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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave vydáva v súlade s čl. 10 ods. 6 vnútorného
predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení
neskorších dodatkov úplné znenie vnútorného predpisu č. 7/2010 Smernica rektora Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorou sa upravuje nakladanie s právami duševného vlastníctva na
Univerzite Komenského v Bratislave, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
vnútorným predpisom č. 20/2015 dodatok č. 1:
Prvá časť
Všeobecné ustanovenia
Čl. 1
Predmet úpravy
Touto smernicou sa upravujú práva a povinnosti Univerzity Komenského v Bratislave
(ďalej len „univerzita“ alebo „UK“) a zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave
(ďalej len „zamestnanci“) a študentov Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len
„študenti“) v súvislosti so vznikom, zmenou a zánikom práv duševného vlastníctva
a v súvislosti s nakladaním s právami duševného vlastníctva.
Čl. 2
Práva duševného vlastníctva
(1) Práva duševného vlastníctva podľa tejto smernice sú
a) autorské právo podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „autorský zákon“),
b) právo výkonných umelcov podľa autorského zákona,
c) právo výrobcov zvukových záznamov podľa autorského zákona,
d) právo výrobcov zvukovoobrazových záznamov podľa autorského zákona,
e) právo zhotoviteľov databáz podľa autorského zákona,
f) právo pôvodcov vynálezov podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových
ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „patentový zákon“),
g) právo pôvodcov úžitkových vzorov podľa zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových
vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o úžitkových
vzoroch“),
h) právo pôvodcov dizajnov podľa zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dizajnoch“),
ch) právo pôvodcov topografií polovodičových výrobkov podľa zákona č. 146/2000 Z. z.
o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o topografiách“),
i) právo zlepšovateľov podľa zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných
vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o zlepšovacích návrhoch“),
j) právo majiteľov vyšľachtiteľských osvedčení podľa zákona č. 202/2009 Z. z.
o právnej ochrane odrôd rastlín (ďalej len „zákon o odrodách rastlín“),
k) právo majiteľov obchodných tajomstiev podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
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(2) Táto smernica upravuje aj dôverné informácie podľa Obchodného zákonníka.
(3) Na účely tejto smernice
a) za pôvodcu sa považuje zamestnanec, ktorý dosiahol taký výsledok tvorivej duševnej
činnosti v podobe vynálezu alebo úžitkového vzoru, alebo dizajnu, alebo topografie
polovodičových výrobkov, ktorý možno prihlásiť na Úrad priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),
b) za spolupôvodcov sa považujú viacerí zamestnanci alebo zamestnanec, resp.
zamestnanci s inou osobou alebo s inými osobami, ktorí spoločne dosiahli výsledok
tvorivej činnosti v podobe vynálezu alebo úžitkového vzoru, alebo dizajnu, alebo
topografie polovodičových výrobkov, ktorý možno prihlásiť na úrade,
c) za zamestnancov - spolupôvodcov sa považujú spolupôvodcovia, ktorí majú
pracovnoprávny vzťah s univerzitou,
d) za zamestnancov sa považujú vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ostatní
zamestnanci, ktorí majú pracovnoprávny vzťah s univerzitou.
Druhá časť
Autorské právo
Čl. 3
Zmluva o vytvorení diela a zmluva o použití diela
(1) Zmluvu o vytvorení diela (§ 39 autorského zákona) a zmluvu o použití diela - licenčnú
zmluvu (§ 40 až § 47 autorského zákona), ak nejde o zamestnanecké dielo alebo o školské
dielo, uzatvára v mene univerzity rektor na návrh dekana, resp. kvestora alebo riaditeľa
samostatne hospodáriacej súčasti (ďalej len „SHS“).
(2) Agendu zmlúv o vytvorení diela, agendu zmlúv o použití diela - licenčných zmlúv
a agendu práv a záväzkov z týchto zmlúv vykonáva fakulta alebo Rektorát UK (ďalej len
„RUK“).
Čl. 4
Zamestnanecké dielo
(1) Zamestnanecké dielo podľa § 5 ods. 22 a § 50 autorského zákona je literárne, vedecké
alebo umelecké dielo, ktoré zamestnanec v pracovnom pomere alebo spoločne (§ 8 a § 10
autorského zákona) dvaja alebo viacerí zamestnanci v pracovných pomeroch vytvorili na
splnenie svojich povinností, ktoré pre nich vyplývajú z dohodnutého druhu práce.
(2) Autorské právo, ktorým podľa tejto smernice je právo udeľovať súhlas iným osobám na
použitie zamestnaneckého diela a právo na odmenu za udelený súhlas na použitie
zamestnaneckého diela, patrí univerzite, ak sa so zamestnancom alebo so zamestnancami
nedohodlo inak.
(3) Ak zamestnanecké dielo vytvorili spoločne zamestnanec a iná osoba, autorské právo podľa
odseku 2 patrí univerzite v podiele, v akom sa zamestnanec podieľal na vytvorení
zamestnaneckého diela.
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(4) Agendu zmlúv o vytvorení zamestnaneckého diela, agendu zmlúv o použití
zamestnaneckého diela - licenčných zmlúv a agendu práv a záväzkov z týchto zmlúv
vykonáva fakulta.
Čl. 5
Školské dielo
(1) Školské dielo podľa § 5 ods. 12 a § 51 autorského zákona je literárne, vedecké alebo
umelecké dielo, ktoré študent vytvoril na splnenie študijných povinností vo vzťahu
k univerzite.
(2) Zmluvu o použití školského diela - licenčnú zmluvu (§ 40 až § 47 autorského zákona) so
študentom v mene univerzity uzatvára dekan fakulty, ktorej študent vytvoril školské dielo.
