
Pôvodca / Vynález

Upovedomenie  

štatutárneho zástupcu 

organizácie o vytvorení

Vynálezu

Zákon č. 435/2001 Z.z. 

§11(2) 

Oslovenie zmluvného 

partnera 

napr. KTT

kontrolný mechanizmus

vnútroorganizačný

Štatutárny zástupca 

organizácie

môže uplatniť voči 

pôvodcovi právo na 

vynález

v lehote 3 mesiacov, 

písomne

 

Zákon č. 435/2001 Z.z. 

§11(3-4) 

KTT urobí: 

· predbežná kontrola

· odstránenie zásadných 

nedostatkov

· technologická a 

marketingová evaluácia

Správa KTT k ochrane 

práv priemyselného 

vlastníctva

Odloží / nerealizuje 

riešenie

Štatutárny zástupca 

organizácie uplatní právo 

na riešenie, písomne a v 

stanovenej lehote

realizuje

Právo na riešenie 

prechádza späť na 

pôvodcu

Zákon č. 435/2001 Z.z. 

§11(4) 

Pôvodca má nárok na 

primeranú odmenu

Zákon č. 435/2001 Z.z. 

§11(5) 

kontrolný mechanizmus

vnútroorganizačný

Oslovenie zmluvného 

partnera 

napr. KTT

                              KTT

   KTT SAV 

· zriadi konto prípadu v  

systéme na správu DV

· priradí „manažéra“ 

Patentový zástupca

· Vytvorenie 

„popularizačného“ / 

marketingového 

materiálu

· Zaradenie do 

databázy ponúk SAV

Príprava patentového 

spisu

Podanie patentovej 

prihlášky v SR ... Plynie 

lehota na uplatnenie 

priority

Povinnosť zachovávať 

mlčanlivosť

Zákon č. 435/2001 Z.z. 

§11(4) 

Dispozitívne ustanovenie 

= je možné sa od neho 

zmluvne odchýliť

· ekonomické rozhodnutie 

· SAV nakladá s verejnými 

prostriedkami

· efektívne vynakladanie 

prostriedkov štátneho 

rozpočtu

Rozhodnúť sa využiť /

nevyužiť služby KTT SAV 

je právo štatutárneho 

zástupcu organizácie

Štatutárny zástupca 

organizácie neuplatní 

právo na vvynález, resp. 

sa písomne nevyjadrí v 

stanovenej lehote

Zaradenie do relevantných 

databáz technologických 

ponúk 

...až do udelenia patentu

Vypracovanie 

marketingového plánu na 

základe výsledkov a 

odporúčaní technickej a 

marketingovej evaluácie

Kroky smerujúce ku 

komercializácii napr.:

Vytipovanie potenciálnych 

partnerov a ich oslovenie, 

predbežné rokovania, 

vypracovania potrebných 

zmlúv...

miera účasti KTT na 

procese v závislosti od 

dohovoru so štatutárnym 

zástupcom organizácie

Partner,

v lehote 12 mesiacov od 

podania národnej 

prihlášky

Nenájdenie vhodného 

partnera v lehote 12 

mesiacov od podania 

národnej prihlášky

Podanie EPP, prihlášky  

PCT.. v stanovenej lehote

Pokiaľ bol udelený patent 

pre SR: 

Ponuka licencie = - 50% 

udržiavacie poplatky

Stráženie lehôt v súvislosti

· s priemyselno právnou 

ochranou

· s licenciami

Základné údaje (identifikácia pôvodcu, názov 

vynálezu, zoznam spolupôvodcov) do Systému 

správy duševného vlastníctva SAV

KTT         - kancelária pre transfer technológií

KTT SAV - Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva

                  SAV zriadená pri Technologickom inštitúte SAV

EPP         - európska patentová prihláška

PCT         - skratka Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty),

                   prostredníctvom ktorej môže prihlasovateľ žiadať o ochranu v zahraničí.

Príloha č.1

Schéma postupu v procese komercializácie priemyselného vlastníctva (vynálezu) organizácie SAV
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