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Milí kolegovia, milé kolegyne,
túto príručku sme vytvorili pre vás - vedecko-výskumných pracovníkov STU, aby vám objasnila:
1. Hlavné pojmy týkajúce sa ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (DV)
2. Postup na STU súvisiaci s:
–– nahlasovaním vzniku predmetu priemyselného vlastníctva (PPV) STU ako svojmu
zamestnávateľovi (povinnosť upravuje právny predpis a Smernica rektora č. 3/2013
–SR Ochrana a správa práv priemyselného vlastníctva na STU v Bratislave),
–– ochranou DV,
–– komercializáciou DV

3. Výhody spolupráce s Kanceláriou spolupráce s praxou na STU (KSP STU)
KSP STU je pracovisko, ktoré bolo zriadené na to, aby vám poskytovalo podporu v celom procese od nahlásenia PPV až po predaj licencie alebo v procese transferu inej formy poznatkov
či technológií do hospodárskej praxe, napr. zmluvný výskum, konzultácie, zakladanie spin-off
podnikov. Súčasťou KSP sú pracoviská Centrum pre transfer technológií UVP a Centrum pre
ochranu duševného vlastníctva UVP, ktoré zabezpečujú aktivity definované projektom Univerzitný vedecký park STU Bratislava.

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Prorektor pre spoluprácu s praxou na STU

Kontakt na KSP STU
www.ksp.stuba.sk
JUDr. Lucia Rybanská

Ing. Denisa Brighton, PhD.

Manažérka transferu
technológií a duševného
vlastníctva

Manažérka transferu
technológií a duševného
vlastníctva

Email: ksp@stuba.sk
Tel. 0917 669 217

Email: ksp@stuba.sk
Tel. 0918 669 104

Kancelária spolupráce s praxou
2. poschodie
Rektorát STU v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
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Čo je duševné vlastníctvo ?
Duševné vlastníctvo (DV) možno charakterizovať ako výsledok tvorivej duševnej činnosti
človeka. V kontexte prostredia univerzity môžeme za DV považovať výstupy a výsledky
výskumu. Právo DV môžeme rozdeliť na autorské právo a práva súvisiace s autorským právom (zákonná úprava Autorský zákon) a na priemyselné práva (zákonná úprava Patentový
zákon, zákon o úžitkových vzoroch, atď.). K právam súvisiacim s právom DV patrí aj právo
obchodného tajomstva.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Zahŕňa autorské právo, právo výkonných umelcov, právo výrobcov zvukovo-obrazových záznamov, právo vysielateľov a osobitné právo k databáze. Vzťahujú sa na literárne, umelecké
a hudobné diela, zvukové a obrazové nahrávky, vysielanie a káblové vysielanie. Sú tiež
obvyklým spôsobom ochrany softvéru, hoci niektorý softvér môže byť patentovaný, ak je
funkčnou súčasťou vynálezu. Autorské práva vznikajú automaticky, nie je potrebné sa o ne
uchádzať a trvajú 70 rokov po smrti autora.
Práva k databázam
Zákon rozlišuje autorské práva k databáze a osobitné práva k databáze. Nie každé dielo je
autorské, avšak charakter databázy si mohol vyžiadať špecifickú úpravu. Osobitné práva
zhotoviteľa databázy trvajú 15 rokov od jej zhotovenia, resp. sprístupnenia. K databáze,
ktorá má autorsko-právny charakter, trvajú 70 rokov.

