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PRVÁ ČASŤ 
PREDMET A ÚČEL SMERNICE 

 
1. Účelom vydania tejto smernice je úprava postupov zamestnancov a študentov Žilinskej 

univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) pri nakladaní s duševným vlastníctvom (ďalej aj ako 
DV) UNIZA. Pod nakladaním s DV UNIZA sa rozumie proces vytvorenia, nahlasovania, 
ochrany a komercializácie DV, jeho využívanie v ďalšom procese výskumu a vývoja, vo 
vzdelávaní a  publikovanie o predmetoch DV. Smernica upravuje práva a povinnosti 
zamestnanca, študenta a zamestnávateľa v tomto procese. 

2. Smernica sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a študentov UNIZA. 
3. Na dodržiavanie povinností podľa tejto smernice dohliada pracovník Centra pre transfer 

technológií UNIZA (ďalej len CTT) s odbornou spôsobilosťou v oblasti manažmentu DV 
poverený štatutárom. 

 
Inštitucionálne zabezpečenie 

 
1. CTT je špecializovaným pracoviskom UNIZA zriadeným v rámci Univerzitného 

vedeckého parku, ktoré slúži na zabezpečenie prenosu výsledkov univerzitného bádania 
do hospodárskej a spoločenskej praxe.   

2. Hlavnou úlohou CTT je: 
a) komplexná podpora riadenia práv DV v prostredí UNIZA, 
b) transfer výsledkov vzdelávania, výskumu a vývoja do praxe. 

3. CTT v súlade s ustanoveniami tejto smernice zabezpečuje najmä: 
a) manažment DV na pôde UNIZA od fázy vzniku predmetu DV cez jeho 

komercializáciu až po jeho zánik, 
b) podporu pri uzatváraní zmlúv z oblasti nakladania s DV, 
c) projektovú podporu,  
d) poradenstvo v oblasti manažmentu DV a transferu technológií pre malé a stredné 

podniky, 
e) spoluprácu s Úradom priemyselného vlastníctva SR, Centrum vedecko- 

technických informácií SR (CVTI SR), Centrami pre transfer technológií ostatných 
univerzít a vysokých škôl a pod., 

f) podporu pri tvorbe start-up, spin-off spoločností alebo inkubátora v podmienkach  
UNIZA. 

 
DRUHÁ ČASŤ 

DEFINÍCIE POJMOV 
 

Právo duševného vlastníctva sa delí na dve základné podskupiny, a to Právo 
priemyselného vlastníctva a  Autorské právo (AP) a práva súvisiace s AP a právo 
príbuzné s AP.  

 
Autor(Author) – fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila svojou vlastnou duševnou činnosťou, v 
prípade súborného diela tiež fyzická osoba, ktorá vybrala alebo usporiadala jeho obsah. 

 
Autorský zákon (Copyright Act) – zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
Duševné vlastníctvo1 (Intellectual Property) – tvoria všetky nehmotné statky, ktoré sú 
spôsobilé byť predmetom súkromnoprávnych dispozícií ich majiteľov a majú určitú, aspoň 
potenciálnu, majetkovú hodnotu.  
 

                                                           
1 VOJČÍK, P., MIŠČÍKOVÁ, R. Základy práva duševného vlastníctva, s. 30. 
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Hodnotiaca komisia – stála komisia pôsobiaca na UNIZA vymenovaná rektorom, ktorej 
predsedom je prorektor pre vedu a výskum a stálymi členmi komisie sú:  pracovník 
Oddelenia pre vedu a výskum UNIZA, pracovník CTT zodpovedný za oblasť ochrany práv 
duševného vlastníctva, zástupca právneho oddelenia UNIZA. Členmi Hodnotiacej komisie s 
účasťou „ad hoc“ sú: odborný poradca – osoba zaoberajúca sa technickou oblasťou 
predmetu duševného vlastníctva, zástupca pracoviska, príp. manažér projektu, ktorého 
výsledkom je hodnotený predmet duševného vlastníctva. Všetci členovia Hodnotiacej 
komisie sú povinní podpísať Dohodu o zachovaní  mlčanlivosti o riešených predmetoch DV. 
Spôsob rokovania Hodnotiacej komisie upravuje príloha č. 8 tejto smernice. 
 
Pôvodca (Inventor) – je osoba, ktorá vytvorila predmet priemyselného vlastníctva vlastnou 
tvorivou činnosťou. 
 

Priemyselné vlastníctvo (Industrial Property) – priemyselné vlastníctvo je podskupinou 

duševného vlastníctva, ktorá zahŕňa tie typy duševného vlastníctva, ktoré majú priemyselné 
využitie. Priemyselné právo je právom na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva, 
ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou, ako sú napr. vynálezy, technické riešenia 

alebo vonkajšie úpravy výrobkov – dizajny. Medzi priemyselné práva patrí aj skupina 

priemyselných práv na označenie, ako sú označenia tovarov a služieb, ktoré slúžia na 
zlepšenie marketingovej kvality produktov a služieb.2 
 
Predmet priemyselného vlastníctva (Industrial Property Subject Matter) – vynález, 
technické riešenie, dizajn, topografia polovodičových výrobkov alebo označenie, ktoré sú 
potenciálne spôsobilé na zápis do príslušného registra podľa príslušných zákonov ako 
patent, úžitkový vzor, dizajn, topografia polovodičových výrobkov alebo ochranná známka.  

