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Kancelária spolupráce s praxou (KSP) 
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2000 • Know-how centrum STU 

2010 • TRANSFERTECH 

2012 • Kancelária spolupráce s praxou 
 

KSP tvoria 2 pracoviská: 

1. Centrum pre transfer technológií UVP 

2. Centrum pre ochranu duševného vlastníctva UVP 



Kancelária spolupráce s praxou (KSP) – 

poskytované služby 
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• poradenstvo súvisiace s ochranou duševného 

vlastníctva 

• zabezpečenie rešerše, podanie prihlášky 

• propagácia výsledkov výskumu 

• sprostredkovanie kontaktov na partnerov z 

priemyselnej praxe 

• vytváranie databázy predmetov priemyselného 

vlastníctva 

• ďalšie služby www.ksp.stuba.sk 

 

 

 

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


Smernica 
Názov: Ochrana a správa práv priemyselného vlastníctva na STU 
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• platná od 17.09.2013, účinná od 01.10.2013 

• cieľ → stanoviť jednotné zásady pre ochranu a 

správu práv priemyselného vlastníctva na STU 

• zadefinovaný postup prihlasovania predmetov 

priemyselného vlastníctva na STU 

• určenie výšky primeranej odmeny pre 

pôvodcov a určenie podielu na zisku z 

využívania predmetu priemyselného 

vlastníctva 

 

 



Zmluva s CVTI SR  
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• Zmluva o poskytovaní expertných podporných 

služieb 

 

• platná od 23.05.2013, účinná od 26.06.2013 

 

• od účinnosti zmluvy s CVTI SR požiadala STU 

Centrum transferu technológii pri CVTI SR o 

vykonanie spolu 47 expertných podporných 

služieb 



Expertné podporné služby 
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13 

12 

10 

5 

5 

1 1 Asistencia pri výbere výsledkov vedecko-
výskumnej činnosti na priemyselno-právnu
ochranu a odhad ich komerčného potenciálu

Príprava a podanie prihlášky pre všetky
relevantné PPV v SR a v zahraničí,
zastupovanie pred patentovými úradmi

Voľba stratégie komercializácie duševného
vlastníctva

Marketingové prezentácie technológie

Vyhľadávanie partnerov pre komercializáciu
s využitím experta

Vedenie rokovaní, sprevádzanie pri
rokovaniach

Vypracovanie návrhov zmlúv a posúdenie
návrhov zmlúv



Expertné podporné služby 
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4 
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1 

Patentová prihláška

Prihláška úžitkového vzoru

Medzinárodná PCT prihláška

Prihláška dizajnu



Faktory ovplyvňujúce úspešný transfer 

technológií na STU 
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• rešerš 

• dodržanie postupu stanoveného smernicou 

• pôvodcovia (zamestnanec, študent, iná osoba) 

• financovanie vzniku PPV 

• prístup pôvodcu 

• financovanie jednotlivých služieb 

• prístup experta v procese transferu technológií 

 

 

 

 

 



Príklad transferu 
Prísada na zvýšenie cetánového čísla dieselových palív alebo 

biodieselových palív a jej použitie 
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31.05.2013  

podanie patentovej 
prihlášky na Úrad 

priemyselného 
vlastníctva 

17.01.2014 

požiadavka na službu: 

Rozšírený odhad 
komerčného potenciálu 

03.03.2014  

požiadavka na službu: 

Voľba stratégie 
komercializácie 

17.04.2014 

podaná medzinárodná 
PCT prihláška 

22.05.2014 

vypracovaná 
marketingová 

prezentácia technológie 

04.07.2014 

dodanie zoznamu 
kontaktovaných 

partnerov 

31.07.2014 

začatie rokovaní s 
firmami, ktoré prejavili 
záujem o technológiu 
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