Priemyselné vlastníctvo:
Môžeme ho rozdeliť na priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti (patentové
právo, právo úžitkových vzorov, dizajnové právo, právo topografií polovodičových výrobkov,
šľachtiteľské právo) a na priemyselné práva na označenie (právo ochranných známok,
právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení, právo obchodných mien).
Hodnota DV závisí najmä od miery následného využitia a prínosu pre jednotlivca,
spoločnosť a schopnosti vyvolania vytvorenia ďalších produktov. Chránené DV môže byť
predmetom transferu technológií a môže sa stať obchodovateľnou komoditou.
KSP STU sa zameriava predovšetkým na podporu komercializácie priemyselného vlastníctva, a preto sa v ďalších častiach brožúrky budeme venovať hlavne tejto kategórii.
Obchodné tajomstvo
Informácie a skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace
s činnosťou vyhlasovateľa, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo
nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných odborných kruhoch bežne dostupné, majú byť
podľa vôle vyhlasovateľa utajené a vyhlasovateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie
zabezpečuje (zmluva o utajení dôverných informácií atď.).
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Predmety priemyselného vlastníctva
Predmetom priemyselného vlastníctva (PPV) sú nehmotné statky, a to vynálezy,
úžitkové vzory, dizajny, topografie polovodičových výrobkov, alebo nové odrody rastlín.
Patent
Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na
využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Majiteľ vynálezu dáva zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu.
Týmto zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických
informácií, ktoré sú dostupné vo svete. Možnosť patentovania zaniká zverejnením
nápadu skôr, než je patentová prihláška podaná (s výnimkou krátkej doby odkladu
v USA). Premýšľajte o patentovaní predtým, než budete publikovať.
Majiteľ patentu má výlučné právo chránený vynález využívať, poskytovať súhlas
k využívaniu iným osobám (napr. poskytnutie licencie) a má právo previesť patent na
inú osobu, zriadiť k patentu záložné právo na tom území, pre ktoré bol udelený, počas
jeho platnosti. Bez súhlasu majiteľa patentu nesmie nik vynález chránený patentom
využívať. Platnosť patentu udeleného v Slovenskej republike je 20 rokov od podania
patentovej prihlášky. Podaním patentovej prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo
prednosti.
Úžitkový vzor
Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických
riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky. Majitelia úžitkových vzorov majú výhradné právo na využívanie chránených technických
riešení porovnateľné s právami, vyplývajúcimi z patentov. Práva k úžitkovým vzorom
sa dajú získať jednoduchšou, rýchlejšou a lacnejšou cestou, pretože úžitkové vzory sú
zapisované do registra bez vecného prieskumu, len na základe splnenia formálnych
náležitostí. Nevýhodou je vyššie riziko zrušenia zapísaného úžitkového vzoru. Úžitkový
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vzor platí 4 roky od podania prihlášky úžitkového vzoru, prípadne od podania skoršej
patentovej prihlášky so zhodným predmetom. Na žiadosť majiteľa je možné dobu platnosti predĺžiť dvakrát o tri roky (maximálna doba platnosti je 10 rokov).
Dizajn
Dizajn sa vzťahuje na vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch
línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho
zdobení. 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.
Ochranná známka
Ide o slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Ide
napríklad o označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, označenia obsahujúce
názvy štátov, označenia druhu výrobkov alebo služieb, všeobecne známe zemepisné
označenia, klamlivé označenia, označenia zhodné s ochrannou známkou zapísanou
pre inú osobu pre zhodné tovary alebo služby. Žiadosť o zápis ochrannej známky môže
podať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba. Platnosť zápisu ochrannej známky
je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Platnosť zápisu ochrannej
známky je možné obnoviť na ďalších 10 rokov.
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Prehľad platnosti ochrany DV
		
VZŤAHUJE SA NA

NUTNOSŤ
PODANIA
ŽIADOSTI

MAXIMÁLNA
DĹŽKA
PLATNOSTI

Patent

nový vynález

áno

20 rokov

Úžitkový vzor

nový vynález

áno

10 rokov (4 roky
+ 2x3 roky
predĺženie)

Právo na dizajn

vzhľad výrobku alebo
jeho časti

áno

25 rokov

Právo na
ochrannú známku

meno firmy, logo, atď.

áno

neohraničená
(nutnosť
predĺžiť každých
10 rokov)

nepublikované
informácie

nie

nevzťahuje sa

literárne a iné umelecké
dielo a vedecké dielo

nie

70 rokov po
smrti autora

databázy

nie

15 rokov

Obchodné
tajomstvo
Autorské práva

Právo k
databázam

Ten, kto odo mňa získa nápad, dostane návod pre seba bez toho, aby mňa ochudobnil;
ako ten, kto si zasvieti svoju sviečku od mojej – zadováži si svetlo bez toho, aby ma
zatemnil.
						

