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Úvodné ustanovenia

1.	 Technická	univerzita	vo	Zvolene	(ďalej	len	TUZVO)	je	vysokou	školou,	ktorá	
si	 zakladá	 na	 ochrane	 práv	 duševného	 vlastníctva	 a	 ktorá	 podporuje	 transfer	
výsledkov	duševnej	práce	vytvorených	v	jej	prostredí	do	praxe.	Táto	smernica	
nadväzuje	 a	 dopĺňa	 organizačnú	 smernicu	 č.	 1/2013	 o	 uplatňovaní,	 ochrane	
a	využívaní	práv	priemyselného	vlastníctva	na	Technickej	univerzite	vo	Zvolene.	

2.	 Referát	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	 TUZVO	 je	 pracoviskom,	 ktorého	
náplňou	 je	 najmä	 zbierať	 informácie	 o	 predmetoch	priemyselného	vlastníctva	
(ďalej	 len	 PPV)	 tu	 vytvorených,	 poskytovať	 poradenstvo	 o	 náležitej	 ochrane	
práv	 k	 PPV,	 realizovať	 vysporiadanie	 práv	 a	 komercializovať	 tieto	 predmety	
sprostredkovaním	 uzatvárania	 licenčných	 zmlúv,	 zmlúv	 o	 prevode	 a	 ďalších	
zmlúv,	dohôd	alebo	vyhlásení.

Článok 1
Predmet a účel smernice

1.	 Predmetom	 tejto	 smernice	 je	 v	prvej	 časti	 úprava	postupu	 smerujúceho	k	po-
skytnutiu	 súhlasu	 na	 použitie	 alebo	 používanie	 PPV	 (licencie)	 a	 odporúčaný	
postup	 pri	 uzatváraní	 zmluvy,	 ako	 aj	 úprava	 práv	 a	 povinností	 dotknutých	
subjektov1.

2.	 Predmetom	 smernice	 je	 v	 druhej	 a	 tretej	 časti	 popísať	 podmienky	 prevodu	
majetkových	práv	k	PPV.	Smernica	definuje,	ktoré	PPV	je	možné	previesť	a	akým	
spôsobom.	Vymenúva	tiež	neprevoditeľné	práva.	Upravuje	aj	prevod	tých	práv,	
ktoré	ešte	nie	sú	chránené	a	tiež	tých,	ktoré	patria	viacerým	subjektom.	V	súvislosti	
s	realizáciou	prevodu	smernica	stanovuje	záväzné	pravidlá	v	jednotlivých	fázach	
interného	postupu	od	predzmluvných	rokovaní,	cez	uzavretie	zmluvy	o	prevode	
až	po	kontrolu.	

3.	 Predmetom	 tejto	 smernice	 je	 v	 štvrtej	 časti	 úprava	 projektovej	 spolupráce,	
mlčanlivosti	 o	 obchodnom	 tajomstve,	 ohodnocovania	 PPV,	 distribúcia	 zisku	
z	PPV.	Zároveň	určuje	zodpovedné	osoby	a	ich	povinnosti	a	predovšetkým	na	
Referáte	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO.

4.	 Odkazy	na	príslušnú	legislatívu	a	ostatné	interné	smernice	TUZVO	sú	uvedené	
v	poznámkach	pod	čiarou.

5.	 Smernica	sa	vzťahuje	na	všetkých	zamestnancov	TUZVO.

1Postup	uvedený	v	tejto	smernici	vychádza	najmä	z	právnej	úpravy	zákona	č.	40/1964	Zb.	Ob-
	čiansky	zákonník	v	znení	neskorších	predpisov	a	zákona	č.	513/1993	Zb.	Obchodný	zákon-
	ník	v	znení	neskorších	predpisov.
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6.	 Na	dodržiavanie	povinností	podľa	tejto	smernice	dohliada	prorektor	pre	vedecko-
výskumnú	činnosť.

Článok 2
Definícia a vysvetlenie pojmov pre účely smernice

Dôverné informácie2	 (Confidential Information)	 –	 informácie,	 ktoré	 počas	 pred-
zmluvných	 rokovaní	 niektorá	 zmluvná	 strana	 označí	 výslovne	 ako	 dôverné,	
vyhradené,	tajné	a	pod.	Druhá	zmluvná	strana	je	potom	povinná	rešpektovať	dôverný	
charakter	poskytnutých	informácií	a	zabezpečiť	ich	účinnú	ochranu	a	utajenie	a	to	
bez	ohľadu	na	to,	či	nakoniec	došlo	k	uzavretiu	zmluvy	alebo	nie.

Druhá strana	 (Other Party) –	 akákoľvek	 osoba,	 ktorej	 vysoká	 škola	 poskytla,	
poskytuje	 alebo	 bude	 poskytovať	 v	 budúcnosti	 informácie,	 na	 ktoré	 sa	 vzťahuje	
povinnosť	 mlčanlivosti	 a/alebo	 dôverné	 informácie,	 bez	 ohľadu	 na	 ich	 formu.	
Druhou	stranou	je	aj	vysoká	škola,	pokiaľ	jej	boli	poskytnuté	informácie,	na	ktoré	
sa	vzťahuje	povinnosť	mlčanlivosti	a/alebo	dôverné	 informácie	a	vysoká	škola	 je	
povinná	ich	utajovať	a	chrániť	ich	dôverný	charakter.

Dôverné obchodné informácie3 (Confidential Commercial Information)	 –	 infor-
mácie	 označené	 ako	 dôverné,	 ktoré	 si	 strany	 navzájom	 poskytnú	 pri	 rokovaní	
o	uzavretí	zmluvy,	pričom	tieto	 informácie	nesmie	strana,	ktorej	 sa	poskytli,	pre-
zradiť	tretej	osobe	ani	ich	použiť	v	rozpore	s	ich	účelom	pre	svoje	potreby,	a	to	bez	
ohľadu	na	to,	či	nakoniec	dôjde	k	uzavretiu	zmluvy,	alebo	nie.

Licencia	(License)	–	súhlas	na	používanie	PPV.

Licenčná zmluva	(Licence Contract)	–	dvoj-	alebo	viacstranná	zmluva	uzatvorená	
medzi	 nositeľom	 práv	 ako	 poskytovateľom	 licencie	 a	 používateľom	 ako	 nado-
búdateľom	 licencie,	 predmetom	 ktorej	 je	 udelenie	 súhlasu	 na	 používanie	 PPV	
(licencia)	a	úprava	vzájomných	práv	a	povinností	zmluvných	strán.

Nadobúdateľ	(Transferee)	–	subjekt,	ktorý	na	základe	zmluvy	o	prevode	nadobúda	
určité	práva	k	predmetom	duševného	vlastníctva.

Nadobúdateľ licencie	 (Licensee)	 –	 fyzická	 alebo	 právnická	 osoba,	 ktorej	 bol	
udelený	súhlas	na	použitie	PPV.

Nosič obsahujúci dôverné informácie	 (Confidential Information Carrier)	 –	
akýkoľvek	technický	prostriedok	(médium)	na	zaznamenávanie,	uchovávanie	alebo	

2§	271	Obchodného	zákonníka.
3§	271	Obchodného	zákonníka.
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prenos	 informácií	bez	ohľadu	na	 formu	 ich	vyjadrenia,	najmä	 listina,	 spis,	pevný	
disk,	CD/DVD/Blu-ray	disk,	pamäťová	karta,	USB	kľúč,	ktorý	obsahuje	dôverné	
informácie.

Nositeľ práv	(Rightholder)	–	subjekt,	ktorý	vykonáva	práva	k	PPV;	nositeľ	práv	môže	
byť	pôvodný	(pôvodca	vynálezu	alebo	iná	osoba,	ktorá	vlastnou	tvorivou	duševnou	
činnosťou	 vytvorila	 PPV)	 alebo	 odvodený	 (tretia	 osoba,	 ktorá	 vykonáva	 práva	
k	PPV	na	základe	zákona	alebo	zmluvy,	napríklad	vysoká	škola	ako	zamestnávateľ).
Občiansky zákonník	 (Civil Code)	 –	 zákon	 č.	 40/1964	 Zb.	 Občiansky	 zákonník	
v	znení	neskorších	predpisov.

Obchodný zákonník	 (Commercial Code)	 –	 zákon	 č.	 513/1991	 Zb.	 Obchodný	
zákonník	v	znení	neskorších	predpisov.

