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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 

3 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov 

túto smernicu: 

PRVÁ ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Smernica rektora  o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na Univerzite 
Komenského v Bratislave“ (ďalej len „smernica“) je vnútorná organizačná a riadiaca 
norma UK vydaná rektorom, ktorá najmä v súlade s nasledovnými právnymi 
predpismi: 

a) zákon 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“), 

b) zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úžitkových vzoroch“), 

c) zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o dizajnoch“), 

d) zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o ochranných známkach“), 

e) zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o topografiách“), 

f) vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na 
ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. 
decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v 
Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 
v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb., 

g) vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1975 Zb. o Madridskej dohode o 
medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok v znení 
neskorších predpisov, 

h) oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. o 
prijatí Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k nej v znení 
neskorších predpisov,  

i) oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 376/2002 Z. 
z. o podpísaní Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky 
patentový dohovor) a Revízii znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych 
patentov (Európskeho patentového dohovoru) v znení neskorších predpisov, 

j) zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

k) Oznámenie Európskej komisie: Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj 
a inovácie (2014/C 198/01), 
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upravuje práva a povinnosti UK, zamestnancov UK a zamestnancov ďalších súčastí 
UK, v súvislosti s ochranou, oznámením, vznikom, zmenou, zánikom a iným 
nakladaním s právami priemyselného vlastníctva na UK.  

(2) Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov UK, zamestnancov ďalších súčastí 

UK a primerane pre študentov UK, ktorí sú povinní oboznámiť sa s jej obsahom a 

dodržiavať jej ustanovenia. 

(3) Táto smernica neupravuje práva a povinnosti zamestnancov UK, zamestnancov 
ďalších súčastí UK a študentov UK, ktoré sú upravené zákonom č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

Čl. 2 
Definície pojmov 

Na účely tejto smernice:  

(1) Predmet priemyselného vlastníctva je najmä zamestnanecký vynález, 
zamestnanecké technické riešenie, zamestnanecký dizajn, topografia 
polovodičového výrobku, označenie a nová odroda rastliny. 

(2) Priemyselné vlastníctvo UK je súbor všetkých predmetov priemyselného 
vlastníctva patriacich UK. 

(3) Vynález je riešenie určitého technického problému, ktoré je nové, dosiahnuté 
vynálezcovskou činnosťou, je priemyselne využiteľné a nie je vylúčené z uznania za 
vynález. 

(4) Transfer technológií je proces prenosu výsledkov výskumu a vývoja (najmä 
predmetov priemyselného vlastníctva) vytvorených na UK do praxe s primárnym 
cieľom komerčne ich zhodnotiť. Transfer technológií zahŕňa aj procesy súvisiace s 
priamou spoluprácou UK so subjektami z praxe ako zákazkový (zmluvný) výskum, 
poskytovanie konzultácií a pod. 

(5) Ochrana priemyselného vlastníctva UK sú všetky úkony a činnosti smerujúce k 
zabezpečeniu právnej ochrany predmetov priemyselného vlastníctva patriacich UK 
v zmysle príslušných právnych predpisov, a to najmä prostredníctvom ich zapísania 
do príslušných registrov (napr. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky, Európsky patentový úrad - ďalej len „úrad“), vrátane know-how, loga a 
dôverných informácií. 

(6) Centrum transferu technológií UK (ďalej ako „CTT UK“) je organizačná zložka 
Vedeckého parku UK (ďalej len „VP UK“), ktorá v zmysle čl. 3 ods. 3 Organizačného 
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Vedeckého parku (ďalej len 
„Organizačný poriadok VP UK“) v platnom znení vykonáva ochranu a správu 
duševného vlastníctva UK v rozsahu stanovenom touto smernicou. Podľa čl. 4 ods. 
1 Organizačného poriadku VP UK plní CTT UK celouniverzitné úlohy v rámci 
transferu technológií.  
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(7) Know-how je súbor vedomostí, poznatkov a skúseností technického, vedeckého, 
výrobného, ekonomického, obchodného a podobného charakteru, ktoré majú 
potenciál byť obchodne využiteľné, nie sú všeobecne známe ani všeobecne 
dostupné a sú vyjadrené v akejkoľvek vnímateľnej podobe. 

(8) Patent je verejná listina, ktorú vydá úrad na základe žiadosti v zmysle patentového 
zákona na vynálezy, ktoré spĺňajú podmienky na jej vydanie. Majiteľ patentu má 
výlučné právo vynález využívať, poskytovať súhlas na jeho využívanie iným 
osobám, previesť vlastnícke právo na inú osobu alebo zriadiť záložné právo k 
patentu. 

