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Tento poster vznikol  s podporou projektu  „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity  v  Žiline“ (ITMS:26220220184) v rámci  OP Výskum a vývoj spolufinancovaný zo zdrojov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na zabezpečenie prenosu výsledkov univerzitného bádania do 
hospodárskej a spoločenskej praxe bolo v rámci projektu Univerzitného 
vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline zriadené Centrum pre 
transfer technológií (CTT), ktoré je špecializovaným pracoviskom s 
celouniverzitným pôsobením.

Centrum pre transfer technológií Žilinskej univerzity v Žiline

manažment duševného vlastníctva na pôde Žilinskej univerzity 
od fázy  vzniku  predmetu  duševného vlastníctva cez jeho 
komercializáciu až po jeho zánik,

CTT zabezpečuje najmä:

podporu pri uzatváraní zmlúv z oblasti nakladania s duševným 
vlastníctvom,

projektovú podporu, 

poradenstvo v oblasti manažmentu duševného vlastníctva a 
transferu technológií pre malé a stredné podniky,

spoluprácu s Úradom priemyselného vlastníctva SR, Centrom 
vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, centrami 
pre transfer technológií ostatných univerzít a vysokých škôl atď.,

podporu pri tvorbe start-up, spin-off spoločností alebo inkubátora 
v podmienkach  Žilinskej univerzity v Žiline.

Prvou a základnou úlohou Centra pre transfer technológií bolo vytvoriť 
smernicu upravujúcu oblasť nakladania s duševným vlastníctvom na 
pôde  Žilinskej  univerzity  v  Žiline. Túto  smernicu  pripravili pracovníci 
CTT v spolupráci s ďalšími zamestnancami UNIZA. „Smernica o 
nakladaní s duševným vlastníctvom v podmienkach Žilinskej univerzity 
v Žiline“ by mala vstúpiť do platnosti tento mesiac, t.j. v  októbri 2015.
Táto smernica upravuje práva a povinnosti zamestnancov, študentov 
a zamestnávateľa pri nakladaní s duševným vlastníctvom UNIZA. 
Pod nakladaním s duševným vlastníctvom UNIZA rozumieme proces 
vytvorenia, nahlasovania, ochrany a komercializácie duševného 
vlastníctva, jeho využívanie v ďalšom procese výskumu a vývoja, vo 
vzdelávaní a publikovanie o predmetoch duševného vlastníctva. 

Smernica  o  nakladaní  s  duševným  vlastníctvom  v  podmienkach 
Žilinskej univerzity v Žiline

Za účelom komplexnej koordinácie projektových aktivít, vytvárania 
a kooperácie multidisciplinárnych výskumných tímov, sledovania 
výstupov či ekonomických analýz bol v rámci projektu OP Vzdelávanie 
na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) vyvinutý Informačný systém pre 
vedu a výskum (ISVV). 
Systém je základným podporným nástrojom pre sledovanie vedecko-
výskumných aktivít pracovníkov UNIZA. V súčasnej úrovni spracovania 
ponúka centralizovanú registráciu dát o projektových aktivitách 
všetkých domácich a zahraničných grantových i mimograntových 
schém. Podporuje riadenie vedy a výskumu na UNIZA, zjednodušuje 
administratívne procesy, uľahčuje a zefektívňuje činnosti pracovníkov 
UNIZA a umožňuje spracovanie výstupov pre riadiace zložky, prípravu 
nových projektov a osobné aktivity pracovníkov. 
Na užívateľskej úrovni slúži na zlepšenie informovanosti vo vnútri 
univerzity a tiež vo vzťahu k verejnosti. Systém je zároveň prepojený 
s univerzitnou knižnicou, so systémom vzdelávanie a s personálnym 
a ekonomickým systémom univerzity, čím umožňuje aj personálnu a 
finančnú kontrolu riadenia. 

http://vav.uniza.sk/vevysun.php
 

Uvedený informačný systém  je dostupný na adrese: 

Žilinská univerzita v Žiline dlhodobo podporuje svojich zamestnancov v oblasti vedy a výskumu, výsledkom čoho je aj množstvo patentov a 
registrovaných úžitkových vzorov, ktoré univerzita počas svojej viac ako 60-ročnej existencie vedeckým bádaním a výskumnou činnosťou  svojich 
zamestnancov získala. 
V súčasnom období je rozvinutá intenzívna spolupráca medzi UNIZA a CVTI SR v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva UNIZA, 
výsledkom ktorej je 18 aktívnych projektov, kde sú podané patentové prihlášky a prihlášky úžitkových vzorov, pričom 5 podporených úžitkových 
vzorov je už aj  platných.

Informačný systém vedy a výskumu