 

Podrobne sú definície pojmov, s ktorými táto smernica a jej prílohy nakladajú, 
spracované v prílohe č. 6 tejto smernice. 
 

 
TRETIA ČASŤ 

OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V PODMIENKACH UNIZA 
 

Článok 1 
Nahlásenie vzniku predmetu duševného vlastníctva 

 
1. Zamestnanci a študenti UNIZA sú povinní bezodkladne (najneskôr však do 7 dní) 

písomne oznámiť CTT vytvorenie alebo zhotovenie predmetu DV, ktorý je výsledkom 
plnenia si ich úloh v rámci pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu 
alebo členského vzťahu s UNIZA vyplnením dokumentu „Oznámenie o vzniku predmetu 
ochrany podľa autorského zákona“ alebo „Oznámenie o vzniku predmetu priemyselného 
vlastníctva“ v závislosti od charakteru nahlasovaného predmetu DV. Oba dokumenty sú 
dostupné na stiahnutie na webovej stránke univerzity alebo na Oddelení vedy 
a výskumu UNIZA a v CTT. Oznamovatelia sú zároveň povinní prostredníctvom CTT 
odovzdať UNIZA všetky relevantné podklady spolu s bližším popisom vytvoreného 
predmetu DV pre potreby jeho posúdenia z pohľadu možnosti právnej ochrany 
a komerčného potenciálu.  

2. Ak  zamestnanec alebo študent UNIZA v oznámení o vzniku predmetu DV uvedie, že sa 
na jeho vytvorení tvorivo podieľali viaceré osoby, je povinný CTT bezodkladne, 
najneskôr však do 7 dní, predložiť riadne vyplnené a podpísané vyhlásenie 
spoluautorov/spolupôvodcov, v ktorom každý z nich uvedie v % svoj podiel, v akom sa 
podieľal na vytvorení predmetu DV, pričom súčet všetkých takto uvedených podielov 

                                                           
2 http://www.sbagency.sk/priemyselne-vlastnictvo-a-prava  

http://www.sbagency.sk/priemyselne-vlastnictvo-a-prava
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musí byť 100%; vzory sú súčasťou príloh tejto smernice. Podpísaním vyhlásenia 
spoluautori/spolupôvodcovia vyjadrujú súhlas so svojim podielom, ako aj s podielom 
ostatných spoluautorov/spolupôvodcov. Takto určené podiely sú záväzné v ďalšom 
procese realizácie ochrany predmetu DV, ako aj jeho komercializácie a odmeňovania 
spoluautorov/spolupôvodcov. V prípade, že spoluautori/spolupôvodcovia sa vzájomne 
nedohodnú na podieloch, platí, že podiely všetkých spoluautorov/spolupôvodcov sú 
rovnaké, ak súd nerozhodne inak.  

3. Na splnenie povinnosti oznámiť vznik predmetu DV podľa ods. 1 postačuje, ak 
ktorýkoľvek zo spoluautorov/spolupôvodcov vyplní Oznámenie, pričom v ňom uvedie aj 
ostatných spoluautorov/spolupôvodcov a ich podiely.  Spoluautori/spolupôvodcovia sú 
oprávnení na základe podielov na vytvorení predmetu DV a ďalších relevantných 
ukazovateľov vybrať spomedzi seba jedného, ktorý ich bude zastupovať navonok pri 
rokovaniach ohľadne ochrany a komercializácie daného predmetu DV.  

4. Odo dňa doručenia Oznámenia (sleduje sa dátum podľa registratúry) začína plynúť 
UNIZA trojmesačná lehota (pri zlepšovacích návrhoch  dvojmesačná), počas ktorej musí 
UNIZA písomne vyrozumieť Oznamovateľa/oznamovateľov podľa ods. 1 (ďalej len 
Oznamovateľ) o uplatnení si práva na predmet DV, ak sa účastníci tohto vzťahu 
nedohodli inak.  

5. V prípade, ak UNIZA neuplatní v lehote podľa ods. 4 právo na predmet DV 
Oznamovateľa, prechádza toto právo späť na Oznamovateľa, pričom mu odovzdá aj 
všetky podklady, ktoré boli prílohou Oznámenia, vrátane Popisu vytvoreného DV. Počas 
tejto lehoty sú Oznamovateľ i zamestnávateľ (t.j. UNIZA) povinní dodržiavať mlčanlivosť 
voči tretím osobám o danom predmete DV. Aj po uplynutí tejto lehoty je potrebné k takto 
získaným informáciám pristupovať ako ku dôverným informáciám. 
 

Článok 2  
Zamestnanecký režim 

 
2.1  Predmet ochrany podľa autorského zákona: 

1. Nevyhnutným predpokladom nadobudnutia oprávnenia UNIZA vykonávať majetkové 
práva autora a výkonného umelca je skutočnosť, že dielo bolo vytvorené alebo 
umelecký výkon bol podaný zamestnancom UNIZA na splnenie svojich povinností 
vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu s  UNIZA (režim zamestnaneckého 
diela, zamestnaneckého umeleckého výkonu) alebo aj na základe zmluvy o dielo 
uzatvorenej v súlade s Obchodným zákonníkom3. 

2. Majetkové práva podľa autorského zákona môže UNIZA začať vykonávať od okamihu 
nahlásenia vytvorenia alebo zhotovenia predmetu ochrany alebo výnimočne aj skôr, ak 
zamestnanec preukázateľne porušil informačnú povinnosť podľa tejto smernice. 