Thomas Jefferson
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Čo nie je možné chrániť patentom alebo úžitkovým vzorom
Patent je možné udeliť na výrobok, spôsob výroby technológie, zariadenia, zapojenia,
použitia. Dôležité je, aby riešenie bolo nové, pokrokové a zahrnovalo vynálezcovskú
činnosť a bolo priemyselne využiteľné.
Patent nie je možné udeliť na objavy alebo vedecké teórie, počítačové programy,
nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chrôb
a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského
embrya na priemyselné alebo obchodné účely.
Úžitkový vzor nie je možné udeliť napr. na spôsoby výroby chemických látok
a farmaceutických látok, na medicínske použitie látok a zmesí látok, na technické
riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo
obsahujúcich biologický materiál alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je
biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý.

Čo je rešerš na stav techniky
Aby mohol byť nápad považovaný za vynález, musí byť aspoň jedna podstatná súčasť
jeho technológie originálna – nová. Rešerš na stav techniky by sa mala vykonať pred
začiatkom výskumu s cieľom vyhnúť sa duplicitným nákladom na výskum a vývoj
alebo na overenie novosti výsledkov výskumu a možnosti ich chrániť priemyselným
právom. Pod pojmom stav techniky rozumieme vedecké a technické informácie, ktoré
existujú k dátumu podania patentovej prihlášky. Ide o všetky publikované dokumenty,
ako sú: patenty, konferenčné materiály, články vo vedeckých periodikách, technická
dokumentácia, výrobky a zariadenia, ale aj informácie sprístupnené verejnosti
akýmkoľvek iným spôsobom a možnosti ich priemyselno-právnej ochrany.
Patentové informácie ponúkajú prehľad o najnovších technológiách a spôsoboch
výroby, ale aj informácie o tom, kto je ich vlastníkom a kto sú hlavní aktéri
v príslušnej vednej oblasti a sú považované za hlavný zdroj pri zisťovaní stavu
techniky.
Rešerš na stav techniky obsahuje okrem patentových dokumentov aj nepatentovú
literatúru vrátane technických a vedeckých článkov, záverov z konferencií a pod.
Finálna fáza patentovej rešerše sa zameriava na vyhodnotenie vyhľadaných patentových dokumentov. V záverečnej fáze rešerše sa identifikujú dokumenty, ktoré
najviac zodpovedajú tematickému zadaniu. Výsledky vyhľadávania (rešerše) sa
uvádzajú v rešeršnej správe, ktorá obsahuje zoznam dokumentov.
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Analýza informácií o PPV (due diligence)

Cieľom analýzy je zistiť či:
—— existujú DV vo vlastníctve STU, ktoré sa vzťahuje k predmetnému PPV,
—— existuje konkurenčný PPV a či náš PPV môže potenciálne porušovať patentovú
ochranu iného PPV,
—— existuje tretia strana, ktorá si môže robiť majetkové nároky na vzniknutý PPV,
—— je predmetný vynález/technológia funkčná - či bola napr. testovaná alebo bol
vyrobený funkčný prototyp,
—— platné zmluvy na STU (napr. zmluvy výskumno-vývojovej spolupráce, licencie,
zmluvy o poskytovaní odborných konzultácií, atď.) nevytvárajú nejaké práva
prípadne riziká,
—— existuje trh pre predmetnú technológiu a či existuje konkurencia.

