SMERNICA riaditeľa 2019/5
Uplatnenie, ochrana a využívanie práv k priemyselnému vlastníctvu
Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied

Preambula
V záujme koncepčného riešenia správy priemyselného vlastníctva vznikajúceho v rámci
Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied (ďalej len „ústav“) sa ustanovuje
jednotný postup pri realizácii ochrany a uplatňovaní práv k priemyselnému vlastníctvu.

Článok 1.
Predmet úpravy
Predmetom tejto smernice je zadefinovanie pojmu „priemyselné vlastníctvo ústavu“, určenie
postupu a formy zabezpečenia ochrany priemyselného vlastníctva ústavu a stanovenie práv
a povinností ústavu a jeho zamestnancov pri nakladaní s predmetmi priemyselného vlastníctva
ústavu, predovšetkým práv a povinností, ktoré súvisia so vznikom, oznámením, správou a
využívaním priemyselného vlastníctva ústavu.

Článok 2.
Definície niektorých pojmov na účely smernice
Duševné vlastníctvo chránené obchodným zákonníkom – duševné vlastníctvo, ktoré nie je
možné chrániť zápisom do príslušného registra a súčasne nie je ani autorským dielom. Napr.
obchodné tajomstvo, dôverné informácie, know-how a nezapísané označenia (logá).
Kancelária pre transfer technológií SAV (KTT SAV) – odbor Úradu SAV zabezpečujúci
prenos výsledkov výskumu organizácií Slovenskej akadémie vied do praxe, vrátane
zabezpečenia priemyselno-právnej ochrany predmetov priemyselných práv a ich
komercializácie.
Know-how – súhrn organizačných, riadiacich, ekonomických, podnikateľských, technických,
obchodných, marketingových, vedeckých, výskumných a ďalších poznatkov a skúseností,
ktoré majú potenciál byť hospodársky využiteľné, sú vyjadrené v akejkoľvek vnímateľnej
podobe a nie sú všeobecne známe ani všeobecne dostupné. Know-how môže byť aj súčasťou
obchodného tajomstva.
Komerčné uplatnenie priemyselného vlastníctva (komercializácia) – finančné zhodnotenie
priemyselného vlastníctva ústavu (napr. prostredníctvom poskytovania licencií a pod.).
Obchodné tajomstvo – všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy
súvisiace s ústavom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu či nemateriálnu
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hodnotu, ústav počíta s ich využitím v rámci svojich podnikateľských aktivít, nie sú
v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle ústavu utajené
a ústav zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje ich utajenie.
Ochrana priemyselného vlastníctva – zabezpečenie právnej ochrany predmetov
priemyselného vlastníctva prostredníctvom zápisu a udržiavania patentov, úžitkových vzorov,
dizajnov, ochranných známok a topografií polovodičových výrobkov do registrov príslušných
úradov.
Patent – ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie
vynálezu počas určitého časového obdobia a na určitom území.
Patentový zákon – Zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných
osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).
Plnenie úloh v rámci pracovnoprávneho vzťahu – vykonávanie činností zamestnanca pôvodcu v súlade s jeho pracovnou náplňou podľa pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Za plnenie úloh v rámci
pracovnoprávneho vzťahu sa považuje aj vykonávanie činností v súvislosti s riešením
výskumno-vývojových a obdobných projektov, ktorých riešiteľom, čo aj čiastočným, je ústav.
Pôvodca – fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu s ústavom, ktorá vlastnou tvorivou
činnosťou vytvorila predmet priemyselného vlastníctva.
Pracovnoprávny vzťah – právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom založený
pracovnou zmluvou, niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
prípadne obdobný pracovný vzťah.
Priemyselné vlastníctvo (PV) – výsledky tvorivej duševnej činnosti, ktoré sú nové
