Smernica o ochrane a komercializácii duševného vlastníctva
Prvá časť
Úvodné ustanovenia
1. Prešovská univerzita v Prešove (ďalej len „PU“) je vysokou školou, ktorá si zakladá na
ochrane práv duševného vlastníctva a ktorá podporuje transfer výsledkov duševnej práce
vytvorených v jej prostredí do praxe. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa zriadila Centrum
pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva Prešovskej
univerzity (ďalej len „CKVV PU“), ktoré je osobitným pracoviskom PU.
2. CKVV PU je pracoviskom rektorátu PU s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktorého úlohou
je najmä zbierať informácie o predmetoch duševného vlastníctva vytvorených na PU a
poskytovať poradenstvo o náležitej ochrane práv duševného vlastníctva. CKVV PU
zabezpečuje najmä ochranu technológií a iného duševného vlastníctva vznikajúceho v
prostredí PU a jeho prenos do praxe (transfer) vrátane komercializácie.
3. CKVV PU úzko spolupracuje s Centrom pre propagáciu a transfer kultivarov do praxe
Fakulty prírodných a humanitných vied, ktoré vzniklo v rámci projektu „Využitie výskumu
a vývoja na vyšľachtenie nových kultivárov (prototypov) liečivých rastlín a ich odrodová
registrácia na Fakulte prírodných a humanitných vied“.
4. CKVV PU na požiadanie poskytuje zamestnancom a študentom PU poradenstvo
a konzultácie v oblasti duševného vlastníctva a transferu a asistuje im za účelom riadneho
plnenia ich povinností v zmysle tejto smernice.
Článok 1
Predmet a cieľ smernice
1.

Predmetom tejto smernice je úprava postupov zamestnancov, študentov a tretích osôb pri
identifikovaní vytvoreného duševného vlastníctva, úprava ich práv a povinností
v súvislosti so vznikom, ochranou a transferom duševného vlastníctva vytvoreného pri
vedeckovýskumných a iných činnostiach.

2.

Táto smernica sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a študentov PU. Táto smernica sa
vzťahuje na tretie osoby v prípadoch osobitnej dohody medzi treťou osobou a PU.

3.

Na dodržiavanie povinností podľa tejto smernice dohliada CKVV PU.
Článok 2
Definícia a vysvetlenie pojmov na účely smernice

Autor(Author) - fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila svojou vlastnou duševnou činnosťou; v
prípade súborného diela fyzická osoba, ktorá vybrala alebo usporiadala jeho obsah (napr.
encyklopédie, antológie, zborníka).
Autorské právo (Copyright) - upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením
a použitím literárneho a iného umeleckého diela alebo vedeckého diela.
1

Databáza (Database) - súbor nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov systematicky
alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými
prostriedkami. Za databázu sa nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo
prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami. Databáza môže byť chránená
autorským právom (súborné dielo) alebo osobitným právom k databáze (databáza sui generis).
Dielo (Work)- literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej
tvorivej duševnej činnosti autora a bolo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami.
Dizajn (Design) –vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými
sú najmä obrysy, farby, línie, tvar, štruktúra, alebo materiál samého výrobku alebo jeho
zdobenia.
Duševné vlastníctvo (Intellectual Property) –nehmotné statky (ideálne objekty), ktoré sú
spôsobilé byť predmetom súkromnoprávnych dispozícií ich majiteľov a majú určitú, aspoň
potenciálnu majetkovú hodnotu (ďalej aj „DV“).
Know-how (Know-how) - znalosti, informácie, skúsenosti, poznatky najmä z oblasti výroby,
obchodu, výskumu a vývoja, služieb, ekonomiky ale i práva a pod., výrobnotechnické,
obchodné a iné poznatky, vedomosti, skúsenosti a informácie je možné chrániť ako know-how.
Poznatky a skúsenosti môžu byť z oblasti podnikania, ale aj z výskumných, vedeckých,
vývojových, prieskumných, expertíznych, konštrukčných, projekčných, technologických,
poradenských, konzultačných, experimentálnych a iných obdobných činností. Za know-how
možno považovať aj údaje či informácie o predaji/nákupe tovaru, obchodné a ekonomické
kalkulácie, vedenie a obsah obchodných kníh, výsledky prieskumu trhu, zoznamy
predávajúcich, kupujúcich či odberateľov, štatistické údaje, mapy, obchodné a podnikateľské
plány, obchodné kontakty, obchodné zmluvy, výrobné a prevádzkové programy, výrobné a
pracovné postupy, návody či receptúry, akékoľvek informácie o výrobe výrobkov či o
výrobných a pracovných postupoch, ako aj výsledky výskumu a vývoja, projektová,
konštrukčná, technologická a iná technická dokumentácia, výsledky akýchkoľvek technických
expertíz, výpočty, vzorky, modely, prototypy ako aj rôzne databázy. Za know-how možno
považovať aj všetky riešenia, ktoré by inak spĺňali podmienky napr. pre udelenie patentu alebo
pre zápis úžitkového vzoru, ale o ochranu ktorých sa nepožiadalo (napr. patentovateľné
riešenia); tieto riešenia až do doby, pokiaľ nie je podaná prihláška príslušného predmetu
priemyselného práva, možno považovať za know-how.
Logo (Logo) – nezapísané grafické označenie alebo emblém, používané najmä podnikateľmi,
organizáciami, ale aj fyzickými osobami.
Majetkové právo (Exclusive Economic Rights) – právo udeľovať súhlas na používanie
predmetu duševného vlastníctva a iné práva, ktorá majú ekonomický rozmer (napr. právo autora
udeľovať súhlas na používanie diela, právo zhotoviteľa databázy sui generis udeľovať súhlas
na extrakciu a reutilizáciu databázy, právo pôvodcu vynálezu na dodatočnú odmenu atď.).
Majiteľ (Owner) – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva práva priemyselného
vlastníctva a je ako majiteľ zapísaná v príslušnom registri; majiteľom šľachtiteľského
osvedčenia je fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené šľachtiteľské osvedčenie,
alebo jej právny nástupca.
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Nekalá súťaž (Unfair Competition) – zakázané konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v
rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu PU alebo tretej osobe. Nekalou
súťažou je najmä vyvolávanie nebezpečenstva zámeny s PU alebo s jej pracoviskom či
zariadením, s jej výrobkami alebo službami (napr. neoprávnené použitie názvu PU alebo
niektorého loga alebo nezapísaného označenia patriaceho PU), parazitovanie na povesti PU, jej
výrobkov alebo služieb (využívanie povesti PU, jej výrobkov alebo služieb s cieľom získať vo
vlastnom alebo cudzom podnikaní prospech, ktorý by inak nebol dosiahnutý), podplácanie,
zľahčovanie (rozširovanie nepravdivých údajov o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch PU
spôsobilé jej privodiť ujmu) a porušovanie obchodného tajomstva.
Odroda rastliny (Plant Variety) – právne chránená odroda, na ktorú bolo udelené šľachtiteľské
osvedčenie.
Ochranná známka (Trade Mark) – akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť, je
tvorené najmä slovami vrátane osobných mien, písmenami, číslicami, kresbami, tvarom obalu
alebo obalom, prípadne ich vzájomnou kombináciou, a je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby
jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.
Osobnostné práva (Moral Rights) – práva autora, výkonného umelca a pôvodcu, ktoré sú
osobného charakteru a vykonávať ich môže výlučne táto osoba, napr. právo na nedotknuteľnosť
diela, právo byť uvedený v patente ako pôvodca vynálezu atď.
Označenie pôvodu výrobkov (Designation of Origin for Products) – názov určitého miesta,
oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, 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.
Patent (Patent) – ochranný dokument vydávaný príslušným orgánom (napr. Úradom
priemyselného vlastníctva SR, Európskym patentovým úradom atď.), ktorý zabezpečuje
majiteľovi patentu výlučné právo na využívanie vynálezu počas určitého obdobia a na určitom
území.
Pôvodca (Originator) – fyzická osoba, ktorá vytvorila priemyselné vlastníctvo vlastnou
tvorivou duševnou činnosťou.
Pôvodca odrody (Plant Variety Originator) – fyzická osoba, ktorá odrodu na vlastné náklady
a vo vlastnom mene vyšľachtila alebo objavila, alebo ktorá pre právnickú osobu - šľachtiteľa
na jeho náklady a vlastnou tvorivou činnosťou vyšľachtila alebo objavila v pracovnoprávnom
vzťahu alebo obdobnom vzťahu.
Priemyselné vlastníctvo (Industrial Property) – tvoria výsledky tvorivej duševnej činnosti,
najmä vynálezy chránené patentom, technické riešenia chránené úžitkovým vzorom, dizajny,
nové odrody rastlín, topografie polovodičových výrobkov, ochranné známky, označenia
pôvodu výrobkov a zemepisné označenia (ďalej aj „PV“).
Prihlasovateľ (Applicant) – fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala prihlášku na predmet
priemyselného vlastníctva.
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Šľachtiteľ (Plant Breeder) – pôvodca alebo osoba, ktorá si na vlastné náklady a vo vlastnom
mene zabezpečila vyšľachtenie alebo objavenie odrody treťou osobou alebo zamestnancami v
pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu; šľachtiteľom je aj právny nástupca takejto
osoby.
Šľachtiteľské osvedčenie (Plant Variety Certificate) – je doklad udelený k odrode rastliny,
ktorý preukazuje právnu ochranu odrody rastliny.
Topografia polovodičových výrobkov (Topography of Semiconductor Products / Chip) –
séria akokoľvek zakódovaných vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné
usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie
znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku na ktoromkoľvek stupni
jeho výroby.
Umelecký výkon (Artistic Performance) - predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie
umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným
spôsobom.
Úžitkový vzor (Utility Model) – forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných
technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z oblasti techniky.
Vynález (Invention) – vyriešenie technického problému, ktoré je nové, je výsledkom
vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.
Zemepisné označenie výrobkov (Geographical Indications) – 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.
Zhotoviteľ databázy (Database Maker) – fyzická alebo právnická osoba, na ktorej podnet,
účet a zodpovednosť bola databáza sui generis zhotovená.
Zlepšovací návrh (Improvement Suggestion, Innovation Suggestion) – technické,
technologické, výrobné alebo prevádzkové zdokonalenia, ako aj riešenia problémov
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia, ktoré zamestnanec vytvoril
vlastnou tvorivou činnosťou a s ktorými má zamestnanec právo nakladať. Práva zo
zlepšovacích návrhov nevzniknú, ak im bránia práva z patentu alebo zo zapísaného
priemyselného vzoru. Za zlepšovací návrh sa nepovažujú ani také zdokonalenia, ktoré boli
vytvorené v rámci plnenia pracovných povinností, pretože práva k nim patria priamo vysokej
škole ako zamestnávateľovi.
Zvukovo-obrazový záznam (Audiovisual Recording) - záznam zvukov aj obrazov, ktoré sú
vnímateľné sluchom aj zrakom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto
zvuky a obrazy zaznamenávajú.
Zvukový záznam (Phonogram) - záznam výlučne zvukov vnímateľný sluchom bez ohľadu na
to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky zaznamenávajú; záznam zvuku, ktorý je
obsiahnutý v zázname audiovizuálneho diela, sa za zvukový záznam nepovažuje.
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Druhá časť
Duševné vlastníctvo
Článok 3
Predmety duševného vlastníctva
1.