3.   V prípade zamestnaneckého diela majetkové práva vykonáva UNIZA, pričom platí, že 
autor udelil súhlas na zverejnenie diela; UNIZA bude uvádzať dielo na verejnosti pod 
menom zamestnanca. V takomto prípade sa bude pri uvádzaní diela na verejnosti na 
každej rozmnoženine diela, s výhradou diel v periodickej tlači, uvádzať autorskoprávna 
výhrada vo formáte © meno autora (autor), rok prvého vydania, © Žilinská univerzita 
v Žiline (nositeľ práv), rok prvého vydania. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj 
na zamestnanecký umelecký výkon. 

4. Na zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam, vysielanie a databázu vytvorené 
zamestnancom na splnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho 
vzťahu sa vzťahuje právny režim zamestnaneckého diela. V takom prípade sa 
ustanovenia o zamestnaneckom režime vzťahujú primerane. 

5. V prípade, ak UNIZA nevykonáva majetkové práva k zamestnaneckému predmetu 
ochrany, môže ho použiť len na základe licenčnej zmluvy uzavretej so zamestnancom 
alebo s iným, odvodeným nositeľom práv. To neplatí, ak práva k takémuto predmetu 
ochrany už uplynuli, ak tieto práva nikto nevykonáva, ak sa predmet ochrany šíri pod 

                                                           
3 Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník 
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otvorenou licenciou (napríklad Creative Commons, GNU GPL a i.) alebo ak sa na 
použitie vzťahuje zákonná licencia, na základe ktorej je možné predmet ochrany použiť 
bez súhlasu nositeľa práv. 

6. Nakladanie s autorským dielom technickej povahy vytvoreným v zamestnaneckom 
režime podlieha rozhodovaniu Hodnotiacej komisie.  

 
2.2  Predmet priemyselného vlastníctva: 

1. Práva na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva  vznikajú vytvorením predmetu 
priemyselného vlastníctva (vynález, technické riešenie, dizajn, topografia 
polovodičových výrobkov) a patria UNIZA vždy, keď bol tento predmet priemyselného 
vlastníctva vytvorený 
i. zamestnancom UNIZA v rámci plnenia úloh z pracovného pomeru, 
ii. zamestnancom alebo študentom UNIZA v rámci plnenia úloh z obdobného 

pracovného vzťahu vrátane dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru, 

iii. externým spolupracovníkom v rámci plnenia úloh z iného zmluvného vzťahu pre 
UNIZA (napr. zmluva o dielo), ak sa v zmluve výslovne nedohodne inak.  

2. Práva na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva môže UNIZA začať uplatňovať 
od okamihu oznámenia o vzniku predmetu DV alebo výnimočne aj skôr, ak 
zamestnanec alebo študent preukázateľne porušil oznamovaciu povinnosť podľa tejto 
smernice. 

3. Práva na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva sú prevoditeľné. Právo byť 
uvedený ako pôvodca alebo ako spolupôvodca v prihláške príslušného predmetu 
priemyselného vlastníctva a následne v patentovej listine alebo v osvedčení o zápise 
(tzv. osobné právo na pôvodcovstvo) nie je prevoditeľné a patrí vždy iba pôvodcovi/ 
spolupôvodcovi.   

4. Nakladanie s predmetom priemyselného vlastníctva vytvoreným v zamestnaneckom 
režime podlieha rozhodovaniu Hodnotiacej komisie.  

 
Článok 3 

Školský režim 
 

1. Na autorské dielo vytvorené študentom na splnenie jeho študijných povinností 
vyplývajúcich mu z jeho právneho vzťahu k  UNIZA sa vzťahuje právny režim školského 
diela. 

2. Na predmety práv, súvisiacich s autorským právom, vytvorené alebo zhotovené 
študentom na splnenie jeho študijných povinností vyplývajúcich mu z jeho právneho 
vzťahu k UNIZA, sa vzťahuje právny režim školského umeleckého výkonu, školského 
zvukového záznamu, školského zvukovo-obrazového záznamu alebo školského 
vysielania. 

3. V prípade školského diela môže UNIZA uzatvoriť so študentom licenčnú zmluvu 
o použití školského diela za zvyčajných podmienok (licencia). Ak študent bez závažného 
dôvodu odmieta licenčnú zmluvu uzatvoriť, môže sa UNIZA domáhať, aby obsah tejto 
zmluvy určil súd. Študent môže svoje školské dielo použiť sám alebo poskytnúť licenciu 
inému subjektu, iba ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami UNIZA; v opačnom 
prípade môže byť voči študentovi začaté disciplinárne konanie, ktoré môže mať za 
následok aj vylúčenie zo štúdia. UNIZA môže požadovať, aby jej študent zo získanej 
odmeny súvisiacej s použitím diela alebo poskytnutím licencie primerane prispel na 
úhradu nákladov vynaložených na vytvorenie diela, a to až do ich skutočnej výšky. Toto 
ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na školský umelecký výkon, školský zvukový 
záznam, školský zvukovo-obrazový záznam a školské vysielanie.  

4. V prípade, ak UNIZA neuzavrela so študentom licenčnú zmluvu, môže školské dielo 
alebo iný predmet ochrany použiť, len ak práva k takémuto predmetu ochrany už 
uplynuli, ak tieto práva nikto nevykonáva, ak sa predmet ochrany šíri pod otvorenou 
licenciou (napríklad Creative Commons, GNU GPL a i.) alebo ak sa na použitie vzťahuje 
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zákonná licencia, na základe ktorej je možné predmet ochrany použiť bez súhlasu 
nositeľa práv. UNIZA môže používať školské dielo bez súhlasu študenta najmä pri 
bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti UNIZA. 