(9) Pod pojmom „zamestnanec UK“ sa pre účely tejto smernice rozumie osoba, ktorá 
je v pracovnoprávnom vzťahu s UK alebo ďalšími súčasťami UK, vrátane dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, 
dohoda o pracovnej činnosti).     

(10) Pod pojmom „študent UK“ sa pre účely tejto smernice rozumie študent prvého 
stupňa (bakalársky študijný program), druhého stupňa (magisterský študijný 
program) a tretieho stupňa (doktorandský študijný program) študijného programu. 

(11) Pôvodca je fyzická osoba, ktorá vytvorila predmet priemyselného vlastníctva 
vlastnou tvorivou činnosťou. Pôvodcom je najmä zamestnanec UK, ktorý v rámci 
plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu vytvoril predmet priemyselného 
vlastníctva (napr. zamestnanecký vynález, zamestnanecký dizajn, zamestnanecké 
riešenie). Pôvodcom môže byť aj študent UK alebo iná fyzická osoba, ktorá sa 
podieľala na vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva vlastnou tvorivou 
činnosťou bez pracovnoprávneho vzťahu k UK, alebo súčasti UK. 

(12) Hlavný pôvodca je fyzická osoba, ktorá koordinuje činnosť ostatných 
spolupôvodcov smerujúcu k zabezpečeniu ochrany a využívania predmetu 
priemyselného vlastníctva najmä, nie však výlučne, pri komunikácii s CTT UK. 

(13) Spolupôvodca je zamestnanec UK, študent UK alebo iná fyzická osoba, ktorá sa v 
určitej miere vlastnou tvorivou činnosťou podieľala na vytvorení predmetu 
priemyselného vlastníctva bez pracovnoprávneho vzťahu k UK, alebo súčasti UK. 

(14) Spolumajiteľ predmetu priemyselného vlastníctva je fyzická osoba alebo právnická 
osoba, ktorá uzatvorila s UK zmluvu o vysporiadaní spolumajiteľských podielov k 
predmetu priemyselného vlastníctva. 

(15) Priemyselne využiteľné je také technické riešenie, ktoré je možno vyrábať alebo 
využívať v akomkoľvek odvetví priemyslu a hospodárstva. 

(16) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚPV SR“) je 
ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. 

(17) Komerčné využitie priemyselného vlastníctva je finančné zhodnotenie predmetu 
priemyselného vlastníctva UK napr. prostredníctvom licencií a pod.  
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(18) Zákazkový výskum je výskumná činnosť realizovaná na základe a podľa požiadaviek 
objednávky objednávateľa v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov. Na zákazkovom výskume sa spravidla podieľajú dve 
strany – objednávateľ a vykonávateľ. Objednávateľ v rámci zákazkového výskumu 
financuje realizáciu výskumnej činnosti vykonávateľovi a vykonávateľ vlastnými 
prostriedkami realizuje výskumnú činnosť. Vykonávateľ odovzdá objednávateľovi 
výstupy výskumnej činnosti v dohodnutom rozsahu. Na vzniknuté duševné 
vlastníctvo má nárok objednávateľ. 

(19) Spoločný výskum je výskumná činnosť na základe zmluvy. Na spoločnom výskume 
sa môžu podieľať dve alebo viac strán. Zúčastnené strany definujú podmienky 
spolupráce – ciele, trvanie, podiel na realizovaní výskumnej činnosti (práca, 
materiál, financie), podiel na dosiahnutých výstupoch a iné. Zúčastnené strany 
vykonávajú výskumnú činnosť spoločne na základe podmienok spolupráce a 
kvantifikujú výšku svojej účasti (svoj podiel) na výskumnej činnosti finančným 
vyjadrením. Všetky zúčastnené strany poskytujú stanovené prostriedky v prospech 
realizácie výskumnej činnosti v rámci spoločného výskumu. Všetky zúčastnené 
strany majú nárok na výstupy spoločného výskumu vrátane vytvoreného 
duševného vlastníctva. Podiel na výstupoch spoločného výskumu a na vytvorenom 
duševnom vlastníctve sa spravidla odvíja od výšky kvantifikovaných prostriedkov 
poskytnutých v prospech spoločného výskumu zúčastnenými stranami podľa 
ustanovení podmienok spolupráce. Vzor zmluvy pre dohodnutie spoločného 
výskumu poskytne CTT UK. 