a priemyselne využiteľné. Ide o vynálezy, technické riešenia chránené úžitkovým vzorom,
dizajny, topografie polovodičových výrobkov, zlepšovacie návrhy a potenciálne ochranné
známky.
Spolupôvodca – fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu s ústavom, ktorá sa v určitej
miere vlastnou tvorivou činnosťou podieľala na vytvorení predmetu priemyselného
vlastníctva.
Transfer technológií – proces prenosu poznatkov do praxe zahŕňajúci zabezpečenie
priemyselno-právnej ochrany predmetov priemyselných práv a ich komercializáciu.
Vynález – technické riešenie z ktorejkoľvek oblasti techniky, ktoré je nové, je výsledkom
vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.
Využívanie predmetu priemyselného vlastníctva – skutočné použitie alebo používanie,
alebo poskytnutie práva na využívanie predmetu priemyselného práva iným osobám
prostredníctvom licenčnej alebo inej zmluvy.
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Článok 3.
Všeobecné povinnosti ústavu a jeho zamestnancov
3.1. Ústav je povinný chrániť svoje PV, efektívne zhodnocovať výsledky výskumu
a vývoja a spravodlivo rozdeľovať príjmy z procesu komercializácie.
3.2. Všetci zamestnanci ústavu sú povinní chrániť PV ústavu a práva s ním spojené
a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s oprávnenými záujmami
ústavu. Zároveň sú povinní počínať si tak, aby svojou činnosťou neporušovali práva iných
osôb k PV a k inému duševnému vlastníctvu.
3.3. Zamestnanec ústavu, ktorý príde do styku s informáciami alebo dokumentmi
obsahujúcimi informácie o PV, na ktoré si ústav môže uplatniť právo alebo uplatnil právo, je
povinný zachovávať o nich mlčanlivosť voči tretím osobám minimálne do doby sprístupnenia
PV verejnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi1. V ostatných prípadoch
minimálne do doby, kým nie je na svoju odôvodnenú žiadosť od tejto povinnosti oslobodený
písomným rozhodnutím štatutárneho zástupcu ústavu.
3.4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa bodu 3.3. tejto smernice neplatí pri
poskytovaní súčinnosti patentovému zástupcovi, zamestnancom KTT SAV alebo inému
subjektu v rámci zabezpečovania právnej ochrany predmetu PV a jeho komercializácie
v prípade, ak je zmluvne zabezpečená mlčanlivosť týchto osôb alebo vyplýva z ich funkcie.
3.5. Pôvodca je povinný vyhnúť sa zverejneniu predmetu PV v ústnej, písomnej alebo inej
forme, predovšetkým nesmie sprístupniť predmet PV uverejnením jeho podstaty v periodickej
tlači, vrátane odbornej a vedeckej periodickej tlače, prostredníctvom iných masmediálnych
prostriedkov alebo v rámci prednášky či vystúpenia na konferencii, alebo ho zverejniť v rámci
obhajoby dizertačnej práce a pod. v lehote podľa bodu 3.3. tejto smernice, v prípade
vynálezov najlepšie až do udelenia patentu, pokiaľ právo na predmet PV neprešlo na pôvodcu
podľa bodov 5.5. alebo 5.7. a 5.6. tejto smernice.
3.6. Ak ide o predmet PV, o ktorý ústav po upovedomení pôvodcom prejavil záujem, ktorý
však nespĺňa podmienky na získanie patentu, je pôvodca povinný zachovávať mlčanlivosť
o tomto predmete minimálne do doby, kým nie je písomným rozhodnutím štatutárneho
zástupcu ústavu od tejto povinnosti oslobodený.
3.7. Pred skončením pracovnoprávneho vzťahu s ústavom je zamestnanec ústavu povinný
v primeranej lehote odovzdať všetky doklady, dokumenty a iné nosiče informácií, ktoré má
k dispozícii, a ktoré sa týkajú PV ústavu, a upozorniť na všetky okolnosti, o ktorých sa
domnieva, že by mohli v budúcnosti ohroziť oprávnené záujmy ústavu týkajúce sa PV.
V prípade vynálezov: podľa Patentového zákona, Európskeho patentového dohovoru alebo podľa Zmluvy
o patentovej spolupráci.
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3.8. Pôvodca alebo iné osoby porušujúce povinnosti podľa tejto smernice zodpovedajú za
škodu, ktorú svojím konaním spôsobili.

