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EcoInn Danube - Dunajský nadnárodný program

 medzinárodný projekt

 podpora konkrétnej oblasti inovácií a transferu vedomostí –

ekotechnológie

 platforma pre prepájanie a spoluprácu ekoinovátorov a TT v oblasti 

životného prostredia

https://www.youtube.com/watch?v=p07qa91AVU4

https://www.youtube.com/watch?v=p07qa91AVU4


Interný predpis - Smernica

 definovanie predmetu smernica a rozsahu pôsobenia

 záväzné stanovenie čiastkových činností pre realizáciu identifikovaných 

komplexných procesov, ich nadväznosti a spôsobu vykonania

 stanovenie kompetencií a zodpovedností pre realizáciu čiastkových 

činností a prislúchajúcich komplexných procesov



 Smernice k realizácii TT – jedna z hlavných tém projektu NITT SK od 

roku 2010

 Vypracované vzorové smernice pre identifikované oblasti TT

– vzorové znenia voľne prístupne AI pre implementáciu do svojho systému smerníc

– poskytovaná právna podpora pri implementácií vzorových ustanovení

 Úspešne vypracované smernice na viacerých AI pre niektoré oblasti TT

 Výzva – „zažitie“ postupov podľa smerníc na pracoviskách

Význam zavádzania interných predpisov v procese 
TT - pozorované dopady



 nový prípad – vždy nová situácia vyžadujúca kreatívny prístup typu „ako 

teraz toto pretlačíme“

– niektoré procesy sa podarilo štandardizovať

 ad hoc riešenia 

– v procesoch so štandardizovanými postupmi sa zrýchlila a zjednodušila realizácia vďaka 

systematizácii realizácie

 nedelegované kompetencie – dlhý proces schvaľovania v riadiacich 

štruktúrach, nadbytočné zaťažovanie, mikromanažment

– stanovenie úrovní rozhodovania a prislúchajúcich kompetencií  - odbremenenie riadiacej 

štruktúry, zrýchlenie, profesionalizácia a stransparentnenie procesov

Význam zavádzania interných predpisov v procese 
TT - pozorované dopady



 duševné vlastníctvo (definícia DV, klasifikácia, predmety DV/PP, základné pojmy)

– určenie podielu k právam duševného vlastníctva

– ochrana predmetov priemyselného vlastníctva

– ochrana neregistrovaných predmetov duševného vlastníctva mimo AZ

– ochrane predmetov duševného vlastníctva podľa Autorského zákona

– využívanie experimentálneho materiálu (dodávanie, prevoz)

Oblasti TT – pokrytie smernicami (www.nptt.sk) 

http://www.nptt.sk/


 TT – ochrana DV a komercializácia (popis procesov, definície)

– nahlasovania výsledkov VV činnosti

– ohodnocovanie predmetov DV

– udeľovanie licencií k predmetom duševného vlastníctva

– prevod práv k predmetom duševného vlastníctva

– zakladanie spoločností (spin-off, spin-out)

– konzultácie

– zákazkový výskum

– spoločný výskum

Oblasti TT – pokrytie smernicami (www.nptt.sk) 

http://www.nptt.sk/


 úlohy pracoviska pre transfer technológií

– správa komercializačných projektov (prípadov)

– administrácia portfólia DV

– správa majetkových účastí v spoločnostiach (spin-off)

– registratúra, nakladanie s dokumentáciou

 hradenie poplatkov k predmetom DV (PV)

 odmeňovanie a distribúcia zisku z TT

 zachovanie dôvernosti informácií

 konflikt záujmov

Oblasti TT – pokrytie smernicami (www.nptt.sk) 

http://www.nptt.sk/


 Maďarsko

– Act No. CXXXIV of 2004 on Research and Development and Technological 

Innovation

• ukladá vláde povinnosť vytvoriť mid-term stratégiu v oblasti výskumu, vývoja a 

inovácií (National RDI Strategy)

• realizovaná v gescii Ministerstva hospodárstva

• zavádza povinnosť pre AI, mať v interných smerniciach ošetrené konkrétne oblasti 

nakladania s DV resp. TT (do 12 mesiacov od účinnosti zákona)

• §18 – definuje nutné oblasti, ktoré musia byť ošetrené smernicami 

Príklady prístupov k presadzovaniu pravidiel v 
oblasti TT zahraničí



 Maďarsko

– Act No. CXXXIV of 2004 – abstrakt

– "All public  research  institutions,  public  foundation s  and  non-profit  companies  

which  qualify as  research  institutions shall  ensure  that  they  adopt  the Rules  

for  Intellectual  Property  Rights Management, governing evaluation  and   

registration   of   intellectual   property,  regulating  the conditions  for  conferring  

intellectual  property  to a  company  as  non-financial  contribution and defining  

the  terms  of  other  means  of  intellectual  property  exploitation.  The  Rules  for  

Intellectual Property  Rights  Management  shall  set  out  the  rights and  obligations  of  

the  personnel working  on the project. It shall also govern evaluation, registration and 

exploitation procedures. The Rules for Intellectual  Property  Rights  Management  shall  

be  approved  by  the  head  of  the  organization concerned, who shall not confer this 

right to anyone.„

http://www.inovasyon.org/pdf/Hungary.InnovationLaw.2004.pdf

Príklady prístupov k presadzovaniu pravidiel v 
oblasti TT zahraničí

http://www.inovasyon.org/pdf/Hungary.InnovationLaw.2004.pdf


 Maďarsko

– Act LXXIV of 2014 National Research, Development and Innovation Office

(NRDI Office www.nkhif.gov.hu)

• založená zákonom a podľa National RDI Strategy

• široké kompetencie a úlohy – o.i. poskytovanie grantov

– Declaration on the existence of Rules for Intellectual Property Rights 

Management (povinná príloha pri predkladaní žiadosti ku výzve)

„Having understood my civil liability, I, as a consortium member, which has 

submitted the project proposal titled for funding in the framework of Teller Ede 

Programme issued in 2006, declare that our organization has adopted Rules 

for Intellectual Property Rights Management as required by Act CXXXIV of 

2004 on Research and Development and Technological Innovation.“

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nanotechnologiai/csomag

Príklady prístupov k presadzovaniu pravidiel v 
oblasti TT zahraničí

http://www.nkhif.gov.hu/
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nanotechnologiai/csomag


 Írsko

– Enterprise Ireland (www.enterprise-ireland.com)

• vládna organizácia, založená v zmysle národnej stratégie

• široké kompetencie a úlohy – o.i. finančná podpora v procese TT

– Princíp:

• Výstupom výskumu hradeného z verejných zdrojov musí byť poskytnutá náležitá 

starostlivosť na základe minimálnych štandardov definovaných Enterprise Ireland. 

Štandardy sú implementované v smerniciach organizácií a sú podmienkou poskytnutia 

podpory zo strany Enterprise Ireland.

Príklady prístupov k presadzovaniu pravidiel v 
oblasti TT zahraničí

http://www.enterprise-ireland.com/


 Slovensko

– Národná stratégia nebola vypracovaná na porovnateľnej úrovni

– Organizácia NCTT SR (združenie) s dobrovoľným princípom členstva

• stanovené podmienky poskytnutia podpory

• bez priamej možnosti ovplyvniť situáciu so smernicami u účastníkov
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