Predmetmi duševného vlastníctva podľa tejto smernice sú najmä:
a. predmety autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom podľa autorského
zákona, najmä literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom
vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora (autorské dielo), umelecký výkon, zvukový
záznam, zvukovo – obrazový záznam, vysielanie a databáza chránená osobitným
právom k databáze (databáza sui generis),
b. predmety práv priemyselného vlastníctva, najmä vynálezy chránené patentom,
technické riešenia chránené úžitkovým vzorom, dizajny, nové odrody rastlín,
topografie polovodičových výrobkov, ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov,
zemepisné označenia výrobkov,
c. predmety práv obdobných priemyselným právam, najmä zlepšovací návrh, know-how,
logo a nový spôsob prevencie, diagnostiky a liečenia.

2. Na účely tejto smernice sa rozlišuje duševné vlastníctvo
a. zamestnancov PU,
b. študentov PU,
c. PU a
d. tretích osôb.
3. Na duševné vlastníctvo zamestnancov sa vzťahuje najmä čl. 10 - 12 smernice, pokiaľ
v pracovnej zmluve alebo v dohode o vykonaní práce nie je dohodnutý iný režim výkonu
práv.
4. Na duševné vlastníctvo študentov sa vzťahuje najmä čl. 13 smernice.
5. Duševným vlastníctvom PU sa rozumie také duševné vlastníctvo, ku ktorému vykonáva
práva PU. Duševným vlastníctvom podľa tohto článku zmluvy sú okrem zamestnaneckých
predmetov DV najmä také predmety DV, ku ktorým vykonáva PU práva na základe zmluvy
o prevode alebo licenčnej zmluvy.
6. Duševným vlastníctvom tretích osôb je také DV, ku ktorému vykonáva práva tretia osoba.
Treťou osobou sa rozumie aj zamestnanec a študent PU, pokiaľ sám vykonáva práva k
zamestnaneckému dielu podľa čl. 10 - 12 smernice alebo školskému dielu podľa čl. 13
smernice.
Tretia časť
Informačná povinnosť
Článok 4
Nahlasovanie predmetov podľa autorského zákona
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1.

Zamestnanec, ako autor alebo iný nositeľ práv podľa autorského zákona, je povinný
oznámiť PU každé vytvorenie alebo zhotovenie predmetu DV podľa čl. 3 ods. 1 písm. a)
smernice, na ktoré sa vzťahuje právny režim zamestnaneckého predmetu DV podľa čl. 10
smernice.

2.

Študent, ako autor alebo iný nositeľ práv podľa autorského zákona, je povinný oznámiť PU
každé vytvorenie alebo zhotovenie predmetu DV podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) smernice, na
ktoré sa vzťahuje právny režim školského predmetu DV podľa čl. 13 smernice.

3.

Oznámenie podľa tohto článku smernice vykonáva zamestnanec/študent formou
nahlasovacieho formuláru Oznámenie o vzniku predmetu duševného vlastníctva podľa
autorského zákona, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 smernice, a to do siedmich (7) dní od
vytvorenia alebo zhotovenia predmetu DV. Nahlásenie podľa tohto článku smernice sa
realizuje prostredníctvom CKVV PU v písomnej alebo elektronickej forme.

4.

Ak predmet DV podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) smernice vznikol v rámci spolupráce dvoch
alebo viacerých zamestnancov, postačuje, pokiaľ oznámenie podľa čl. 4 ods. 3 smernice
uskutoční jeden zo zamestnancov, pričom v ňom uvedie aj ostatných zamestnancov
(nositeľov práv) a ich spoluautorské alebo iné podiely vyplývajúce z Vyhlásenia
o podieloch k právam podľa autorského zákona, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 smernice
alebo z Dohody o určení podielov k právam duševného vlastníctva, ktorej vzor tvorí prílohu
č. 5 smernice. Za porušenie povinnosti podľa tohto ustanovenia zodpovedajú zamestnanci
spoločne. Určenie podielov je záväzné pre ďalší proces realizácie ochrany práv DV ako aj
jeho transferu, komercializácie a odmeňovania.