5. V prípade diel vytvorených zamestnancom a študentom na objednávku UNIZA nad 
rámec  povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov alebo študijných 
povinností, sa ustanovenia o zamestnaneckom režime a školskom režime nepoužijú, 
s výnimkou podľa ods. 4 tohto článku. 

 
Článok 4  

Ochrana predmetu priemyselného vlastníctva, ktorý bol vytvorený 
v zamestnaneckom režime 

 
4.1 Posúdenie využiteľnosti predmetu PV 
1. Po prijatí Oznámenia poverený pracovník CTT posúdi predmet PV z hľadiska jeho 

potenciálu registrácie na príslušnom úrade a v prípade potreby požiada externú 
špecializovanú organizáciu o vypracovanie rešerše na stav techniky. Ak posudzovaný 
predmet PV zjavne nespĺňa niektorú z podmienok jeho zápisu stanovenú príslušným 
zákonom, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Oznamovateľovi, pričom mu zároveň 
odovzdá kompletnú dokumentáciu k predmetu PV –   v rozsahu Oznámenia a jeho príloh. 
O danom úkone sa vykoná zápis v Evidencii duševného vlastníctva a poverený pracovník 
CTT písomne upovedomí štatutára UNIZA o výsledku rešerše a ukončení daného 
prípadu odovzdaním podkladov a dokumentácie späť Oznamovateľovi. Majetkové práva 
k takémuto predmetu PV týmto prechádzajú späť na pôvodcu/spolupôvodcov.  

2. Ak predmet PV, na základe posúdenia povereným pracovníkom CTT, predbežne spĺňa 
podmienky na zápis stanovené príslušnými zákonmi, UNIZA rozhodne o ne/uplatnení si 
práva na tento predmet PV až na základe správy vypracovanej Hodnotiacou komisiou, 
ktorá zhodnotí aj potenciál komercializácie daného predmetu PV. 

3. Rozhodnutím UNIZA o neuplatnení si práva na posudzovaný predmet PV, prechádza 
majetkové právo späť na pôvodcu/spolupôvodcov, ktorí s ním následne môžu nakladať 
podľa vlastného uváženia (predovšetkým sú oprávnení vo vlastnom mene a na vlastné 
náklady prihlásiť si tento predmet PV na ochranu). 

4. Právo na predmet PV prechádza na pôvodcu/spolupôvodcov aj vtedy, ak UNIZA v lehote, 
v ktorej mala rozhodnúť o uplatnení si alebo neuplatnení si práva na predmet PV, 
Oznamovateľovi písomne neoznámi takéto rozhodnutie.  

5. Zmeškanie lehoty je možné napraviť uzatvorením zmluvy medzi UNIZA a pôvodcom/ 
spolupôvodcami, ak s tým budú pôvodca/spolupôvodcovia súhlasiť, a ak je jej návrh na 
podpis doručený pôvodcovi/spolupôvodcom najneskôr jeden pracovný deň pred podaním 
prihlášky na zápis predmetu PV. 

 
4.2 Podanie prihlášky predmetu PV a konanie pred príslušným registračným úradom 
1. Na základe Správy Hodnotiacej komisie a po doručení Vyrozumenia vypracuje poverený 

pracovník CTT v spolupráci s pôvodcom/spolupôvodcami v lehote do 3 týždňov prihlášku 
predmetu PV (ďalej len „Prihláška“), ku ktorej priloží všetky príslušným zákonom 
vyžadované dokumenty a podklady a zabezpečí jej podpísanie štatutárnym orgánom 
inštitúcie. 

2. Pôvodca/spolupôvodcovia sú v tomto prípade viazaní súčinnosťou v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice. 

3. Následne poverený pracovník CTT zabezpečí všetky úkony spojené s podaním Prihlášky 
a so zápisom predmetu PV do príslušného registra.  

4. Všetky náklady súvisiace s ochranou predmetu PV, ktorého prihlasovateľom je UNIZA, 
sú vedené k pridelenému registračnému číslu.  

5. Všetky originály Osvedčení o zápise úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, 
topografií polovodičových výrobkov ako aj všetky originály Patentových listín vydané 
príslušnými registračnými úradmi sa ukladajú v CTT. Pracoviská a pôvodcovia, ktorých 
sa vydané listiny týkajú, obdržia fotokópie týchto listín. 
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Článok 5 
Ochrana neregistrovaných predmetov duševného vlastníctva nepodliehajúcich 

autorskému zákonu 
 

1. Na pôde UNIZA dochádza k tvorbe predmetov DV, ktoré svojím charakterom 
nepodliehajú ochrane podľa práv priemyselného vlastníctva ani podľa autorského 
zákona. 

2. Autormi/pôvodcami týchto neregistrovaných predmetov DV nepodliehajúcich autorskému 
zákonu sú zamestnanci a študenti UNIZA. 

3. V súlade s platnou legislatívou v SR a praxou na UNIZA, pod neregistrovanými 
predmetmi DV nechránenými podľa autorského zákona rozumieme najmä: 

a) know-how, 
b) logo, 
c) overenú technológiu, 
d) zlepšovací návrh, 
e) obchodné tajomstvo. 

4. Bližšie sa definovaniu a tiež nakladaniu s neregistrovanými predmetmi DV nechránenými 
podľa autorského zákona v podmienkach UNIZA venuje príloha č. 7 tejto smernice.  
 