(3) Ak školské dielo vytvorili spoločne (§ 8 a § 10 autorského zákona)
a) dvaja alebo viacerí študenti,
b) študent a zamestnanec alebo študenti a zamestnanci,
c) študent a iná osoba alebo študenti a iné osoby,
zmluvu o použití diela – licenčnú zmluvu (§ 40 až § 47 autorského zákona) v mene
univerzity uzatvára dekan fakulty, ktorej študent alebo študenti vytvorili školské dielo.
(4) V prípadoch uvedených v odseku 3 autorské právo patrí univerzite v podiele, v akom sa
zamestnanec alebo zamestnanci spoločne podieľali na vytvorení školského diela.
(5) Ak študent, ktorý vytvoril školské dielo, odmieta bez závažného dôvodu uzatvoriť zmluvu
o použití školského diela – licenčnú zmluvu, dekan fakulty, ktorej študent vytvoril školské
dielo, rozhodne, či univerzita sa v súdnom konaní má, alebo nemá domáhať nahradenia
prejavu vôle študenta pre zmluvu o použití školského diela - licenčnú zmluvu.
(6) Študent, ktorý vytvoril školské dielo môže uzavrieť zmluvu o použití diela - licenčnú
zmluvu s tretími osobami len po predchádzajúcom súhlase univerzity, ktorý udeľuje dekan
fakulty, ktorej študent vytvoril školské dielo.
(7) Súhlas univerzity podľa odseku 6 môže byť podmienený písomným záväzkom študenta
voči univerzite, že z autorskej odmeny časť zaplatí univerzite ako príspevok na úhradu
nákladov, ktoré univerzita vynaložila na vytvorenie školského diela.
(8) Univerzita môže školské dielo využívať len na plnenie svojich úloh alebo v súvislosti
s plnením svojich úloh. Za takéto používanie školského diela nevzniká univerzite podľa
§ 30 autorského zákona povinnosť zaplatiť autorskú odmenu za používanie diela.
(9) Ostatné vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením, s bibliografickou registráciou
a so sprístupňovaním školského diela, upravuje vnútorný predpis UK o základných
náležitostiach záverečných prác.
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Tretia časť
Právo výkonných umelcov
Čl. 6
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a zmluva o použití umeleckého výkonu
(1) Zmluvu o vytvorení umeleckého výkonu (§ 71 ods. 1 a § 39 autorského zákona) a zmluvu
o použití umeleckého výkonu - licenčnú zmluvu (§ 71 ods. 1 a § 40 až § 47 autorského
zákona), ak nejde o zamestnanecké umelecké výkony alebo o školské umelecké výkony,
uzatvára v mene univerzity rektor na návrh dekana, resp. kvestora alebo riaditeľa SHS.
(2) Agendu zmlúv o vytvorení umeleckého výkonu, agendu zmlúv o použití umeleckého
výkonu – licenčných zmlúv a agendu práv a záväzkov z týchto zmlúv vykonáva fakulta
alebo RUK alebo SHS.
Čl. 7
Zamestnanecký umelecký výkon
(1) Zamestnanecký umelecký výkon podľa § 71 ods. 1 a § 50 autorského zákona je umelecký
výkon, ktorý zamestnanec v pracovnom pomere alebo spoločne (§ 8 a § 10 autorského
zákona) dvaja alebo viacerí zamestnanci v pracovných pomeroch vytvorili na splnenie
svojich povinností, ktoré pre nich vyplývajú z dohodnutého druhu práce.
(2) Právo výkonných umelcov, ktorým podľa tejto smernice je právo udeľovať súhlas iným
osobám na použitie zamestnaneckého zaznamenaného umeleckého výkonu a právo na
odmenu za udelený súhlas na použitie zamestnaneckého zaznamenaného umeleckého
výkonu, patrí univerzite, ak sa so zamestnancom či zamestnancami nedohodlo inak.
(3) Ak zamestnanecké dielo vytvorili spoločne zamestnanec a iná osoba, autorské právo podľa
odseku 2 patrí univerzite v podiele, v akom sa zamestnanec podieľal na vytvorení
zamestnaneckého diela.
(4) Agendu zmlúv o vytvorení zamestnaneckého umeleckého výkonu, agendu zmlúv o použití
zamestnaneckého umeleckého výkonu - licenčných zmlúv a agendu práv a záväzkov zo
zmlúv podľa tohto článku vykonáva fakulta.
Čl. 8
Školský umelecký výkon
(1) Školský umelecký výkon podľa § 71 ods. 1 a § 51 autorského zákona je taký umelecký
výkon, ktorý študent vytvoril na splnenie študijných povinností vo vzťahu k univerzite.
(2) Zmluvu o použití školského zaznamenaného umeleckého výkonu - licenčnú zmluvu (§ 71
a § 40 až § 47 autorského zákona) so študentom v mene univerzity uzaviera dekan fakulty,
ktorej študent vytvoril školský umelecký výkon.
(3) Ak školský umelecký výkon vytvorili spoločne (§ 71 a § 8 a § 10 autorského zákona)
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a) dvaja alebo viacerí študenti,
b) študent a zamestnanec alebo študenti a zamestnanci,
c) študent a iná osoba alebo študenti a iné osoby,
zmluvu o použití školského zaznamenaného umeleckého výkonu - licenčnú zmluvu
(§ 71 a § 40 až § 47 autorského zákona) v mene univerzity uzaviera dekan fakulty,
ktorej študent alebo spoločne študenti vytvorili školský umelecký výkon.
(4) Ak študent, ktorý vytvoril študentský umelecký výkon odmieta bez závažného dôvodu
uzatvoriť zmluvu o použití školského zaznamenaného umeleckého výkonu - licenčnú
zmluvu, dekan fakulty, ktorej študent vytvoril školský umelecký výkon, rozhodne, či
univerzita sa v súdnom konaní má, alebo nemá domáhať nahradenia prejavu vôle študenta
pre zmluvu o použití školského zaznamenaného umeleckého výkonu – licenčnú zmluvu.
(5) Študent, ktorý vytvoril zaznamenaný školský umelecký výkon môže uzavrieť zmluvu
o použití školského zaznamenaného umeleckého výkonu - licenčnú zmluvu s tretími
osobami len po predchádzajúcom súhlase univerzity, ktorý udeľuje dekan fakulty, ktorej
študent vytvoril školský zaznamenaný umelecký výkon.
(6) Súhlas univerzity podľa odseku 5 môže byť podmienený písomným záväzkom študenta
