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Predpis č. 008/KKAS/2016  

Interný predpis 

Pravidlá pre budovanie samo financovateľnosti Patentového fondu (PF) 

združenia NCTT SR 

 

Čl. I - Úvod  

Patentový fond združenia NCTT SR (ďalej len „PF“) je tvorený v hlavnej miere 

finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu účelovo poskytnutými CVTI SR na podporu transferu 

technológií, ktoré do združenia vkladá CVTI SR. V menšej miere je PF tvorený 

vkladmi ostatných účastníkov združenia. Pre zabezpečenie aspoň istej miery 

schopnosti samo financovať svoje výdavky zavádzame tieto Pravidlá pre 

budovanie samo financovateľnosti PF NCTT SR.   

 

Tento interný predpis upravuje záväzky účastníkov združenia uvedené 

v nasledovných ustanoveniach Zmluvy o združení NCTT SR: 5.3.9, 5.4.9, 5.5.9, 

5.6.9, 5.7.9, 5.8.9, 5.9.9 a 5.10.9. 

 

Prostriedky PF, zabezpečené samo financovateľnosťou, môžu byť použité 

v súlade s pravidlami fungovania NCTT SR (napr. bod 7.4 Zmluvy o združení 

NCTT SR) najmä na hradenie poplatkov súvisiacich so zabezpečovaním 

priemyselno-právnej ochrany predmetov priemyselného vlastníctva 

pochádzajúcich z vedecko-výskumnej činnosti verejných VV inštitúcií SR, 

pričom tieto sú vo výlučnom alebo v podielovom vlastníctve VV inštitúcií. 

Prostriedky PF môžu byť tiež použité v súlade s pravidlami fungovania NCTT 

SR na zabezpečovanie realizácie transferu výstupov vedecko-výskumnej činnosti 

vedecko-výskumných inštitúcií SR do hospodárskej praxe (transferu 

technológií).  

Čl. II - Základné pojmy pre účely tohto predpisu 

- technológia – najmä taký výstup vedecko-výskumnej činnosti verejných 

vedecko-výskumných inštitúcií SR, ktorý je predmetom priemyselného 

vlastníctva ale tiež v širšom poňatí primerane výstup, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva (napr. softvér, databáza a pod.) pričom je využiteľný 

v hospodárskej praxi 

- komercializačný partner – podnikateľský subjekt zo súkromnej sféry disponujúci 

prostriedkami na uplatnenie technológie v hospodárskej praxi (vývoj finálneho 

produktu a jeho ponúknutie na trhu) s preukázateľným záujmom o technológiu 
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- transfer technológií – proces, zložený z viacerých fáz, ktorého účelom je 

zabezpečiť spravidla odplatné využitie technológií komercializačným partnerom 

v hospodárskej praxi 

- komercializácia (technológie) – fáza procesu transferu technológií, kedy na 

základe zmluvného záväzku s komercializačným partnerom VV inštitúcie 

dochádza k sprístupneniu technológie v majetku VV inštitúcie 

komercializačnému partnerovi za účelom jeho využitia v hospodárskej praxi 

s cieľom generovať zisk z uplatnenia technológie na trhu  

- podpora z Patentového fondu – podpora podľa bodu 7.4 Zmluvy o združení 

NCTT SR 

- spin-off  

o užšie vymedzenie (univerzitný spin-off) - novozaložená podnikateľská 

právnická osoba vzniknutá odčlenením od materskej inštitúcie (podnik 

a zároveň aj start-up) spravidla s majetkovým podielom pracovníkov 

akademickej inštitúcie (pôvodcov technológie) a s majetkovým podielom 

akademickej inštitúcie. Predpokladá sa sprístupnenie ďalších podielov 

manažmentu a investorovi do podniku. Podnik sa zakladá podľa 

schváleného podnikateľského zámeru (biznis plánu) za účelom vývoja 

technológie do produktu a umiestnenia tohto produktu na trhu. 

Akademická inštitúcia získava v takomto podniku podiel ako odplatu za 

poskytnutie zdrojov pre fungovanie podniku – spravidla know-how 

a vedecko-výskumných personálnych kapacít. 

o širšie vymedzenie – novozaložená podnikateľská právnická osoba 

vzniknutá odčlenením od materskej inštitúcie (podnik a zároveň aj start-

up) za účelom komercializácie technológie. 

Čl. III – Samo financovateľnosť a Poplatok 

a) Samo financovateľnosť je schopnosť získavať do Patentového fondu NCTT SR 

prostriedky z príjmov generovaných technológiami podporenými z PF. Samo 

financovateľnosť sa buduje formou odvádzania poplatku do Patentového fondu 

NCTT SR z príjmov účastníkov združenia NCTT SR pochádzajúcich z úspešne 

komercializovaných technológií, ktoré boli z Patentového fondu NCTT SR 

podporené (ďalej „Poplatok“). 

b) Poplatok je výnosom zo spoločnej činnosti združenia podľa bodu 6.1.1 Zmluvy 

o združení NCTT SR. Samo financovateľnosť vytvára majetok získavaný 

výnosmi zo spoločnej činnosti účastníkov združenia NCTT SR. Samo 

financovateľnosť nie je vytváraná majetkom poskytnutým jednotlivými 

účastníkmi združenia na účely združenia formou vkladu podľa bodov 5.2.2, 

5.2.3, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, 5.7.2, 5.8.2, 5.9.2, 5.10.2 Zmluvy o združení 

NCTT SR.  