DRUHÁ ČASŤ 
POVINNOSTI ZAMESTNANCA UK 

Čl. 3 
Všeobecné povinnosti zamestnanca UK 

(1) Každý zamestnanec UK je povinný: 

a) chrániť priemyselné vlastníctvo UK, 
b) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s oprávnenými 

záujmami UK ako zamestnávateľa vo vzťahu k priemyselnému vlastníctvu UK, 
c) dbať, aby všetko priemyselné vlastníctvo, ktoré je majetkom UK, alebo ku 

ktorému má UK licenčné, záložné alebo iné právo bolo využívané len pre 
potreby UK ako zamestnávateľa a v súlade s jej oprávnenými záujmami, 

d) dbať, aby pri plnení povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho alebo iného 
právneho vzťahu k UK, ani z inej činnosti uskutočňovanej pod menom UK 
nedochádzalo k porušovaniu práv k priemyselnému vlastníctvu UK, ani tretích 
osôb. 

(2) Zamestnanec UK je povinný od momentu začatia tvorivej duševnej činnosti, o 
ktorej možno predpokladať, že jej výsledkom môže byť vytvorenie predmetu 
priemyselného vlastníctva, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s 
touto činnosťou voči iným osobám, a to až do dňa zverejnenia prihlášky predmetu 
priemyselného vlastníctva Úradom priemyselného vlastníctva SR alebo iným 
patentovým úradom, zverejnenia oznámenia o udelení patentovej ochrany alebo 
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oznámenia o zápise predmetu priemyselného vlastníctva do registra, zastavenia 
konania o prihláške predmetu priemyselného vlastníctva alebo zamietnutia 
prihlášky, prípadne do prevzatia písomného oznámenia riaditeľa VP, že 
zachovávanie mlčanlivosti o daných skutočnostiach sa ďalej nevyžaduje, podľa 
toho, čo nastane skôr. Od povinnosti zachovávať mlčanlivosť je zamestnanec 
oslobodený v prípade, ak to vyplýva z právnych predpisov, z tejto smernice, z 
ostatných vnútorných predpisov UK alebo iných vnútorných organizačných a 
riadiacich noriem UK (napr. v prípade poskytovania informácií v procese ochrany 
predmetu priemyselného vlastníctva patentovým zástupcom, zamestnancom CTT 
UK a pod.). 

(3) Zamestnanec UK je povinný vyhnúť sa takému konaniu, ktoré by viedlo k 
zverejneniu predmetu priemyselného vlastníctva UK v akejkoľvek (ústnej, písomnej 
alebo inej) forme, predovšetkým nesmie sprístupniť výsledok svojej tvorivej 
duševnej činnosti uverejnením jeho podstaty v periodickej tlači, vrátane odbornej a 
vedeckej periodickej a neperiodickej tlače, prostredníctvom iných masmediálnych 
prostriedkov alebo v rámci odbornej prednášky či vystúpenia na odbornej 
konferencii, alebo ho zverejniť v rámci obhajoby záverečnej práce a pod., a to až do 
doby uvedenej v ods. 2 tohto článku. 

(4) Ak nie je v tejto smernici ustanovené inak alebo ak v právnych predpisoch 
uvedených v čl. 1 ods. 1 tejto smernice nie je uvedená iná lehota, zamestnanec UK 
je povinný najneskôr v posledný deň skončenia pracovnoprávneho vzťahu s UK 
odovzdať svojmu vedúcemu všetky podklady, dokumenty a iné nosiče informácií, 
ktoré má k dispozícii a ktoré sa týkajú alebo môžu týkať predmetu priemyselného 
vlastníctva UK. 

(5) Zamestnanec UK, ktorý poruší povinnosti ustanovené touto smernicou alebo 
právnymi predpismi uvedenými v čl. 1 ods. 1 tejto smernice je povinný UK nahradiť 
škodu, ktorú svojím konaním spôsobil. 

(6) Zamestnanec UK je povinný v prípade zákazkového a spoločného výskumu 
predložiť CTT UK navrhované podmienky spolupráce  zákazkového a spoločného 
výskumu za účelom posúdenia primeraného zabezpečenia práv priemyselného 
vlastníctva UK využívaného v zákazkovom a spoločnom výskume a nakladania 
s duševným vlastníctvom UK, ktoré v projekte môže vzniknúť. 