Článok 6 
Ochrana dôverných informácií a zachovanie mlčanlivosti 

 
6.1 Informačná povinnosť 
1. Zamestnanci UNIZA sú povinní bezodkladne, najneskôr do 7 dní, nahlásiť UNIZA 

informácie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti alebo ochrana dôverných 
informácií v zmysle tejto smernice. Oznámenie je potrebné podať písomne alebo 
elektronicky prostredníctvom CTT. 

2. Zamestnanci UNIZA sú povinní bezodkladne, najneskôr do 7 dní, informovať UNIZA, ak 
sa dozvedeli o ohrození alebo porušení povinnosti mlčanlivosti a/alebo o ohrození alebo 
porušení ochrany dôverných informácií. Oznámenie je potrebné podať písomne alebo 
elektronicky prostredníctvom CTT. 

3. UNIZA označí informácie, pri ktorých je povinnosť zachovávať mlčanlivosť najmä formou 
výhrady podľa tejto smernice.  

4. UNIZA označí informácie, ktoré sa považujú za dôverné, najmä výrazným označením     
DÔVERNÉ INFORMÁCIE.  

 
6.2 Zachovanie mlčanlivosti 
1. Povinnosť zachovania mlčanlivosti sa týka akýchkoľvek informácií, ktoré sú pre UNIZA 

významné v procese vzdelávania, základného výskumu a transferu poznania vrátane 
ochrany a komercializácie DV. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých zamestnancov 
UNIZA.  

2. UNIZA zaviaže druhú stranu mlčanlivosťou najmä formou dohody o zachovaní 
mlčanlivosti. Súčasťou dohody o zachovaní mlčanlivosti môže byť aj dohoda o ochrane 
dôverných informácií v zmysle tejto smernice. 

3. Pred uzavretím dohody o zachovaní mlčanlivosti alebo ak uzavretie takejto dohody nie je 
možné alebo k nej nedošlo z iných dôvodov, si UNIZA vyhradí povinnosť mlčanlivosti 
formou jednostranného vyhlásenia o tejto povinnosti (výhrada mlčanlivosti). Napríklad:  
„K informáciám a údajom uvedeným v tomto dokumente (alternatívne e-maile a pod.) sa 
viaže povinnosť zachovávania mlčanlivosti. Tieto informácie nie je možné ďalej šíriť, 
používať akýmkoľvek spôsobom, poskytovať tretej osobe ani využívať vo svoj prospech.“ 

4. UNIZA uvedie výhradu podľa tejto smernice najmä na dokumentoch, ktoré sa týkajú 
transferu technológií a predmetov DV, a to v rámci písomnej a/alebo elektronickej 
komunikácie (napríklad v texte e-mailu). Povinnosť uvádzať výhradu v zmysle tohto 
článku smernice sa vzťahuje na všetkých zamestnancov UNIZA. 
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5. Povinnosť zachovania mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie, pri ktorých sa ich 
zverejnenie vyžaduje v zmysle právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia súdu. 

6. Povinnosť zachovania mlčanlivosti trvá, kým sa tieto informácie nestanú všeobecne 
známe; v prípade pochybností sa predpokladá, že informácie nie sú všeobecne známe. 

7. Povinnosť zachovania mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie, ktoré druhá strana 
získala nezávisle na informáciách podľa tohto článku smernice a ktoré sú zhodné 
s predmetom podľa tohto článku smernice. 
 

6.3 Porušenie povinnosti 
1. UNIZA  má v prípade porušenia povinnosti zachovania mlčanlivosti a ochrany dôverných 

informácií právo na náhradu škody. 
2. UNIZA sa môže s druhou stranou v dohode o zachovaní mlčanlivosti alebo v dohode 

o ochrane dôverných informácií dohodnúť, že v prípade porušenia povinnosti zachovania 
mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií má UNIZA právo na zmluvnú pokutu a/alebo 
odstúpenie od zmluvy. 

3. Konanie vo veciach porušenia mlčanlivosti a/alebo porušenia povinnosti ochrany 
dôverných informácií vedie UNIZA bez návrhu alebo priamo na návrh CTT.  

4. V prípade zistenia porušenia povinnosti zachovania mlčanlivosti a ochrany dôverných 
informácií je zamestnanec alebo študent, ktorý sa o tomto porušení dozvie, povinný 
o tom bezodkladne informovať CTT. 

5. Porušenie povinnosti zachovania mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií môže byť 
v prípade zamestnanca UNIZA považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny4 a 
v prípade študentov za disciplinárny priestupok.5  
 

 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

FINANČNÉ ASPEKTY OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V PODMIENKACH 
UNIZA 

 
Článok 7 

Úhrada poplatkov spojených so zabezpečením ochrany DV 
 

1. Poplatky spojené s registráciou DV na príslušnom úrade v Slovenskej republike 
a v zahraničí sú uhrádzané v súlade s platnou legislatívou a ustanoveniami prílohy č. 7 
tejto smernice. 

2. Poplatky spojené s udržiavaním predmetu DV v platnosti sú uhrádzané v súlade 
s platnou legislatívou a ustanoveniami prílohy č. 7 tejto smernice. 

 
Článok 8 

Odmena pôvodcom/autorom 
 

1. Pôvodcovia/autori, voči ktorým sa uplatnilo zo strany UNIZA (zamestnávateľa) právo na 
riešenie, majú nárok na primeranú odmenu. Výška odmeny je stanovená v prílohe č. 5 
tejto smernice.  