5.

Čl. 4 ods. 4 smernice sa primerane vzťahuje aj na situáciu, keď predmet DV podľa čl. 3
ods. 1 písm. a) smernice vznikol v rámci spolupráce dvoch alebo viacerých študentov alebo
v rámci spolupráce zamestnanca/zamestnancov a tretej osoby alebo v rámci spolupráce
študenta/študentov a tretej osoby.

6.

Zamestnanec nie je povinný nahlasovať predmet DV podľa tejto smernice, pokiaľ v lehote
podľa čl. 4 ods. 3 smernice dôjde k zaradeniu predmetu do evidencie vedenej PU, najmä
centrálnej evidencie publikačnej činnosti alebo pokiaľ dôjde k oznámeniu alebo
evidovaniu predmetu DV na PU na základe iných skutočností.
Článok 5
Nahlasovanie predmetov priemyselného vlastníctva

1.

Zamestnanec, ako pôvodca predmetu PV, je povinný oznámiť PU každé vytvorenie
predmetu DV podľa čl. 3 ods. 1 písm. b) smernice, na ktoré sa vzťahuje právny režim
zamestnaneckého predmetu DV podľa čl. 11 smernice.

2.

Študent, ako pôvodca predmetu PV, je povinný oznámiť PU každý predmet DV podľa čl.
3 ods. 1 písm. b) smernice, ktorý vytvoril v súvislosti s plnením svojich školských alebo
študijných povinností, vyplývajúcich mu z jeho právneho vzťahu k PU.

3.

Oznámenie podľa tohto článku smernice vykonáva zamestnanec alebo študent formou
nahlasovacieho formuláru Oznámenie o vzniku predmetu priemyselného vlastníctva,
spoločne s popisom predmetu PV, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 smernice alebo
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formuláru Oznámenie o vyšľachtení novej odrody rastliny, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3
smernice, a to do siedmich (7) dní od vytvorenia predmetu DV. Nahlásenie podľa tohto
článku smernice sa realizuje prostredníctvom CKVV PU v písomnej alebo elektronickej
forme.
4.

Ak bol predmet PV vytvorený na základe spolupráce dvoch alebo viacerých
zamestnancov (spolupôvodcovia, spolušľachtitelia), títo majú právo k danému predmetu
DV v rozsahu, v akom sa na jeho vytvorení podieľali. Spolupôvodcovia/spolušľachtitelia
sú pred oznámením vzniku predmetu PV povinní podpísať Dohodu o určení podielov
k právam duševného vlastníctva, v ktorej uvedú percentuálny podiel ich účasti na
vytvorení predmetu PV; vzor Dohody o určení podielov k právam duševného vlastníctva
tvorí prílohu č. 5 smernice.

5.

Ustanovenia čl. 5 ods. 1 - 4 smernice sa primerane vzťahujú aj na riešenie výskumných,
vývojových a iných projektov s inou organizáciou (tretia osoba); v týchto prípadoch je
nutné vopred si písomne dohodnúť, ktorá zo zmluvných strán bude vykonávať práva
k vytvorenému predmetu PV. Určenie podielov je záväzné pre ďalší proces realizácie
ochrany práv DV, ako aj jeho transferu, komercializácie a odmeňovania; vzor Dohody
o určení podielov k právam duševného vlastníctva a prerozdelení ziskov tvorí prílohu č.
8 smernice.
Článok 6
Nahlasovanie iných predmetov duševného vlastníctva

Článok 5 smernice sa primerane vzťahuje aj na predmety DV podľa čl. 3 ods. 1 písm. c)
smernice, na ktorých tvorbe alebo zhotovení sa podieľa zamestnanec v súvislosti s plnením jeho
povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo na ktorých tvorbe alebo
zhotovení sa podieľa študent v súvislosti s plnením svojich školských alebo študijných
povinností, vyplývajúcich mu z jeho právneho vzťahu k PU.
Článok 7
Oznámenie povinnosti mlčanlivosti a oznámenie dôverných informácií
Zamestnanec/študent je povinný oznámiť PU informácie, na ktoré sa má vzťahovať povinnosť
mlčanlivosti alebo povinnosť chrániť dôverné informácie podľa čl. 17 smernice.
Článok 8
Oznámenie o porušení a ohrození práv
1. Zamestnanec/študent je povinný bezodkladne oznámiť PU ohrozenie alebo porušenie práv
DV, o ktorom sa dozvedel a ktoré sa týka predmetu DV, na ktorý sa vzťahuje
zamestnanecký režim podľa čl. 10 - 12 smernice, školský režim podľa čl. 13 smernice, alebo
ku ktorému vykonáva práva PU. Oznámenie podľa tohto článku smernice sa realizuje
prostredníctvom CKVV PU v písomnej alebo elektronickej forme.
2. Zamestnanec/študent je povinný bezodkladne informovať PU, ak sa dozvedel o ohrození
alebo porušení povinnosti mlčanlivosti a/alebo o ohrození alebo porušení ochrany
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dôverných informácií podľa čl. 17 smernice. Oznámenie podľa tohto článku smernice sa
realizuje prostredníctvom CKVV PU v písomnej alebo elektronickej forme.
Článok 9
Súčinnosť
1.

Zamestnanec/študent je povinný poskytovať PU prostredníctvom CKVV PU úplné a
pravdivé informácie o predmete DV, ktorý vytvoril alebo ku ktorému vykonáva práva, na
ktorý sa vzťahuje právny režim zamestnaneckého alebo školského predmetu DV podľa čl.
10 – 13 smernice.

2.

Zamestnanec je povinný spoločne s oznámením podľa čl. 5 ods. 3 smernice odovzdať
CKVV PU aj všetku relevantnú dokumentáciu a podklady, ktoré súvisia s príslušným
predmetom DV; dokumentáciu a podklady podľa tohto článku smernice využije PU najmä
na posúdenie možnosti ochrany oznámeného predmetu PV a na zhodnotenie jeho
komerčného potenciálu.

3.

Zamestnanec/študent je povinný poskytnúť súčinnosť nad rozsah tohto článku smernice na
základe vyžiadania CKVV PU, štatutára PU, právneho zástupcu PU alebo patentového
zástupcu, ktorý PU vo vzťahu k príslušnému predmetu DV zastupuje.
Štvrtá časť
Výkon práv duševného vlastníctva
Článok 10
Zamestnanecký režim predmetov podľa autorského zákona

1.

Na autorské dielo vytvorené zamestnancom na splnenie svojich povinností vyplývajúcich
mu z pracovnoprávneho vzťahu sa vzťahuje právny režim zamestnaneckého diela. Dohody
o vykonaní práce v zmysle Zákonníka práce1 nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú
predmetom ochrany podľa autorského zákona.

2.

Na umelecký výkon vytvorený zamestnancom na splnenie svojich povinností
vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu sa vzťahuje právny režim zamestnaneckého
umeleckého výkonu.

3.

V prípade zamestnaneckého diela a zamestnaneckého umeleckého výkonu všetky práva
vykonáva PU, pokiaľ sa so zamestnancom v individuálnych prípadoch nedohodne
v písomnej alebo inej preukázateľnej forme inak.

4.