Článok 4.
Oznámenie vzniku priemyselného vlastníctva ústavu
4.1. Právo k predmetu PV, vytvoreného na základe pracovnoprávneho vzťahu pôvodcu
s ústavom, patrí ústavu, pokiaľ sa účastníci vzťahu vopred nedohodli inak. Právo na
pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.
4.2. Pôvodca, ktorý pri plnení svojich pracovných úloh v rámci pracovnoprávneho vzťahu
s ústavom vytvoril vynález, prípadne iný výsledok, o ktorom usudzuje alebo by vzhľadom na
svoju osobu mal predpokladať, že spĺňa podmienky stanovené zákonom pre niektorý
z predmetov PV, je povinný o tom bezodkladne po jeho vytvorení písomne upovedomiť
štatutárneho zástupcu ústavu.
4.3. Pôvodca vyplní formulár Oznámenie vzniku predmetu priemyselného vlastníctva
nachádzajúci sa na webovej stránke http://www.ktt.sav.sk (ďalej len „Oznámenie“) 2 a prílohu
Opis predmetu priemyselného vlastníctva, ktorej vzor sa nachádza v prílohe č. 33 tejto
smernice. V dokumente Opis predmetu priemyselného vlastníctva opíše pôvodca predmet PV
dostatočne na to, aby mohol odborník daný predmet PV na základe tohto opisu uskutočniť.
Bezodkladne po vyplnení Oznámenia odovzdá pôvodca štatutárnemu zástupcovi ústavu
Upovedomenie o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva (ďalej len „Upovedomenie“),
ktoré mu bude doručené na jeho mailovú adresu, a ktorého vzor sa nachádza v prílohe č. 2
tejto smernice.
4.4. Pôvodca je zároveň povinný odovzdať štatutárnemu zástupcovi ústavu všetku
relevantnú dokumentáciu a podklady týkajúce sa predmetu PV za účelom jeho posúdenia
z hľadiska splnenia podmienok na získanie patentu alebo inej formy priemyselno-právnej
ochrany a z hľadiska jeho komerčného potenciálu.
4.5. V prípade, že bol predmet PV vytvorený viacerými spolupôvodcami, sú
spolupôvodcovia povinní po oznámení vzniku predmetu PV podpísať Dohodu o podieloch na
vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva (ďalej len „Dohoda o podieloch“)4, v ktorej
uvedú percentuálny podiel vyjadrujúci ich účasť na vytvorení predmetu PV (podiely
jednotlivých spolupôvodcov sa určujú na základe vedeckého, znalostného, časového,
finančného či iného prínosu, ktorým každý zo spolupôvodcov prispel k vzniku predmetu PV),

Návod na vyplnenie Oznámenia a Upovedomenia je obsiahnutý v prílohe č. 4 – Postup pôvodcu pri
upovedomení zamestnávateľa o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva.
3
Vzor Opisu predmetu priemyselného vlastníctva sa nachádza aj na webovej stránke http://www.ktt.sav.sk
4
Vzor Dohody o podieloch je uvedený v prílohe č. 6 tejto smernice.
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najneskôr v lehote jedného (1) mesiaca od uplatnenia práva na riešenie štatutárnym
zástupcom ústavu.
4.6. Na splnenie povinnosti oznámiť vznik predmetu PV každým zo spolupôvodcov je
postačúce, ak tento predmet PV oznámi štatutárnemu zástupcovi ústavu ktorýkoľvek zo
spolupôvodcov z ústavu, pričom v Oznámení uvedie aj ostatných spolupôvodcov. Ďalšia
komunikácia medzi ústavom a pôvodcami prebieha najmä, ale nie výlučne, s týmto
pôvodcom.