2. Návrh na udelenie odmeny spolu s ďalšími relevantnými podkladmi predkladá štatutárovi 
UNIZA Hodnotiaca komisia. Výška odmeny je určená v súlade s ustanoveniami tejto 
smernice a rozhodnutím Hodnotiacej komisie o forme ochrany posudzovaného riešenia 
a jeho potenciálu pre komerčné uplatnenie. 

3. Rozhodnutím UNIZA o neuplatnení si práva na posudzovaný predmet DV, prechádza 
majetkové právo k nemu na pôvodcov/autorov, ktorí s ním následne môžu nakladať 

                                                           
4 § 68 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
5 § 72 zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon 
o vysokých školách“) 
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podľa vlastného uváženia. Odmena v zmysle prílohy č. 5 tejto smernice nebude 
pôvodcom/autorom v tomto prípade vyplatená. 
 

Článok 9  
Delenie výnosov z komercializácie DV UNIZA 

 
1. V prípade komerčného uplatnenia predmetu DV UNIZA vytvoreného v zamestnaneckom 

režime, majú pôvodcovia/autori nárok na vyplatenie podielu z dosiahnutých výnosov. 
2. Delenie výnosov z komercializácie môže nastať až po úhrade nákladov spojených 

s vytvorením predmetu DV. Náklady vyčíslia pôvodcovia/autori v spolupráci s CTT, 
pričom sa zohľadnia najmä materiálové a mzdové náklady, kde sa prihliada na rozsah a 
obsah pracovných úloh pôvodcov/autorov a náklady spojené so zabezpečením ochrany 
predmetu DV. Pri stanovení výšky nákladov sa zohľadňuje zdroj, z ktorého boli 
vynaložené. 

3. Rozdiel medzi  výnosmi a nákladmi (zisk) vyčíslenými podľa bodu 2, s akceptáciou 
platných daňových predpisov, sa rozdelí nasledovne: 

 

v Eur/rok Zisk do 10 000,- Zisk do 25 000,- vrátane Zisk nad 25 000,- 

Pôvodcovia/autori 70% 60% 50% 

UNIZA 10% 10% 10% 

Pracovisko 15% 20% 25% 

CTT 5% 10% 15% 

 
4. Pri rozdelení zisku sa prihliada aj na mieru zapojenia pôvodcov/autorov, ich pracoviska 

a CTT do procesu ochrany a  komercializácie predmetu DV. 
5. Komercializácii DV v podmienkach UNIZA sa bližšie venuje piata časť tejto smernice.  

 
 

 PIATA ČASŤ 
KOMERCIALIZÁCIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V PODMIENKACH UNIZA 

 
Článok 10 

Formy komercializácie DV v podmienkach UNIZA 
 

Pod formami komercializácie DV v podmienkach UNIZA rozumieme najmä: 
1. Udeľovanie licencií k predmetom DV v podmienkach UNIZA; 
2. Prevod práv k predmetom DV; 
3. Vytváranie špecializovaných pracovísk a podnikateľských subjektov zabezpečujúcich 

prenos výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do hospodárskej a 
spoločenskej praxe; 

4. Spoločný a zákazkový výskum. 
 

Článok 11 
Udeľovanie licencií k predmetom DV v podmienkach UNIZA 

 
1. Udelením licencie sa na účely tejto smernice rozumie poskytnutie súhlasu nositeľa práv 

používateľovi na používanie predmetu DV. 
2. Udelením licencie ostávajú nositeľovi práv všetky práva DV zachované, ale je povinný 

strpieť použitie predmetu DV inou osobou v rozsahu poskytnutého súhlasu. 
3. UNIZA bude informovať pôvodného nositeľa práv o výbere nadobúdateľa licencie a 

o iných relevantných skutočnostiach súvisiacich s udelením licencie na použitie 
predmetov DV.  

4. Licenciu je možné udeliť len vo forme zmluvy; licenciu nie je možné udeliť vo forme 
jednostranného vyhlásenia.  
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5. Zmluva musí byť uzatvorená v písomnej forme. 
6. Popis interného procesu spojeného s udelením licencie k predmetu DV, rovnako ako aj 

bližšie informácie o type uzatváraných licenčných zmlúv v zmysle planej legislatívy SR, 
sú dostupné v CTT.  
 

Článok 12 
Prevod práv k predmetom DV 

 
1. Prevodca je oprávnený práva k predmetom DV previesť, len ak sú prevoditeľné podľa 

tejto smernice a prevodca je ich nositeľom. 
2. Predpokladom prevodu práv je vysporiadanie práv medzi pôvodným a odvodeným 

nositeľom práv, najmä vo vzťahu k predmetom DV vytvoreným v rámci 
pracovnoprávneho vzťahu (tzv. zamestnanecký režim). 