KSP STU zabezpečí spracovanie analýzy ak:
—— si STU chce zaistiť vlastnú ochranu (analýza sa zabezpečí, aby sa STU nezaviazala
dodať to, čo nie je možné dodať),
—— STU očakáva, že záujemca o licenciu bude požadovať záruky týkajúce sa práv na
PPV,
—— sa chce STU ochrániť pred budúcimi reklamáciami nadobúdateľa licencie.
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Náklady na získanie úžitkového vzoru a patentu
Na ilustráciu uvádzame hlavné poplatky súvisiace s podaním a udelením patentu
(správne poplatky) a následne s udržiavaním úžitkového vzoru a patentu (udržiavacie
poplatky). Konanie o patentovej prihláške je dlhodobejší proces a vyžaduje si úplný
prieskum Úradom priemyselného vlastníctva SR, a preto je nákladnejšie. Žiadosť
o vykonanie úplného prieskumu musí byť podaná najneskôr do 36 mesiacov od
podania patentovej prihlášky a nemožno ju vziať späť.

Prehľad vybraných
poplatkov

ÚŽITKOVÝ VZOR

NÁRODNÝ PATENT

66 €

53 €

Podanie žiadosti o vykonanie
úplneného prieskumu prihlášky
(do 10 uplatnených patentových
nárokov)

---

116 € (+17 € za
každý ďalší uplatnený
nárok)

Vydanie patentovej listiny v
rozsahu do 10 strán

---

66 € (+7 € za každú
ďalšiu strojom písanú
stranu alebo výkres)

400 - 1 000 €

600 - 1 500 €

133 € predĺženie
platnosti po 1. raz o 3
roky, 266 €
predĺženie platnosti
po 2. raz o 3 roky

3. rok 66 €, ...10. rok
199 €, .... 20. rok
663,50 €

Podanie prihlášky

Odmena patentovému zástupcovi

Udržiavacie poplatky

Životné ciele sú ako vynález, chce to čas, kým sa podarí, aby všetky časti správne
pracovali. Majte trpezlivosť s patentom, ktorý ste vytvorili.
						
Jennifer Amorelli
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Patentovú ochranu v zahraničí možno zabezpečiť tromi spôsobmi:
1. Európska patentová prihláška umožní prihlasovateľovi získať patentovú ochranu
naraz vo viacerých európskych krajinách (v súčasnosti 38 krajín). Prihlasovateľ
môže podať prihlášku na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) alebo
priamo na Európskom patentovom úrade.
2. Medzinárodná PCT prihláška (podľa Parížskej zmluvy o patentovej spolupráci)
umožní prihlasovateľovi chrániť vynález naraz vo všetkých zmluvných krajinách
(v súčasnosti 148 krajín). Medzinárodnú prihlášku je možné podať na ÚPV SR
v Banskej Bystrici alebo v pobočke v Bratislave alebo na Medzinárodnom úrade
svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) s hlavným sídlom v Ženeve.
Medzinárodná prihláška musí byť podaná v anglickom, francúzskom alebo
nemeckom jazyku.
3. Národná patentová prihláška priamo do krajiny alebo krajín, v ktorých má
prihlasovateľ záujem získať ochranu. Podmienky prihlasovania, ako aj samotné
konanie patentovej prihláške sa riadi právnym poriadkom tej krajiny, v ktorej sa
prihláška podáva.
Pozn.: V prípade, ak sa prihlasovateľ rozhodne pre patentovú ochranu v zahraničí až po podaní
patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru na Slovensku, bude v prihláške podanej
v zahraničí priznané právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku, ak bude podaná
v lehote do 12 mesiacov od podania prihlášky na Slovensku.

Prehľad vybraných
poplatkov
Podanie prihlášky
Poplatok za určenie 1 alebo
viacerých štátov
Medzinárodné podanie
Rešerš

Prieskum
Udelenie patentu
Udržiavacie poplatky

EURÓPSKY PATENT

PCT PRIHLÁŠKA

120 € (on-line) alebo
210 € poštou

66 € (ÚPV)

580 €

---

---

1 084 €

1 285 €

1 875 €

1 875 €

1 850 € + 163 €

(úplný prieskum)

(medzin. predbežný
prieskum)