Článok 5.
Správa priemyselného vlastníctva ústavu
5.1. Štatutárny zástupca ústavu posúdi predmet PV, ktorý mu bol oznámený, z hľadiska
splnenia podmienok na získanie patentu alebo inej formy priemyselno-právnej ochrany
a komerčného potenciálu predmetu PV, a rozhodne o uplatnení alebo neuplatnení práva na
riešenie. Na toto posúdenie môže využiť služby KTT SAV alebo iného subjektu
zaoberajúceho sa oblasťou práva PV.
5.2. Ústav si môže voči pôvodcovi uplatniť právo na riešenie písomne oznámením5
v lehote troch (3) mesiacov od doručenia Upovedomenia, pričom za uplatnenie práva na
riešenie sa v prípade vynálezu považuje aj podanie prihlášky, európskej patentovej prihlášky
alebo medzinárodnej prihlášky, ktorej predmetom je predmet PV, a v ktorej je ako pôvodca
uvedený pôvodca, ktorý vytvoril daný predmet PV. Uplatnením práva k oznámenému
predmetu PV má ústav výlučné právo nakladať s predmetom PV a pôvodcovi vzniká nárok na
primeranú odmenu v súlade s článkom 7. tejto smernice.
5.3. Ak si ústav uplatní právo na riešenie, je povinný písomne informovať pôvodcu
o zvolenom spôsobe ochrany predmetu PV, najmä o podanej prihláške, európskej patentovej
prihláške alebo o medzinárodnej prihláške. Za spôsob ochrany predmetu PV sa môže
považovať aj označenie predmetu PV ako know-how alebo obchodné tajomstvo a jeho ďalšie
utajenie voči tretím osobám. Za splnenie povinnosti informovať pôvodcu sa považuje po
podaní prihlášky na niektorý úrad priemyselného vlastníctva aj email zaslaný pôvodcovi
patentovým zástupcom alebo zamestnancom KTT SAV s identifikačnými údajmi podanej
prihlášky.
5.4. Pôvodca predmetu PV, ku ktorému si ústav uplatnil právo, je povinný poskytovať
ústavu potrebnú súčinnosť v procese zabezpečovania právnej ochrany daného predmetu PV a
jeho komercializácie.

Vzor Oznámenia o uplatnení práva na predmet priemyselného vlastníctva je uvedený v prílohe č. 5 tejto
smernice.
5
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5.5. Ak sa štatutárny zástupca ústavu rozhodne neuplatniť právo na riešenie, informuje
o tom písomne pôvodcu.
5.6. V prípade rozhodnutia štatutárneho zástupcu ústavu o neuplatnení práva na predmet
PV vráti štatutárny zástupca ústavu pôvodcovi kompletnú dokumentáciu k oznámenému
predmetu PV. Rozhodnutím o neuplatnení práva prechádza právo k predmetu PV na pôvodcu,
ktorý s ním môže naložiť podľa vlastného uváženia; predovšetkým je oprávnený vo vlastnom
mene a na vlastné náklady prihlásiť predmet PV na ochranu a v prípade jej udelenia sa stáva
majiteľom udeleného patentu, úžitkového vzoru, či inej formy ochrany PV.
5.7. Právo na predmet PV prechádza na pôvodcu aj v prípade, ak štatutárny zástupca
ústavu v lehote, v ktorej má rozhodnúť o uplatnení alebo neuplatnení práva na predmet PV,
písomne neoznámi takéto rozhodnutie pôvodcovi.
5.8. Do uplynutia lehoty na uplatnenie práva na riešenie, do uplatnenia práva na riešenie
alebo do prechodu práva na riešenie na pôvodcu sú štatutárny zástupca ústavu aj pôvodca
povinní zachovávať o predmete PV mlčanlivosť voči tretím osobám. Pod treťou osobou sa
nerozumie patentový zástupca ani externý poradca resp. osoba, ktorá je viazaná
mlčanlivosťou.
5.9. Ak si štatutárny zástupca ústavu uplatní právo na riešenie, je pôvodca povinný
zachovávať o predmete PV mlčanlivosť voči tretím osobám podľa bodu 3.3. tejto smernice.
Ani po tomto termíne nemôže pôvodca zverejniť informácie nad rámec informácií
sprístupnených verejnosti.
5.10. Ak právo na riešenie prešlo na pôvodcu podľa bodu 5.5. alebo 5.7. tejto smernice,
ústav je povinný zachovávať mlčanlivosť o predmete PV voči tretím osobám až do jeho
sprístupnenia verejnosti. Ani po tomto termíne nemôže ústav zverejniť informácie nad rámec
informácií sprístupnených verejnosti.
5.11. Štatutárny zástupca ústavu alebo ním poverený zamestnanec v spolupráci
s patentovým zástupcom, KTT SAV alebo iným subjektom špecializujúcim sa na oblasť PV
zabezpečí v čo možno najkratšom čase od uplatnenia práva na riešenie právnu ochranu
predmetu PV, a to spravidla podaním národnej (SK) prihlášky na Úrade priemyselného
vlastníctva SR.
5.12. Po podaní národnej (SK) prihlášky na Úrade priemyselného vlastníctva SR vykoná
štatutárny zástupca ústavu alebo ním poverený zamestnanec v spolupráci s patentovým
zástupcom, KTT SAV alebo iným subjektom špecializujúcim sa na oblasť PV ďalšie
posúdenie predmetu PV týkajúce sa komerčného potenciálu predmetu PV, aktuálnej trhovej
situácie a finančných možností ústavu. Na základe tohto posúdenia rozhodne štatutárny
zástupca ústavu do 12 mesiacov od podania národnej (SK) prihlášky o:
a) podaní medzinárodnej PCT prihlášky,
b) podaní európskej patentovej prihlášky,
6