3. Pôvodný nositeľ práv zodpovedá za to, že predmet DV, ktorý vytvoril alebo zhotovil a 
ktorý je predmetom prevodu, neporušuje práva tretích osôb, najmä práva DV, všeobecné 
osobnostné práva a že nezasahuje do práv na ochranu osobných údajov. Porušenie 
povinnosti podľa tohto článku smernice sa považuje za hrubé porušenie pracovnej 
disciplíny; právo prevodcu (UNIZA) na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

4. Popis interného procesu spojeného s prevodom práv k predmetu DV je dostupný v CTT.  
 

Článok 13 
Špecializované pracoviská a podnikateľské subjekty zabezpečujúce prenos výsledkov 

vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do hospodárskej a spoločenskej praxe 
 

1. UNIZA na základe výsledkov jej výskumu v súlade s jej dlhodobým zámerom, ako aj 
touto smernicou a § 39a Zákona o vysokých školách, môže zabezpečiť priamy prenos 
výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do hospodárskej a spoločenskej 
praxe formou zakladania špecializovaných výskumných, vývojových alebo umeleckých 
pracovísk.  

2. Za takéto pracoviská sú považované tie, ktoré sú súčasťou UNIZA alebo sú 
samostatnými právnickými osobami založenými UNIZA výlučne alebo spoločne s inými 
právnickými  a fyzickými osobami. 

3. V podmienkach UNIZA je možné založiť najmä pracoviská typu: 
a) výskumné centrum alebo univerzitný vedecký park, ktoré vykonávajú 

koncentrovaný inovatívny výskum vo vybranej vednej oblasti alebo prierezovo vo 
viacerých vedných oblastiach smerujúcich k novým metódam a postupom vo 
výskume vo väzbe na doktorandské študijné programy, 

b) umelecké centrum, ktorého umelecká činnosť je zameraná najmä na vytvorenie 
kvalifikovaných informačných zdrojov pre rozhodovaciu sféru, ktoré umožnia 
racionálne variantné rozhodovanie pri vytváraní národných politík, tvorbe a 
aktualizácii dlhodobých spoločenských, kultúrnych a umeleckých priorít a 
vytváraní podmienok na racionálne využitie výsledkov umenia podporovaného z 
verejných zdrojov, a tiež pri rozvoji metodiky prognostických štúdií pre oblasť 
umenia, 

c) inkubátor zameraný na podporu vzniku a rozvoja začínajúcich malých podnikov 
(obchodných spoločností, resp. iných foriem pre tento typ podnikania 
charakteristických - podnikateľské subjekty) spravidla maximálne do troch rokov 
od získania ich oprávnenia podnikať, kedy podpora je hlavne v poskytovaní 
vhodných počiatočných podmienok na fungovanie podniku, najmä formou 
odborného poradenstva, poskytovania administratívnych a ďalších služieb, 
kancelárskej a inej infraštruktúry a podnikateľských priestorov, kedy práve pri 
inkubátore je UNIZA zameraná na možnosti využitia potenciálu absolventov 
druhého a tretieho stupňa vzdelávania UNIZA (študentov), ako aj mladých 
vedeckých pracovníkov (zamestnancov), 
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d) start-up spoločnosť, ktorej zakladatelia využívajú výsledky výskumu a vývoja pre 
svoje inovatívne produkty, tovary a služby, alebo sami vykonávajú výskum a vývoj 
maximálne do troch rokov od získania ich oprávnenia podnikať, 

e) spin-off spoločnosť je spoločnosť zameraná na výskum a vývoj nových 
technológií, výrobkov a služieb, ako aj na využívanie výsledkov výskumu a vývoja 
UNIZA v úzkej spolupráci s podnikateľskou praxou. Tento typ spoločnosti je 
primárne zriaďovaný za účelom komercializácie DV UNIZA. 

4. Pracoviská a spoločnosti, resp. podnikateľské subjekty uvedené v tomto článku, ktoré 
nie sú priamou súčasťou UNIZA, je možné v podmienkach UNIZA  zakladať 
s majetkovou účasťou UNIZA, s výnimkou podľa bodu 5. Výška vkladu UNIZA v pomere 
ku základnému imaniu spoločnosti vyjadruje mieru účasti UNIZA na spoločnosti (podiel), 
ktorý sa vkladá: 

a) formou peňažného vkladu UNIZA do spoločnosti (poskytnutie finančných 
prostriedkov), 

b) formou nepeňažného vkladu do spoločnosti (vkladom DV do majetku spoločnosti 
alebo iného peniazmi oceniteľného majetku, ktorého hospodárska hodnota sa dá 
určiť). 

5. Účasť UNIZA na spin-off a start-up spoločnostiach  môže byť aj na základe: 
a) prevodu, čiastočného prevodu práv  k DV UNIZA, 
b) udelenia výhradnej alebo nevýhradnej licencie na predmet DV, ktorý sa stane 

súčasťou predmetu podnikania, 
ktorých podrobnejšia úprava môže byť predmetom ďalších záväzkových vzťahov medzi 
UNIZA a spoločnosťami. 

6. Všetky v tomto článku uvedené formy podnikateľských subjektov môžu vzniknúť na 
základe návrhu rektora UNIZA, v prípade potreby aj v súčinnosti so samosprávnymi 
orgánmi UNIZA v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákona č. 
176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnej inštitúcie v znení neskorších 
predpisov.  