Ak PU vykonáva majetkové práva autora alebo výkonného umelca k zamestnaneckému
dielu, platí, že autor/výkonný umelec udelil súhlas na zverejnenie tohto diela, ako aj na to,
aby PU toto dielo uvádzala na verejnosti pod svojím menom, pokiaľ sa so zamestnancom
v individuálnych prípadoch nedohodne v písomnej alebo inej preukázateľnej forme inak;
osobnostné práva autora/výkonného umelca k zamestnaneckému dielu inak nie sú
dotknuté.

1

Ustanovenie § 223 ods. 4 Zákonníka práce.
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5.

Počas výkonu majetkových práv autora/výkonného umelca k zamestnaneckému dielu PU
je autor/výkonný umelec povinný zdržať sa výkonu majetkových práv k tomuto
dielu/umeleckému výkonu.

6.

Právny režim zamestnaneckého diela podľa čl. 10 ods. 3 smernice sa primerane vzťahuje
aj na zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam, vysielanie a databázu sui generis
vytvorené zamestnancom na splnenie svojich povinností vyplývajúcich mu
z pracovnoprávneho vzťahu k PU.
Článok 11
Zamestnanecký režim predmetov priemyselného vlastníctva

1.

Zamestnanecký režim podľa tohto článku smernice sa vzťahuje na výsledky tvorivej
duševnej činnosti z oblasti priemyslu, ktorých je zamestnanec pôvodcom, konkrétne na
vynálezy, technické riešenia a dizajny.

2.

Práva k topografii polovodičového výrobku, ktorá bola vytvorená zamestnancom a práva
k novej odrode rastlín, ktorá bola vyšľachtená zamestnancom na náklady a v mene PU
patria priamo zo zákona PU. Právo na odmenu podľa čl. 16 smernice týmto zostáva
zachované.

3.

V prípade predmetov PV vytvorených v rámci zamestnaneckého režimu podľa čl. 11 ods.
1 smernice právo na riešenie (vrátane práva podať prihlášku) prechádza po jeho uplatnení
si na PU, pokiaľ sa zamestnanec a zamestnávateľ v pracovnej zmluve nedohodli inak.
Právo zamestnanca na pôvodcovstvo týmto nie je dotknuté.

4.

Zamestnanec je povinný o vytvorení predmetu PV informovať PU v zmysle čl. 5 smernice
a odovzdať jej všetky podklady potrebné na posúdenie predmetu priemyselného vlastníctva
v zmysle čl. 9 ods. 2 smernice.

5.

PU si prostredníctvom CKVV PU môže uplatniť voči zamestnancovi právo na predmet PV
(právo na riešenie), a to písomne v lehote troch mesiacov od oznámenia podľa čl. 5
smernice. Ak PU prostredníctvom CKVV PU neuplatní písomne právo na riešenie v lehote
podľa predchádzajúcej vety, prechádza toto právo späť na zamestnanca.

6.

Zamestnanec aj PU sú povinní zachovávať o vytvorenom predmete PV mlčanlivosť voči
tretím osobám, a to až do momentu podania prihlášky príslušného predmetu PV alebo do
momentu, kým sa informácie nestanú verejné z vôle osoby, ktorá má právo na riešenie.
Článok 12
Zamestnanecký režim iných predmetov duševného vlastníctva

V prípade ostatných predmetov DV ako tých, ktoré sa uvedené v čl. 10 a 11 smernice, ktoré sú
vytvorené v zamestnaneckom režime sa primerane aplikujú ustanovenia čl. 11 smernice.
Článok 13
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Školský režim
1.

Na autorské dielo vytvorené študentom na splnenie jeho študijných povinností
vyplývajúcich mu z jeho právneho vzťahu k PU sa vzťahuje právny režim školského diela.

2.

Na predmety práv súvisiacich s autorským právom vytvorené alebo zhotovené študentom
na splnenie jeho študijných povinností vyplývajúcich mu z jeho právneho vzťahu k PU, sa
vzťahuje právny režim školského umeleckého výkonu, školského zvukového záznamu,
školského zvukovo-obrazového záznamu alebo školského vysielania. Na databázu sui
generis zhotovenú študentom na splnenie jeho študijných povinností vyplývajúcich mu
z jeho právneho vzťahu k PU sa vzťahuje právny režim školskej databázy sui generis.

3.

V prípade školského diela môže PU uzatvoriť so študentom licenčnú zmluvu o použití
školského diela za zvyčajných podmienok (licencia). Ak študent bez závažného dôvodu
odmieta licenčnú zmluvu uzatvoriť, môže sa PU domáhať, aby obsah tejto zmluvy určil
súd. Študent môže svoje školské dielo použiť sám alebo poskytnúť licenciu inému, iba ak
to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami PU; v opačnom prípade môže byť voči
študentovi začaté disciplinárne konanie, ktoré môže mať za následok aj vylúčenie zo štúdia.
PU môže požadovať, aby jej študent zo získanej odmeny súvisiacej s použitím diela alebo
poskytnutím licencie primerane prispel na úhradu nákladov vynaložených na vytvorenie
diela, a to až do ich skutočnej výšky.

4.

Ustanovenie článku 13 ods. 3 smernice sa primerane vzťahuje aj na školský umelecký
výkon, školský zvukový záznam, školský zvukovo-obrazový záznam a školské vysielanie.

5.

Ak PU neuzavrela so študentom licenčnú zmluvu, môže školské dielo alebo iný predmet
DV podľa autorského zákona použiť, len ak práva k takémuto predmetu DV už uplynuli,
ak tieto práva nikto nevykonáva (predmet je voľný), ak sa predmet DV šíri pod otvorenou
licenciou (napríklad Creative Commons, GNU GPL a i.) alebo ak sa na použitie vzťahuje
zákonná licencia, na základe ktorej je možné predmet DV použiť bez súhlasu študenta
(napríklad použitie pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy).
Článok 14
Spoločné ustanovenia o nadobudnutí ochrany predmetov priemyselného vlastníctva

1.

CKVV PU vo vzťahu k predmetom PV podľa čl. 3 ods. 1 písm. b) smernice, ku ktorým si
uplatnila PU právo alebo ku ktorým vykonáva právo zo zákona, okrem nových odrôd
rastlín, vypracuje prihlášku, ktorú PU podá na Úrad priemyselného vlastníctva SR. Ak PU
predpokladá využívanie predmetu PV aj mimo územia Slovenskej republiky, na
odporúčanie CKVV PU môže štatutárny orgán rozhodnúť aj o podaní prihlášky (žiadosti)
v iných štátoch prostredníctvom zahraničného úradu, na európsky úrad (OHIM, Európsky
patentový úrad) alebo na medzinárodný úrad (WIPO), ktorý registruje príslušný predmet
DV. Zamestnanec/študent je povinný pri príprave prihlášky na požiadanie poskytovať
CKVV PU súčinnosť.

2.

CKVV PU vo vzťahu k novým odrodám rastlín, ku ktorým PU vykonáva právo, vypracuje
prihlášku, ktorú PU podá na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky. Ak PU predpokladá využívanie novej odrody rastliny aj mimo územia
Slovenskej republiky, na odporúčanie CKVV PU môže štatutárny orgán rozhodnúť aj o
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podaní prihlášky (žiadosti) v iných štátoch Medzinárodnej únie na ochranu nových odrôd
rastlín (UPOV) alebo na Úrad spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO). V konaní o
prihláške, počas prieskumu odrody Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom
poľnohospodárskym ako aj počas následných kontrol udržiavacieho šľachtenia je
zamestnanec/študent povinný na požiadanie poskytnúť PU súčinnosť.
Článok 15
Úhrada poplatkov k predmetom priemyselného vlastníctva
1.