c) podaní zahraničnej národnej prihlášky, alebo
d) inej forme právnej ochrany.
5.13. Súčasne so zabezpečením priemyselno-právnej ochrany predmetu PV štatutárny
zástupca ústavu alebo ním poverený zamestnanec v spolupráci s KTT SAV alebo s iným
subjektom špecializujúcim sa na transfer technológií alebo obdobné činnosti vykonáva
aktivity smerujúce ku komerčnému uplatneniu predmetu PV, najmä:
a) vykonáva prieskum trhových možností,
b) nadväzuje kontakty s priemyselnými partnermi,
c) rokuje o spolupráci pri využívaní predmetu PV, a
d) uzatvára licenčné zmluvy a iné zmluvy, ktorých cieľom je finančné zhodnotenie
predmetu PV.

Článok 6.
Spolupráca na výskume s inými subjektmi
6.1. Vo fáze zahájenia výskumno-vývojového projektu medzi ústavom a iným subjektom,
najneskôr však v jeho priebehu, je štatutárny zástupca ústavu povinný uzavrieť s druhou
stranou Zmluvu o spolupráci na výskumno-vývojovom projekte6, ktorá vymedzí práva
a povinnosti strán v súvislosti s vytvorením a následným nakladaním a využitím predmetu
PV, ktorý má vzniknúť v rámci spoločného projektu; za Zmluvu o spolupráci na výskumnovývojovom projekte sa považujú aj iné zmluvy na zabezpečenie spolupráce (napr. v rámci
projektov financovaných zo ŠF EÚ, projektov Rámcových programov EÚ a pod.), ak
upravujú práva a povinnosti strán týkajúce sa PV vzniknutého v rámci predmetnej spolupráce.
6.2.

Zmluva o spolupráci na výskumno-vývojovom projekte by mala obsahovať najmä:
a) vymedzenie subjektov zúčastnených na projekte,
b) ciele a očakávané výstupy spolupráce,
c) vklady zmluvných strán do spolupráce; súčasťou je aj podrobný opis duševného
vlastníctva, ktoré zmluvné strany prinášajú do spolupráce, spôsob využívania tzv.
background7, a nároky zmluvných strán v súvislosti s jeho využívaním,
d) vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo spolupráce,
e) rozdelenie úhrady nákladov na výskum a vývoj,
f) nároky zmluvných strán na využívanie vytvoreného PV a predpokladané veľkosti
ich podielov; súčasťou je aj podrobný opis tzv. foreground8, spôsob jeho
využívania a nároky zmluvných strán v súvislosti s jeho využívaním,
g) dobu trvania a etapy projektu,