voči univerzite, že z odmeny výkonného umelca časť zaplatí univerzite ako príspevok na
úhradu nákladov, ktoré univerzita vynaložila na vytvorenie školského zaznamenaného
umeleckého výkonu.
(7) Univerzita môže zaznamenaný školský umelecký výkon využívať len na plnenie svojich
úloh alebo v súvislosti s plnením svojich úloh. Za takéto používanie školského umeleckého
výkonu nevzniká univerzite podľa § 71 ods. 2 a § 30 autorského zákona povinnosť
zaplatiť odmenu výkonných umelcov za používanie zaznamenaného školského
umeleckého výkonu.
(8) Agendu zmlúv o vytvorení školského umeleckého výkonu, agendu zmlúv o použití
zaznamenaného školského umeleckého výkonu - licenčných zmlúv a agendu práv
a záväzkov zo zmlúv podľa tohto článku vykonáva fakulta.
Štvrtá časť
Právo výrobcov zvukových záznamov a právo výrobcov zvukovoobrazových záznamov
Čl. 9
Zvukový záznam a zvukovoobrazový záznam
(1) Zvukový záznam podľa § 5 ods. 25 autorského zákona je záznam zvukov vnímateľný
sluchom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sú tieto zaznamenané.
(2) Zvukovoobrazový záznam podľa § 5 ods. 24 autorského zákona je záznam zvukov
a obrazov, ktoré sú vnímateľné sluchom aj zrakom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na
akom nosiči sú tieto zaznamenané.
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Čl. 10
Zmluva o vyrobení zvukového záznamu a zmluva o použití zvukového záznamu
(1) Zmluvu o vyrobení zvukového záznamu, zmluvu o použití zvukového záznamu, zmluvu
o vyrobení zvukovoobrazového záznamu a zmluvu o použití zvukovoobrazového záznamu,
ak nejde o záznamy vyrobené zamestnancami na splnenie ich povinností, ktoré pre nich
vyplývajú z dohodnutého druhu práce, uzaviera v mene univerzity rektor na návrh dekana,
resp. kvestora, alebo riaditeľa SHS.
(2) Právo výrobcov zvukových záznamov k zvukovým záznamom a právo výrobcov
zvukovoobrazových záznamov k zvukovoobrazovým záznamom patria univerzite, ak
takéto záznamy vyrobil zamestnanec alebo spoločne vyrobili viacerí zamestnanci na
splnenie svojich povinností, ktoré pre nich vyplývajú z dohodnutého druhu práce.
(3) Zmluvy, ktorými univerzita udeľuje súhlas iným osobám na použitie zvukových záznamov
vyrobených podľa odseku 1 a zmluvy, ktorými univerzita udeľuje súhlas iným osobám na
použitie zvukovoobrazových záznamov vyrobených podľa odseku 2, uzaviera v mene
univerzity rektor na návrh dekana, resp. kvestora, alebo riaditeľa SHS.
(4) Agendu zmlúv o vyrobení zvukových záznamov, zmlúv o použití zvukových záznamov,
zmlúv o vyrobení zvukovoobrazových záznamov, zmlúv o použití zvukovoobrazových
záznamov a agendu práv a povinností zo zmlúv podľa tohto článku vykonáva fakulta alebo
RUK, alebo SHS.
Piata časť
Právo zhotoviteľov databáz
Čl. 11
Databáza
Databáza podľa § 5 ods. 4 autorského zákona je súbor nezávislých diel, údajov alebo
iných materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných
elektronickými alebo inými prostriedkami.
Čl. 12
Zmluva o zhotovení databázy a zmluva o použití databázy
(1) Zmluvu o zhotovení databázy a zmluvu o použití databázy, ak nejde o databázu, ktorú
zhotovil zamestnanec alebo spoločne zhotovili zamestnanci na splnenie svojich povinností,
ktoré pre nich vyplývajú z dohodnutého druhu práce, uzaviera v mene univerzity rektor.
(2) Agendu zmlúv o zhotovení databáz, agendu zmlúv o použití databáz a agendu práv
a povinností podľa týchto zmlúv vykonáva RUK.
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Čl. 13
Právo na databázu
(1) Právo zhotoviteľov databáz patrí univerzite, ak databázu zhotovil zamestnanec alebo
spoločne zhotovili viacerí zamestnanci na splnenie svojich povinností, ktoré pre nich
vyplývajú z dohodnutého druhu práce.
(2) Zmluvy, ktorými univerzita udeľuje súhlas iným osobám na použitie databáz zhotovených
podľa odseku 1, uzaviera v mene univerzity rektor.
(3) Agendu zmlúv o použití databáz a agendu práv a záväzkov z týchto zmlúv vykonáva RUK.
Šiesta časť
Právo pôvodcov vynálezov
Čl. 14
Vynález
Vynález podľa patentového zákona je taký výsledok tvorivej duševnej činnosti
človeka alebo spoločne viacerých ľudí, ktorý bol dosiahnutý v dôsledku ich vynálezcovskej
činnosti, je nový, priemyselne využiteľný, nie je vylúčený z uznania za vynález a o ktorom
úrad rozhodol, že je vynález, a úrad vydal patent.
Čl. 15
Zmluva o využití vynálezu – licenčná zmluva
(1) Zmluvu o využití vynálezu - licenčnú zmluvu, na základe ktorej univerzita nadobudla od
iných osôb právo využívať vynález, ak nejde o zamestnanecký vynález, uzaviera v mene
univerzity rektor.
(2) Agendu zmlúv o využití vynálezov - licenčných zmlúv a agendu práv a záväzkov zo zmlúv
o využití vynálezov - licenčných zmlúv vykonáva Univerzita Komenského v Bratislave,
Vedecký park (ďalej len „UVP UK“ alebo „vedecký park“).
Čl. 16
Zamestnanecký vynález a „Oznámenie pôvodcu o vytvorení vynálezu“
(1) Zamestnanecký vynález je taký výsledok tvorivej duševnej činnosti zamestnanca alebo
spoločne viacerých zamestnancov, ktorý vytvorili na splnenie svojich povinností
z pracovnoprávneho vzťahu, ktoré pre nich vyplývali z dohodnutého druhu práce, ak tento
výsledok možno prihlásiť na úrade ako vynález.
(2) Zamestnanec, ktorý dosiahol taký výsledok tvorivej duševnej činnosti, ktorý možno
prihlásiť na úrade ako vynález, je povinný bezodkladne túto právne významnú skutočnosť
písomne oznámiť prostredníctvom dekana fakulty vedeckému parku.
(3) Ak výsledok tvorivej duševnej činnosti podľa odseku 1 dosiahli spoločne
a) dvaja alebo viacerí zamestnanci,