Poplatkami k predmetom PV sú správne poplatky a udržiavacie poplatky. Ďalšími
súvisiacimi poplatkami sú najmä poplatky za využívanie právnych služieb, súdne poplatky,
poplatky za odbornú asistenciu a poradenstvo patentových zástupcov.

2.

CKVV PU je povinné písomne upozorniť vedenie PU na termín, výšku a spôsob úhrady
poplatkov podľa tohto článku smernice a zároveň viesť evidenciu o vykonaných
spoplatňovaných úkonoch a konaniach a o sumách správnych poplatkov.
Piata časť
Práva a povinnosti zamestnancov a študentov
Článok 16
Odmeňovanie

1. V prípade odplatného transferu predmetov DV, ktorým je najmä udelenie licencie a prevod
práv, sa komerčný podiel zo zisku rozdelí tak, že sa 70% poukáže zamestnancovi ako
autorovi/pôvodcovi predmetu DV vo forme odmeny, 10% rektorátu PU a 20% CKVV PU.
2. V prípade iného odplatného transferu, ktorým je najmä poskytovanie konzultácií,
zákazkový výskum a kolaboratívny výskum, sa čl. 16 ods. 1 smernice vzťahuje primerane.
Článok 17
Zachovanie mlčanlivosti a ochrana dôverných informácií
1. Zamestnanci a študenti sú povinní zachovávať mlčanlivosť ohľadne akýchkoľvek
informácií významných pre PU v procese vzniku, ochrany, transferu a komercializácie DV.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku smernice majú aj tretie osoby, ktoré
boli k tejto povinnosti zaviazané, a to prostredníctvom vyhlásenia PU alebo na základe
dohody o zachovaní mlčanlivosti; vzor Dohody o mlčanlivosti tvorí prílohu č. 6 smernice.
2. Zamestnanci a študenti sú povinní osobitne chrániť dôverné informácie, ktorými sa na účely
tejto smernice rozumejú osobitne významné informácie týkajúce sa vzniku, ochrany,
transferu a komercializácie DV a/alebo také informácie, ktoré PU alebo tretia osoba označili
za dôverné, najmä také informácie ktoré si PU a tretia osoba oznámili v procese rokovania
o uzavretí zmluvy alebo po uzavretí zmluvy a PU alebo tretia osoba ich označili za dôverné,
a to prostredníctvom vyhlásenia CKVV PU alebo tretej osoby, alebo boli k tejto povinnosti
zaviazaní. Ochranou dôverných informácií na účely tejto smernice sa rozumie najmä
povinnosť zamestnancov/študentov utajovať dôverné informácie, zabezpečiť dôverné
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informácie pred sprístupnením, neposkytnúť (neprezradiť) dôverné informácie tretej
osobe, nevyužiť dôverné informácie v rozpore s ich účelom a nevyužiť dôverné informácie
pre svoje potreby. Povinnosť chrániť dôverné informácie podľa tohto článku smernice majú
aj tretie osoby, ktoré boli k tejto povinnosti zaviazané, a to prostredníctvom vyhlásenia PU
alebo na základe dohody o ochrane dôverných informácií; vzor Dohody o ochrane
dôverných informácií tvorí prílohu č. 7 smernice
3. PU prostredníctvom CKVV PU vedie evidenciu dôverných informácií, dohôd o zachovaní
mlčanlivosti a dohôd o ochrane dôverných informácií.
Článok 18
Povinnosti vedúcich zamestnancov
Vedúci zamestnanec PU, najmä vedúci katedry, ústavu a iného pracoviska, je povinný v rámci
svojho pracoviska zabezpečiť účinnú ochranu informácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť
mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií podľa čl. 17 smernice, a to najmä:
a) identifikovať obsah a rozsah informácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti
a dôverných informácií a bezodkladne ich nahlasovať do evidencie podľa čl. 17 ods. 3
smernice;
b) označiť nosič obsahujúci dôverné informácie s výrazným upozornením DÔVERNÉ
INFORMÁCIE;
c) určiť jemu podriadených zamestnancov oprávnených oboznamovať sa s konkrétnymi
dôvernými informáciami a bezodkladne oznámiť tieto údaje CKVV PU;
d) na odôvodnený návrh vedúceho projektu spoločného výskumu zabezpečiť v súčinnosti
s CKVV PU uzavretie dohody o mlčanlivosti alebo dohody o ochrane dôverných
informácií s externými spolupracovníkmi alebo partnerskými organizáciami v rámci
spoločného výskumu, ktorej predmetom sú podmienky oboznámenia sa s konkrétnymi
informáciami;
e) technicky zaistiť utajenie dôverných informácií zamedzením prístupu neoprávnených
osôb k nosičom obsahujúcim dôverné informácie;
f) nerozširovať dôverné informácie v rámci elektronickej nezabezpečenej komunikácie
a dohliadať na plnenie tejto povinnosti podriadenými zamestnancami.
Článok 19
Iné povinnosti
1.

Zamestnanec/študent je povinný zdržať sa akýchkoľvek zásahov do práv tretích osôb
vrátane nekalosúťažného konania, najmä zásahov do práv DV (preventívna povinnosť).
Zamestnanec/študent je povinný postupovať tak, aby zamestnanecký a školský predmet
DV neobsahoval také predmety DV, ku ktorým by nevykonával práva zamestnanec,
študent alebo PU. V prípade, ak je použitie predmetov DV tretích osôb v zamestnaneckom
alebo školskom predmete DV nevyhnutné, je zamestnanec/študent povinný o tom vopred
informovať CKVV PU, ktoré môže udeliť na takýto postup súhlas.

2.

Zamestnanec/študent je povinný konať tak, aby sa nedopúšťal plagiátorstva, a to bez
ohľadu na zásah do práv tretích osôb. Plagiátorstvom sa na účely tejto smernice rozumie
aj použitie takých predmetov DV, na ktoré sa nevyžaduje súhlas nositeľa práv (najmä
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voľné predmety DV), ktoré však zamestnanec/študent zverejňuje, prezentuje alebo
rozširuje ako svoje vlastné, najmä pod svojim menom.
3.

Povinnosti podľa čl. 19 ods. 1 a 2 smernice sa vzťahujú na akékoľvek konanie
zamestnanca/študenta, bez ohľadu na predmety DV, na ktoré sa vzťahuje zamestnanecký
alebo školský právny režim; to zahŕňa napríklad aj porušovanie práv pri sťahovaní a šírení
obsahu na internete s využitím internetového pripojenia PU, zariadenia, ktoré je majetkom
PU a pod.

4.

Ak sa v rámci činnosti PU vyskytnú podmienky, kedy v jej záujme nastane potreba ochrany
formou ochrannej známky, je príslušná fakulta alebo príslušné pracovisko povinné
bezodkladne predložiť CKVV PU návrh na registráciu takejto ochrannej známky.

5.

Vznik konfliktu záujmov (napr. v prípade, ak by zamestnanec ako pôvodca mal zároveň
participovať na transfere predmetu DV ako spoločník/konateľ obchodnej spoločnosti,
s ktorou by PU mala uzavrieť zmluvu) je zamestnanec povinný bezodkladne oznámiť
CKVV PU v písomnej alebo elektronickej forme.
Šiesta časť
Transfer predmetov duševného vlastníctva
Článok 20
Predpoklady transferu

1.

PU realizuje transfer len vo vzťahu k tým predmetom DV, ku ktorým vykonáva práva.
Transfer sa realizuje najmä uzavretím zmluvy o prevode, licenčnej zmluvy, zmluvy
o spoločnom výskume, zmluvy o zákazkovom výskume a zmluvy o poskytovaní
konzultácií.

2.

