
Centrum pre Transfer technológií

Centrum pre Transfer technológií Žilinskej univerzity v Žiline (CTT UNIZA) bolo vybudované v rámci projektu Univerzitného vedeckého 
parku Žilinskej univerzity v Žiline. Jeho hlavnou činnosťou je zabezpečenie riadenia práv duševného vlastníctva a transfer výsledkov 
výskumu a vývoja do praxe. Svoje služby zabezpečuje pre celú Žilinskú univerzitu so zámerom prepojiť výskumný potenciál UNIZA s 
potrebami komerčnej sféry.

V záujme podpory vzdelanosti malých a stredných podnikov 
a širokej  verejnosti  v  oblasti  patentových  informácií a 
priemyselného vlastníctva je v priestoroch UNIZA zriadené 
informačno-poradenské miesto Úradu priemyselného vlastníctva 
SR pre inovácie – Innoinfo. 

Obr. 1: Prezentácia CTT a laboratórií UVP partnerom z Moldavska,

Verejnosť má možnosť získať patentové informácie aj v Stredisku 
patentových informácií – PATLIB centre, ktoré bolo zriadené 
v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR na pôde 
UNIZA. 

Obr. 2: Prednáška na tému DV na podujatí RightsUp v Banke Žilina

Obr. 3 : Aktivity CTT UNIZA v oblasti ochrany DV UNIZA za roky 2015-2018

Okrem toho, že sa pracovníci CTT UNIZA často zúčastňujú 
na podujatiach, kde sú ich prednášky vyžiadané, sami takéto 
podujatia organizujú, kde sa zameriavajú v rámci svojej činnosti 
na konkrétne záujmové skupiny a oblasť ich pôsobenia. 

So záujemcami o individuálne konzultácie sa pri prvom stretnutí 
dohodnú  na  spôsobe  spolupráce  a identifikujú konkrétne 
činnosti, ktoré je potrebné realizovať spolu so želanými výstupmi 
žiadateľa o konzultáciu. 
Pri takomto stretnutí sa odhaduje približná doba realizácie 
jednotlivých činností a ich množstvo indikuje, koľko pracovníkov 
CTT  a  z  akých oblastí je potrebné zapojiť do ich realizácie. 
Niektoré prípady si vyžadujú konzultácie s ďalšími expertmi z 
prostredia UNIZA alebo iných pracovísk podľa potreby. Takýto 
spôsob práce si vyžaduje vysokú flexibilnosť a exaktné znalosti 
všetkých pracovníkov CTT UNIZA.  

Priebeh procesu transferu technológií na UNIZA je usmernený 
internou smernicou – Smernica č. 133/2015  o nakladaní s 
duševným vlastníctvom (DV) v prostredí UNIZA. 
Je sprievodným prvkom celého procesu vytvorenia, ochrany a 
komercializácie DV, využívania DV v ďalšom výskume a vývoji, vo 
vzdelávaní a upravuje aj podmienky publikovania o DV. Smernica 
upravuje práva a povinnosti zamestnancov, študentov a UNIZA v 
tomto procese. 
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Pracovníci CTT UNIZA vytvorili interné metodiky pre oblasť 
zakladania spin-off spoločností, pre podporu  a mentorovanie 
start-up spoločností so zameraním sa na potrebné analýzy, 
dokumenty a zmluvy. 

Sledovanie trendov v tejto oblasti, skúsenosti získané praktickou 
činnosťou  a  účasťou  na  medzinárodných  konferenciách  a  transfer   
znalostí  s rôznymi domácimi  a  zahraničnými   pracoviskami 
obdobného typu vedú  k poskytovaniu expertných konzultácií na 
vysokej úrovni v oblastiach, ktoré podporujú vývoj inovácií, ich 
ochranu a následnú komercializáciu. 