Obchodné tajomstvo4	(Trade Secret, Business Secret)	–	za	obchodné	tajomstvo	sa	
považujú:
–	 neverejné	 a	 dosiaľ	 nezverejnené	 informácie	 o	 duševnom	 vlastníctve	 vysokej	

školy,	jej	partnerských	organizácií	alebo		objednávateľov	zákazkového	výskumu;
–	 podklady	a	dokumentácia	k	výskumnovývojovým	projektom	s	účasťou	vysokej	

školy,	najmä	analýzy,	posudky,	stanoviská,	výpočty,	čiastkové	výsledky,	preklady,	
technické	výkresy,	tabuľky,	grafy,	plány,	mapy,	náčrty,	fotografie,	modely,	vzory,	
návody;

–	 informácie	 o	 plánovaní,	 príprave,	 priebehu	 a	 výsledkoch	 projektov	 s	 účasťou	
vysokej	školy;

–	 know-how	patriace	vysokej	škole;
–	 obchodná	komunikácia	s	externými	spolupracovníkmi,	partnerskými	organizá-

ciami	alebo	objednávateľmi	zákazkového	výskumu;
–	 obchodné	stratégie	a	podnikateľské	zámery	vysokej	školy;
–	 iné	informácie	určené	rozhodnutím	rektora.

Osobnostné práva autora (Moral Rights)	–	zahrňuje	právo	rozhodnúť	o	zverejnení	
diela,	 či	 nedotknuteľnosť	 práva	 na	 nedotknuteľnosť	 diela.	 Do	 diela	 môže	 byť	
zasahované	 len	 zo	 súhlasom	 autora,	 dielo	 nesmie	 byť	 užívané	 spôsobom,	 ktorý	
znižuje	 jeho	 hodnotu	 a	 podobne.	 Osobnostné	 práva	 patria	 autorovi,	 autor	 sa	 ich	
nemôže	vzdať,	tieto	práva	sú	neprevoditeľné	a	trvajú	až	do	autorovej	smrti.	Aj	po	
smrti	 autora	 nikto	 nesmie	 používať	 dielo	 bez	 uvedenia	 mena	 autora,	 pretože	 sú	
naďalej	chránené	autorským	zákonom.	

Osobné práva pôvodcu	(Personal rights of inventor)	–	užšia	kategória	ako	osob-
nostné	 práva	 autora.	 Zahŕňa	 najmä	 právo	 byť	 uvedený	 ako	 pôvodca	 v	 prihláške	

4§	17	až	20	Obchodného	zákonníka.
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a	v	patentovej	listine,	resp.	v	osvedčení	o	zápise	v	prípade	úžitkového	vzoru	alebo	
dizajnu.
Patentový zákon	(Patent Act)	–	zákon	č.	435/2001	Z.	z.	o	patentoch,	dodatkových	
ochranných	 osvedčeniach	 a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 (patentový	
zákon)	v	znení	neskorších	predpisov.

Poskytovateľ licencie	 (Licensor)	–	subjekt,	ktorý	vykonáva	práva	k	PPV	(najmä	
majetkové	práva)	a	udeľuje	súhlas	na	použitie	predmetu	duševného	vlastníctva;	na	
účely	tejto	smernice	sa	poskytovateľom	licencie	rozumie	TUZVO.

Používateľ	(User)	–	osoba,	ktorá	používa	PPV;	môže	to	byť	napríklad	používateľ	na	
základe	zákona	alebo	zmluvy,	legálny	alebo	nelegálny	používateľ.

Prevodca	 (Transferor)	 –	 subjekt,	 ktorý	 je	 nositeľom	 práv	 a	 na	 základe	 zmluvy	
o	prevode	určité	práva	k	PPV	prevádza	na	iný	subjekt.

Predkupné právo	 (Pre-emption,	 First option)	 –	 právo	 prioritnej	 kúpy	 (tzv.	
opcia),	ktoré	majú	spoluvlastníci	k	 svojim	spoluvlastníckym	podielom	navzájom;	
realizuje	sa	tak,	že	pred	zamýšľaným	prevodom	spoluvlastníckeho	podielu	sa	tento	
ponúkne	(najlepšie	písomne)	ostatným	spoluvlastníkom,	ktorí	následne	majú	právo	
nadobudnúť	ho	za	cenu,	akú	ponúka	tretia	osoba	(tzn.	za	trhovú	cenu).	Porušením	
predkupného	 práva	 vzniká	 dotknutému	 spoluvlastníkovi	 možnosť	 dovolávať	 sa	
relatívnej	neplatnosti5	prevodu	spoluvlastníckeho	podielu.
Zmluva o prevode	(Transfer Agreement / Transfer Contract)	–	typicky	dvojstranná	
zmluva	medzi	nositeľom	práv	ako	prevodcom	a	iným	subjektom	ako	nadobúdateľom,	
predmetom	ktorej	je	prevod	práv	k	určitým	prevoditeľným	PPV.		

PRVÁ ČASŤ

CHARAKTERISTIKA UDEĽOVANIA LICENCENCIÍ K PPV

Článok 3
Udelenie licencie k PPV

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

2.	 Udelením	licencie	ostávajú	nositeľovi	práv	všetky	práva	k	PPV	zachované,	ale	je	
povinný	strpieť	použitie	PPV	inou	osobou	v	rozsahu	poskytnutého	súhlasu.

5§	40a	v	spojení	s	§	140	Občianskeho	zákonníka.
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3.	 Licenciu	je	možné	udeliť	na	použitie	všetkých	práv	k	PPV	s	výnimkou	kolektívnej	
ochrannej	známky,	označenia	pôvodu	výrobkov	a	zemepisného	označenia.

Článok 4
Právna úprava udelenia licencie na PPV

1.	 Licenciu	je	možné	udeliť	len	vo	forme	zmluvy6;	licenciu	nie	je	možné	udeliť	vo	
forme	jednostranného	vyhlásenia.

2.	 Licenciu	na	použitie	PPV,	konkrétne	vynálezu,	technického	riešenia	chráneného	
úžitkovým	 vzorom,	 dizajnu,	 topografie	 polovodičového	 výrobku,	 ochrannej	
známky	 a	 obchodného	 mena	 je	 možné	 udeliť	 licenčnou	 zmluvou7.	 Licencia	
podľa	tohto	článku	smernice	je	bližšie	upravená	v	čl.	8	tejto	smernice.

3.	 Licenčná	 zmluva	 podľa	 ods.	 2	 tohto	 článku	 smernice	 musí	 byť	 uzatvorená	
v	písomnej	forme.

4.	 Táto	smernica	neupravuje	iné	formy	licencií,	najmä	zákonné	licencie	a	nútené	
licencie,	ani	 iné	inštitúty,	pri	ktorých	dochádza	k	obmedzeniu	práv	duševného	
vlastníctva.

Článok 5
Predpoklady udelenia licencie na PPV

1.	 Poskytovateľ	 licencie	 je	 oprávnený	 udeľovať	 licenciu,	 len	 ak	 je	 nositeľom	
majetkových	práv	k	PPV,	najmä	práva	udeľovať	súhlas	na	použitie	PPV.

2.	 Predpokladom	 udelenia	 licencie	 je	 vysporiadanie	 práv	 medzi	 pôvodným	
a	 odvodeným	 nositeľom	 práv,	 najmä	 vo	 vzťahu	 k	 PPV	 vytvoreným	 v	 rámci	
pracovnoprávneho	vzťahu.

3.	 Predpokladom	 udelenia	 licencie	 je	 vysporiadanie	 práv	 medzi	 viacerými	 sub-
jektmi	(nositeľmi	práv).	

4.	 Pôvodný	nositeľ	práv	 zodpovedá	 za	 to,	 že	PPV,	ktorý	vytvoril	 alebo	 zhotovil	
a	ktorý	 je	predmetom	udelenej	 licencie,	 neporušuje	práva	 tretích	osôb,	 najmä	
práva	duševného	vlastníctva,	 všeobecné	osobnostné	práva	 a	 že	nezasahuje	do	
práv	 na	 ochranu	 osobných	 údajov.	 Porušenie	 povinnosti	 podľa	 tohto	 článku	
smernice	 sa	 považuje	 za	 porušenie	 pracovnej	 disciplíny;	 právo	 poskytovateľa	
licencie	na	náhradu	škody	tým	nie	je	dotknuté.

6Vzory	zmlúv	sú	na	http://nptt.cvtisr.sk/sk/poskytovane-vzorove-materialy/dohody-zmluvy.
	 html?page_id=539	alebo	na	Referáte	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO.
7podľa	§	508	a	nasledujúcich	ustanovení	Obchodného	zákonníka.
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Článok 6
Postup pri udelení licencie (interný proces)

1.	 Referát	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	 TUZVO	 v	 rámci	 interného	 procesu	
identifikuje	PPV	pre	udelenie	licencie.	Tento	PPV	musí	spĺňať	predpoklady	pre	
udelenie	licencie	podľa	článku	5	tejto	smernice.	

2.	 V	záujme	predbežného	stanovenia	primeranej	odmeny	za	udelenie	licencie	môže	
dať	Referát	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO	PPV	ohodnotiť	(článok	27).	

3.	 Referát	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	 TUZVO	 v	 rámci	 interného	 procesu	
vymedzí	 spravidla	 v	 spolupráci	 s	 pôvodcom	 potenciálnych	 nadobúdateľov	
licencie	(marketing).