10

b) zamestnanec alebo viacerí zamestnanci s inou osobou alebo s inými osobami,
povinnosť bezodkladne písomne oznámiť túto právne významnú skutočnosť vedeckému
parku prostredníctvom dekana fakulty má pôvodca, resp. zamestnanec - spolupôvodca.
(4) Písomné oznámenie podľa odseku 2 a 3 sa robí na tlačive „Oznámenie pôvodcu
o vytvorení vynálezu“, ktoré je prílohou č. 1 tejto smernice.
(5) Od momentu dosiahnutia takého výsledku tvorivej duševnej činnosti, ktorý možno
prihlásiť na úrade ako vynález, zamestnanec je povinný mlčanlivosťou o tejto právne
významnej skutočnosti voči tretím osobám, najmä nesmie túto skutočnosť uverejniť
prostredníctvom periodickej tlače, vrátane odbornej a vedeckej periodickej tlače,
prostredníctvom ostatných masmediálnych prostriedkov a nemôže o nej ani prednášať.
Povinnosť mlčanlivosti trvá buď až do podania prihlášky vynálezu univerzitou, alebo do
prevzatia písomného oznámenia univerzity, že nepodá prihlášku vynálezu; pri
spolupôvodcovskom vynáleze takúto povinnosť mlčanlivosti majú všetci spolupôvodcovia.
Čl. 17
Rozhodnutie o predloženom oznámení pôvodcu o vytvorení vynálezu
(1) UVP UK predloží písomné „Oznámenie pôvodcu o vytvorení vynálezu“ spolu so
stanoviskom dekana príslušnej fakulty a so svojím vyjadrením rektorovi na rozhodnutie, či
univerzita podá prihlášku vynálezu alebo nie.
(2) Podľa rozhodnutia rektora vedecký park bez zbytočného odkladu buď vypracuje prihlášku
vynálezu a túto urýchlene podá na úrad, alebo rovnako bez zbytočného odkladu písomne
oznámi zamestnancovi - pôvodcovi alebo zamestnancovi - spolupôvodcovi, že univerzita si
neuplatní právo podať prihlášku vynálezu.
Čl. 18
Prihláška vynálezu
(1) Práva a povinnosti, ktoré od momentu podania prihlášky vynálezu do právoplatnosti
rozhodnutia úradu o prihlásenom vynáleze patria univerzite ako prihlasovateľke vynálezu,
univerzita môže bezodplatne previesť výlučne na zamestnanca - pôvodcu takého výsledku
tvorivej duševnej činnosti, ktorý univerzita prihlásila ako vynález alebo na zamestnancov spolupôvodcov takého výsledku tvorivej duševnej činnosti, ktorý univerzita prihlásila ako
vynález.
(2) Vziať späť prihlášku vynálezu môže univerzita len po predchádzajúcom súhlase
zamestnanca - pôvodcu takého výsledku tvorivej duševnej činnosti, ktorý univerzita
prihlásila ako vynález alebo zamestnancov - spolupôvodcov takého výsledku tvorivej
duševnej činnosti, ktorý univerzita prihlásila ako vynález. Ak zamestnanec alebo
zamestnanci nechcú nastúpiť do práv a povinností univerzity ako prihlasovateľky vynálezu
a ani nesúhlasia so späť vzatím prihlášky vynálezu, univerzita môže voľne disponovať
s prihláseným vynálezom.
(3) Ak vynález vytvorili spoločne spolupôvodcovia, univerzita vykonáva právo majiteľov
patentov v pomere, v akom sa podieľal zamestnanec alebo v akom sa podieľali
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zamestnanci na dosiahnutí spoločného výsledku tvorivej duševnej činnosti, ktorý je
vynálezom.
(4) UVP UK vypracováva prihlášky vynálezov a vykonáva práva a povinnosti univerzity ako
prihlasovateľa vynálezu, najmä dbá o včasné platenie správnych poplatkov podľa zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa
medzinárodných zmlúv.
Čl. 19
Zmluva o poskytnutí práv na využitie vynálezu
(1) Zmluvu o poskytnutí práv – licenčnú zmluvu na využitie vynálezu, ku ktorému patrí
univerzite právo majiteľa patentu, uzaviera v mene univerzity rektor.
(2) Agendu zmlúv podľa odseku 1 a agendu práv a záväzkov zo zmlúv podľa odseku 1
vykonáva UVP UK.
Siedma časť
Právo pôvodcov úžitkových vzorov
Čl. 20
Úžitkový vzor
Úžitkový vzor podľa zákona o úžitkových vzoroch je taký výsledok tvorivej duševnej
činnosti človeka alebo spoločne viacerých ľudí, ktorý bol dosiahnutý v dôsledku ich
vynálezcovskej činnosti, je nový, priemyselne využiteľný, nie je vylúčený z uznania za
úžitkový vzor a o ktorom úrad rozhodol, že je úžitkový vzor, a úrad vydal osvedčenie
o zápise úžitkového vzoru v registri úžitkových vzorov.
Čl. 21
Zmluva o využití úžitkového vzoru - licenčná zmluva
(1) Zmluvu o využití úžitkového vzoru - licenčnú zmluvu, na základe ktorej univerzita
nadobudla od iných osôb právo využívať úžitkový vzor, ak nejde o zamestnanecký
úžitkový vzor, uzaviera v mene univerzity rektor.
(2) Agendu zmlúv o využívaní úžitkových vzorov - licenčných zmlúv a agendu práv
a záväzkov zo zmlúv o využívaní úžitkových vzorov - licenčných zmlúv vykonáva UVP
UK.
Čl. 22
Zamestnanecký úžitkový vzor a „Oznámenie pôvodcu o vytvorení úžitkového vzoru“
(1) Zamestnanecký úžitkový vzor je taký výsledok tvorivej duševnej činnosti zamestnanca
alebo spoločne viacerých zamestnancov, ktorý vytvorili na splnenie povinností
z pracovnoprávneho vzťahu, ktoré pre nich vyplývali z dohodnutého druhu práce, ak tento
výsledok možno prihlásiť na úrade ako úžitkový vzor.
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(2) Zamestnanec - pôvodca, ktorý dosiahol taký výsledok tvorivej duševnej činnosti, ktorý
možno prihlásiť na úrade ako úžitkový vzor, je povinný bezodkladne túto právne
významnú skutočnosť písomne oznámiť prostredníctvom dekana fakulty vedeckému
parku.
(3) Ak výsledok tvorivej duševnej činnosti podľa odseku 1 dosiahli zamestnanci spolupôvodcovia, majú povinnosť bezodkladne túto právne významnú skutočnosť písomne
oznámiť prostredníctvom dekana fakulty vedeckému parku.
(4) Písomné oznámenie podľa odseku 2 a 3 sa robí na tlačive „Oznámenie pôvodcu
o vytvorení úžitkového vzoru“, ktoré je prílohou č. 1 tejto smernice.
(5) Od momentu dosiahnutia takého výsledku tvorivej duševnej činnosti, ktorý možno
prihlásiť na úrade ako úžitkový vzor, zamestnanec je povinný mlčanlivosťou o tejto právne
významnej skutočnosti voči tretím osobám, najmä nesmie túto skutočnosť uverejniť
prostredníctvom periodickej tlače, vrátane odbornej a vedeckej periodickej tlače,
prostredníctvom ostatných masmediálnych prostriedkov a nemôže o nej ani prednášať.
Povinnosť mlčanlivosti trvá buď až do podania prihlášky úžitkového vzoru univerzitou,
alebo do prevzatia písomného oznámenia univerzity, že nepodá prihlášku úžitkového
vzoru; pri spolupôvodcovskom úžitkovom vzore takúto povinnosť mlčanlivosti majú všetci
spolupôvodcovia.
Čl. 23
Rozhodnutie o predloženom oznámení pôvodcu o vytvorení úžitkového vzoru
(1) UVP UK predloží písomné „Oznámenie pôvodcu o vytvorení úžitkového vzoru“ spolu so
stanoviskom dekana príslušnej fakulty a so svojím vyjadrením rektorovi na rozhodnutie, či
univerzita podá prihlášku úžitkového vzoru alebo nie.
(2) Podľa rozhodnutia rektora vedecký park bez zbytočného odkladu buď vypracuje prihlášku