(7) Zamestnanec UK je povinný informovať o vzniku projektu v prípade vedecko-
výskumných projektov UK financovaných z národných zdrojov, zdrojov Európskej 
únie, Európskych štrukturálnych fondov a z iných zahraničných zdrojov aj 
Oddelenie projektov RUK. 

Čl. 4 
Povinnosti zamestnanca UK pri vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva 

(1) Pôvodca predmetu priemyselného vlastníctva alebo hlavný pôvodca, ak je 
pôvodcov viac, je povinný vytvorenie predmetu priemyselného vlastníctva 
bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť 
CTT UK v jednom vyhotovení písomne vypracovaného „Oznámenia pôvodcu o 
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vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva“, ktorého vzor je uvedený v prílohe 
č. 1 tejto smernice (ďalej len „oznámenie“). Oznámenie pôvodca doručuje 
prostredníctvom podateľne Rektorátu UK v uzatvorenej obálke adresovanej CTT 
UK s označením „DÔVERNÉ“, s kópiou na vedomie dekanovi alebo riaditeľovi inej 
súčasti, ktorej je zamestnancom, resp. dekanov všetkých fakúlt alebo riaditeľov 
iných súčastí UK, na ktorých pôsobia spolupôvodcovia. Podateľňa potvrdí deň 
doručenia na obálke doručenej zásielky. V prípade potreby sa môže pôvodca obrátiť 
na CTT UK, ktoré mu poskytne potrebnú súčinnosť pri vypracovaní oznámenia. 

(2) V oznámení pôvodca opíše technický problém a jeho riešenie, ako aj vznik a 
podstatu predmetu priemyselného vlastníctva tak, aby ho odborník mohol 
uskutočniť. Pôvodca alebo hlavný pôvodca je povinný spolu s oznámením doručiť 
všetky podklady a dokumentáciu na posúdenie predmetu priemyselného 
vlastníctva. 

(3) Oznámenie a podklady k predmetu priemyselného vlastníctva musia obsahovať:  

a) názov predmetu priemyselného vlastníctva, 
b) údaje o pôvodcovi/spolupôvodcoch, 
c) charakteristiku súčasného stavu techniky (vzhľadom na požiadavku novosti 

predmetu priemyselného vlastníctva), 
d) podrobný opis predmetu priemyselného vlastníctva (vysvetlenie podstaty, 

vysvetlenie novosti, technická dokumentácia vrátane výkresov, príklady 
realizovateľnosti, prínos nového riešenia a pod.), 

e) údaje o spolupôvodcoch z iných právnických osôb, ak participovali na vzniku 
predmetu priemyselného vlastníctva a určenie ich podielu účasti na predmete 
priemyselného vlastníctva, pričom súčet všetkých takto uvedených podielov 
musí byť 100%, 

f) iné subjekty (fyzické osoby a právnické osoby), ktoré môžu mať majetkový 
podiel k vzniknutému predmetu priemyselného vlastníctva. 

(4) Oznámenie musí byť podpísané všetkými spolupôvodcami, ktorí týmto podpisom 
vyjadrujú svoj záväzný súhlas s výškou svojho percentuálneho podielu.  

TRETIA ČASŤ 
NADOBUDNUTIE, SPRÁVA A OCHRANA PRÁV PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA 

UK 

Čl. 5 
Nadobudnutie práva k predmetu priemyselného vlastníctva UK 

(1) Ak pôvodca vytvoril predmet priemyselného vlastníctva (napr. zamestnanecký 
vynález) v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu s UK alebo súčasťou UK 
(ďalej len „vytvorenie predmetu priemyselného vlastníctva v pracovnoprávnom 
vzťahu“), právo na riešenie k predmetu priemyselného vlastníctva patrí UK. 

 
(2) Ak je spolupôvodcom študent UK a k vytvoreniu vynálezu dospel v rámci plnenia 

školských alebo s nimi súvisiacich povinností v spolupráci s vedúcim projektu alebo 
vedúcim výskumného tímu, je vedúci projektu alebo vedúci výskumného tímu 
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povinný bez zbytočného odkladu predložiť na podpis študentovi zmluvu o prevode 
práv na riešenie, na základe ktorej študent UK prevedie právo na riešenie na UK, 
a to za vzájomne dohodnutých podmienok. Zmluvu podľa predchádzajúcej vety so 
študentom UK uzatvára riaditeľ VP UK na návrh CTT UK. Vzor zmluvy o prevode 
práv na riešenie poskytne CTT UK. 

