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Centrum pre Transfer technológií Žilinskej univerzity v Žiline (CTT UNIZA) bolo vybudované v rámci projektu Univerzitného
vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline, poskytuje však svoje služby pre celú Žilinskú univerzitu. Zaoberá sa riadením práv
duševného vlastníctva a transferom výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Jeho cieľom je prepojenie výskumného potenciálu UNIZA
s potrebami komerčnej sféry.
V záujme podpory vzdelanosti malých a stredných
podnikateľských subjektov a ostatnej verejnosti v oblasti
patentových informácií a priemyselného vlastníctva uzavreli
UNIZA a Úrad priemyselného vlastníctva SR Dohodu o spolupráci,
ktorej výsledkom je zriadené informačno-poradenské miesto
Úradu priemyselného vlastníctva SR pre inovácie – Innoinfo v
priestoroch UNIZA. V priestoroch UNIZA je tiež na základe
spolupráce s ÚPV SR zriadené PATLIB centrum – Stredisko
patentových informácií, ktorého úlohou je poskytovať verejnosti
informačné služby v oblasti patentových informácií.

Obrázok: Prezentácia CTT a laboratórií UVP partnerom z Moldavska,
Ukrajiny a Bieloruska

Za účelom zefektívnenia procesu transferu technológií na
Žilinskej univerzite bola vypracovaná interná smernica –
Smernica č. 133/2015 o nakladaní s duševným vlastníctvom
v prostredí UNIZA, ktorá upravuje podmienky celého
procesu vytvorenia, ochrany a komercializácie duševného
vlastníctva (DV), jeho využívanie v ďalšom výskume a vývoji,
vo vzdelávaní a taktiež podmienky publikovania o DV.
Smernica upravuje práva a povinnosti zamestnancov,
študentov a zamestnávateľa v tomto procese. V
nadväznosti na uvedenú smernicu boli v CTT UNIZA
vytvorené interné metodiky pre oblasť zakladania spin-off
spoločností, pre podporu a mentorovanie start-up
spoločností so zameraním sa na potrebné analýzy,
dokumenty a zmluvy.

Obrázok: Diskusia so zástupcami čínskej delegácie v priestoroch
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Aktivity CTT UNIZA v oblasti ochrany
duševného vlastníctva UNIZA
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Obrázok: Optický vláknový slučkový interferometer
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Obrázok: Aktivity CTT UNIZA v oblasti ochrany DV UNIZA za roky 2015 - 2017

Tento článok vznikol s podporou projektu „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – II. fáza“ (ITMS:313011D13) v rámci
OP Výskum a inovácie, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