915 €

---

3. rok 465 €, ....
10. rok 1 560 €

podľa krajín
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Hodnotenie duševného vlastníctva
V komerčnej sfére sa bežne využívajú rozličné metódy ohodnocovania DV pre potreby
účtovníctva alebo z dôvodu ohodnocovania trhového potenciálu. Vysoké školy a iné
vedecko-výskumné inštitúcie tradične kladú menší dôraz na určenie peňažnej
hodnoty ich nehmotných aktív. Táto situácia sa však mení v súvislosti s podporou
komercializácie DV na týchto inštitúciách a pri prijímaní strategických rozhodnutí
o budúcnosti ich DV.
Kľúčové otázky v oceňovaní nehmotného majetku sú nasledovné:
——
——
——
——

Môže byť nehmotný majetok jasne identifikovateľný ?
Má univerzita jednoznačný majetkový nárok na tento majetok ?
Je možné tento majetok predávať samostatne ?
Môže nehmotný majetok viesť k výnimočnej pridanej hodnote (konkurenčnej
výhode) pre kupujúcu spoločnosť ?

Ekonómovia majú sklon zamerať sa na budúce príjmy a zisk, zatiaľ čo účtovníci sa
zvyknú zameriavať na ľahšie merateľné - často v minulosti overené - spôsoby
merania nehmotného majetku. Účtovníci vo všeobecnosti odpisujú investície do
nehmotného majetku zo ziskov alebo rezerv, zatiaľ čo ekonómovia vnímajú takéto
investície ako vytváranie nehmotného investičného majetku.
Preto z viacerých dôvodov existuje celá škála metód merania hodnoty, ktoré
prinášajú odlišné výsledky (Haigh and Perrier, 1997):
—— reálna hodnota (aktuálna trhová hodnota);
—— reálna trhová hodnota (obchodná hodnota aktíva dohodnutá medzi predávajúcim
a kupujúcim);
—— trhová hodnota;
—— hodnota investície;
—— daňová hodnota (daňovník môže chcieť určiť minimálnu hodnotu aktíva, ktoré sú
daňové orgány považovať za prijateľné).
Trhová hodnota aktíva v konečnom dôsledku závisí od toku budúcich výnosov
a nákladov vyplývajúcich z aktíva. Pri novo-patentovanom vynáleze sú objem

Zarábanie peňazí z uplatňovania patentov nie je o nič horšie, ako investovanie do
prioritných akcií.
						