4.	 Za	 TUZVO	 rokuje	 s	 potenciálnym	 nadobúdateľom	 licencie	 k	 PPV	 poverený	
zástupca	Referátom	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO	(ďalej	len	„poverený	
zástupca“).

5.	 Poverený	 zástupca	 v	 spolupráci	 s	 Referátom	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	
TUZVO	 osloví	 s	 ponukou	 udelenia	 licencie	 potenciálnych	 nadobúdateľov	
licencie,	pričom	vopred	zabezpečí	zachovanie	mlčanlivosti	potenciálnych	nado-
búdateľov	licencie	a	ochranu	dôverných	informácií	alebo	obchodného	tajomstva	
(článok	25	a	26).	

6.	 Poverený	 zástupca	 v	 spolupráci	 s	 Referátom	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	
TUZVO	 na	 základe	 predložených	 ponúk	 a/alebo	 iných	 preferencií	 vyberie	
potenciálneho	 nadobúdateľa	 licencie	 a	 začne	 s	 ním	 rokovania	 o	 uzatvorení	
licenčnej	zmluvy	(predzmluvné	rokovania).

7.	 Ak	 poverený	 zástupca	 dohodne	 s	 potenciálnym	 nadobúdateľom	 licencie	
podmienky	 zmluvy,	TUZVO	 a	 druhá	 strana	 pristúpia	 k	 uzatvoreniu	 licenčnej	
zmluvy	podľa	článku	4	 tejto	 smernice.	Zmluva	 je	platná	dňom	 jej	podpísania	
zmluvnými	stranami.	Zmluva	je	účinná	prvým	dňom	nasledujúcim	po	dni,	keď	
bola	zmluva	zverejnená	v	Centrálnom	registri	zmlúv;	to	neplatí,	pokiaľ	sa	strany	
dohodli	na	neskoršom	nadobudnutí	účinnosti	zmluvy8.

8.	 Ak	 predzmluvné	 rokovania	 neskončia	 uzavretím	 zmluvy,	 poverený	 zástupca	
o	tom	spíše	záznam,	v	ktorom	opíše	priebeh	predzmluvných	rokovaní	a	dôvody	
neuzavretia	zmluvy.

9.	 Ak	je	TUZVO majiteľom	patentu,	môže	ponúknuť	licenciu	aj	prostredníctvom	
Úradu	 priemyselného	 vlastníctva	 SR	 (ďalej	 len	 ÚPV	 SR).	 Ponuku	 licencie	
uskutoční	tým	spôsobom,	že	podá	písomné	vyhlásenie,	že	komukoľvek	poskytne	
právo	 na	 používanie	 vynálezu	 za	 primeranú	 úhradu.	 Úrad	 priemyselného	
vlastníctva	SR	vyznačí	ponuku	licencie	v	registri9. 

8Organizačná	smernica	č.	1/2012	o	realizácii	procesu	tvorby,	obehu	a	zverejňovania	zmlúv	na	
	 Technickej	univerzite	vo	Zvolene.
9Inštitút	ponuky	licencie	je	bližšie	upravený	v	§	25	a	26	patentového	zákona.	



11

Organizačná smernica č. 3/2014

Článok 7
Licenčná zmluva na PPV

1.	 Licenčná	zmluva	musí	obsahovať10:
	 a)	 označenie	predmetu	licencie	(PPV),
	 b)	 spôsob	použitia	PPV,
	 c)	 rozsah	licencie	vrátane	vymedzenia	územia,
	 d)	 čas,	na	ktorý	sa	licencia	udeľuje	alebo	spôsob	jeho	určenia	a
	 e)	 odmenu	alebo	spôsob	jej	určenia	alebo	inú	majetkovú	hodnotu.
2.	 Licenciu	možno	udeliť	 na	 jeden	 spôsob	použitia,	 niekoľko	 spôsobov	použitia	

alebo	všetky	spôsoby	použitia.	
3.	 Licenciu	možno	udeliť	v	neobmedzenom	rozsahu	alebo	možno	rozsah	licencie	

obmedziť	vecne.	Rozsah	licencie	sa	musí	vždy	obmedziť	na	určité	územie.
4.	 Licenciu	možno	udeliť	najviac	na	dobu	trvania	práv	k	PPV11.
5.	 Výšku	odmeny	alebo	spôsob	jej	určenia	alebo	inú	majetkovú	hodnotu	dohodne	

poverený	 zástupca	 v	 spolupráci	 s	 Referátom	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	
TUZVO	s	nadobúdateľom	licencie.	

6.	 V	prípade	licenčnej	zmluvy	na	ochrannú	známku	je	nadobúdateľ	licencie	povinný	
vykonávať	 právo	 (najmä	 skutočne	 používať	 ochrannú	 známku).	 Poverený	
zástupca	 v	 spolupráci	 s	 Referátom	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	 TUZVO	
licencie	 a	 nadobúdateľ	 licencie	 sa	 môžu	 dohodnúť,	 že	 povinnosť	 vykonávať	
právo	(používať)	sa	vzťahuje	aj	na	iné	PPV.

7.	 V	prípade	licenčnej	zmluvy	na	patent,	európsky	patent	s	účinkami	pre	Slovenskú	
republiku	a	dodatkové	ochranné	osvedčenie	je	TUZVO	ako	poskytovateľ	licencie	
povinná	 po	 dobu	 trvania	 licenčnej	 zmluvy	 udržiavať	 právo	 (t.	 j.	 najmä	 platiť	
udržiavacie	poplatky). Na	výkon	tejto	povinnosti	dohliada	Referát	pre	vedecko-
výskumnú	činnosť	TUZVO.

8.	 Referát	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	 TUZVO	 je	 povinný	 bez	 zbytočného	
odkladu	po	uzavretí	licenčnej	zmluvy	poskytnúť	nadobúdateľovi	licencie	všetky	
podklady	a	informácie,	ktoré	sú	potrebné	na	výkon	práva	podľa	licenčnej	zmluvy	
v	zmysle	tohto	článku	smernice.

9.	 Strany	 sa	 môžu	 v	 zmluve	 dohodnúť,	 že	 nadobúdateľ	 licencie	 je	 povinný	
poskytovať	TUZVO	informácie	o	využívaní	licencie	alebo	o	iných	skutočnostiach	
súvisiacich	s	výkonom	práv	podľa	zmluvy	v	zmysle	tejto	smernice.

10podľa	Obchodného	zákonníka.
11Doby	ochrany	predmetov	priemyselného	vlastníctva	sú	upravené	v	jednotlivých	právnych		
	 predpisoch	z	oblasti	práva	priemyselného	vlastníctva,	napríklad	v	zmysle	patentového	záko-
	 na	je	platnosť	patentu	20	rokov.



12

Organizačná smernica č. 3/2014

10.	Nadobúdateľ	 licencie	 je	 povinný	 utajovať	 poskytnuté	 podklady	 a	 informácie	
pred	 tretími	 osobami,	 ibaže	 z	 licenčnej	 zmluvy	 alebo	 z	 povahy	 poskytnutých	
podkladov	a	informácií	vyplýva,	že	poskytovateľ	licencie	nemá	záujem	na	ich	
utajovaní.	Za	tretie	osoby	sa	nepovažujú	osoby,	ktoré	sa	zúčastňujú	na	podnikaní	
podnikateľa	 a	 ktoré	 podnikateľ	 zaviazal	 mlčanlivosťou.	 Po	 zániku	 licenčnej	
zmluvy	 je	 nadobúdateľ	 licencie	 povinný	 poskytnuté	 podklady	 vrátiť	 a	 ďalej	
utajovať	 poskytnuté	 informácie	 do	 doby,	 keď	 sa	 stanú	 všeobecne	 známymi	
(článok	25	a	26).	

11.	Nadobúdateľ	 licencie	 je	oprávnený	udeliť	 tretej	osobe	súhlas	na	použitie	PPV	
v	rozsahu	udelenej	licencie	(sublicencia).

12.	Nadobúdateľ	licencie	je	oprávnený	postúpiť	licenciu	tretej	osobe	len	ako	súčasť	
prevodu	podniku	alebo	jeho	časti,	v	rámci	ktorej	sa	PPV	využíva.	

13.	Licenčná	zmluva	na	PPV	nadobúda	právne	účinky	voči	tretím	osobám	odo	dňa	
zápisu	 do	 registra	Úradu	 priemyselného	 vlastníctva	 SR;	 to	 neplatí	 vo	 vzťahu	
k	osobám,	ktoré	o	uzatvorení	licenčnej	zmluvy	vedeli	alebo	podľa	okolností	mali	
vedieť.	Ustanovenie	článku	6	ods.	6	smernice	týmto	nie	je	dotknuté. Za	zápis	do	
registra		ÚPV	SR	zodpovedá	Referát	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO.