(3) V zmysle predchádzajúceho odseku sa bude postupovať aj v prípade, ak je 
spolupôvodcom vynálezu fyzická osoba bez pracovnoprávneho vzťahu s UK, alebo 
s ďalšou súčasťou UK, ktorá k vytvoreniu vynálezu dospela s finančnou alebo inou 
materiálnou podporou UK a v spolupráci so zamestnancom UK. 

(4) Ak v rámci spolupráce podľa čl. 3 ods. 6 vznikne predmet priemyselného vlastníctva 
hodný priemyselno-právnej ochrany, uzatvoria zmluvné strany bezodkladne 
zmluvu o vysporiadaní spolumajiteľských podielov k predmetu priemyselného 
vlastníctva, v ktorej si určia výšku spolumajiteľských podielov na vytvorenom 
predmete priemyselného vlastníctva a spôsob nakladania s predmetom 
priemyselného vlastníctva, a tiež súvisiace finančné náležitosti. Zmluvu uzatvára 
riaditeľ VP UK na základe návrhu CTT UK. Vzor zmluvy o  vysporiadaní 
spolumajiteľských podielov k predmetu priemyselného vlastníctva poskytne CTT 
UK.  

(5) Vznik predmetu priemyselného vlastníctva podľa ods. 4 tohto článku sa na strane 
UK považuje za vytvorenie duševného vlastníctva v zamestnaneckom vzťahu a riadi 
sa ustanoveniami ods. 1 tohto článku. 

Čl. 6 
Uplatnenie práva k predmetu priemyselného vlastníctva UK 

(1) UK si môže uplatniť voči pôvodcovi právo k predmetu priemyselného vlastníctva, 
tzv. právo na riešenie písomne v lehote troch mesiacov odo dňa, keď bolo doručené 
oznámenie pôvodcu podľa čl. 4 ods. 1 tejto smernice. Posúdenie predmetu 
priemyselného vlastníctva na účely uplatnenia/neuplatnenia práva na riešenie 
vykoná  CTT UK na základe oznámenia pôvodcu a podkladov doručených 
pôvodcom alebo hlavným pôvodcom. V rámci posudzovania je pôvodca alebo 
hlavný pôvodca povinný poskytnúť CTT UK primeranú súčinnosť za účelom získania 
všetkých relevantných informácií súvisiacich s predmetom priemyselného 
vlastníctva a jeho možným komerčným využitím. CTT UK predloží na základe 
uskutočneného posúdenia predmetu priemyselného vlastníctva návrh na 
uplatnenie/neuplatnenie práva na riešenie spolu s oznámením pôvodcu podľa čl. 
4 ods. 1 tejto smernice riaditeľovi VP UK, a to najneskôr 10 dní pred uplynutím 
trojmesačnej lehoty podľa vety prvej tohto odseku. 

(2) Na základe návrhu CTT UK a ďalších podkladov súvisiacich s predmetom 
priemyselného vlastníctva rozhodne riaditeľ VP UK v lehote podľa ods. 1 tohto 
článku o uplatnení/neuplatnení práva na riešenie zo strany UK. Riaditeľ VP UK 
oznámi toto rozhodnutie písomne pôvodcovi alebo hlavnému pôvodcovi 
prostredníctvom CTT UK. CTT UK o tejto skutočnosti do 10 dní informuje dekana 
fakulty alebo riaditeľa inej súčasti UK, na ktorej je zamestnancom, resp. dekanov 
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všetkých fakúlt alebo riaditeľov iných súčastí UK, na ktorých pôsobia 
spolupôvodcovia. 

(3) Za uplatnenie práva na riešenie sa považuje aj podanie prihlášky, európskej 
patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky, ktorej predmetom je predmet 
priemyselného vlastníctva, o vytvorení ktorého bola UK upovedomená 
prostredníctvom oznámenia pôvodcu o vytvorení predmetu priemyselného 
vlastníctva pôvodcu v zmysle čl. 4 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ je súčasne 
v prihláške ako pôvodca uvedený pôvodca, ktorý vytvoril predmet priemyselného 
vlastníctva. 

(4) Ak si UK neuplatní právo na riešenie v ustanovenej lehote troch mesiacov alebo v 
tejto lehote písomne oznámi pôvodcovi, že si právo na riešenie neuplatňuje, 
prechádza toto právo na pôvodcu.  