úžitkového vzoru a túto urýchlene podá na úrad, alebo rovnako bez zbytočného odkladu
písomne oznámi zamestnancovi – pôvodcovi, alebo zamestnancovi - spolupôvodcovi, že
univerzita si neuplatní právo podať prihlášku úžitkového vzoru.
Čl. 24
Prihláška úžitkového vzoru
(1) Práva a povinnosti, ktoré od momentu podania prihlášky úžitkového vzoru do
právoplatnosti rozhodnutia úradu o prihlásenom úžitkovom vzore patria univerzite ako
prihlasovateľke úžitkového vzoru, univerzita môže bezodplatne previesť výlučne na
zamestnanca - pôvodcu takého výsledku tvorivej duševnej činnosti, ktorý univerzita
prihlásila ako úžitkový vzor alebo na zamestnancov - spolupôvodcov takého výsledku
tvorivej duševnej činnosti, ktorý univerzita prihlásila ako úžitkový vzor.
(2) Vziať späť prihlášku úžitkového vzoru môže univerzita len po predchádzajúcom súhlase
zamestnanca - pôvodcu takého výsledku tvorivej duševnej činnosti, ktorý univerzita
prihlásila ako úžitkový vzor alebo zamestnancov - spolupôvodcov takého výsledku tvorivej
duševnej činnosti, ktorý univerzita prihlásila ako úžitkový vzor. Ak zamestnanec alebo
zamestnanci - spolupôvodcovia nechcú nastúpiť do práv a povinností univerzity ako
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prihlasovateľky úžitkového vzoru a ani nesúhlasia so späť vzatím prihlášky úžitkového
vzoru, univerzita môže voľne disponovať s prihláseným úžitkovým vzorom.
(3) Ak úžitkový vzor vytvorili spolupôvodcovia, univerzita vykonáva právo majiteľov
osvedčení o zápise úžitkových vzorov v registri úžitkových vzorov v pomere, v akom sa
podieľal zamestnanec alebo v akom sa podieľali zamestnanci na dosiahnutí výsledku
tvorivej duševnej činnosti, ktorý je úžitkovým vzorom.
(4) Vedecký park vypracováva prihlášky úžitkových vzorov a vykonáva práva a povinnosti
prihlasovateľa úžitkového vzoru, najmä dbá o včasné platenie správnych poplatkov podľa
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Čl. 25
Zmluva o poskytnutí práv na využitie úžitkového vzoru
(1) Zmluvu o poskytnutí práv - licenčnú zmluvu na využitie úžitkového vzoru, ku ktorému
patrí univerzite právo majiteľa osvedčenia o zápise úžitkového vzoru v registri úžitkových
vzorov, uzaviera v mene univerzity rektor.
(2) Agendu zmlúv podľa odseku 1 a agendu práv a záväzkov zo zmlúv podľa odseku 1
vykonáva vedecký park.
Ôsma časť
Právo pôvodcov dizajnov
Čl. 26
Dizajn
Dizajn podľa zákona o dizajnoch je taká vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti,
ktorá sa prejavuje najmä v líniách, obrysoch, farbách, tvaroch, štruktúrach alebo materiáloch,
ktorá je nová, má osobitý charakter, je priemyselne využiteľná, nie je vylúčená z uznania za
dizajn a o ktorom úrad rozhodol, že je dizajn, a úrad vydal osvedčenie o zápise dizajnu
v registri dizajnov.
Čl. 27
Zmluva o využití dizajnu - licenčná zmluva
(1) Zmluvu o využití dizajnu - licenčnú zmluvu, na základe ktorej univerzita nadobudla od
iných osôb právo využívať dizajn, ak nejde o zamestnanecký dizajn, uzaviera v mene
univerzity rektor.
(2) Agendu zmlúv o využití dizajnov - licenčných zmlúv a agendu práv a záväzkov z týchto
zmlúv vykonáva UVP UK.
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Čl. 28
Zamestnanecký dizajn a „Oznámenie pôvodcu o vytvorení dizajnu“
(1) Zamestnanecký dizajn je taký výsledok činnosti zamestnanca alebo spoločne viacerých
zamestnancov, ktorý dosiahli na splnenie povinností z pracovnoprávneho vzťahu, ktoré pre
nich vyplývajú z dohodnutého druhu práce, ak tento možno prihlásiť na úrade ako dizajn.
(2) Zamestnanec - pôvodca, ktorý dosiahol taký výsledok činnosti, ktorý možno prihlásiť na
úrade ako dizajn, je povinný bezodkladne túto právne významnú skutočnosť písomne
oznámiť prostredníctvom dekana fakulty vedeckému parku.
(3) Ak výsledok činnosti podľa odseku 1 dosiahli zamestnanci - spolupôvodcovia, majú
povinnosť bezodkladne túto právne významnú skutočnosť písomne oznámiť
prostredníctvom dekana fakulty vedeckému parku.
(4) Písomné oznámenie podľa odseku 2 a 3 sa robí na tlačive „Oznámenie pôvodcu
o vytvorení dizajnu“, ktoré je prílohou č. 1 tejto smernice.
(5) Od momentu dosiahnutia takého výsledku činnosti, ktorý možno prihlásiť na úrade ako
dizajn, zamestnanec je povinný mlčanlivosťou o tejto právne významnej skutočnosti voči
tretím osobám, najmä nesmie túto skutočnosť uverejniť prostredníctvom periodickej tlače,
vrátane odbornej a vedeckej periodickej tlače, prostredníctvom ostatných masmediálnych
prostriedkov a nemôže o nej ani prednášať. Povinnosť mlčanlivosti trvá buď až do podania
prihlášky dizajnu univerzitou, alebo do prevzatia písomného oznámenia univerzity, že
nepodá prihlášku dizajnu; pri spolupôvodcovskom dizajne takúto povinnosť mlčanlivosti
majú všetci spolupôvodcovia.
Čl. 29
Rozhodnutie o predloženom oznámení pôvodcu o vytvorení dizajnu
(1) UVP UK predloží písomné „Oznámenie pôvodcu o vytvorení dizajnu“ spolu so
stanoviskom dekana príslušnej fakulty a so svojím vyjadrením rektorovi na rozhodnutie, či
univerzita podá prihlášku dizajnu alebo nie.
(2) Podľa rozhodnutia rektora vedecký park bez zbytočného odkladu buď vypracuje prihlášku
dizajnu a túto urýchlene podaná na úrad, alebo rovnako bez zbytočného odkladu písomne
oznámi zamestnancovi - pôvodcovi alebo zamestnancovi - spolupôvodcovi, že univerzita si
neuplatní právo podať prihlášku dizajnu.
Čl. 30
Prihláška dizajnu
(1) Práva a povinnosti, ktoré od momentu podania prihlášky dizajnu do právoplatnosti
rozhodnutia úradu o prihlásenom dizajne patria univerzite ako prihlasovateľke dizajnu,
univerzita môže bezodplatne previesť výlučne na zamestnanca - pôvodcu alebo
zamestnancov - spolupôvodcov takého výsledku činnosti, ktorý univerzita prihlásila ako
dizajn.
(2) Vziať späť prihlášku dizajnu môže univerzita len po predchádzajúcom súhlase
zamestnanca - pôvodcu alebo zamestnancov - spolupôvodcov dizajnu. Ak zamestnanec -
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pôvodca alebo zamestnanci - spolupôvodcovia nechcú nastúpiť do práv a povinností
univerzity ako prihlasovateľky dizajnu a ani nesúhlasia so späť vzatím prihlášky dizajnu,
univerzita môže voľne disponovať s prihláseným dizajnom.
(3) Ak dizajn vytvorili spolupôvodcovia, univerzita vykonáva právo majiteľov osvedčení
o zápise dizajnov v registri dizajnov v pomere, v akom sa podieľal zamestnanec alebo
v akom sa podieľali zamestnanci na dosiahnutí výsledku činnosti, ktorý je dizajnom.
(4) UVP UK vypracováva prihlášky dizajnov a vykonáva práva a povinnosti prihlasovateľa
dizajnu, najmä dbá o včasné platenie správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa medzinárodných zmlúv.
Čl. 31
Zmluva o poskytnutí práv na využitie dizajnov