Článok 8
Výhradná a nevýhradná licencia

1.	 Licenciu	podľa	čl.	7	tejto	smernice	možno	udeliť	ako	licenciu	výhradnú	alebo	
licenciu	nevýhradnú.

2.	 Pri	nevýhradnej	licencii	má	poskytovateľ	licencie	právo	použiť	PPV	spôsobom,	
na	 ktorý	 nevýhradnú	 licenciu	 udelil,	 a	 takisto	má	 právo	 udeliť	 licenciu	 tretej	
osobe.	

3.	 Pri	výhradnej	licencii	nesmie	poskytovateľ	licencie	udeliť	tretej	osobe	licenciu	
na	spôsob	použitia	PPV	udelený	výhradnou	licenciou	a	je	povinný	sám	sa	zdržať	
použitia	 PPV	 spôsobom,	 na	 ktorý	 udelil	 výhradnú	 licenciu.	 Strany	 sa	 môžu	
v	licenčnej	zmluve	dohodnúť,	že	poskytovateľ	licencie	nesmie	udeliť	tretej	osobe	
licenciu	 na	 spôsob	 použitia	PPV	udelený	 výhradnou	 licenciou,	 ale	 sám	môže	
používať	PPV	spôsobom,	na	ktorý	udelil	výhradnú	licenciu	(tzv.	polovýhradná	
licencia).

4.	 Ak	 nie	 je	 v	 licenčnej	 zmluve	 dohodnuté	 inak,	 platí,	 že	 poskytovateľ	 udelil	
nevýhradnú	licenciu.
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Článok 9
Kontrola dodržiavania licenčných podmienok (neoprávnené použitie)

1.	 Strany	sa	môžu	v	zmluve	dohodnúť,	že	poskytovateľ	licencie	má	právo	vykonávať	
dohľad	nad	používaním	PPV	a	dodržiavaním	povinností	podľa	zmluvy	v	zmysle	
tejto	smernice.	Dohľad	nad	používaním	PPV	a	dodržiavaním	povinností	podľa	
zmluvy	v	zmysle	tejto	smernice	vykonáva	Referát	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	
TUZVO.

2.	 V	prípade	porušenia	povinností	podľa	zmluvy	v	zmysle	tejto	smernice	zo	strany	
nadobúdateľa	 licencie,	 najmä	 v	 prípade	 omeškania	 s	 úhradou	 odmeny,	 je	
Referát	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO	povinné	vyzvať	nadobúdateľa	
na	odstránenie	tohto	stavu.	V	prípade	porušovania	povinnosti	počas	viac	ako	3	
mesiacov,	v	prípade	závažného	porušenia	povinnosti	alebo	v	prípade	opakovaného	
porušenia	povinnosti	nadobúdateľom	licencie	je	Referát	pre	vedeckovýskumnú	
činnosť	 TUZVO	 povinný	 o	 tom	 bezodkladne	 písomne	 informovať	 rektora	
TUZVO o	takomto	porušení	a	navrhnúť	konkrétne	kroky	na	odstránenie	tohto	
stavu.

3.	 Ak	nadobúdateľa	licencie	obmedzujú	vo	výkone	práva	iné	osoby	alebo	ak	zistí,	
že	 iné	 osoby	 toto	 právo	 porušujú,	 je	 povinný	 bez	 zbytočného	 odkladu	 podať	
o	tom	správu	poskytovateľovi	licencie.

4.	 V	prípade	obmedzovania	 alebo	porušovania	 práva	podľa	ods.	 3	 tohto	 článku,	
je	TUZVO	prostredníctvom	Referátu	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	TUZVO	
povinná	bez	zbytočného	odkladu	urobiť	potrebné	právne	opatrenia	na	ochranu	
výkonu	 práva	 nadobúdateľom	 licencie.	 Pri	 týchto	 opatreniach	 je	 nadobúdateľ	
licencie	povinný	poskytnúť	poskytovateľovi	licencie	potrebnú	súčinnosť.

DRUHÁ ČASŤ

CHARAKTERISTIKA PREVODU PRÁV K PPV

Článok 10
Podstata prevodu práv k PPV

1.	 Pojem	 „prevod	 práv“	 sa	 používa	 na	 označenie	 zmluvnej	 transakcie12,	 kedy	
nositeľ	 práv	 na	 jednej	 strane	 (prevodca)	 dobrovoľne	 prevádza	 na	 iný	 subjekt	
(nadobúdateľ)	určité	svoje	prevoditeľné	majetkové	práva	k	PPV,	a	to	spravidla	

12Vzory	zmlúv	sú	na	http://nptt.cvtisr.sk/sk/poskytovane-vzorove-materialy/dohody-zmluvy.
	 html?page_id=539	alebo	na	Referáte	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO.
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za	 jednorazovú	 odplatu	 (cenu),	 pričom	 sám	 prevodca	 stráca	 prevádzané	
práva	 v	 rozsahu	 prevodu.	 Prevodom	 práv	 dochádza	 k	 trvalej	 zmene	 v	 osobe	
ich	 nositeľa	 (tzv.	 translatívny	 prevod),	 čo	 je	 podstatný	 rozdiel	 v	 porovnaní	
s	 udelením	 licencie13,	 kedy	 sa	 nositeľ	 práv	 nemení	 a	 poskytuje	 sa	 len	 súhlas	
na	používanie	PPV.	Prevod	práv	 je	 tiež	potrebné	odlišovať	od	prechodu	práv,	
ktorý	nevzniká	na	zmluvnom	základe,	ale	priamo	zo	zákona,	napr.	pri	zlúčení	
(splynutí)	právnických	osôb	alebo	pri	dedení	u	fyzických	osôb.

Článok 11
Prevod patentu, úžitkového vzoru, dizajnu, ochrannej známky 

a topografie polovodičových výrobkov

1.	 Majiteľ	 patentu	 (prevodca)	môže	 patent	 previesť	 na	 inú	 osobu	 (nadobúdateľ)	
zmluvou	(zmluva	o	prevode	patentu),	ktorá	musí	mať	povinne	písomnú	formu,	
inak	je	neplatná14. 

2.	 Majiteľ	úžitkového	vzoru	(prevodca)	môže	úžitkový	vzor	previesť	na	inú	osobu	
(nadobúdateľ)	zmluvou	(zmluva	o	prevode	úžitkového	vzoru),	ktorá	musí	mať	
povinne	písomnú	formu,	inak	je	neplatná15. 

3.	 Majiteľ	 zapísaného	 dizajnu	 (prevodca)	môže	 zapísaný	 dizajn	 previesť	 na	 inú	
osobu	 (nadobúdateľ)	 zmluvou	 (zmluva	 o	 prevode	 zapísaného	 dizajnu),	 ktorá	
musí	mať	povinne	písomnú	formu16. 

4.	 Majiteľ	ochrannej	známky	(prevodca)	môže	ochrannú	známku	previesť	na	inú	
osobu	 (nadobúdateľ)	 zmluvou	 (zmluva	 o	 prevode	 ochrannej	 známky),	 ktorá	
musí	mať	povinne	písomnú	formu,	inak	je	neplatná17.	Ochrannú	známku	možno	
previesť	aj	len	pre	niektoré	tovary	alebo	služby,	pre	ktoré	je	zapísaná	v	registri	
ochranných	známok	(pozri	článok	14	tejto	smernice).

5.	 Majiteľ	 topografie	polovodičových	výrobkov	(prevodca)	môže	 topografiu	pre-
viesť	na	inú	osobu	(nadobúdateľ)	zmluvou	(zmluva	o	prevode	topografie),	ktorá	
musí	mať	povinne	písomnú	formu,	inak	je	neplatná18. 

6.	 Obsahové	náležitosti	zmluvy	o	prevode	patentu,	úžitkového	vzoru,	zapísaného	
dizajnu,	ochrannej	známky	a	 topografie	polovodičových	výrobkov	sú	uvedené	
v	článkoch	20	a	21	tejto	smernice.

13Prvá	časť	tejto	smernice.	
14§	21	ods.	1	zákon	č.	435/2001	Z.	z.	o	patentoch,	dodatkových	ochranných	osvedčeniach
		 a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	(patentový	zákon).
15§	20	ods.	1	zákona	č.	517/2007	Z.	z.	o	úžitkových	vzoroch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých
	 zákonov.	
16§	21	ods.	1	zákona	č.	444/2002	Z.	z.	o	dizajnoch.	
17§	17	ods.	1	zákona	č.	506/2009	Z.	z.	o	ochranných	známkach.
18§	12	ods.	2	zákona	č.	146/2000	Z.	z.	o	ochrane	topografií	polovodičových	výrobkov.
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7.	 Podpisy	na	zmluve	o	prevode	práva	k	PPV	nemusia	byť	úradne	overené.
8.	 Prevod	práva	k	PPV	je	potrebné	zapísať	do	registra	patentov,	úžitkových	vzorov,	

zapísaných	dizajnov,	ochranných	známok	a	topografií	polovodičových	výrobkov	
postupom	uvedeným	v	článku	12	tejto	smernice.	