Nathan Myhrvold
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a načasovanie týchto tokov často neisté. Vynálezca však musí nejako odhadnúť
pravdepodobný objem a načasovanie týchto tokov, aj keď to urobí na základe
odhadov používaných pri modelovaní scenárov tak, aby to pomohlo v procese
rozhodovania.
Faktory určujúce ziskovosť vynálezu v budúcnosti:
Radikálnosť vynálezu - ak zlepšuje proces, aké bude zníženie jednotkových
nákladov na výrobu; ak to zlepší výrobok, o koľko viac bude kupujúci tohto produktu
ochotný zaň zaplatiť.
Šírka uplatnenia vynálezu - niektoré technológie sú vhodné iba pre malú časť
zákazníkov na danom trhu a niektoré sú relevantné pre väčšinu kupujúcich na
viacerých trhoch.
Rušivé účinky na nové technológie - nové technológie sú rýchlo a široko prijaté ak
dopĺňajú a sú kompatibilné s existujúcimi technológiami, a ak si nevyžadujú nové
zručnosti, organizačné formy a riadiace štruktúry na svoje uplatnenie.
Sieťové efekty - nové technológie, ktoré vyžadujú prítomnosť iných technológií
k získaniu výhody (napr. softvér pre mobilné telefóny) majú tendenciu sa šíriť pomaly
v skorých štádiách. Najväčší prínos majú vtedy, ak existuje celý rad užívateľov
a podporných trhov na rozvoj vstupov a služieb.
Cena, ktorú používatelia musia zaplatiť, aby zaviedli vynález do praxe – cena
závisí aj na cene novej technológie. Táto je v raných fázach difúzie často vysoká pre
celý rad dôvodov - nedostatok úspor z rozsahu výroby v počiatočnej fáze kedy je nízky
odber, nutnosť zabezpečenia technickej podpory a údržby, kým sa technológia stane
spoľahlivou.
Faktory prostredia, ktoré ovplyvňujú schopnosť inovujúcej spoločnosti
vygenerovať zisk z inovácií, využitie monopolného postavenia zo strany vynálezcu, licencie - schopnosť vynálezcu privlastniť si výnosy vynálezu má významné
dôsledky pre charakter difúzie. Bez možnosti zastaviť imitácie, bude difúzia oveľa
rýchlejšia, ale výnosy pre vynálezcu budú podstatne nižšie alebo dokonca nulové.
Taktiež hrozí vznik nových, odlišných alebo lepších technológií. Aj s plným monopolným právom na celý vynález, majiteľ vynálezu sa musí rozhodnúť, či je výhodnejšie
ho predať alebo predať len licencie.
KSP spolupracuje s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) , ktoré
zabezpečuje ohodnotenie DV z hľadiska predpokladanej ziskovosti.
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Marketing a dôvernosť informácií
Akonáhle sa identifikuje nová potenciálne hodnotná technológia a ochráni sa
vhodným spôsobom, KSP úzko spolupracuje s vynálezcami na jej komercializácii.
V spolupráci s Centrom transferu technológií (CTT) pri CVTI SR hľadá správneho
partnera pre rozvoj a uplatnenie technológie na trhu. Pri výbere partnera je potrebné
zvážiť dostupnosť dostatočných zdrojov na to, aby túto technológiu dostal na trh
a jeho skutočný záujem technológiu komercializovať. KSP zabezpečí prípravu
stručného opisu vynálezu, ktorý spropaguje hlavné jeho vlastnosti a prínosy
a distribuuje ho potenciálnym záujemcom. Všetky predmety DV zároveň zverejňuje na
webových stránkach KSP.
KSP sprostredkuje stretnutie medzi potenciálnymi nadobúdateľmi licencie
a pôvodcami na prediskutovanie možnej obchodnej dohody. KSP zároveň uvíta tipy
na obchodné príležitosti od pôvodcov.
Dohody o utajení dôverných informácií
Pokiaľ nie je nevyhnutné publikovať výsledky výskumu, je veľmi dôležité, aby
vedecko-výskumní pracovníci zachovali mlčanlivosť o svojich vynálezov pred tretími
stranami v prípade, ak nemajú s nimi uzavretú dohodu o utajení dôverných informácií. Toto platí aj v prípade, že patentová prihláška už bola podaná.
Dohody o utajení dôverných informácií sú nevyhnutné, ak chcete zverejniť dôverné
informácie už v raných fázach rokovaní, ktoré môžu viesť k výskumnej spolupráci
alebo predaju licencie DV. Je oveľa zložitejšie získať od spoločnosti financovanie
výskumu alebo jej poskytnúť licenciu na vynález, pokiaľ spoločnosť nemá prednostný
alebo výhradný prístup k výskumnej práci.
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Udelenie licencie
Čo je licencia ?
Licencia je zmluva, určujúca podmienky, za ktorých jedna strana (poskytovateľ
licencie) udeľuje druhej strane (nadobúdateľovi) povolenie dočasne užívať ochranné
práva v odbore priemyselného vlastníctva (patenty, ochranné známky, dizajny) za
určitú finančnú odmenu. Odmenu zvyčajne tvorí jednorazová platba a licenčné
poplatky z obratu. Licencia môže udeliť výhradné alebo nevýhradné právo využívať
vynález, obvykle na určitom trhu alebo na určitý účel. Dohoda môže tiež obsahovať
zmluvu o poskytnutí poradenstva, podľa ktorej pôvodca poskytuje pomoc
spoločnosti pri práci v jej laboratóriách. Existujú určité podmienky licencie, ktoré ju
priamo ovplyvňujú: utajenie informácií, vylepšenia vynálezu či dizajnu a publikovanie.
O týchto je nutné sa vopred poradiť s odborníkom.
Utajenie informácií: podmienky licenčnej zmluvy a informácie o obchodných plánoch
nadobúdateľa licencie sú dôverné, aby sa chránili záujmy aj univerzity a aj
spoločnosti nadobúdateľa.
Vylepšenia vynálezu: držitelia licencie očakávajú prístup k budúcim zlepšeniam
technológií alebo dizajnov, aby mohli zvyšovať objem predaja a kvalitu výrobkov
a udržiavať si svoju konkurenčnú výhodu. V záujme toho, aby sa univerzita
nezaviazala dávať všetky budúce vylepšenia jednej spoločnosti, sa odporúča
obmedziť dobu ponuky vylepšení licencovanej technológie na max. 2 roky.
Publikácie: spoločnosti si niekedy vymedzujú právo preštudovať vedecké články
pred tým, ako sa poskytnú na uverejnenie. Oneskorenie publikovania odporúčame
obmedziť na max. 3 mesiace.