(1) Zmluvu o poskytnutí práv - licenčnú zmluvu na využitie dizajnu, ku ktorému patrí
univerzite právo majiteľa osvedčenia o zápise dizajnu v registri dizajnov, uzaviera v mene
univerzity rektor.
(2) Agendu zmlúv podľa odseku 1 a agendu práv a záväzkov zo zmlúv podľa odseku 1
vykonáva UVP UK.
Deviata časť
Právo pôvodcov topografií polovodičových výrobkov
Čl. 32
Topografia polovodičových výrobkov
Topografia polovodičových výrobkov podľa zákona o topografiách je taký výsledok
tvorivej duševnej činnosti človeka alebo spoločne viacerých ľudí, ktorým je séria
zafixovaných alebo 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 v ktoromkoľvek stupni
jeho výroby, ktorá je nová, nie je vylúčená z uznania za topografiu polovodičových výrobkov
a o ktorej úrad rozhodol, že je topografia polovodičových výrobkov, a úrad vydal osvedčenie
o zápise topografie polovodičových výrobkov v registri topografií polovodičových výrobkov.
Čl. 33
Zmluva o využití topografií polovodičových výrobkov - licenčná zmluva
(1) Zmluvu o využití topografií polovodičových výrobkov - licenčnú zmluvu, na základe
ktorej univerzita nadobudla od iných osôb právo využívať topografie polovodičových
výrobkov, ak nejde o zamestnanecké topografie polovodičových výrobkov, uzaviera
v mene univerzity rektor.
(2) Agendu zmlúv o využití topografií polovodičových výrobkov - licenčných zmlúv a agendu
práv a záväzkov zo zmlúv o využití topografií polovodičových výrobkov - licenčných
zmlúv vykonáva UVP UK.
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Čl. 34
Zamestnanecká topografia polovodičových výrobkov a „Oznámenie pôvodcu
o vytvorení topografie polovodičových výrobkov“
(1) Zamestnanecká topografia polovodičových výrobkov je taký výsledok tvorivej duševnej
činnosti zamestnanca alebo spoločne viacerých zamestnancov, ktorý dosiahli na splnenie
povinností z pracovnoprávneho vzťahu, ktoré pre nich vyplývajú z dohodnutého druhu
práce, pričom tento výsledok možno prihlásiť na úrade ako topografiu polovodičových
výrobkov.
(2) Zamestnanec - pôvodca, ktorý dosiahol taký výsledok tvorivej duševnej činnosti, ktorý
možno prihlásiť na úrade ako topografiu polovodičových výrobkov, je povinný
bezodkladne túto právne významnú skutočnosť písomne oznámiť prostredníctvom dekana
fakulty vedeckému parku.
(3) Ak výsledok činnosti podľa odseku 1 dosiahli zamestnanci - spolupôvodcovia, majú
povinnosť bezodkladne túto právne významnú skutočnosť písomne oznámiť
prostredníctvom dekana fakulty vedeckému parku.
(4) Písomné oznámenie podľa odseku 2 a 3 sa robí na tlačive „Oznámenie pôvodcu
o vytvorení topografie polovodičových výrobkov“, ktoré je prílohou č. 1 tejto smernice.
(5) Od momentu dosiahnutia takého výsledku tvorivej duševnej činnosti, ktorý možno
prihlásiť na úrade ako topografiu polovodičových výrobkov, zamestnanec je povinný
mlčanlivosťou o tejto právne významnej skutočnosti voči tretím osobám, najmä nesmie
túto skutočnosť uverejniť prostredníctvom periodickej tlače, vrátane odbornej a vedeckej
periodickej tlače, prostredníctvom ostatných masmediálnych prostriedkov a nemôže o nej
ani prednášať. Povinnosť mlčanlivosti trvá buď až do podania prihlášky topografie
polovodičových výrobkov univerzitou, alebo do prevzatia písomného oznámenia
univerzity, že nepodá prihlášku topografie polovodičových výrobkov; pri
spolupôvodcovskej topografii polovodičových výrobkov takúto povinnosť mlčanlivosti
majú všetci spolupôvodcovia.
Čl. 35
Rozhodnutie o predloženom oznámení pôvodcu o vytvorení topografie polovodičových
výrobkov
(1) Vedecký park predloží písomné „Oznámenie pôvodcu o vytvorení topografie
polovodičových výrobkov“ spolu so stanoviskom dekana príslušnej fakulty a so svojím
vyjadrením rektorovi na rozhodnutie, či univerzita podá prihlášku topografie
polovodičových výrobkov alebo nie.
(2) Podľa rozhodnutia rektora vedecký park bez zbytočného odkladu buď vypracuje prihlášku
topografie polovodičových výrobkov a túto urýchlene podá na úrad, alebo rovnako bez
zbytočného odkladu písomne oznámi zamestnancovi - pôvodcovi alebo zamestnancovi spolupôvodcovi, že univerzita si neuplatní právo podať prihlášku topografie
polovodičových výrobkov.
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Čl. 36
Prihláška topografie polovodičových výrobkov
(1) Práva a povinnosti, ktoré od momentu podania prihlášky topografie polovodičových
výrobkov do právoplatnosti rozhodnutia úradu o prihlásenej topografii polovodičových
výrobkov patria univerzite ako prihlasovateľke topografie polovodičových výrobkov,
univerzita môže bezodplatne previesť výlučne na zamestnanca - pôvodcu alebo
zamestnancov - spolupôvodcov topografie polovodičových výrobkov.
(2) Vziať späť prihlášku topografie polovodičových výrobkov môže univerzita len po
predchádzajúcom súhlase zamestnanca - pôvodcu alebo zamestnancov - spolupôvodcov
topografie polovodičových výrobkov. Ak zamestnanec - pôvodca alebo zamestnanci spolupôvodcovia nechcú nastúpiť do práv a povinností univerzity ako prihlasovateľky
topografie polovodičových výrobkov a ani nesúhlasia so späť vzatím prihlášky topografie
polovodičových výrobkov, univerzita môže voľne disponovať s prihlásenou topografiou
polovodičových výrobkov.
(3) Ak dizajn vytvorili spolupôvodcovia, univerzita vykonáva právo majiteľov osvedčení
o zápise topografií polovodičových výrobkov v registri topografií polovodičových
výrobkov v pomere, v akom sa podieľal zamestnanec alebo v akom sa podieľali
zamestnanci na dosiahnutí výsledku tvorivej duševnej činnosti, ktorý je topografiou
polovodičových výrobkov.
(4) UVP UK vypracováva prihlášky topografií polovodičových výrobkov a vykonáva práva
a povinnosti prihlasovateľa topografie polovodičových výrobkov, najmä dbá o včasné
platenie správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov.
Čl. 37
Zmluva o poskytnutí práv na využitie topografií polovodičových výrobkov
(1) Zmluvu o poskytnutí práv - licenčnú zmluvu na využitie topografií polovodičových
výrobkov, ku ktorým patrí univerzite právo majiteľov osvedčení o zápise topografie
polovodičových výrobkov v registri topografií polovodičových výrobkov, uzaviera v mene
univerzity rektor.
(2) Agendu zmlúv podľa odseku 1 a agendu práv a záväzkov zo zmlúv podľa odseku 1
vykonáva UVP UK.
Desiata časť
Právo majiteľov vyšľachtiteľských osvedčení
Čl. 38
Nová odroda rastliny
Nová odroda rastliny podľa zákona o odrodách rastlín je vyšľachtený alebo objavený
akýkoľvek druh alebo rod rastliny vrátane hybridov medzi rodmi alebo druhmi rastlín, pre
ktorý bolo udelené vyšľachtiteľské osvedčenie Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo Úradom na ochranu rastlín Európskej únie.