Ak PU nevykonáva majetkové práva k predmetu DV, môže ho použiť len na základe
licenčnej zmluvy uzavretej s nositeľom práv. To neplatí, najmä ak práva k takémuto
predmetu DV už uplynuli, ak sa predmet DV šíri pod verejnou licenciou (napríklad
Creative Commons, GNU GPL a i.) alebo ak sa na použitie vzťahuje zákonná licencia, na
základe ktorej je možné predmet DV použiť bez súhlasu nositeľa práv.
Článok 21
Postup pri udelení licencie (interný proces)

1.

CKVV PU v rámci interného procesu identifikuje predmet DV pre účely udelenia licencie.

2.

V záujme predbežného stanovenia primeranej odmeny za udelenie licencie môže dať
CKVV PU predmet DV ohodnotiť. Odhad ceny predmetu DV slúži najmä pre interné
potreby CKVV PU a ako interný podklad pre rokovania o uzavretí licenčnej zmluvy.

3.

CKVV PU v rámci interného procesu vymedzí potenciálnych nadobúdateľov licencie
(marketing).
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4.

CKVV PU osloví s ponukou udelenia licencie potenciálnych nadobúdateľov licencie,
pričom vopred zabezpečí zachovanie mlčanlivosti potenciálnych nadobúdateľov licencie a
ochranu dôverných informácií.

5.

CKVV PU na základe predložených ponúk a/alebo iných preferencií vyberie potenciálneho
nadobúdateľa licencie a začne s ním rokovania o uzatvorení licenčnej zmluvy alebo
nepomenovanej zmluvy podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. (predzmluvné
rokovania).

6.

Licenciu na použitie predmetov DV podľa autorského zákona je možné udeliť licenčnou
zmluvou podľa ustanovení § 40 a nasl. autorského zákona. Licenciu na použitie predmetov
priemyselného vlastníctva, konkrétne vynálezu, technického riešenia chráneného
úžitkovým vzorom, dizajnu, novej odrody rastlín, topografie polovodičového výrobku,
ochrannej známky a obchodného mena je možné udeliť licenčnou zmluvou podľa
ustanovení § 508 a nasl. Obchodného zákonníka. Licenciu na iné predmety DV, t. j.
neregistrované predmety DV je možné udeliť nepomenovanou zmluvou podľa ustanovení
§ 51 Občianskeho zákonníka alebo § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka. Licenčná zmluva
a nepomenovaná zmluva podľa tohto článku smernice musia byť uzatvorené v písomnej
forme.

7.

Ak CKVV PU dohodne s potenciálnym nadobúdateľom licencie podmienky zmluvy a
pristúpia k uzatvoreniu licenčnej zmluvy alebo nepomenovanej zmluvy podľa článku 5
smernice, zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva je účinná
prvým dňom nasledujúcim po dni, keď bola zmluva zverejnená v Centrálnom registri
zmlúv; to neplatí, pokiaľ sa strany dohodli na neskoršom nadobudnutí účinnosti zmluvy.

8.

Ak predzmluvné rokovania neskončia uzavretím zmluvy, poverený zástupca o tom spíše
záznam, v ktorom opíše priebeh predzmluvných rokovaní a dôvody neuzavretia zmluvy.

9.

Ak je CKVV PU majiteľom patentu, môže ponúknuť licenciu aj prostredníctvom Úradu
priemyselného vlastníctva SR. Ponuku licencie uskutoční tým spôsobom, že podá písomné
vyhlásenie, že komukoľvek poskytne právo na používanie vynálezu za primeranú úhradu.
Úrad priemyselného vlastníctva SR vyznačí ponuku licencie v registri.
Siedma časť
Sankcie
Čl. 22
Základné princípy

1.

Konanie vo veciach porušenia povinností v zmysle tejto smernice vedie PU bez návrhu
alebo na návrh CKVV PU.

2.

Porušenie povinnosti podľa tejto smernice môže byť v prípade zamestnanca kvalifikované
ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

3.

Porušenie povinnosti podľa tejto smernice môže byť v prípade študenta PU kvalifikované
ako disciplinárny priestupok.
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4.

PU má v prípade porušenia povinnosti podľa tejto smernice zamestnancom/študentom
právo na náhradu škody.
Ôsma časť
Záverečné ustanovenia
Čl. 23
Záverečné ustanovenia

1. Smernica nadobúda účinnosť....................
2. Súčasťou smernice sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 –
Oznámenie o vzniku predmetu duševného vlastníctva podľa autorského
zákona
Príloha č. 2 –
Oznámenie o vzniku predmetu priemyselného vlastníctva
Príloha č. 3 –
Oznámenie o vyšľachtení novej odrody rastliny
Príloha č. 4 –
Vyhlásenie o podieloch k právam podľa autorského zákona
Príloha č. 5 –
Dohoda o určení podielov k právam duševného vlastníctva
Príloha č. 6 –
Dohoda o mlčanlivosti
Príloha č. 7 –
Dohoda o ochrane dôverných informácií
Príloha č. 8 Dohoda o určení podielov k právam duševného vlastníctva a prerozdelení
ziskov
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Oznámenie o vzniku predmetu duševného vlastníctva
podľa autorského zákona
Subjekt (nositeľ práv)
Autor
Autor súborného diela (zostavovateľ) 
Výkonný umelec
Výrobca zvukového záznamu

Výrobca zvukovo-obrazového záznamu 
Vysielateľ
Zhotoviteľ databázy







Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Zamestnanec 
Študent 
Týmto oznamujem, že som vytvoril/a (resp. zhotovil/a) predmet duševného vlastníctva, na ktorý sa
môže vzťahovať právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
Na vytvorení/zhotovení predmetu duševného vlastníctva participovali aj:
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Podiel na vytvorení predmetu ochrany:
Zamestnanec PU 
Študent PU 
Tretia osoba 
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Podiel na vytvorení predmetu ochrany:
Zamestnanec PU 
Študent PU 

Tretia osoba 

..... alternatívne doplniť ďalšie subjekty
Predmet ochrany
Autorské dielo
 slovesné dielo
 počítačový program,
 divadelné dielo, najmä dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a
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choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie,
 hudobné dielo s textom alebo bez textu,
 audiovizuálne dielo, najmä filmové dielo,
 maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,
 fotografické dielo,
 architektonické dielo, najmä 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.
 súborné dielo (zborník, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza);
zoznam diel, ktoré boli zaradené alebo usporiadané do súborného diela sa odovzdáva samostatne.
 iné ......................................................................................................................................
Umelecký výkon

Zvukový záznam

Zvukovo-obrazový záznam

Vysielanie

Databáza

Názov predmetu ochrany (aj v anglickom jazyku)
...................................................................................
..................................................................................

Iné informácie o predmete duševného vlastníctva
...................................................................................
..................................................................................

V Prešove dňa .................................