Článok 12
Spoločné ustanovenia k zápisu prevodu PPV

1.	 Žiadosť	o	zápis	prevodu	patentu,	úžitkového	vzoru,	zapísaného	dizajnu,	ochran-
nej	 známky	 alebo	 topografie	 polovodičového	 výrobku	 podáva	 na	 ÚPV	 SR	
prevodca	alebo	nadobúdateľ,	podľa	vzájomnej	dohody,	pričom	táto	žiadosť	musí	
obsahovať19,	20:

	 a)	 presnú	identifikáciu	prevodcu	(názov,	sídlo,	IČO),
	 b)	 presnú	identifikáciu	nadobúdateľa	(názov,	sídlo,	IČO),
	 c)	 presnú	identifikáciu	zástupcu	žiadateľa	spolu	s	plnomocenstvom,
	 d)	 číslo	prevádzaného	patentu,	úžitkového	vzoru,	zapísaného	dizajnu,	topografie
		 	 polovodičového	výrobku	alebo	ochrannej	známky,
	 e)	 v	prípade	prevodu	ochrannej	známky	vyjadrenie,	či	sa	ochranná	známka	pre-
	 	 vádza	pre	všetky	tovary	alebo	služby,	pre	ktoré	je	zapísaná	alebo	len	pre		nie-
	 	 ktoré	z	nich	s	uvedením	zoznamu	tovarov	alebo	služieb	(pozri	aj	článok	14	
	 	 tejto	smernice),
	 f)	 výslovný	prejav	vôle	žiadateľa,	že	žiada	o	zápis	prevodu	patentu,	úžitkového	
	 	 vzoru,	zapísaného	dizajnu,	ochrannej	známky	alebo	topografie	polovodičového
	 	 výrobku,
	 g)	 podpis	žiadateľa	alebo	osoby	oprávnenej	konať	v	jeho	mene.
2.	 Povinnou	prílohou	žiadosti	o	zápis	prevodu	je	alternatívne:
	 a)	 rovnopis	(originál)	alebo	úradne	overená	kópia	zmluvy	o	prevode	alebo	
	 b)	rovnopis	(originál)	časti	tejto	zmluvy	(výňatok)	alebo	jeho	úradne	overená	
	 	 kópia,	za	predpokladu,	že	jednoznačne	preukazuje	zmenu	majiteľa.

19Žiadateľ	môže	využiť	aj	tlačivo	dostupné	na	webovej	stránke	ÚPV	SR,	http://www.indprop.
	 gov.sk/?dokumenty-na-prevzatie	alebo	na	Referáte	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO.
20V	prípade	zápisu	prevodu	práv	k	predmetom	priemyselného	vlastníctva	chránených	v	zahra-
	 ničí	a/alebo	na	úrovni	Európskej	únie,	postupuje	sa	primerane	podľa	tohto	článku	vo	vzťahu	
	 k	príslušnému	registračnému	úradu.	Žiadateľ	o	zápis	prevodu	môže	využiť	aj	tlačivá	do-
	 stupné	na	príslušných	webových	stránkach,	napr.:	
	 –	 Úřad	průmyslového	vlastnictví	ČR20,	
	 –	 Úrad	pre	harmonizáciu	vnútorného	trhu	(OHIM)20,
	 –	 Svetová	organizácia	duševného	vlastníctva	(WIPO)20.
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3.	 Ak	je	žiadateľom	TUZVO,	za	riadne	vyplnenie	žiadosti	a	jej	včasné	zaslanie	na	
ÚPV	SR	spolu	s	povinnými	prílohami	zodpovedá	Referát	pre	vedeckovýskumnú	
činnosť	TUZVO.

4.	 Prevod	patentu,	úžitkového	vzoru,	zapísaného	dizajnu,	ochrannej	známky	alebo	
topografie	polovodičového	výrobku	nadobúda	právne	účinky	voči	tretím	osobám	
odo	dňa	zápisu	prevodu	do	patentového	registra	vedeného	ÚPV	SR.	To	neplatí	
vo	vzťahu	k	osobám,	ktoré	o	uskutočnení	prevodu	vedeli	alebo	podľa	okolností	
mali	vedieť.

5.	 Zápis	 prevodu	 je	 spoplatnený.	Ak	 je	 žiadateľom	TUZVO,	 prevod	 je	 hradený	
z	prostriedkov	Referátu	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO.	

6.	 ÚPV	 SR	 je	 povinný	 na	 základe	 žiadosti	 zapísať	 prevod	 patentu	 do	 registra	
najneskôr	do	šiestich	mesiacov	od	doručenia	zmluvy	o	prevode	patentu	alebo	
v	 tej	 istej	 lehote	 oznámiť	 žiadateľovi	 rozhodnutie	 s	 uvedením	 dôvodov,	 pre	
ktoré	nemožno	vykonať	zápis	prevodu	do	patentového	registra.	Na	vykonanie	
zápisu	prevodu	úžitkového	vzoru,	zapísaného	dizajnu,	ochrannej	známky	alebo	
topografie	polovodičového	výrobku	ÚPV	SR	nemá	zákonom	stanovenú	lehotu.

7.	 Práva	tretích	osôb,	vrátane	práv	držiteľov	licencie,	záložných	veriteľov	a	pod.,	
nadobudnuté	pred	zápisom	prevodu	do	registra	zostávajú	zachované.

Článok 13
Neprevoditeľné práva k PPV

1.	 Podľa	 slovenského	právneho	poriadku	nemožno	platne	previesť	osobné	práva	
pôvodcov	 predmetov	 priemyselného	 vlastníctva,	 tzn.	 pôvodcov	 vynálezov,	
technických	 riešení,	 dizajnov,	 topografií,	 nových	odrôd	 rastlín	 a	 ani	 výhradné	
osobnostné	autorské	práva	a	výhradné	majetkové	autorské	práva.

Článok 14
Čiastočný prevod práv k PPV

1.	 Podmienkou	čiastočného	prevodu	práv	k	PPV	je	reálna	oddeliteľnosť	časti	práv,	
ktorá	je	možná	výlučne	v		nasledujúcich	prípadoch:	

	 a)	 čiastočný	prevod	ochrannej	známky,	pri	ktorom	sa	ochranná	známka	prevádza
		 	 pre	časť	zapísaných	tovarov	alebo	služieb21	(nie	však	pre	všetky),
	 b)	 čiastočný	prevod	dizajnu	zapísaného	na	základe	tzv.	hromadnej	prihlášky22,	
	 	 pri	ktorom	sa	prevádza	jeden	alebo	viac	z	týchto	dizajnov	(nie	však	všetky),

21§	17	ods.	zákona	o	ochranných	známkach.
22§	31	ods.	5	zákona	o	dizajnoch.
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	 c)	 čiastočný	prevod	databázy,	pri	ktorom	sa	prevádza	kvalitatívne	alebo	kvanti-
	 	 tatívne	podstatná	časť	databázy23	(nie	však	celá	databáza).
2.	 Pri	 čiastočnom	 prevode	 ochrannej	 známky	 musí	 TUZVO	 v	 žiadosti	 o	 zápis	

čiastočného	prevodu	(pozri	článok	11	tejto	smernice)	výslovne	uviesť:
	 a)	 zoznam	tovarov	alebo	služieb,	pre	ktoré	sa	ochranná	známka	prevádza,	a	to
		 	 v	poradí	tried	tzv.	Niceskej	klasifikácie	spolu	s	príslušným	číslom	triedy	a
	 	 zároveň,
	 b)	 zoznam	tovarov	alebo	služieb,	pre	ktoré	sa	ochranná	známka	neprevádza,	a	to		

	 tiež	v	poradí	tried	Niceskej	klasifikácie	spolu	s	príslušným	číslom	triedy	tejto	
	 	 klasifikácie.

Článok 15
Prevod spolumajiteľského podielu k PPV

1.	 Ak	PPV,	tzn.	patent,	úžitkový	vzor,	zapísaný	dizajn,	ochranná	známka,	topografia,	
patrí	 viacerým	 spolumajiteľom,	 každý	 z	 nich	 môže	 previesť	 (prevodca)	 svoj	
spolumajiteľský	 podiel	 na	 inú	 fyzickú	 alebo	 právnickú	 osobu	 (nadobúdateľa)	
zmluvou	(zmluva	o	prevode	spolumajiteľského	podielu).

2.	 Ostatní	spolumajitelia	majú	predkupné	právo24. 

Článok 16
Prevod práv k ešte nechráneným PPV

1.	 Ak	 na	 TUZVO	 prešli	 príslušné	 práva	 od	 pôvodcu	 v	 rámci	 zamestnaneckého	
režimu	(prevodca),	môže	ešte	pred	podaním	príslušnej	prihlášky	previesť	na	inú	
osobu	(nadobúdateľa):

	 a)	 právo	na	riešenie25	(vynález,	úžitkový	vzor),
	 b)	 právo	na	dizajn26	(dizajn),
	 c)	 právo	na	ochranu	topografie27	(topografia),
2.	 Zmluva	o	prevode	práv	na	riešenie	a	zmluva	o	prevode	práva	na	dizajn	musí	mať	

povinne	písomnú	formu,	inak	je	neplatná.