18

Čl. 39
Zmluva o využití novej odrody rastliny - licenčná zmluva
(1) Zmluvu o využití novej odrody rastliny - licenčnú zmluvu, na základe ktorej univerzita
nadobudla od iných osôb právo využívať novú odrodu rastliny, uzaviera v mene univerzity
rektor.
(2) Agendu zmlúv o využití novej odrody rastliny - licenčných zmlúv a agendu práv
a záväzkov z týchto zmlúv zabezpečuje UVP UK.
Čl. 40
Oznámenie o vyšľachtení/objavení odrody rastliny
(1) Zamestnanec - vyšľachtiteľ, spoločne zamestnanci, alebo spoločne zamestnanci a iné
osoby, ktoré vyšľachtili alebo objavili odrodu rastliny (ďalej len „spoluvyšľachtitelia alebo
spoluobjavitelia“) sú povinní túto právne významnú skutočnosť bezodkladne písomne
oznámiť prostredníctvom dekana fakulty vedeckému parku; dekan fakulty pripojí svoje
písomné stanovisko.
(2) Písomné oznámenie podľa odseku 1 sa robí na tlačive „Oznámenie o vyšľachtení/objavení
odrody rastliny“, ktoré je prílohou č. 2 tejto smernice.
(3) Vedecký park písomné oznámenie podľa odseku 2 spolu s písomným stanoviskom dekana
fakulty a svojím stanoviskom predloží rektorovi na rozhodnutie, či univerzita podá
prihlášku novej odrody rastliny alebo nepodá.
(4) Ak rektor rozhodne o podaní prihlášky novej odrody rastliny, vedecký park bez
zbytočného odkladu vypracuje prihlášku novej odrody rastliny a podá ju na ministerstvo.
(5) Vedecký park vypracováva prihlášky nových odrôd rastlín a vykonáva práva a povinnosti
prihlasovateľa nových odrôd rastlín, najmä dbá o včasné platenie správnych poplatkov
podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Čl. 41
Práva a povinnosti po podaní prihlášky novej odrody rastliny
(1) Práva a povinnosti, ktoré od momentu podania prihlášky novej odrody rastliny do
právoplatnosti rozhodnutia ministerstva patria univerzite ako prihlasovateľke novej odrody
rastliny, univerzita môže bezodplatne previesť výlučne na zamestnanca - vyšľachtiteľa
alebo zamestnancov - spoluvyšľachiteľov alebo spoluobjaviteľov novej odrody rastliny.
(2) Vziať späť prihlášku novej odrody rastliny môže univerzita len po predchádzajúcom
súhlase zamestnanca - vyšľachtiteľa alebo zamestnancov - spoluvyšľachtiteľov novej
odrody rastliny. Ak zamestnanec - vyšľachtiteľ alebo zamestnanci - spoluvyšľachtitelia
nechcú nastúpiť do práv a povinností univerzity ako prihlasovateľky novej odrody rastliny
a ani nesúhlasia so späť vzatím prihlášky novej odrody rastliny, univerzita môže voľne
disponovať s prihlásenou novou odrodou rastliny.
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Čl. 42
Zmluva o poskytnutí práv na využívanie nových odrôd rastlín
(1) Zmluvu o poskytnutí práv – licenčnú zmluvu na využívanie nových odrôd rastlín, ku
ktorým patrí univerzite právo majiteľov vyšľachtiteľských osvedčení, uzaviera v mene
univerzity rektor.
(2) Agendu zmlúv podľa odseku 1 a agendu práv a záväzkov zo zmlúv podľa odseku 1
vykonáva vedecký park.
Jedenásta časť
Právo zlepšovateľov, právo majiteľov obchodných tajomstiev a dôverné informácie
Čl. 43
Právo zlepšovateľov
(1) Zlepšovací návrh podľa § 72 ods. 1 zákona o zlepšovacích návrhoch je technické, výrobné
alebo prevádzkové zdokonalenie či vyriešenie problému bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci alebo životného prostredia.
(2) Zamestnanec, ktorý zdokonalil alebo vyriešil problém alebo zamestnanci, ktorí spoločne
zdokonalili alebo vyriešili problém podľa odseku 1, ktorý sa týka odboru práce alebo
činnosti univerzity, ponúknu univerzite zlepšovací návrh na tlačive „Ponuka zlepšovacieho
návrhu“, ktoré je prílohou č. 3 tejto smernice.
(3) Vedecký park vypracuje stanovisko k ponuke zlepšovacieho návrhu a návrh zmluvy
o prijatí ponuky zlepšovacieho návrhu a odmene zaň a tieto predloží na rozhodnutie
rektorovi.
(4) Agendu zmlúv podľa odseku 3 a agendu práv a záväzkov zo zmlúv podľa odseku 3
vykonáva vedecký park.
Čl. 44
Právo majiteľov obchodných tajomstiev
(1) Obchodné tajomstvo podľa § 17 ods. 1 Obchodného zákonníka sú všetky skutočnosti
obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, ktoré súvisia s činnosťou univerzity, ktoré
majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú
v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle univerzity
utajené a univerzita zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.
(2) Zamestnanci sú povinní mlčanlivosťou o obchodnom tajomstve.
Čl. 45
Dôverné informácie
(1) Dôverné informácie podľa § 271 Obchodného zákonníka sú také informácie, ktoré si
konajúci v mene univerzity alebo konajúci v mene druhej strany navzájom poskytli pri
rokovaniach o uzavretí zmluvy a označili ich za dôverné.
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(2) Zamestnanci sú povinní mlčanlivosťou o dôverných informáciách.
Dvanásta časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 46
Spoločné ustanovenia
(1) Odplaty, dohodnuté v licenčných zmluvách, ktorými univerzita poskytuje iným osobám
právo využívať predmety práv duševného vlastníctva podľa tejto smernice, sa delia takto:
a) z odplaty do 33.000 eur patrí 70 % zamestnancovi alebo spoločne zamestnancom,
ktorí predmet práv duševného vlastníctva vytvorili, 10% Rektorátu UK a 20%
organizačnému útvaru, ktorého zamestnanec alebo spoločne zamestnanci predmet práv
duševného vlastníctva vytvorili,
b) z odplaty nad 33.000 eur do 165.000 eur patrí 50 % zamestnancovi alebo spoločne
zamestnancom, ktorí predmet práv duševného vlastníctva vytvorili, 20% Rektorátu
UK a 30% organizačnému útvaru, ktorého zamestnanec alebo spoločne zamestnanci
predmet práv duševného vlastníctva vytvorili,
c) z odplaty nad 165.000 eur patrí 35 % zamestnancovi alebo spoločne zamestnancom,
ktorí predmet práv duševného vlastníctva vytvorili, 30% Rektorátu UK a 35%
organizačnému útvaru, ktorého zamestnanec alebo spoločne zamestnanci predmet práv
duševného vlastníctva vytvorili.
(2) Okrem podielu na odplate podľa odseku 1, rektor môže v konkrétnom prípade priznať
zamestnancovi alebo spoločne zamestnancom osobitnú motivačnú odmenu. Rektor môže
o odplatách uvedených v ods. 1 rozhodnúť aj inak s prihliadnutím na konkrétnu situáciu
a na skutočnosti hodné osobitného zreteľa.
Čl. 47
Záverečné ustanovenia
(1) Súčasťou tejto smernice sú :
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3