Pred podpisom tejto zmluvy sa odporúča prekonzultovať jej ustanovenia s odborným subjektom
špecializujúcim sa na oblasť transferu technológií alebo obdobnú oblasť.
7
Background – know-how, ktoré mala zmluvná strana k dispozícii pred pristúpením k spolupráci, a ktoré sú
potrebné na realizáciu spolupráce.
8
Foreground – výsledky, ktoré boli vytvorené v priebehu spolupráce, bez ohľadu na to, či môžu alebo nemôžu
byť ochránené.
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h) rozdelenie aktív získaných v priebehu projektu medzi zmluvné strany po jeho
ukončení,
i) Dohodu o mlčanlivosti o dôverných obchodných informáciách.
6.3. Dohoda o mlčanlivosti o dôverných obchodných informáciách podľa bodu 6.2. písm. i)
tejto smernice môže byť uzavretá samostatne alebo ako súčasť Zmluvy o spolupráci na
výskumno-vývojovom projekte. Dohoda o mlčanlivosti o dôverných obchodných
informáciách 9 obsahuje najmä:
a) vymedzenie informácií, ktoré podliehajú povinnosti zachovávať mlčanlivosť,
b) spôsob použitia dôvernej informácie, ktorý musí byť v súlade s účelom jej
poskytnutia,
c) vymedzenie prípadov, na ktoré sa povinnosť zachovania mlčanlivosti nevzťahuje,
d) spôsob a podmienky vrátenia poskytnutých dokumentov po zániku Zmluvy
o spolupráci,
e) určenie doby po zániku zmluvy, počas ktorej majú strany povinnosť zachovávať
dôvernú informáciu.

Článok 7.
Odmeňovanie za vytvorenie a využívanie predmetu PV
7.1. Pôvodca, ktorý vytvoril predmet PV, voči ktorému si ústav uplatnil právo na riešenie
podľa bodu 5.2. tejto smernice, má právo na primeranú odmenu. Pri určení výšky odmeny je
rozhodujúci technický význam a hospodársky význam predmetu PV a prínos dosiahnuteľný
jeho využitím alebo iným uplatnením, pričom sa prihliada na materiálny podiel ústavu na
vytvorení predmetu PV a na rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu. Odmena je splatná do
jedného mesiaca od uplatnenia práva na riešenie.
7.2. Výška jednorazovej odmeny je určená v prílohe č. 8 tejto smernice, pokiaľ sa
štatutárny zástupca ústavu s pôvodcom písomne nedohodli inak.
7.3. Ak vyplatená jednorazová odmena nezodpovedá zohľadneniu podmienok podľa bodu
7.1. tejto smernice, vzniká pôvodcovi právo na dodatočné vyrovnanie. Výnosy dosiahnuté
využívaním a komerčným uplatnením predmetu PV (napr. na základe poskytnutia licencie na
použitie predmetu PV a pod.) sú príjmom ústavu. Po odpočítaní nákladov na priemyselnoprávnu ochranu vyplatí ústav odmenu pôvodcovi vo forme percentuálneho podielu z takto
vypočítaných výnosov, ktorého výška je určená v prílohe č. 8 tejto smernice, a ktorý nesmie
byť nižší ako 20%, pokiaľ sa štatutárny zástupca ústavu s pôvodcom písomne nedohodli inak.
7.4. Právo na dodatočné vyrovnanie si môže pôvodca uplatniť najskôr po troch (3) rokoch
od uplatnenia si práva na riešenie ústavom.
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Vzor Dohody o mlčanlivosti o dôverných obchodných informáciách je uvedený v prílohe č.7.
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7.5. Na základe písomnej žiadosti pôvodcu je ústav povinný poskytnúť pôvodcovi
podklady nevyhnutné na určenie výšky dodatočného vyrovnania. Ak ústav poskytne
pôvodcovi informácie označené ako dôverné, pôvodca je povinný zachovávať o nich
mlčanlivosť voči tretím osobám a nesmie ich použiť pre seba v rozpore s účelom, na ktorý mu
ich ústav poskytol.
7.6. V prípade, že bol predmet PV vytvorený viacerými spolupôvodcami, odmena podľa
predchádzajúcich bodov tohto článku sa rozdelí medzi jednotlivých spolupôvodcov na
základe ich pôvodcovských podielov v súlade s bodom 4.5. tejto smernice.

