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Kancelária spolupráce s praxou (KSP)

10. 10. 2018

• organizačná zložka špecializovaného univerzitného 
pracoviska Know-how centrum STU

• zriadená dňa 29.10.2012

• zabezpečuje ochranu priemyselného vlastníctva STU

• KSP tvoria 2 pracoviská:

• Centrum pre transfer technológií UVP

• Centrum pre ochranu duševného vlastníctva UVP

• webová stránka: www.ksp.stuba.sk

http://www.ksp.stuba.sk/


Kancelária spolupráce s praxou (KSP) –

poskytované služby

10. 10. 2018

• poradenstvo súvisiace s ochranou priemyselného 
vlastníctva

• funkcia prvého kontaktu pri ohlásení výsledku 
vedecko-výskumnej činnosti 

• podávanie prihlášok na Úrad priemyselného 
vlastníctva SR (elektronicky)

• propagácia výsledkov výskumu

• vytváranie databázy predmetov priemyselného 
vlastníctva (vlastný program)

• mapovanie činnosti vedecko-výskumných pracovísk s 
potenciálom pre transfer technológie do praxe



Smernica
Názov: Ochrana a správa práv priemyselného vlastníctva na STU

10. 10. 2018

• prvá smernica účinná od 01.10.2013 – zrušená

• nová smernica účinná od 01.01.2018

• cieľ → stanoviť jednotné zásady pre ochranu a správu 

práv priemyselného vlastníctva na STU

• zadefinovaný postup prihlasovania predmetov 

priemyselného vlastníctva na STU



Zmenené ustanovenia prvej smernice s 

ohľadom na prax

10. 10. 2018

• zasielanie Oznámenia o vytvorení predmetu 

priemyselného vlastníctva dvojmo – zmena na jedno 

vyhotovenie

• uzatváranie Dohody o podieloch na vytvorení 

predmetu priemyselného vlastníctva – zmena 

Oznámenie musí byť podpísané všetkými 

spolupôvodcami, ktorí týmto podpisom vyjadrujú svoj 

záväzný súhlas s výškou svojho % podielu



Zmenené ustanovenia prvej smernice s 

ohľadom na prax

10. 10. 2018

• Ak do piatich rokov (predtým boli 3 roky) od podania 

prihlášky na úrade nedôjde k obchodnému využitiu 

predmetu priemyselného vlastníctva, prorektor pre 

spoluprácu s praxou po upozornení KSP na 

skutočnosť obchodného nevyužívania predmetu 

priemyselného vlastníctva, prehodnotí ďalšie 

udržiavanie ochrany predmetu priemyselného 

vlastníctva; zároveň prorektor pre spoluprácu s praxou 

ponúkne pôvodcovi resp. spolupôvodcom prevod 

práva k predmetu priemyselného vlastníctva.



Zmenené ustanovenia prvej smernice s 

ohľadom na prax

10. 10. 2018

• zmena % rozdelenia v prípade prínosu z využívania 
predmetu priemyselného vlastníctva:

pôvodcovia fakulta KSP 
– prínos do 10 tis. € 100 0 0

– prínos do 33 tis. € 70 20 10

– prínos nad 33 tis. € 40 40 20

pôvodcovia fakulta KSP 
– prínos do 10 tis. € 60 30 10

– prínos do 33 tis. € 55 30 15

– prínos nad 33 tis. € 50 30 20



Zrušené ustanovenia prvej smernice s ohľadom 

na prax

10. 10. 2018

• správa o predmete priemyselného vlastníctva a tzv. 

Odborná rada pre transfer technológií, ktorá navrhne 

rektorovi prevziať alebo neprevziať právo na riešenie –

zrušené a zmena na rozhodnutie prorektora pre 

spoluprácu s praxou o uplatnení práva na riešenie k 

predmetu priemyselného vlastníctva



Nové ustanovenia smernice

10. 10. 2018

• zadefinovanie HLAVNÉHO PÔVODCU, ktorým je 

fyzická osoba, ktorá koordinuje činnosť ostatných 

spolupôvodcov smerujúcu k zabezpečeniu ochrany a 

využívania predmetu priemyselného vlastníctva 

najmä, nie však výlučne, pri komunikácii s KSP

• zadefinovanie SPOLUMAJITEĽA PREDMETU 

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA, ktorým je fyzická 

osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s STU 

Zmluvu o vysporiadaní spolumajiteľských podielov k 

predmetu priemyselného vlastníctva



Nové ustanovenia smernice

10. 10. 2018

• ošetrenie vzťahu medzi STU a inou FO alebo PO: V prípade, ak 
má k predmetu priemyselného vlastníctva spolumajiteľský podiel 
okrem STU aj iná fyzická osoba alebo právnická osoba, musí byť 
tento spolumajiteľský vzťah upravený ZMLUVOU O 
VYSPORIADANÍ SPOLUMAJITEĽSKÝCH PODIELOV K 
PREDMETU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA, ktorej vzor má 
k dispozícii Kancelária spolupráce s praxou. Táto zmluva, okrem 
iného, určuje výšku spolumajiteľských podielov a podmienky 
nakladania s predmetom priemyselného vlastníctva, vrátane 
finančných podmienok.

• ošetrenie vzťahu medzi STU a inou FO: V prípade, ak je 
spolupôvodcom fyzická osoba, ktorá nemá pracovný ani obdobný 
vzťah k STU a prejaví záujem o prevod svojich práv k 
vzniknutému predmetu priemyselného vlastníctva na STU, STU je 
oprávnená uzatvoriť s týmto spolupôvodcom ZMLUVU O 
PREVODE PRÁV a uhradiť vzájomne dohodnutú odmenu.



Nové ustanovenia smernice

10. 10. 2018

• prorektor pre spoluprácu s praxou je oprávnený v 

mene STU podpisovať všetky písomnosti, ktoré sa 

týkajú zverenej oblasti priemyselného vlastníctva STU 



Popis jednotlivých ustanovení platnej smernice

10. 10. 2018

• všeobecné povinnosti zamestnanca STU - Každý 

zamestnanec STU je povinný chrániť priemyselné 

vlastníctvo STU a zdržať sa akéhokoľvek konania, 

ktoré by mohlo byť v rozpore s oprávnenými záujmami 

STU.

• postup pri vytvorení predmetu priemyselného 

vlastníctva – vyplýva z platnej legislatívy

• vypracovanie Oznámenia pôvodcu o vytvorení 

predmetu priemyselného vlastníctva – vzor tvorí 

prílohu smernice



Popis jednotlivých ustanovení platnej smernice

10. 10. 2018

• uplatnenie práva k predmetu priemyselného vlastníctva 

STU – výška odmeny pre pôvodcov tvorí prílohu 

smernice

• spolupráca STU na výskume s inými osobami

• využívanie predmetu priemyselného vlastníctva a 

dodatočné vyrovnanie pôvodcov

• základné informácie o Kancelárii spolupráce s praxou

• ochrana obchodného tajomstva STU, dôverné 

informácie, osobitné ustanovenia o know-how



Ďakujem za pozornosť.

JUDr. Lucia Rybanská

lucia.rybanska@stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5

812 43 Bratislava
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