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http://www.patentovat.sk/podnikanie-a-priemyselno-pravna-ochrana/%C2%ADveda-a-vyskum-a-transfer-technologii/


  

Podiel prihlášok podaných univerzitami: 2006 - 2010 

Podané PP 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkový počet 193 240 165 176 235 

Prihlášky od univerzít 15 16 13 12 40 

% 7,77% 6,67% 7,88% 6,82% 17,02% 



  

Počet podaných prihlášok jednotlivých predmetov priemyselných práv: 

2006 - 2010 

UNI – univerzity 

AP – akademickí pracovníci (podali ako individuálni prihlasovatelia, resp. pod názvom 

súkromnej spoločnosti) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

  UNI AP UNI AP UNI AP UNI AP UNI AP 

Patenty 11 7 11 15 7 7 7 9 31 13 

Úžitkové 

vzory 4 18 15 7 6 20 16 14 19 17 

Dizajny 0 1 2 0 0 8 1 1 0 4 

Ochranné 

známky 1 1 14 7 4 1 1 1 38 7 
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Výhody CTTO  

 
•širšie portfólio ponúkaných priemyselných práv 

(rozšírenie licenčných možností) 

obchodné rokovania zabezpečuje tím 

obchodníkov, právnikov, ekonómov, nie 

akademickí pracovníci/ zamestnanci 

akademických inštitúcií (vedci nie sú a ani by 

nemali byť manažérmi DV) 

•CTTO, ako neštátna entita, je finančne 

motivované výsledkami svojej činnosti 

•CTTO, ako nadradená neakademická entita, nie 

je zaťažené kultúrou danej vedeckovýskumnej 

inštitúcie – stará sa len o zverenú činnosť 

•CTTO úložisko (modelových) zmlúv, skúseností, 

prístup k databázam 

CTTO lepšie prijaté a porozumené podnikateľskou 

komunitou 

___________________________ 

 

•poslanie TTO nezmenené (monitorovanie, pre-

selekcia, konzultačné a osvetové činnosti, 

regionálne zastúpenie, apod.) 



  

Úlohy vyplývajúce z OPATRENIA 13: MINERVA 2.0 

 
a) Analýzy právneho prostredia – Cieľom analýzy je identifikovať všetky platné právne predpisy, 

vrátane medzinárodných zmlúv, ktoré vytvárajú právny základ pre vytváranie rôznych stratégii pre 

ochranu duševného vlastníctva v  akademickom priestore, pričom osobitnú pozornosť bude 

venovať regulatívom, ktoré upravujú činnosť vysokých škôl (napríklad zákon o vysokých školách, 

zákon o správe a majetku štátu, apod.). Analýza by mala tiež poukázať na trendy (posledný vývoj) 

v hmotnoprávnych a procesnoprávnych otázkach v oblasti autorských a priemyselných práv, ktoré 

môžu mať určitú relevanciu na využívanie duševného vlastníctva v akademickom priestore 

(creative commons, ochrana zelených technológii apod.). V neposlednom rade by analýza mala 

poukázať na problémy (úskalia) pri aplikácii už existujúcich právnych predpisov (školské dielo, 

zamestnanecký vynález). 

 

b) Nákladovej analýzy – Cieľom analýzy je poukázať na priame a nepriame náklady súvisiace 

s konaním o ochrane technických riešení v rámci národnej a medzinárodnej ochrany, resp. ich 

kombinácií. Nákladová analýza v predloženej forme by mala byť použiteľná ako jeden zo 

základných podkladov pre výber stratégie ochrany duševného vlastníctva, okrem iného aj tam, kde 

je želateľná kombinácia autorskoprávnej a priemyselnoprávnej ochrany.  

 

c) Patentového fondu – cieľom vytvorenia patentového fondu je administratívne dostupný 

grantový nástroj na prefinancovania konania o ochrane predmetov priemyselných práv. Najbežnejší 

je tzv. „patentový fond“, ktorý je financovaný z verejných a súkromných zdrojov. Patentový fond by 

mal byť koncipovaný tak, aby po prefinancovaní nákladov pred, počas a po udelení ochrany 

motivoval k  čo najrýchlejšiemu prenosu priemyselnoprávne chránených riešení do praxe. 



  

Ďakujem za pozornosť! 
 

darina.kylianova@indprop.gov.sk  

 