Článok 8.
Osobitné ustanovenia o KTT SAV
8.1. Štatutárny zástupca ústavu má možnosť obrátiť sa na KTT SAV a využiť jej služby
alebo jej prenechať správu konkrétneho predmetu PV. Štatutárny zástupca ústavu je
oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so správou predmetu PV zo strany KTT SAV.
8.2. V prípade využívania služieb KTT SAV vykonáva štatutárny zástupca ústavu činnosti
podľa bodov 5.11., 5.12. a 5.13. tejto smernice v súčinnosti s KTT SAV.

Článok 9.
Osobitné ustanovenia o obchodnom tajomstve
9.1. Všetky informácie týkajúce sa obchodného tajomstva sú dôverné a tretím osobám
môžu byť zverené len ak je zmluvne zabezpečená ich ochrana.
9.2. V súvislosti s nakladaním s obchodným tajomstvom je štatutárny zástupca ústavu
povinný:
a) stanoviť rozsah skutočností, ktoré ústav považuje za obchodné tajomstvo,
b) stanoviť konkrétnym zamestnancom ústavu práva prístupu k obchodnému
tajomstvu,
c) oboznámiť zamestnancov ústavu s určením skutočností, ktoré ústav považuje za
obchodné tajomstvo a s právami a povinnosťami súvisiacimi s ich ochranou,
d) vhodným spôsobom zabezpečiť utajenie obchodného tajomstva.
9.3. Zamestnanci ústavu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve
ústavu. Od tejto povinnosti môžu byť oslobodení len výslovným písomným rozhodnutím
štatutárneho zástupcu ústavu.
9.4. Zamestnanci ústavu sú rovnako povinní zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by
mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo porušeniu obchodného tajomstva ústavu.
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9.5. 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 ústavu, musia sa tieto osoby pred tým, než im bude obchodné tajomstvo
sprístupnené, písomne zaviazať k mlčanlivosti o predmetnom obchodnom tajomstve.

Článok 10.
Osobitné ustanovenia o know-how
10.1. Všetky informácie týkajúce sa know-how sú dôverné a tretím osobám môžu byť
zverené len ak je zmluvne zabezpečená ich ochrana.
10.2. V súvislosti s využitím know-how patriacemu ústavu je zamestnanec ústavu povinný
dbať na ochranu takéhoto know-how a s tým súvisiacich oprávnených záujmov ústavu, najmä
pri pracovných či študijných cestách a pobytoch.

Článok 11.
Spoločné a záverečné ustanovenia
11.1. Práva a povinnosti podľa tejto smernice zostávajú zachované aj po zániku
pracovnoprávneho vzťahu medzi pôvodcom a ústavom.
11.2. So smernicou sú povinní oboznámiť sa všetci zamestnanci ústavu.
11.3. Za oboznámenie zamestnancov ústavu so smernicou je zodpovedný štatutárny
zástupca ústavu, prípadne ním písomne poverený zamestnanec.
11.4. Ak porušením povinností zamestnanca ústavu ustanovených touto smernicou hrozí
alebo vznikne ústavu škoda, považuje sa toto porušenie povinnosti za závažné porušenie
pracovnej disciplíny.
11.5. Práva a povinnosti neupravené v tejto smernici sa riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 435/2001 Z. z. (patentovým zákonom) v platnom znení,
zákonom č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a ostatnými platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
11.6. Súčasťou tejto smernice sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Schéma postupu v procese ochrany a komercializácie priemyselného
vlastníctva
Príloha č. 2: Upovedomenie o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva
Príloha č. 3: Opis predmetu priemyselného vlastníctva
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Príloha č. 4: Postup pôvodcu pri upovedomení zamestnávateľa o vytvorení predmetu
priemyselného vlastníctva
Príloha č. 5: Oznámenie o uplatnení práva na predmet priemyselného vlastníctva
Príloha č. 6: Dohoda o podieloch na vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva
Príloha č. 7: Dohoda o mlčanlivosti o dôverných obchodných informáciách
Príloha č. 8: Výška primeranej odmeny prináležiacej pôvodcovi
11.7. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 15. 05. 2019

V Bratislave dňa 15.05.2019

..........................................
RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.
Riaditeľ
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