.........................................................
subjekt (nositeľ práv)
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Oznámenie o vzniku predmetu priemyselného vlastníctva2
Pôvodca
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Pracovisko:
Telefón:
Email:
Zamestnanec 
Študent 

Týmto oznamujem, že som vytvoril/a predmet priemyselného vlastníctva, o ktorom sa domnievam, že
môže byť chránený zápisom na príslušnom registračnom úrade.
Zároveň vyhlasujem, že o predmete priemyselného vlastníctva uvedenom v tomto oznámení budem
zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám, pokiaľ nebudem mlčanlivosti zo strany Prešovskej
univerzity v Prešove zbavený/á.
Svojím podpisom sa zaväzujem k poskytovaniu potrebnej súčinnosti pri konaní pred akýmkoľvek
registračným úradom, ak budem k tomu zo strany Prešovskej univerzity v Prešove vyzvaný/á.
Na vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva sa spolupodieľali aj:
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Podiel na vytvorení predmetu PV:
Zamestnanec PU 
Študent PU 
Tretia osoba 
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Podiel na vytvorení predmetu PV:
Zamestnanec PU 
Študent PU 

Tretia osoba 

..... alternatívne doplniť ďalšie subjekty
Vzťahy medzi spolupôvodcami boli upravené nasledovne (napr. dohoda o spolupráci, zmluva a pod.):
.........................................................................................
Priložená kópia dokumentu, ktorým sa preukazuje vzťah medzi spolupôvodcami:
áno 
nie 

2

Formulár sa vzťahuje na všetky predmety priemyselného vlastníctva okrem novej odrody rastliny.
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Dohody o využití výsledkov výskumu:
(uveďte všetky dohody a zmluvy uzatvorené s partnermi projektu, resp. s financujúcimi stranami) +
priložte kópie týchto dokumentov
.........................................................................................
Priložená kópia dokumentu, ktorým sa preukazuje dohoda o využití výsledkov výskumu:
áno 
nie 
Typ predmetu priemyselného vlastníctva:
vynález/technické riešenie
dizajn
topografia polovodičového výrobku
iný .............................................






Názov predmetu priemyselného vlastníctva (aj v anglickom jazyku):
.........................................................
.........................................................
Oblasť využitia predmetu priemyselného vlastníctva:
.........................................................

Kľúčové slová na účely rešerše na stav techniky:3
- v slovenčine:
..............................................................
- v angličtine:
.........................................................
Oblasť techniky:4
.........................................................
Doterajší stav techniky:5
..........................................................
Teoretický popis predmetu priemyselného vlastníctva:
(vysvetlenie podstaty, podrobný popis, anotácia)
...............................................................................
Praktický popis a aplikačné možnosti riešenia:

3

Týka sa len vynálezov a technických riešení.
Týka sa len vynálezov a technických riešení.
5
Týka sa len vynálezov a technických riešení.
4
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(aký problém predmet priemyselného vlastníctva rieši, ako bol daný problém riešený doteraz,
v čom spočíva jeho novosť a priemyselná využiteľnosť,6osobitý charakter7 a pod.
výhody/nevýhody oproti doterajšiemu stavu, príklady použitia, aké sú iné oblasti využitia;
možnosti aplikácie predmetu priemyselného vlastníctva v iných odboroch ľudskej činnosti,
popis/objasnenie príloh atď.)
...............................................................................

V Prešove dňa .................................

................................................
pôvodca

6
7

Týka sa len vynálezov a technických riešení.
Týka sa len dizajnov.
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Oznámenie o vyšľachtení novej odrody rastliny
Pôvodca/Šľachtiteľ
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Pracovisko:
Telefón
Email:
Zamestnanec 
Študent 
Týmto oznamujem, že som vyšľachtil/a novú odrodu rastliny, o ktorej sa domnievam, že môže
byť chránená zápisom na príslušnom registračnom úrade.
Zároveň vyhlasujem, že o vyšľachtenej odrode rastliny uvedenej v tomto oznámení budem
zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám, pokiaľ nebudem mlčanlivosti zo strany Prešovskej
univerzity v Prešove zbavený/á.
Svojím podpisom sa zaväzujem k poskytovaniu potrebnej súčinnosti pri konaní pred
akýmkoľvek registračným úradom, ak budem k tomu zo strany Prešovskej univerzity v Prešove
vyzvaný/á.
Na vyšľachtení novej odrody sa spolupodieľali aj:
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Podiel na vytvorení novej odrody:
Zamestnanec PU 
Študent PU 
Tretia osoba 
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Podiel na vytvorení novej odrody:
Zamestnanec PU 
Študent PU 

Tretia osoba 

..... alternatívne doplniť ďalšie subjekty
Vzťahy medzi spolušľachtiteľmi boli upravené nasledovne (napr. dohoda o spolupráci, zmluva
a pod.):
.........................................................................................
Priložená kópia dokumentu, ktorým sa preukazuje vzťah medzi spolušľachtiteľmi:
áno 
nie 
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Dohody o využití výsledkov výskumu:
(uveďte všetky dohody a zmluvy uzatvorené s partnermi projektu, resp. s financujúcimi
stranami) + priložte kópie týchto dokumentov
.........................................................................................
Priložená kópia dokumentu, ktorým sa preukazuje dohoda o využití výsledkov výskumu:
áno 
nie 
Základné údaje o novej odrode:
Názov odrody a druh rastliny (slovenský a latinský):
...............................................................................
Anglický názov odrody rastliny:
...............................................................................
Kľúčové slová pre rešeršné účely:
...............................................................................
Výskum bol financovaný:
...............................................................................
Charakteristika odrody rastliny:
...............................................................................
Stručný opis hospodárskych znakov a vlastností odrody:
...............................................................................
Činnosť šľachtiteľa/ spolušľachtiteľa spočíva v/vo:
...............................................................................
Aplikačné možnosti (v čom spočíva novosť, odlišnosť, vyrovnanosť, stálosť odrody,
výhody/nevýhody oproti doterajšiemu stavu, príklady použitia a podobne):
...............................................................................
V Prešove dňa .................................
................................................
šľachtiteľ
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Vyhlásenie o podieloch k právam podľa autorského zákona
Subjekt (nositeľ práv) 1
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Zamestnanec PU 

Študent PU 

Tretia osoba 

Subjekt (nositeľ práv) 2
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Zamestnanec PU 

Študent PU 

Tretia osoba 

..... alternatívne doplniť ďalšie subjekty8
Týmto spoločne vyhlasujeme, že sme nositeľmi práv k autorskému dielu9 s názvom ....., ktoré bolo
nahlásené Prešovskej univerzite v Prešove prostredníctvom CKVV PU10 dňa ..... a že žiadna iná osoba
nevykonáva autorské práva k tomuto autorskému dielu a že dielo neporušuje žiadne práva tretích osôb
(najmä práva duševného vlastníctva, všeobecné osobnostné práva a práva na ochranu osobných
údajov).
Alternatíva1:
Zároveň spoločne vyhlasujeme, že naše podiely na vytvorení uvedeného autorského diela sú rovnaké.
Alternatíva 2:
Zároveň spoločne vyhlasujeme, že naše podiely na vytvorení uvedeného autorského diela sú
nasledovné:
Subjekt (nositeľ práv) 1:
..... %
Subjekt (nositeľ práv) 2:
..... %
..... alternatívne doplniť ďalšie subjekty
V Prešove dňa .........................
......................................
subjekt (nositeľ práv) 1
.....................................
subjekt (nositeľ práv) 2

8

Vyhlásenie môže realizovať aj jedna osoba z autorského kolektívu, resp. z kolektívu iných nositeľov práv.
Podľa okolností možno menovať iný predmet duševného vlastníctva podľa autorského zákona, konkrétne
umelecký výkon, zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam, vysielanie alebo databázu. V závislosti od toho je
následne potrebné preformulovať text a nahradiť odkazy na autorské právo odkazmi na iné práva podľa
autorského zákona.
10
Alternatívne odkaz na CKVV PU vypustiť alebo modifikovať, pokiaľ sa nahlásenie nerealizovalo prostredníctvom
CKVV PU.
9

23

Dohoda o určení podielov k právam duševného vlastníctva
Subjekt (nositeľ práv) 1:
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Zamestnanec PU 

Študent PU 

Tretia osoba 

Subjekt (nositeľ práv) 2:
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Zamestnanec PU 

Študent PU 

Tretia osoba 

..... alternatívne doplniť ďalšie subjekty
(ďalej označovaní ako „Subjekt 1“ a „Subjekt 2“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