Oznámenie pôvodcu o vytvorení vynálezu/úžitkového
vzoru/dizajnu/topografie polovodičových výrobkov
Oznámenie o vyšľachtení/objavení odrody rastliny
Ponuka zlepšovacieho návrhu.

(2) Táto smernica nadobudla platnosť a účinnosť 1. júla 2010.
(3) Dodatok č. 1 k tejto smernici nadobudol platnosť 24. júna 2015 a účinnosť 1. júla 2015.

V Bratislave 14. júla 2015
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 21/2015 Smernici rektora UK

Oznámenie pôvodcu o vytvorení vynálezu/úžitkového
vzoru/dizajnu/topografie polovodičových výrobkov1
Pôvodca
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón, e-mail:
Podiel na riešení (v %)

Oznamujem, že som vytvoril/a predmet duševného vlastníctva, ktorý môže byť chránený
zápisom do príslušného registra:
a) vynález, b) technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, c) dizajn, d) topografiu
polovodičových výrobkov.2

Názov riešenia:

Anglický názov riešenia:

Kľúčové slová na rešeršné účely:

Oblasť techniky:

Charakteristika doterajšieho stavu a aplikačné možnosti riešenia:

Novosť riešenia spočíva v:

Moja činnosť spočívala v:

1
2

Nehodiace sa škrtnite.
Nehodiace sa škrtnite.
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Dohody o využití výsledkov výskumu (s partnermi projektu, s poskytovateľom dotácie):

Z akých zdrojov bol výskum financovaný:

Iné:

Vyhlásenie pôvodcu
Vyhlasujem, že o predmete priemyselného vlastníctva budem zachovávať mlčanlivosť
voči tretím osobám, pokiaľ nebudem tejto mlčanlivosti zo strany UK zbavený/á. Zároveň sa
zaväzujem poskytovať UK potrebnú súčinnosť pri prípadnom konaní na Úrade priemyselného
vlastníctva SR.
Vyhlasujem, že toto oznámenie existuje v jedinom vyhotovení.

V ..............................dňa

......................................................
Podpis pôvodcu

Zoznam spolupôvodcov predmetu priemyselného vlastníctva
Spolupôvodca
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón, e-mail:
Podiel na riešení (v %)
V

dňa

Podpis…………………………………

Spolupôvodca
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
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Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón, e-mail:
Podiel na riešení (v %)
V

dňa

Podpis…………………………………

Spolupôvodca
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón, e-mail:
Podiel na riešení (v %)
V

dňa

Podpis…………………………………
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Príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 21/2015 Smernici rektora UK

Oznámenie o vyšľachtení/objavení odrody rastliny
Osoby, ktoré vyšľachtili alebo objavili odrodu rastliny (ďalej aj „vyšľachtiteľ“ alebo
„spoluvyšľachtiteľ“ alebo „spoluobjaviteľ“):
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón, e-mail:
Podiel na riešení (v %)

Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón, e-mail:
Podiel na riešení (v %)

Oznamujem, že som vyšľachtil/a/objavil/a odrodu rastliny, ktorá môže byť chránená
vyšľachtiteľským osvedčením Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“)
alebo Úradom na ochranu rastlín Európskej únie (ďalej len „úrad“).

Názov odrody rastliny:

Anglický názov odrody rastliny:

Kľúčové slová na rešeršné účely:

Charakteristika odrody rastliny:

Moja činnosť spočívala v:
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Dohody o využití výsledkov výskumu (s partnermi projektu, s poskytovateľom dotácie):

Z akých zdrojov bol výskum financovaný:

Iné:

Vyhlásenie vyšľachtiteľa/objaviteľa/spoluvyšľachtiteľa/spoluobjaviteľa
Vyhlasujem, že o vyšľachtenej/objavenej odrode rastliny budem zachovávať
mlčanlivosť voči tretím osobám, pokiaľ nebudem tejto mlčanlivosti zo strany UK zbavený/á.
Zároveň sa zaväzujem poskytovať UK potrebnú súčinnosť pri prípadnom konaní
na ministerstve alebo úrade.
Vyhlasujem, že toto oznámenie existuje v jedinom vyhotovení.

V ..............................dňa

......................................................
Podpis
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Príloha č. 3 k vnútornému predpisu č. 21/2015

Ponuka zlepšovacieho návrhu
Zamestnanec
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón, e-mail:
Podiel na riešení (v %)

Ponúkam zlepšovací návrh, ktorý spočíva v technickom, výrobnom alebo prevádzkovom
zdokonalení .................................................... alebo vo vyriešení problému bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci alebo životného prostredia.

Názov riešenia:

Oblasť, ktorej sa zlepšovací návrh dotýka:

Charakteristika doterajšieho stavu a navrhnuté možnosti riešenia:

Zdokonalenie riešenia spočíva v:

Moja činnosť spočívala v:

V ..............................dňa

......................................................
Podpis predkladateľa zlepšovacieho návrhu
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