návrh na zmenu a doplnenie stanov 

 

Návrh na zmenu alebo doplnenie týchto stanov môže podať každý člen združenia, člen 

dozornej rady alebo Správnej rady. O zmene a doplnení stanov rozhoduje valné 

zhromaždenie. 

 

Článok XII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto stanovy združenia schválili zakladatelia dňa ........ 

2. Zmeny a doplnky stanov schválené valným zhromaždením budú tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť týchto stanov. 

 

V Bratislave dňa.... 

 

 

-------------------------------------                                      ------------------------------------- 

Xy       Xy 

Predseda združenia     podpredseda združenia  

 

 