c) Poplatok sa odvádza zo všetkých komercializačných zmlúv vzťahujúcich sa 

k podporeným technológiám a generujúcich príjem. Sú to najmä: 
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o príjmy plynúce vedecko-výskumnej inštitúcii na základe licenčnej zmluvy 

k využívaniu technológie podporenej  z PF, 

o príjmy plynúce vedecko-výskumnej inštitúcii na základe zmluvy o 

prevode akýchkoľvek majetkových práv k: 

i. technológii (k predmetu priemyselného vlastníctva) 

v ktoromkoľvek štádiu zabezpečovania jej ochrany (pred podaním 

prihlášky, po podaní prihlášky – v priebehu konania o prihláške, po 

udelení ochrany) podporenej z PF, 

ii. technológii podporenej z PF, pri ktorej sa neuplatňuje registračný 

princíp, 

o príjmy plynúce vedecko-výskumnej inštitúcii na základe spoločenskej 

alebo inej obdobnej zmluvy v prípade komercializácie technológie 

podporenej z PF formou podnikateľského subjektu - spin-off,  

i. v prípade príjmu definovaného v spoločenskej zmluve spoločnosti 

– podnikateľského subjektu komercializujúceho technológiu 

v súbehu s príjmom z licencie technológie pre tú istú spoločnosť sa 

Poplatok hradí zo súčtu príjmov, 

o príjmy plynúce z poskytovania odplatných služieb samotnou vedecko-

výskumnou inštitúciou s využitím technológie podporenej z PF (analýzy, 

merania a pod. vykonávané za odplatu ako službu s využitím technológie), 

o akékoľvek iné príjmy, ktoré inštitúcii vznikajú odplatným využitím 

technológie podporenej z PF. 

d) V prípade, že predmetom jednej zmluvne ošetrenej komercializácie je viac 

technológií, Poplatok sa odvádza z podielu, ktorý na celkovom príjme 

z komercializovaných technológií generuje podporená technológia (podiel sa 

spravidla určuje znaleckým posudkom). 

e) Povinnosť hradiť Poplatok vzniká v kalendárnom roku, v ktorom 

komercializovaná technológia generovala príjem. 

f) Účastník je povinný vykonať úhradu Poplatku na účet združenia do konca mája 

roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem z podporenej technológie 

pripísaný na účet Účastníka združenia. 

g) Správnosť výšky stanovenia Poplatku za daný rok sa preukazuje relevantným 

záznamom z účtovníctva účastníka združenia, ktorý poplatok uhrádza, za 

predmetné obdobie. 

h) Poplatok sa hradí na účet združenia a relevantný záznam z účtovníctva sa 

predkladá správcovi združenia, ktorý ho uvedie v správe o hospodárení 

združenia. Záznam z účtovníctva má preukázať, že príjem z podporenej 

technológie bol na účet účastníka združenia pripísaný v proklamovanej výške. 

i) Ak vznikne povinnosť uhradiť poplatok za viac technológií, je možné vykonať 

tak naraz v jednom prevode finančných prostriedkov. 

j) Príjem, z ktorého sa vypočítava poplatok, je príjem pripísaný na účet verejnej VV 

inštitúcie, po ponížení o všetky legislatívou požadované odvodovo-daňové 

povinnosti, ak ich uplatňovanie z povahy príjmu vyplýva. 
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k) Pre účely odvádzania Poplatku sa prihliada na teritoriálny charakter právnej 

ochrany predmetov priemyselného vlastníctva. Povinnosť uhradiť Poplatok v 

takomto prípade vzniká len vtedy, ak ku komercializácii predmetov 

priemyselných práv došlo na území, pre ktoré bola podpora z patentového fondu 

poskytnutá. Podpora poskytnutá pre zastrešujúce prihlášky (PCT, prihláška 

európskeho patentu a pod.) sa chápe súčasne ako podpora poskytnutá pre každé 

teritórium (designovaný štát), ktoré pod zastrešujúcu prihlášku môže spadať. 

 

Čl. IV - Povinnosti účastníkov združenia pri hradení Poplatku. 

CVTI SR/Správca 

a) Vedie evidenciu podporených technológií a technológií u ktorých došlo 

k úspešnej komercializácii. 

b) Zabezpečuje administráciu súvisiacu s hradením Poplatkov, najmä eviduje 

povinnosť uhrádzať poplatok a s tým súvisiace údaje, vyzýva k úhrade Poplatku, 

kontroluje správnu výšku uhradeného Poplatku na základe účastníkom 

poskytnutého výpisu z účtovníctva, eviduje históriu hradenia Poplatku ku každej 

technológii a pod. 

c) Spracováva podklady o hradení Poplatku do Výročnej správy o činnosti 

a hospodárení združenia. 

d) Na požiadanie poskytuje účastníkom podklady k odvedeným Poplatkom podľa 

písmena e) a f) tohto článku.  

Ostatní účastníci 

e) Sa zaväzujú bezodkladne poskytnúť CVTI SR ako správcovi združenia NCTT 

SR informáciu o tom, že došlo k úspešnej komercializácii technológie 

a nevyhnutné údaje o očakávanom príjme z komercializácie technológie. 

f) Sa zaväzujú poskytnúť CVTI SR ako správcovi združenia NCTT SR relevantný 

výpis z účtovníctva dokladujúci výšku príjmu účastníka v danom roku k danej 

komercializovanej technológii. 

g) Sa zaväzujú raz ročne odviesť Poplatok zo svojho príjmu z komercializácie 

technológie podporenej z prostriedkov PF NCTT na účet združenia. 

 

Čl. V – Záverečné ustanovenia 

a) Interný predpis nadobúda účinnosť dňa 24.2.2017 