Myslíme si, že sme vyriešili záhadu stvorenia. Možno by sme mali patentovať vesmír
a účtovať všetkým licenčné poplatky za svoju existenciu.
						
Stephen Hawking
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Rozdelenie príjmov z udelenia licencií
Všetky príjmy z úspešného udelenia licencií realizovaných prostredníctvom KSP slúžia
v prvom rade na zaplatenie poplatkov za externé služby, poplatkov na Úrade priemyselného vlastníctva SR atď. Zostatok sa rozdeľuje medzi oprávnené subjekty
nasledovne:

Subjekty oprávnené
na zisk z využívania
predmetov priemyslelného
vlastníctvav (PPV)

PODIEL (%)

do 10 tis. €

do 33 tis. €

nad 33 tis. €

100

70

40

Fakulta

---

20

40

KSP

---

10

20

ZISK
Pôvodca/ pôvodcovia PPV

Prečo spolupracovať s KSP STU ?

Našou úlohou je pomáhať vedecko-výskumným pracovníkom STU s ochranou
a komercializáciou výsledkov výskumu, propagovať a predávať ich akademické
znalosti a expertízu potenciálnym investorom, spolupracovníkom, záujemcom
o licenciu vášho patentu či úžitkového vzoru. Kancelária rozvíja vzájomne prospešné
a výnosné partnerstvá s priemyselnými a obchodnými partnermi s cieľom uviesť na
trh výskum na vysokej úrovni.
KSP STU spravuje duševného vlastníctvo STU, pracuje s vedecko-výskumnými
pracovníkmi STU so zámerom identifikovať, ochrániť a propagovať know-how
a technológie prostredníctvom ponuky konzultácií, zmluvného výskumu, licencií
a zakladania spin-off spoločností. KSP poskytuje vedecko-výskumným pracovníkom
STU nasledovné služby:
—— sprostredkovanie odborných konzultácií a služieb technickej podpory,
—— sprostredkovanie zmluvného výskumu,
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—— sprostredkovanie právnej podpory pri uzatváraní zmluvných vzťahov,
—— sprostredkovanie predbežného prieskumu (patentového alebo iného)
v elektronických databázach, ktorý sa začne vykonávať na základe Oznámenia
o vytvorení PDV,
—— ochrana DV – spolupráca na príprave patentových žiadostí a žiadostí o iné formy
ochrany DV,
—— identifikácia výsledkov výskumu s potenciálnou komerčnou hodnotou,
—— zistenie komerčnej hodnoty DV,
—— udelenie licencií,
—— správa licenčných zmlúv,
—— kontrola zmlúv uzatvorených medzi STU a poskytovateľmi finančných zdrojov
(napr. fondov EÚ) na projekty, počas implementácie ktorých vznikol PDV,
—— komerčné využitie laboratórií a výskumného vybavenia,
—— marketing vynálezov a know-how STU,
—— podpora pri rokovaniach s partnermi z komerčnej sféry,
—— sprostredkovanie poradenstva pri zakladaní spin-off a start-up podnikov.
KSP STU podporuje projekty zo všetkých oblastí výskumnej činnosti fakúlt STU.
Pracujeme tak, aby sme obchodným a priemyselným partnerom zjednodušili
komunikáciu s vedecko-výskumnými pracoviskami STU a pomohli podnikom nájsť
výhodný spôsob ako aplikovať špičkový výskum STU v praxi a získať nové produkty,
procesy a služby.
KSP úzko spolupracuje s univerzitným technologickým inkubátorom na STU (InQb),
dcérskou spoločnosťou STU, STU Scientific, s.r.o., ÚPV SR v Banskej Bystrici
a Centrom transferu technológií pri CVTI SR, ktoré zabezpečuje prevádzku
Národného portálu pre transfer technológií (NPTT) ako súčasť Národného systému
podpory transferu technológií (NSPTT).
Proces komercializácie duševného vlastníctva na STU znázorňuje aj diagram č.1 na
nasledujúcej strane. Ak KSP na základe konzultácie s Odbornou radou rozhodne
o neprijatí vynálezu (najneskôr do 3 mesiacov po doručení Oznámenia pôvodcu
o vytvorení PDV rektorovi STU), vráti ho pôvodcom, ktorí ho buď dopracujú a znovu
predložia (pokiaľ dostanú možnosť dopracovania) alebo sa môžu pokúsiť o ochranu
vynálezu na vlastné náklady.
Diagram č. 2 znázoruje postup pri podpore rozličných foriem spoluprác s podnikmi
ako napr. poskytnutie konzultácie, testovania, merania, výskum na zmluvu a pod.
Diagram je znázornený v lineárnej podobe, reálny postup však obvykle nebýva
lineárny, môže sa kdekoľvek zastaviť, vrátiť a znovu rozbehnúť s upravenými
podmienkami. Úspech projektu a transferu nie je zaručený, ide o komplexný proces
ovplyvnený mnohými faktormi ako na strane STU, tak aj na strane podniku.
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Zaslanie vyplneného formuláru
“Oznámenie pôvodcu o vytvorení
PPV” rektorovi STU

