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Predpis č. 003/KPFTT/2016 

Interný predpis 

Pravidlá o prideľovaní a čerpaní prostriedkov Patentového fondu 

 

 

 Úvodné ustanovenia 

 Národné centrum transferu technológií SR je združením, ktorého účelom je vytvorenie 

a dosiahnutie dlhodobej samo financovateľnosti a trvalej udržateľnosti systému podpory 

transferu technológii na Slovensku, a to predovšetkým prostredníctvom  vytvorenia a správy 

Patentového fondu. V zmysle Článku 7.6 Zmluvy o združení Národné centrum transferu 

technológií SR sú podmienky čerpania prostriedkov Patentového fondu podrobnejšie upravené 

týmto interným predpisom. 

 

1. Predmet, účel a určenie interného predpisu 

 Predmetom interného predpisu je úprava postupu prideľovania a čerpania peňažných 

prostriedkov Patentového fondu. Účelom interného predpisu je zavedenie povinností 

a stanovenie procesov pre orgány združenia NCTT SR súvisiacich s vymedzeným predmetom 

interného predpisu. 

 Interný predpis o prideľovaní a čerpaní prostriedkov Patentového fondu sa vzťahuje 

primárne na predsedníctvo združenia NCTT SR a Komisiu pre správu Patentového fondu 

a podporu v procese transferu technológií; určený je všetkým zamestnancom účastníkov 

združenia NCTT SR, ktorí sa podieľajú na  prevádzke združenia. 

 

2. Definícia a vysvetlenie pojmov na účely interného predpisu 

NCTT SR – Národné centrum transferu technológií SR 

KPFTT - Komisia pre správu Patentového fondu a podporu v procese transferu technológií 

PF – Patentový fond 

Združenie – združenie Národné centrum transferu technológií SR 

Zmluva – Zmluva o združení Národné centrum transferu technológií SR zo dňa 24.8.2015 
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Patentový fond – v zmysle Článku VII. Zmluvy tvoria peňažné prostriedky poskytnuté združeniu 

v súlade s bodmi Zmluvy uvedenými v článku VII. Zmluvy 

 

3. Postup prideľovania finančných prostriedkov 

a. KPFTT je povinná každoročne, najneskôr do 31. januára každého roku vypracovať 

a schváliť návrh na pridelenie prostriedkov PF účastníkom Združenia. 

b. KPFTT je povinná vypracovať návrh podľa bodu a tak, aby súčet prostriedkov PF 

pridelených účastníkom Združenia tvoril najviac 80 % všetkých prostriedkov PF, ktoré 

sú v PF evidované v deň, kedy je návrh predložený KPFTT na odsúhlasenie, alebo ktoré 

je CVTI SR schopné pre daný rok vložiť do PF. 

c. Návrh na pridelenie prostriedkov PF účastníkom Združenia je KPFTT povinná 

vypracovať nasledovne: 

 na základe počtu novozaevidovaných prípadov transferu technológií 

v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktoré boli podporené v rámci Národného 

systému podpory transferu technológií prostredníctvom poskytnutia expertných 

podporných služieb, sa účastníkom Združenia pridelí poradové číslo, pričom 

v prípade zhodného počtu novozaevidovaných prípadov budú mať daní účastníci 

Združenia rovnaké poradové číslo, 

 poradové čísla sú vždy celé čísla prideľované inkrementálne od čísla 1 bez 

prerušovania postupnosti číselného radu, 

 obdobne sú pridelené poradové čísla účastníkom Združenia aj za ďalšie 

dva predchádzajúce kalendárne roky, celkovo spolu za tri predchádzajúce 

kalendárne roky, 

 z troch pridelených poradových čísel každému účastníkovi Združenia je pre 

každého účastníka Združenia vyjadrený aritmetický priemer týchto čísel, pričom 

výsledok (X) sa vyjadrí s presnosťou na jedno desatinné miesto, 

 pre všetkých účastníkov Združenia je vyjadrená prevrátená hodnota výsledku X, 

teda 1/X = Y, a to s presnosťou na dve desatinné miesta, 

 tieto čísla (Y) sú ďalej normované na číslo 1, teda tak, aby bol ich súčet rovný 1, 

pričom tieto čísla (Z) predstavujú podiel prostriedkov PF, ktorý má byť danému 

účastníkovi pridelený; čísla Z sú zaokrúhľované na dve desatinné miesta,  

 výška prostriedkov PF, ktorá má byť pridelená jednotlivým účastníkom Združenia 

sa získa súčinom jednotlivých čísel Z (prislúchajúcim jednotlivým účastníkom 

Združenia) s celkovou výškou prostriedkov PF, ktoré majú byť pridelené všetkým 

účastníkom Združenia.   
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d. Zástupca CVTI SR nominovaný v KPFTT je zodpovedný za predloženie návrhu 

na pridelenie prostriedkov PF na hlasovanie KPFTT, pričom hlasovanie prebieha 

v súlade s článkom XII. Zmluvy a v súlade s platnými internými predpismi Združenia. 

e. Odsúhlasený návrh na pridelenie prostriedkov PF doručí zástupca CVTI SR nominovaný 

v KPFTT ako zástupca Správcu Združenia predsedníctvu Združenia na schválenie. 

f. Odsúhlasené pridelenie prostriedkov PF účastníkom Združenia je platné do schválenia  

nového návrhu na pridelenie prostriedkov PF predsedníctvom Združenia. 