23§	73	autorského	zákona.
24§	140	Občianskeho	zákonníka.
25§	12	patentového	zákona,	§	12	zákona	o	úžitkových	vzoroch.
26§	13	zákona	o	dizajnoch.
27§	4	zákona	o	ochrane	topografií	polovodičových	výrobkov.
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Článok 17
Prevod práv z prihlášky

1.	 Ak	TUZVO	podala	prihlášku	na	niektorý	z	predmetov	priemyselného	vlastníctva,	
tzn.	patentovú	prihlášku,	prihlášku	úžitkového	vzoru,	prihlášku	dizajnu,	prihlášku	
ochrannej	 známky	 alebo	 prihlášku	 topografie	 (prevodca)	 môže	 práva	 z	 tejto	
prihlášky	 previesť	 na	 inú	 osobu	 (nadobúdateľa)	 zmluvou	 (zmluva	 o	 prevode	
práv	z	prihlášky).	

2.	 Zmluva	o	prevode	práv	z	prihlášky	musí	mať	povinne	písomnú	formu.
3.	 S	 prevodom	 práva	 na	 riešenie,	 práva	 na	 dizajn,	 práva	 na	 ochranu	 topografie	

(článok	16	 tejto	 smernice),	 ktorý	 sa	uskutoční	po	podaní	príslušnej	 prihlášky,	
súčasne	automaticky	nastáva	aj	prevod	práv	z	tejto	prihlášky;	v	týchto	prípadoch	
nie	je	potrebné	uzatvárať	osobitnú	zmluvu	o	prevode	práv	z	prihlášky.

4.	 Prevod	 práv	 z	 prihlášky	 nadobúda	 právne	 účinky	 voči	 tretím	 osobám	 dňom	
zápisu	do	príslušného	registra	vedeného	ÚPV	SR.	

5.	 Žiadosť	o	zápis	prevodu	práv	z	prihlášky	podáva	na	ÚPV	SR	prevodca	alebo	
nadobúdateľ,	 podľa	 vzájomnej	 dohody,	 pričom	 táto	 žiadosť	 musí	 obsahovať	
obdobné	náležitosti,	ako	sú	uvedené	pri	prevodoch	jednotlivých	PPV	(článok	11	
tejto	smernice).	

TRETIA ČASŤ

REALIZÁCIA PREVODU PRÁV K PPV (INTERNÝ PROCES)

Článok 18
Predpoklady prevodu práv k PPV

1.	 Prevodca	 je	 oprávnený	 práva	 k	 PPV	 previesť,	 len	 ak	 sú	 prevoditeľné	 podľa	
druhej	časti	tejto	smernice	a	prevodca	je	ich	nositeľom.

2.	 Predpokladom	prevodu	práv	je	vysporiadanie	práv	medzi	pôvodným	a	odvodeným	
nositeľom	práv,	najmä	vo	vzťahu	k	PPV	vytvoreným	v	rámci	pracovnoprávneho	
vzťahu	(tzv.	zamestnanecký	režim).

3.	 Predpokladom	prevodu	práv	je	vysporiadanie	práv	medzi	viacerými	subjektmi	
(nositeľmi	práv).

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

Článok 19
Predzmluvné rokovania

1.	 Za	 TUZVO	 rokuje	 s	 potenciálnym	 nadobúdateľom	 o	 prevode	 práv	 k	 PPV	
poverený	zástupca	Referátom	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO	(ďalej	len	
„poverený	zástupca“).

2.	 Poverený	zástupca	je	povinný	v	spolupráci	s	Referátom	pre	vedeckovýskumnú	
činnosť	 TUZVO	 najneskôr	 pri	 začatí	 predzmluvných	 rokovaní	 zabezpečiť	
zachovanie	 mlčanlivosti	 potenciálnych	 nadobúdateľov	 a	 ochranu	 dôverných	
informácií	alebo	obchodného	tajomstva28	(článok	25).

3.	 Ak	 majú	 byť	 prevedené	 práva	 k	 ešte	 nechráneným	 PPV	 (článok	 16)	 alebo	
práva	 z	 prihlášky	 (článok	 17),	 ktorá	 ešte	 nebola	 zverejnená29,	 je	 poverený	
zástupca	 v	 spolupráci	 s	 Referátom	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	 TUZVO	
povinný	zabezpečiť	dôsledné	dodržiavanie	zásad	ochrany	dôverných	informácií	
a	obchodného	tajomstva	(článok	25	a	26).

4.	 Poverený	 zástupca	 v	 spolupráci	 s	 Referátom	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	
TUZVO	 začne	 s	 vybraným	 nadobúdateľom	 rokovania	 o	 uzatvorení	 zmluvy	
o	 prevode	 práv	 k	 PPV	 podľa	 príslušného	 článku	 11	 až	 18	 tejto	 smernice	
(predzmluvné	rokovania).

5.	 V	priebehu	predzmluvných	rokovaní	je	potrebné	dohodnúť:
	 a)	 podstatné	obsahové	náležitosti	zmluvy	o	prevode	(článok	20	tejto	smernice)
	 		 a	aj
	 b)	 vedľajšie	obsahové	náležitosti	zmluvy	o	prevode	(článok	21	tejto	smernice).
6.	 Ak	 predzmluvné	 rokovania	 neskončia	 uzavretím	 zmluvy,	 poverený	 zástupca	

o	tom	spíše	záznam,	v	ktorom	opíše	priebeh	predzmluvných	rokovaní	a	dôvody	
neuzavretia	zmluvy.	

28§	269	ods.	2	Obchodného	zákonníka.	
29Organizačná	smernica	č.	1/2013	o	uplatňovaní,	ochrane	a	využívaní	práv	priemyselného	
	 vlastníctva	na	Technickej	univerzite	vo	Zvolene.
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Článok 20
Podstatné obsahové náležitosti zmluvy o prevode

1.	 Z	 hľadiska	 obsahu	 je	 na	 platné	 uzavretie	 zmluvy	 o	 prevode	 práv	 k	 PPV	
nevyhnutné	dohodnúť:

	 a)	 predmet	prevodu	a
	 b)	 odplatu	za	prevod.	
2.	 Predmet	prevodu	musí	byť	v	zmluve	jednoznačne	a	nezameniteľne	identifikovaný	

a	v	prípade	prevodu	práv	k	predmetom	priemyselného	vlastníctva	 je	potrebné	
vždy	 uviesť	 príslušné	 číslo	 zápisu	 (registrácie)	 a	/	alebo	 číslo	 prihlášky.	 Ak	
prihláška	ešte	nebola	podaná,	je	potrebné	predmet	prevodu	dostatočne	vymedziť	
opisom,	výkresom	a	/	alebo	inou	prílohou	k	zmluve.		

3.	 V	prípade	čiastočného	prevodu	(článok	14)	 je	potrebné	dôsledne	dbať	na	 jed-
noznačné	vymedzenie	rozsahu	prevádzanej	časti	práv.

4.	 Ak	sú	predmetom	prevodu	práva	k	viacerým	PPV	(napr.	patent	+	úžitkový	vzor	
alebo	dizajn	+	ochranná	známka),	je	síce	možné	ich	prevádzať	jednou	zmluvou,	
je	však	potrebné	každý	z	nich	uvádzať	v	zmluve	samostatne.

5.	 V	záujme	predbežného	stanovenia	primeranej	odplaty,	môže	dať	PPV	Referát	pre	
vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO	ohodnotiť	(článok	27). Odhad	hodnoty/ceny	
PPV	 slúži	 najmä	 pre	 interné	 potreby	Referátu	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	
TUZVO	a	ako	interný	podklad	pre	rokovania	o	uzavretí	zmluvy	o	prevode.

6.	 V	zmluve	musí	byť	uvedené,	či	je	prevod	odplatný	alebo	bezodplatný.	Odplata	
za	prevod	by	mala	byť	v	zmluve	dohodnutá	ako	pevná	suma	(spravidla	v	EUR).	
Bezodplatný	prevod	je	potrebné	zdôvodniť	a	musí	s	ním	súhlasiť	rektor	TUZVO	
a	 ostatné	 príslušné	 orgány	 TUZVO	 v	 zmysle	 zákona	 o	 vysokých	 školách	
v	platnom	znení.