7. Účasť UNIZA vo všetkých podnikateľských subjektoch založených v súlade s týmto 
článkom môže zaniknúť z nasledujúcich dôvodov alebo v súlade s legislatívou SR: 

a) naplní sa účel, pre ktorý bol podnikateľský subjekt založený, 
b) uplynie čas, na ktorý bol podnikateľský subjekt založený,   
c) zrušením podnikateľského subjektu s likvidáciou alebo bez likvidácie na základe 

rozhodnutia spoločníkov, 
d) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z 

dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu 
konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok 
majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením 
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,  

e) na základe rozhodnutia súdu o zrušení podnikateľského subjektu, 
f) zlúčením alebo splynutím, 

8. Zánik účasti UNIZA v podnikateľských subjektoch môže nastať aj  vystúpením UNIZA 
z podnikateľského subjektu na základe rozhodnutia rektora. Návrh na vystúpenie podáva 
rektorovi oddelenie CTT (ako kontrolný orgán v tejto oblasti) na základe hospodárskych 
výsledkov podnikateľského subjektu a na základe odhadu jeho ďalšieho potenciálu, príp. 
na základe zistených nedostatkov v rámci kontrolnej činnosti UNIZA voči 
podnikateľskému subjektu a pri porušovaní zmluvných aj mimozmluvných vzťahov medzi 
UNIZA a podnikateľským subjektom, ako aj medzi spoločníkmi navzájom, tj. prevodom 
obchodného podielu. 

 
Článok 14 

Spoločný a zákazkový výskum 
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1. Spoločným výskumom sa na účely tejto smernice rozumie druh zmluvného výskumu, 
v prípade ktorého: 

a) zmluvné strany spoja svoje personálne, finančné a materiálne zdroje s cieľom 
realizácie výskumnej úlohy, 

b) všetky zmluvné strany sa podieľajú na realizácii spoločného výskumu 
a k vytvoreným predmetom DV buď vykonávajú práva spoločne alebo si udeľujú 
bezodplatné licencie k využitiu vytvorených predmetov DV, 

c) právnym podkladom pre realizáciu spoločného výskumu je zmluva o spoločnom 
výskume. 

2. Zákazkovým výskumom sa na účely tejto smernice rozumie druh zmluvného výskumu, 
v prípade ktorého: 

a) si jedna zmluvná strana objedná vytvorenie výsledku výskumu alebo 
zrealizovanie výskumnej úlohy u druhej zmluvnej strany, 

b) zmluvnými stranami sú objednávateľ a zhotoviteľ, 
c) objednávateľ zväčša plne financuje zrealizovanie zákazkového výskumu a má 

záujem na tom, aby k jeho výsledkom získal väčšinu práv týkajúcich sa možnosti  
jeho využitia, 

d) právnym podkladom pre realizáciu zákazkového výskumu je zmluva o spolupráci 
pri výskumnej činnosti/zmluva o dielo. 

3. Vzory zmluvy o spolupráci pri spoločnom výskume a zmluvy o spolupráci pri výskumnej 
činnosti sú k dispozícii v CTT a na právnom oddelení. 

 
 

ŠIESTA ČASŤ 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 15 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zamestnanci a študenti UNIZA sú povinní chrániť DV patriace Žilinskej univerzite v Žiline. 
Zároveň sú povinní zachovať dôverné informácie všetkých zúčastnených strán a zdržať 
sa akýchkoľvek zásahov do týchto práv ako aj konania, ktoré by mohlo byť kvalifikované 
ako nekalá súťaž. Porušenie týchto povinností môže byť v prípade zamestnancov 
považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny6 a v prípade študentov za 
disciplinárny priestupok.7  

2. UNIZA sa zaväzuje poskytnúť zamestnancovi a študentovi v súvislosti s používaním 
predmetov DV súčinnosť a odborné poradenstvo, ktoré v jej mene zabezpečí CTT. 

3. Zamestnanci a študenti UNIZA sú povinní prostredníctvom CTT oznámiť UNIZA 
ohrozenie alebo porušenie práv DV, o ktorom sa dozvedeli, bezodkladne, najneskôr však 
do 7 dní od tohto zistenia. 

4. Nedeliteľnou súčasťou tejto Smernice sú prílohy doplňujúce túto Smernicu nevyhnutné 
pre zabezpečenie riadneho  nakladania s DV v podmienkach UNIZA: 

Príloha č. 1 Oznámenie o vzniku predmetu ochrany podľa autorského zákona 
+ Vyhlásenie spoluautorov 

Príloha č. 2   Oznámenie o vzniku predmetu priemyselného vlastníctva a Popis 
predmetu priemyselného vlastníctva + Vyhlásenie spolupôvodcov 

Príloha č. 3    Dohoda o mlčanlivosti o dôverných obchodných informáciách - vzor 
Príloha č. 4    Schéma procesu ochrany a komercializácie DV v podmienkach UNIZA 
Príloha č. 5   Stanovenie prvotnej odmeny pre pôvodcom/autorom 
Príloha č. 6   Definície pojmov  
Príloha č. 7   Doplňujúce ustanovenia o nakladaní s DV v podmienkach UNIZA 

                                                           
6 § 68 Zákonníka práce 
7 § 72 Zákona o vysokých školách        
 



13 

 

Príloha č. 8 Hodnotiaca komisia 
5. Za súčasť Smernice sa považujú aj vzory podaní, žiadostí a zmlúv, ktoré sú uložené na 

oddelení CTT ako aj právnom oddelení z dôvodu potreby jednotlivého prístupu 
k vyplňovaniu týchto dokumentov. Poverení odborne spôsobilí zamestnanci týchto 
oddelení pomôžu zamestnancom a študentom UNIZA, ktorí sú pôvodcovia alebo autori 
niektorého druhu duševného vlastníctva s ich vypĺňaním. 

6. Smernica nadobúda platnosť dňom 26.10.2015 a účinnosť dňom jej zverejnenia. 
 
 
 
 
V Žiline, dňa 26.10.2015 
 
 
 
 

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., v.r.  
rektorka 