 

4. Použitie a čerpanie prostriedkov PF 

a. Prostriedky Patentového fondu pridelené účastníkom Združenia podľa článku 3 tohto 

interného predpisu a nepridelené prostriedky PF je možné použiť výlučne na účely 

uvedené v Článku 7.4 Zmluvy. 

b. Čerpanie pridelených prostriedkov na konkrétne použitie je podmienené splnením 

podmienok uvedených v príslušných interných predpisoch Združenia, pričom splnenie 

týchto podmienok v konkrétnom prípade posudzuje KPFTT. 

c. KPFTT vypracuje návrh na čerpanie pridelených prostriedkov PF na základe písomnej 

požiadavky účastníka Združenia, ktorému boli tieto prostriedky pridelené, pričom 

požiadavka musí obsahovať podklady v súlade s internými predpismi Združenia 

(Podmienky na čerpanie finančných prostriedkov na podporu transferov technológií z 

Patentového fondu združenia NCTT SR), na základe ktorých je možné posúdiť splnenie 

podmienok na čerpanie pridelených prostriedkov PF. 

d. Písomnú požiadavku na čerpanie pridelených prostriedkov PF doručí účastník 

združenia zástupcovi CVTI SR nominovanému v KPFTT elektronickou poštou alebo 

iným preukázateľným písomným spôsobom (napr. využitím dostupného 

informačného systému určeného na zadávanie takýchto požiadaviek). 

e. V prípade, že je zástupcovi CVTI SR nominovanému v KPFTT doručená požiadavka na 

čerpanie prostriedkov PF, na základe ktorej sa požaduje uhradenie poplatkov a/alebo 

výkonov presahujúcich výšku zostatku pridelených prostriedkov PF danému 

účastníkovi Združenia a zároveň sú splnené podmienky na čerpanie prostriedkov PF 

vyplývajúce zo Zmluvy a z interných predpisov Združenia, KPFTT vypracuje návrh na 

čerpanie prostriedkov PF s tým, že časť požadovaných prostriedkov, ktorá presahuje 

aktuálny zostatok pridelených prostriedkov PF danému účastníkovi Združenia bude 

uhradená z nepridelených prostriedkov PF, pokiaľ to výška zostatku týchto 

prostriedkov umožňuje. 
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f. V prípade, že je zástupcovi CVTI SR nominovanému v KPFTT doručená požiadavka na 

čerpanie prostriedkov PF od neúčastníka Združenia a zároveň sú splnené podmienky 

na čerpanie prostriedkov PF vyplývajúce zo Zmluvy a z interných predpisov Združenia, 

KPFTT vypracuje návrh na čerpanie nepridelených prostriedkov PF, pokiaľ to výška 

zostatku týchto prostriedkov umožňuje. 

g. V prípade, že zástupcovi CVTI SR nominovanému v KPFTT bola doručená neúplná 

požiadavka, vyzve tento zadávateľa požiadavky na doplnenie. Neúplná požiadavka nie 

je ďalej spracovávaná a nebude predložená členom KPFTT na odsúhlasenie. 

h. Zástupca CVTI SR nominovaný v KPFTT je zodpovedný za predloženie návrhu na 

čerpanie pridelených prostriedkov PF na hlasovanie KPFTT, pričom hlasovanie 

prebieha v súlade s článkom XII. Zmluvy a v súlade s platnými internými predpismi 

Združenia. 

i. Ak je návrh na čerpanie pridelených prostriedkov PF odsúhlasený KPFTT, zástupca 

CVTI SR nominovaný v KPFTT ako zástupca Správcu Združenia zabezpečí uhradenie 

príslušných poplatkov a/alebo výkonov v rozsahu uvedenom v schválenom návrhu. 

j. O vykonaní úhrady Správca Združenia  informuje zadávateľa požiadavky na čerpanie 

pridelených prostriedkov PF a doručí mu kópiu dokladu o ich uhradení. 

 

5. Kontrola zostatku a nové hlasovanie o pridelení prostriedkov PF 

a. Zástupca CVTI SR nominovaný v komisii KPFTT je ako zástupca Správcu Združenia 

povinný evidovať aktuálnu výšku zostatkov pridelených prostriedkov PF účastníkov 

Združenia a výšku zostatku nepridelených prostriedkov PF. 

b. V prípade, že sa výška zostatku pridelených prostriedkov PF niektorého účastníka zníži 

ich čerpaním pod 10% výšky prostriedkov PF pridelených tomuto účastníkovi na 

základe posledného odsúhlaseného návrhu na pridelenie prostriedkov PF 

predsedníctvom Združenia, zástupca CVTI SR nominovaný v komisii KPFTT vypracuje 

a predloží KPFTT na schválenie nový návrh na pridelenie prostriedkov PF účastníkom 

Združenia s tým, že pritom zohľadní zrealizované čerpanie  prostriedkov PF účastníkmi 

Združenia od odsúhlasenia posledného návrhu na pridelenie prostriedkov PF a výšku 

aktuálneho zostatku nepridelených prostriedkov PF. 

c. Návrh na pridelenie prostriedkov PF účastníkom Združenia odsúhlasený KPFTT podľa 

predchádzajúceho bodu doručí zástupca CVTI SR nominovaný v KPFTT ako zástupca 

Správcu Združenia predsedníctvu Združenia na schválenie. 

d. Odsúhlasené pridelenie prostriedkov PF účastníkom Združenia je platné do schválenia  

nového návrhu na pridelenie prostriedkov PF predsedníctvom Združenia. 
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e. Čerpanie prostriedkov PF pridelených účastníkom Združenia na základe tohto článku 

interného predpisu sa realizuje podľa článku 4 tohto interného predpisu. 

 

6. Záverečné ustanovenia 

a. Interný predpis nadobúda účinnosť dňa 27. 6. 2016 