Článok 21
Vedľajšie obsahové náležitosti zmluvy o prevode

1.	 Popri	podstatných	obsahových	náležitostiach	sa	zmluvné	strany	môžu	dohodnúť	
aj	na	iných,	typických	vedľajších	dojednaniach,	ako	sú	napríklad:

	 a)	 podrobnosti	o	platobných	podmienkach,
	 b)	 informovanie	nadobúdateľa	o	všetkých	udelených	licenciách,	záložných	prá-
	 	 vach	a	iných	právach	tretích	osôb,	ktoré	súvisia	s	predmetom	prevodu,
	 c)	 súčinnosť	oboch	zmluvných	strán,
	 d)	 povinnosť	mlčanlivosti,
	 e)	 sankcie,
	 f)	 podmienky	odstúpenia	od	zmluvy	o	prevode,
	 g)	 odkladacie	podmienky	účinnosti	zmluvy,	
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	 h)	 právo	spätného	prevodu30,
	 i)	 opcia	TUZVO	v	prípade	ďalšieho	prevodu	zo	strany	nadobúdateľa,
	 j)	 osobitné	záväzky	nadobúdateľa,
	 k)	 osobitné	záväzky	prevodcu,
	 l)	 určenie	zmluvnej	strany,	ktorá	požiada	o	zápis	prevodu	do	príslušného	regis-
	 	 tra,	určenie	lehoty,	dokedy	tak	má	urobiť,	určenie	v	akom	pomere	budú	
	 	 zmluvné	strany	znášať	súvisiace	administratívne	poplatky,
	 m)	určenie	v	akom	pomere	budú	zmluvné	strany	znášať	náklady	spojené	s	vypra-
	 	 covaním	prípadného	znaleckého	posudku,
	 n)	 stanovenie	povinnosti	TUZVO,	aby	bez	zbytočného	odkladu	po	uzavretí
		 	 zmluvy	poskytol	nadobúdateľovi	všetky	podklady	(napr.	osvedčenie	o	zápi-
	 	 se,	patentová	listina,	uzavreté	licenčné	zmluvy)	a	všetky	informácie,	ktoré	
	 	 sú	potrebné	na	výkon	prevedených	práv	podľa	zmluvy	o	prevode,
	 o)	 rozhodcovská	doložka31	s	určením	rozhodcovského	súdu,	ktorý	by	mal	právo-
	 	 moc	rozhodovať	všetky	(alebo	len	niektoré)	spory	medzi	zmluvnými	stranami	
	 	 namiesto	všeobecných	súdov,
	 p)	 dohoda	o	voľbe	Obchodného	zákonníka,
	 r)	 dohoda	o	voľbe	práva	(právneho	poriadku)	v	prípade	zmlúv	s	medzinárodným
		 	 prvkom,	najmä	keď	jedna	zo	zmluvných	strán	nie	je	zo	SR.
2.	 Zmluva	 o	 prevode	 práv	 k	 PPV	 je	 povinne	 zverejňovanou	 zmluvou32,	 tzn.	 je	

platná	od	dátumu	uzavretia	(podpisu)	a	účinná	deň	nasledujúci	po	jej	zverejnení	
v	Centrálnom	registri	zmlúv	(CRZ)	vedenom	na	Úrade	vlády	SR33. 

Článok 22
Kontrola plnenia zmluvných podmienok

1.	 Referát	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO	kontroluje	plnenie	zmluvných	
podmienok	dohodnutých	v	zmluve	o	prevode	práv	k	PPV.

2.	 V	rámci	kontroly	podľa	bodu	1	tohto	článku	sa	kontroluje	najmä:
	 a)	 správnosť	a	úplnosť	realizovaného	prevodu,
	 b)	 úhrady	a	odplaty	zo	strany	nadobúdateľa,
	 c)	 zápis	prevodu	do	príslušného	registra,
	 d)	 plnenie	vedľajších	dojednaní. 

30Analogicky	§	607	Občianskeho	zákonníka	
31Zákon	č.	244/2002	Z.	z.	o	rozhodcovskom	konaní.
32§	5a	zákona	č.	211/2000	Z.	z.	o	slobodnom	prístupe	k	informáciám	a	o	zmene	a	doplnení	
	 niektorých	zákonov.
33Organizačná	smernica	č.	1/2012	o	realizácii	procesu	tvorby,	obehu	a	zverejňovania	zmlúv	na	
	 Technickej	univerzite	vo	Zvolene.
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3.	 Prípadné	 nedostatky	 oznámi	 Referát	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	 TUZVO	
rektorovi	TUZVO	s	návrhom	na	prijatie	náležitých	opatrení.

ŠTVRTÁ ČASŤ

INFORMOVANIE, SPOLUPRÁCA NA VÝSKUME, OBCHODNÉ 
TAJOMSTVO, OCEŇOVANIE PPV, DISTRIBÚCIA ZISKU A ÚLOHY 

REFERÁTU

Článok 23
Informovanie pôvodných nositeľov práv a pôvodcov

1.	 Referát	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	 TUZVO	 bude	 informovať	 pôvodného	
nositeľa	 práv	 o	 výbere	 nadobúdateľa	 licencie	 a	 o	 iných	 relevantných	 skutoč-
nostiach	súvisiacich	s	udelením	licencie	na	použitie	PPV.

2.	 Referát	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	 TUZVO	 bude	 informovať	 pôvodného	
nositeľa	práv	o	plánovanom	a	zrealizovanom	prevode	práv	k	PPV.

3.	 Referát	 pre	 vedeckovýskumnú	 činnosť	 TUZVO	 bude	 informovať	 pôvodcu	
o	plánovanom	a	zrealizovanom	prevode	práv	k	PPV	vždy,	ak	primeraná	odmena	
pôvodcu	podľa	vzájomnej	dohody	závisí	od	výšky	odplaty	za	licenciu	alebo	za	
prevod	predmetu	priemyselného	vlastníctva	(článok	28).

Článok 24
Spolupráca na výskume s inými partnermi

1.	 Vo	 fáze	 prípravy	 výskumno-vývojového	 projektu34	 medzi	 TUZVO	 a	 iným	
partnerom,	 najneskôr	 však	 v	 jeho	 priebehu,	má	 zodpovedný	 riešiteľ	 projektu	
za	TUZVO	v	 spolupráci	 s	Referátom	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO	
povinnosť	 v	 rámci	 zmluvy	 o	 spolupráci	 alebo	 pomocou	 osobitnej	 zmluvy35 
zabezpečiť	 vymedzenie	 práv	 a	 povinnosti	 strán	 v	 súvislosti	 s	 vytvorením	
a	 následným	nakladaním	 a	 využitím	práv	 k	PPV,	 ktorý	má	 vzniknúť	 v	 rámci	
spoločného	projektu.

34Otázkami	touto	smernicou	neupravenými,	týkajúcimi	sa	projektov,	sa	zaoberá	Organizačná	
	 smernica	č.	6/2006	o	spracovaní	projektov	podporovaných	Ministerstvom	školstva	SR	ale-
	 bo	z	iných	zdrojov	na	Technickej	univerzite	vo	Zvolene.
35Vzory	zmlúv	sú	na	http://nptt.cvtisr.sk/sk/poskytovane-vzorove-materialy/dohody-zmluvy.
	 html?page_id=539	alebo	na	Referáte	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO.
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2.	 Za	zmluvu	o	spolupráci	sa	považujú	všetky	zmluvy	na	zabezpečenie	spolupráce,	
ak	upravujú	práva	a	povinnosti	strán	týkajúce	sa	práv	k	PPV	vzniknutého	v	rámci	
predmetnej	spolupráce.	

3.	 Zmluva	o	spolupráci	by	mala	z	pohľadu	ochrany	práv	k	PPV	obsahovať	najmä:	
	 a)	 vklady	zmluvných	strán	do	spolupráce;	súčasťou	je	aj	podrobný	popis		dušev-
	 	 ného	vlastníctva,	ktoré	zmluvné	strany	prinášajú	do	spolupráce,	spôsob			

	 využívania	tzv.	background36	a	nároky	zmluvných	strán	v	súvislosti	s	jeho	vy-
	 	 užívaním,
	 b)	nároky	zmluvných	strán	na	využívanie	vytvorených	PPV	a	predpokladané	
	 	 veľkosti	ich	podielov;	súčasťou	je	aj	podrobný	popis	tzv.	foreground37,	spôsob	
	 	 jeho	využívania	a	nároky	zmluvných	strán	v	súvislosti	s	jeho	využívaním,
	 c)	 dohodu	o	mlčanlivosti	o	obchodnom	tajomstve	(článok	25).

Článok 25
Dohoda o mlčanlivosti o obchodnom tajomstve

1.	 Dohoda	o	mlčanlivosti	o	obchodnom	tajomstve38	môže	byť	uzavretá	samostatne	
alebo	ako	súčasť	iných	zmlúv	popísaných	v	tejto	smernici.	Dohoda	o	mlčanlivosti	
o	obchodnom	tajomstve39	obsahuje	najmä:

	 a)	 vymedzenie	obchodného	tajomstva,	ktoré	podliehajú	povinnosti	zachovávať	
	 	 mlčanlivosť,		
	 b)	spôsob	použitia	obchodného	tajomstva,	ktorý	musí	byť	v	súlade	s	účelom	jej
		 	 poskytnutia,
	 c)	 vymedzenie	prípadov,	na	ktoré	sa	povinnosť	zachovania	mlčanlivosti	nevzťa-
	 	 huje,
	 d)	spôsob	a	podmienky	povinnosti	zachovávať	mlčanlivosť	a	vrátenia	poskytnu-
	 	 tých	dokumentov	po	zániku	zmluvnej	spolupráce,
	 e)	 určenie	doby	po	zániku	zmluvnej	spolupráce,	počas	ktorej	majú	strany	povin-
	 	 nosť	zachovávať	obchodné	tajomstvo.	