(5) Ak si UK neuplatní právo na riešenie, pôvodca nemá ďalej povinnosť zachovávať 
o predmete priemyselného vlastníctva mlčanlivosť. UK má povinnosť zachovávať 
o predmete priemyselného vlastníctva mlčanlivosť voči tretím stranám až do jeho 
sprístupnenia verejnosti.  

Čl. 7 
Priemyselno-právna ochrana a komerčné využitie predmetu priemyselného 

vlastníctva UK 

(1) Po uplatnení práva na riešenie zo strany UK vypracuje CTT UK stratégiu 
priemyselno-právnej ochrany a stratégiu komercializácie predmetu priemyselného 
vlastníctva a následne začne uskutočňovať jednotlivé aktivity a procesy v súlade so 
zvolenými stratégiami. 

(2) Pôvodca alebo hlavný pôvodca sú povinní poskytnúť primeranú súčinnosť CTT UK 
za účelom uskutočňovania jednotlivých aktivít a procesov vyplývajúcich zo 
stanovenej stratégie priemyselno-právnej ochrany a stratégie komercializácie 
predmetu priemyselného vlastníctva. 

(3) CTT UK je povinné bezodkladne písomne preukázateľnou formou (vrátane e-
mailovej správy na zamestnaneckú adresu pôvodcu) informovať pôvodcu alebo 
hlavného pôvodcu o podanej prihláške, európskej patentovej prihláške alebo 
medzinárodnej prihláške na predmet priemyselného vlastníctva, a tiež o 
rozhodnutí, že UK nebude ochranu pre predmet priemyselného vlastníctva 
zabezpečovať. 

(4) Všetky originály patentových listín, osvedčení o zápise úžitkového vzoru, dizajnu, 
ochranných známok, topografií polovodičových výrobkov a šľachtiteľských 
osvedčení vydané príslušnými registračnými úradmi sú uložené v CTT UK.  
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Čl. 8 
Odmena pôvodcom a dodatočné vyrovnanie pôvodcov 

(1) Pôvodca, resp. spolupôvodca, voči ktorému si UK uplatnila právo na riešenie 
v zmysle čl. 6 ods. 1 má vo vzťahu k UK právo na primeranú odmenu. Pôvodcovi, 
s ktorým UK uzatvorila zmluvu o prevode práva na riešenie v zmysle čl. 5 ods. 2 a 3, 
môže byť ponúknutá odplata za prevod práva na riešenie vo výške zodpovedajúcej 
primeranej odmene v podiele, aký má daný pôvodca na pôvodcovských právach. 
Odmena je splatná do jedného mesiaca od uplatnenia práva na riešenie. Výška 
odmeny sa určuje podľa paušálnej sadzby, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 tejto 
smernice. Odmena sa pôvodcovi vypláca z Fondu priemyselného vlastníctva UK, 
ktorý je v zmysle čl. 10 ods. 3 v správe VP UK alebo z prostriedkov dotknutej 
súčasti UK. 

(2) Ak odmena podľa ods. 1 tohto článku nezodpovedá prínosu dosiahnutému 
neskorším komerčným využitím alebo iným uplatnením predmetu priemyselného 
vlastníctva, pôvodca má právo na dodatočné vyrovnanie. Po uplynutí troch rokov 
od uplatnenia práva na riešenie je UK na základe písomnej žiadosti pôvodcu 
povinná poskytnúť pôvodcovi podklady nevyhnutné na určenie výšky dodatočného 
vyrovnania. Ak UK poskytne pôvodcovi informácie označené UK ako dôverné, 
pôvodca je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť voči tretím osobám a nesmie ich 
použiť pre seba v rozpore s účelom, na ktorý mu ich UK poskytla.  

(3) Ak nie je dohodnuté inak alebo ak inak nerozhodol súd, platí, že podiel všetkých 
pôvodcov, resp. spolupôvodcov na vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva 
je rovnaký. 