1. Zmluvné strany týmto spoločne vyhlasujú, že vykonávajú práva k predmetu duševného
vlastníctva11 s názvom ....., ktorý bol nahlásený Prešovskej univerzite v Prešove prostredníctvom
CKVV PU12 dňa ..... a že žiadna iná osoba nevykonáva práva duševného vlastníctva k tomuto
predmetu a že tento predmet duševného vlastníctva neporušuje žiadne práva tretích osôb (najmä
práva duševného vlastníctva, všeobecné osobnostné práva a práva na ochranu osobných údajov).
2. Alternatíva 1
Zmluvné strany týmto spoločne vyhlasujú, že ich podiely na vytvorení predmetu duševného
vlastníctva podľa článku 1 tejto dohody sú rovnaké.
Alternatíva 2
Zmluvné strany sa dohodli, že ich podiely na vytvorení predmetu duševného vlastníctva podľa
článku 1 tejto dohody sú nasledovné:
Subjekt (nositeľ práv) 1:
..... %
Subjekt (nositeľ práv) 2:
..... %
..... alternatívne doplniť ďalšie subjekty

11

Podľa okolností možno konkretizovať, či ide o predmet duševného vlastníctva podľa autorského zákona,
konkrétne umelecký výkon, zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam, vysielanie alebo databázu, alebo či ide
o predmet priemyselného vlastníctva, najmä vynález, dizajn, topografiu polovodičového výrobku, novú odrodu
rastliny, prípadne know-how a pod. V závislosti od toho je následne vhodné preformulovať aj ostatný text
dohody.
12
Alternatívne odkaz na CKVV PU vypustiť alebo modifikovať, pokiaľ sa nahlásenie nerealizovalo prostredníctvom
CKVV PU.
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V Prešove dňa .........................
......................................
subjekt (nositeľ práv) 1
.....................................
subjekt (nositeľ práv) 2
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Dohoda o mlčanlivosti
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Pracovisko:
Telefón:
Email:
Zamestnanec PU 
(ďalej len „Povinná osoba“)

Študent PU 

Tretia osoba 

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta .....
.....
.....
.....
(ďalej len „PU“)
(spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“)

1. Povinná osoba sa týmto zaväzuje,13 že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách,
o ktorých sa dozvedela v súvislosti s plnením svojich povinností vyplývajúcich z jej
pracovnoprávneho vzťahu14 a ktoré sú alebo môžu byť významné pre PU v procese vzniku, ochrany,
transferu a komercializácie.15
2. Povinná osoba sa týmto zaväzuje, že bude využívať informácie, ktoré sú predmetom tejto dohody
iba na účel, na ktorý jej boli poskytnuté.
3. Pri porušení povinností podľa tejto dohody sa Povinná osoba zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške ..... EUR.16

V Prešove dňa .........................
..................................
Povinná osoba

..................................
Prešovská univerzita
v Prešove

13

Alternatívne sa strany môžu dohodnúť, že povinnosť mlčanlivosti sa bude vzťahovať aj na PU.
Alternatívneho nahradiť, že ide o povinnosti vyplývajúce z jej právneho vzťahu k PU ako ku škole, resp. z inej
dohody medzi PU a treťou osobou.
15
Alternatívne možno povinnosť mlčanlivosti zúžiť tak, aby sa týkala len konkrétneho predmetu duševného
vlastníctva a pod.
16
Alternatívne možno vypustiť alebo modifikovať na iné sankcie.
14
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Dohoda o ochrane dôverných informácií
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Pracovisko:
Telefón:
Email:
Zamestnanec PU 
(ďalej len „Povinná osoba“)

Študent PU 

Tretia osoba 

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta .....
.....
.....
.....
(ďalej len „PU“)
(spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“)

1. Dôvernými informáciami sú v zmysle tejto dohody všetky informácie, ktoré si Zmluvné
strany vymenili, alebo o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vytvorením, nahlásením,
komercializáciou17 predmetu duševného vlastníctva,18 ak boli jednou zo zmluvných strán
označené za dôverné, a tiež také zásadné informácie, ktorých poskytnutie tretím osobám
môže spôsobiť niektorej zo Zmluvných strán majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, pričom
takéto dôsledky možno pri dodržaní primeranej starostlivosti predpokladať, najmä
informácie o ktorých sa dozvedeli v procese rokovania o uzavretí zmluvy a po uzavretí
zmluvy alebo ide o informácie osobitne významného charakteru, ktoré si vyžadujú osobitnú
starostlivosť a sú za dôverné jednoznačne označené.19
2. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú utajovať dôverné informácie, zabezpečiť dôverné
informácie pred sprístupnením, neposkytnúť (neprezradiť) dôverné informácie tretej
osobe, nevyužiť dôverné informácie v rozpore s ich účelom a nevyužiť dôverné informácie
pre svoje potreby.20
3. Pri porušení povinností podľa tejto dohody sa Zmluvné strany zaväzujú zaplatiť druhej
Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške ..... EUR.21
V Prešove dňa.........................
..................................
povinná osoba
..................................
Prešovská univerzita
v Prešove
17

Alternatívne modifikovať.
Možno špecifikovať konkrétny predmet duševného vlastníctva.
19
Alternatívne možno celú špecifikáciu dôverných informácií, t. j. celý článok 1 dohody, modifikovať.
20
Alternatívne možno doplniť ďalšie informácie.
21
Alternatívne možno vypustiť alebo modifikovať na iné sankcie.
18
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Dohoda o určení podielov k právam duševného vlastníctva
a prerozdelení zisku
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta .....
.....
.....
.....
(ďalej len „PU“)
.....22
.....
.....
.....
(ďalej len „Partner“)
(spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“)

1.

Alternatíva 1
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že v prípade vzniku predmetu duševného vlastníctva na základe
vzájomnej spolupráce v zmysle ..... budú ich podiely k právam duševného vlastníctva rovnaké.
Alternatívna 2
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že v prípade vzniku predmetu duševného vlastníctva na základe
vzájomnej spolupráce v zmysle ..... budú ich podiely k právam duševného vlastníctva
nasledovné:
PU:
..... %
Partner:
..... %

2. V prípade odplatného transferu predmetu duševného vlastníctva, ktorý vznikne na základe
vzájomnej spolupráce v zmysle ....., a ktorým je najmä udelenie licencie a prevod práv, majú
Zmluvné strany nárok na podiel zo zisku z komerčného využitia v pomere podľa článku 1 dohody.
Príslušný podiel sa vypočíta z čistého zisku23 a Zmluvná strana, ktorá disponuje príslušnými
finančnými prostriedkami poukáže podiel prislúchajúci druhej Zmluvnej strane na jej bankový účet.
3.

Partner sa zaväzuje, že na otázky, ktoré nie sú upravené v tejto dohode ani v osobitnej zmluve
o spolupráci24 medzi PU a Partnerom, sa bude vzťahovať smernica PU o ochrane a komercializácii
duševného vlastníctva.

4.

Pri porušení povinností uvedených v tejto dohode, sa Partner zaväzuje zaplatiť PU zmluvnú pokutu
vo výške ..... EUR.25

22

Zmluvnou stranou je najmä obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorý sa spoločne s PU zúčastňuje na
transfere a komercializácii, napr. partner v rámci spoločného výskumu.
23
Alternatívne modifikovať, napr. z predaja, obratu a pod.
24
Alternatívne špecifikovať.
25
Alternatívne možno vypustiť alebo modifikovať na iné sankcie.
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V Prešove dňa .........................
..................................
Prešovská univerzita
v Prešove

..................................
Partner
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