36Background	–	know-how,	ktoré	mala	zmluvná	strana	k	dispozícii	pred	pristúpením	k	spolu-
	 práci,	a	ktoré	sú	potrebné	na	realizáciu	spolupráce.
37Foreground	–	výsledky,	ktoré	boli	vytvorené	v	priebehu	spolupráce,	bez	ohľadu	na	to,	či	
	 môžu	alebo	nemôžu	byť	ochránené.
38Podľa	Obchodného	zákonníka.
39Vzory	dohôd	sú	na	http://nptt.cvtisr.sk/sk/poskytovane-vzorove-materialy/dohody-zmluvy.
	 html?page_id=539	alebo	na	Referáte	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO.
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Článok 26
Ustanovenia o obchodnom tajomstve

1.	 Všetky	informácie	týkajúce	sa	obchodného	tajomstva	sú	dôverné	a	tretím	osobám	
môžu	byť	zverené	len	ak	je	zmluvne	zabezpečená	ich	ochrana.

2.	 V	 súvislosti	 s	 nakladaním	 s	 obchodným	 tajomstvom	môže	 rektor	TUZVO	na	
základe	návrhu	Referátu	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO:	

	 a)	 stanoviť	rozsah	skutočností,	ktoré	TUZVO	považuje	za	obchodné	tajomstvo,
	 b)	 stanoviť	konkrétnym	zamestnancom	TUZVO	práva	prístupu	k	obchodnému
		 	 tajomstvu,
	 c)	 oboznámiť	zamestnancov	TUZVO	s	určením	skutočností,	ktoré	TUZVO	po-	

	 važuje	za	obchodné	tajomstvo	a	s	právami	a	povinnosťami	súvisiacimi	s	ich
		 	 ochranou,
	 d)	 vhodným	spôsobom	zabezpečiť	utajenie	obchodného	tajomstva.
3.	 Zamestnanci	 TUZVO	 sú	 povinní	 zachovávať	 mlčanlivosť	 o	 obchodnom	

tajomstve	TUZVO.	Od	 tejto	 povinnosti	môžu	 byť	 oslobodení	 len	 výslovným	
písomným	rozhodnutím	rektora	TUZVO.

4.	 Zamestnanci	ústavu	sú	rovnako	povinní	zdržať	sa	akéhokoľvek	konania,	ktorým		
by	mohlo	dôjsť	k	ohrozeniu	alebo	porušeniu	obchodného	tajomstva	TUZVO.

5.	 Pokiaľ	je	nevyhnutné,	aby	v	rámci	poskytovania	informácií	o	uskutočňovanom	
výskume	 a	 vývoji	 alebo	 jeho	 výsledkoch	 na	 účely	 ich	 komercializácie	 bolo	
sprístupnené	obchodné	tajomstvo	osobám,	ktoré	nie	sú	oprávnené	oboznamovať	
sa	 s	obchodným	 tajomstvom	TUZVO,	musia	 sa	 tieto	osoby	pred	 tým,	než	 im	
bude	 obchodné	 tajomstvo	 sprístupnené,	 písomne	 zaviazať	 k	 mlčanlivosti	
o	predmetnom	obchodnom	tajomstve	prostredníctvom	vyhlásenia	o	dôvernosti	
obchodného	tajomstva40.

Článok 27
Oceňovanie a účtovanie práv k PPV

1.	 Práva	k	PPV,	ktorých	majiteľom	je	TUZVO	sú	evidované	v	majetku	TUZVO	
podľa	jeho	hodnoty	ako	dlhodobý	nehmotný	majetok	alebo	ako	drobný	nehmotný	
majetok.

2.	 Ocenenie	práv	k	PPV	sa	uskutoční	na	základe:
	 a)	 skutočne	vynaložených	vlastných	nákladov	na	vytvorenie	PPV,
	 b)	znaleckého	posudku.

40Vzory	vyhlásenia	sú	na	http://nptt.cvtisr.sk/sk/poskytovane-vzorove-materialy/dohody-	
	 zmluvy.html?page_id=539	alebo	na	Referáte	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO.
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3.	 Účtovanie	a	oceňovanie	zabezpečuje	Ekonomické	oddelenie	a	Oddelenie	infor-
mačnej	sústavy	TUZVO	v	spolupráci	Referátom	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	
TUZVO.

Článok 28
Distribúcia zisku za komercionalizáciu práv k PPV

1.	 Výnosy	dosiahnuté	využívaním	a	komerčným	uplatnením	PPV	(napr.	na	základe	
poskytnutia	 licencie	 na	 použitie	 PPV,	 prevodom	 práv	 k	 PPV	 na	 iný	 subjekt	
a	pod.)	sú	príjmom	TUZVO.	

2.	 Po	odpočítaní	nákladov	na	priemyselno-právnu	ochranu	a	 iných	nákladov	vy-
naložených	v	procese	komercionalizácie	sa	zdanený	zisk	distribuuje	nasledovne: 
40	%	patrí	zamestnancovi	alebo	spoločne	zamestnancom	vo	forme	odmeny,	ktorí	
PPV	vytvorili,	30	%	Rektorátu	TUZVO	a	30	%	organizačnej	 súčasti,	ktorého	
zamestnanec	alebo	spoločne	zamestnanci	PPV	vytvorili,	

3.	 V	 prípade	 licencovania	PPV	 sa	 zisk	 distribuuje	 postupne	 podľa	 dosiahnutých	
príjmov.

4.	 Okrem	podielu	na	zisku	podľa	ods.	2,	môže	rektor	TUZVO	v	konkrétnom	prípade	
priznať	 zamestnancovi	 alebo	 spoločne	 zamestnancom	 osobitnú	 motivačnú	
odmenu.	Rektor	môže	o	distribúcii	zisku uvedeného	v	ods.	2	rozhodnúť	aj	inak	s	
prihliadnutím	na	konkrétnu	situáciu	a	na	skutočnosti	hodné	osobitného	zreteľa.	

Článok 29
Úlohy Referátu pre vedeckovýskumnú činnosť TUZVO

1.	 Referát	pre	vedeckovýskumnú	činnosť	TUZVO	zabezpečuje	komercionalizáciu	
práv	k	PPV	podľa	tejto	smernice,	pričom	najmä:

	 a)	 skúma	splnenie	predpokladov	udelenia	licencie	(článok	6)	alebo	prevodu		
	 (článok	18)	a	zabezpečuje	potrebné	vysporiadanie,

	 b)	 pripomienkuje	návrhy	licenčných	zmlúv	(článok	7	a	8)	a	zmlúv	o	prevode	
	 	 (článok	19	až	21),
	 c)	 sprostredkúva	a	koordinuje	predzmluvné	rokovania	(článok	7	a	19),
	 d)	 zabezpečuje	zverejnenie	uzavretých	zmlúv	o	prevode	v	CRZ,
	 e)	 zabezpečuje	odovzdanie	všetkých	podkladov	a	informácií	nadobúdateľovi,
	 f)	 informuje	pôvodného	nositeľa	práv	a	pôvodcu	(článok	23),
	 g)	 kontroluje	plnenie	zmluvných	podmienok	(článok	9	a	24),
	 h)	 komunikuje	s	nadobúdateľom	licencie	alebo	práv	k	PPV,
	 i)	 komunikuje	s	príslušnými	registračnými	úradmi,
	 j)	 vyznačuje	zmeny	v	príslušnej	dokumentácii	a	interných	databázach	TUZVO
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	 k)	 využíva	v	procese	komercionalizácie	služby	Centra	vedecko-technických
	 	 informácií	Slovenskej	republiky.	
2.	 Za	náležité	plnenie	týchto	úloh	je	zodpovedný	prorektor	pre	vedeckovýskumnú	

činnosť	TUZVO.

Záverečné ustanovenia

1.	 Táto	 smernica	 nadobúda	 platnosť	 a	 účinnosť	 odo	 dňa	 schválenia	Vedením	
TUZVO.

2.	 Táto	smernica	bola	schválená	na	Vedení	TUZVO	dňa	10.	2.	2014.

Vo	Zvolene	dňa	10.	2.	2014																																									prof.	Ing.	Rudolf	Kropil,	CSc.
	 	 	 rektor	TU	vo	Zvolene

Rozdeľovník:		rektorát
	 	 fakulty	
	 	 katedry
	 	 organizačné	súčasti	a	pracoviská	TU	vo	Zvolene