(4) Pre určenie výšky dodatočného vyrovnania platia nasledovné pravidlá: 

a) komerčným využitím predmetu priemyselného vlastníctva v zmysle ods. 2 
tohto článku sa rozumie najmä, nie však výlučne, udeľovanie licencií a prevod 
práv, 

b) prínos v zmysle ods. 2 tohto článku predstavuje rozdiel medzi výnosmi reálne 
dosiahnutými a zaplatenými a všetkými vynaloženými nákladmi, ktoré súviseli 
s predmetom priemyselného vlastníctva vrátane odpočítania daňových 
povinností, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, do 
vynaložených nákladov sa nezapočítavajú náklady na vytvorenie predmetu 
priemyselného vlastníctva (náklady na výskum a vývoj), 

c) prínos sa rozdeľuje medzi oprávnené subjekty s ohľadom na dodatočné 
vyrovnanie uvedené v ods. 2 tohto článku nasledovne: 

 

Subjekty oprávnené na 

prínos z komerčného 

využitia predmetu 

priemyselného 

vlastníctva. 

Podiel (v %) 

prínos do 33 000 

€ 

prínos nad 33 

000 € do 165 000 

€ 

prínos nad 165 

000 € 

Pôvodca/spolupôvodcovia 65 50 35 
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Rektorát UK  5 10 15 

Pracovisko pôvodcu 20 25 30 

VP UK 10 15 20 

 

d) dodatočné vyrovnanie sa delí medzi pôvodcov podľa výšky ich percentuálnych 
podielov na vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva uvedených 
v oznámení. 

Čl. 9 
Centrum transferu technológií UK 

(1) CTT UK pri plnení povinností podľa tejto smernice koná s náležitou odbornou 
starostlivosťou.  

(2) CTT UK zodpovedá za vytvorenie a aktualizovanie stratégie priemyselno-právnej 
ochrany a stratégie komercializácie predmetu priemyselného vlastníctva, a tiež za 
uskutočňovanie jednotlivých aktivít a procesov v súlade s týmito stratégiami. 

(3) CTT UK poskytuje súčinnosť a dbá na bezodkladné uzatváranie zmlúv o prevode 
práva na riešenie v zmysle čl. 5 ods. 2, 3, zmlúv o vysporiadaní spolumajiteľských 
podielov k predmetu priemyselného vlastníctva v zmysle čl. 5 ods. 4 a posúdenie 
primeraného zabezpečenia práv priemyselného vlastníctva UK v zmysle čl. 3 ods. 6. 
Pri uzatváraní predmetných zmlúv CTT UK dbá na dodržanie už existujúcich 
záväzkov UK. 

(4) Na účely plnenia povinností podľa tejto smernice CTT UK zabezpečuje tiež 
nasledovné činnosti:  

a) správu priemyselného vlastníctva UK, 
b) poradenstvo v oblasti realizácie transferu technológií, 
c) sprostredkovanie vypracovania rešerší na stav techniky, na dizajny a pod. 

kompetentnými autoritami (napr. ÚPV SR, PATLIB centrá a pod.), 
d) podporu pri identifikácii predmetov priemyselného vlastníctva a ohodnocovaní 

ich komerčného potenciálu, 
e) spoluprácu pri príprave patentových a iných prihlášok, 
f) vyhľadávanie potenciálnych partnerov pre komerčné využitie predmetov 

priemyselného vlastníctva UK a podporu pri vedení rokovaní s nimi, 
g) podporu pri uzatváraní zmlúv na vytvorenie a komerčné využitie predmetov 

priemyselného vlastníctva UK, 
h) interný marketing s cieľom informovať zamestnancov UK o činnosti a úlohách 

CTT UK a dohliadať na povinnosť zamestnancov UK oznamovať vytvorenie 
predmetov priemyselného vlastníctva v pracovnoprávnom vzťahu, 

i) archiváciu všetkých dokumentov spojených s predmetmi priemyselného 
vlastníctva. 
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Čl. 10 
Fond priemyselného vlastníctva UK 

(1) Zriadi sa Fond priemyselného vlastníctva UK, ktorý je tvorený z prínosov 
z komerčného využitia predmetov priemyselného vlastníctva, z časti dotácii na 
výskum a vývoj, z kladného celkového hospodárskeho výsledku UK, z darov, 
z dedičstva a z výnosov z nich. 

(2) Finančné prostriedky Fondu priemyselného vlastníctva UK sa použijú na úhradu 
zákonných odmien pôvodcom v zmysle čl. 8 ods. 1 a na úhradu nákladov spojených 
s priemyselno-právnou ochranou predmetov priemyselného vlastníctva, a to za 
predpokladu, že právo na riešenie bolo uplatnené rozhodnutím riaditeľa VP UK na 
základe návrhu CTT UK v zmysle čl. 6 ods. 2.    

(3) Fond priemyselného vlastníctva UK spravuje VP UK. 