Diagram č.1

KSP kontaktuje vedecko-výsk.
pracovníka (-ov) s vysvetlením o
ďalšom postupe

Preverenie novosti - rešerš na stav
techniky, analýza informácií o PPV
(due diligence) a základný odhad
komerčného potenciálu PPV

Konzultácia s Odbornou radou a CVTI SR
(vrátane schválenia
prostriedkov na externú rešerš)

_
Rozhodnutie
rektora STU o
uplatnení práv
na riešenie

Písomná informácia
vedecko-výsk. pracovníkovi
(-om) o vrátení PPV

Analýza práv/
nárokov, novosti a
najvhodnejšej ochrany

+
Preverenie komerčného potenciálu
a technickej realizovateľnosti

Určenie najvhodnejšej formy
ochrany

Konzultácia s Odbornou radou a CVTI SR
(vrátane schválenia
prostriedkov na ohodnotenie komerčného
potenciálu DV)
Konzultácia s Odbornou radou a CVTI SR
(vrátane schválenia
prostriedkov na
ochranu DV)

Prihláška na ÚPV SR
neudelenie ochrany na PPV
Písomná informácia vedeckovýsk. pracovníkovi (-om)
o vrátení PPV

Rozhodnutie
ÚPV SR
udelenie ochrany na PPV
Kontaktovanie partnerov z priemyslu, marketing, publikovanie,
založenie spin-off podniku atď.
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Diagram č.2

1. KSP propaguje, know-how,
služby a PPV na STU
2. KSP v spolupráci s partnerskými
organizáciami oslovuje
potenciálnych partnerov

KSP registruje dopyty zo strany
podnikov

KSP pridelí projektového manažéra
na budovanie
vzťahu s klientom

Rokovania s klientom o spôsobe a
podmienkach spolupráce
neprijatá
Ukončenie

Dohoda o
spôsobe spolupráce
prijatá
Uzavretie zmluvy

Realizácia projektu spolupráce
(KSP poskytne projektového
manažéra v prípade potreby)

Nie celkom úspešné alebo
neúspešné zavŕšenie projektu spolupráce

Úspešné zavŕšenie projektu spolupráce - úspešná
inováciači vytvorenie PPV

Vyhodnotenie projektu, spracovanie
správy vrátane odporúčaní na
zlepšenie
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