Čl. 11 
Dôverné informácie 

(1) Dôverné informácie sú informácie, ktoré si konajúci v mene UK alebo konajúci v 
mene druhej zmluvnej strany navzájom poskytli pri rokovaniach o uzavretí zmluvy 
a označili ich za dôverné.  

(2) O dôverných informáciách sú zamestnanci povinní zachovávať mlčanlivosť. 
Porušenie povinnosti zachovania mlčanlivosti môže byť v prípade zamestnanca UK 
považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny a v prípade študentov za 
disciplinárny priestupok. 

Čl. 12 
Osobitné ustanovenia o know-how 

(1) Na účely tejto smernice za know-how sa považujú znalosti, informácie, skúsenosti, 
poznatky z oblasti výskumných, vedeckých, vývojových, prieskumných, 
expertíznych, konštrukčných, projekčných, technologických, poradenských, 
konzultačných, experimentálnych a iných obdobných činností. 

(2) Za know-how sa považujú aj všetky riešenia, ktoré by inak spĺňali podmienky napr. 
pre udelenie patentu alebo pre zápis úžitkového vzoru, ale o ochranu ktorých sa 
nepožiadalo (ide o patentovateľné riešenia). Tieto riešenia sa až do doby, pokiaľ nie 
je podaná prihláška na ochranu predmetu priemyselného vlastníctva považujú za 
know-how UK.  

ŠTVRTÁ ČASŤ 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 13 

(1) Túto smernicu je možné meniť a dopĺňať len písomnými, rektorom podpísanými, 
číslovanými dodatkami k smernici. 
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(2) Vedúci sú povinní zabezpečiť preukázateľné oboznámenie sa zamestnancov UK s 
ustanoveniami tejto smernice a zabezpečiť tiež jej dodržiavanie pri plnení 
pracovných povinností. 

(3) Táto smernica platí aj na procesy a postupy v rámci UK začaté pred nadobudnutím 
jej účinnosti. 

(4) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 7/2010 Smernica rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave, ktorou sa upravuje nakladanie s právami duševného vlastníctva na 
Univerzite Komenského v Bratislave v znení neskorších dodatkov. 

(5) Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice sú nasledovné prílohy:  

Príloha č. 1:  Oznámenie pôvodcu o vytvorení predmetu priemyselného 
vlastníctva 

Príloha č. 2:  Odmena za vytvorenie predmetu priemyselného vlastníctva. 

(6) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.  
 
 
V Bratislave 22. februára 2022 
 
 
 
 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
rektor UK 
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Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 5/2022 

 

Oznámenie pôvodcu o vytvorení 

predmetu priemyselného vlastníctva 

 

Pôvodca/Hlavný pôvodca 

 

Meno, priezvisko, titul:  

Bydlisko:  

Zamestnávateľ:  

Pracovisko:  

Telefón, e-mail:  

Podiel na riešení (v %):  

 

Oznamujem, že som vytvoril/a predmet priemyselného vlastníctva (PPV), ktorý môže 

byť chránený zápisom do príslušného registra: 

 

a) vynález, 

b) technické riešenie ochrániteľné úžitkovým vzorom,  

c) dizajn,  

d) topografia polovodičových výrobkov 

e) odroda rastliny1 

 

Názov PPV:  

 

Anglický názov PPV: 

 

Kľúčové slová na rešeršné účely: 

 

Oblasť techniky: 

 

Charakteristika doterajšieho stavu: 

 

Detailný opis PPV a jeho aplikačné možnosti: 

 

V čom spočíva novosť PPV: 

 

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

 

Z akých zdrojov bol výskum/vytvorenie PPV 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 alebo inom patentovom úrade. 

Vyhlasujem, že toto oznámenie existuje v jedinom vyhotovení. 

 

 

 

V ..............................dňa 

 

 

 

 

......................................................  
Podpis pôvodcu  
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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:  

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. 5/2022 

 

Odmena za vytvorenie predmetu priemyselného vlastníctva 

 

v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných 

osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších 

predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti priemyselného 

vlastníctva a v súlade s čl. 9 ods. 1 smernice rektora č. 5/2022 je stanovená nasledovne: 

 

Vynález  300 € 

Technické riešenie ochrániteľné úžitkovým 

vzorom 

100 € 

Dizajn  50 € 

Topografia polovodičových výrobkov 100 € 

Odroda rastliny 300 € 
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