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Slovenská technická univerzita v Bratislave
• moderná, výskumno-vzdelávacia inštitúcia
• ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do
výskumu v oblasti technických a prírodných vied,
počítačových vied, stavebníctva a architektúry,
chémie, potravinárstva či materiálových technológií
• má 7 fakúlt a jeden univerzitný ústav
• podľa rankingov je dlhodobo najlepšou slovenskou
univerzitou pre chemické technológie, počítačové a
technické vedy
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Kancelária spolupráce s praxou (KSP)
• organizačná zložka špecializovaného univerzitného
pracoviska Know-how centrum STU
• zriadená dňa 29.10.2012
• poskytuje poradenstvo a zabezpečuje ochranu
priemyselného vlastníctva STU
• zabezpečuje podávanie prihlášok na Úrad priemyselného
vlastníctva SR (elektronicky)
• propaguje výsledky výskumu s cieľom ich úspešnej
komercializácie
• úzko spolupracuje s Centrom transferu technológií pri CVTI
SR
• webová stránka: www.ksp.stuba.sk
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Smernica rektora – Ochrana a správa práv
priemyselného vlastníctva na STU
• prijatá dňa 17.09.2013 a účinná od 01.10.2013
• komplexne upravila práva a povinnosti zamestnanca
pri vzniku predmetu priemyselného vlastníctva,
činnosť Kancelárie spolupráce s praxou, stanovila
jednotný postup pri vytvorení nového predmetu
priemyselného vlastníctva, rozdelenie prínosu z
využívania predmetu priemyselného vlastníctva atď.
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Postup KSP pri vytvorení a následnej ochrane
nového vynálezu
Oznámenie pôvodcu o
vytvorení predmetu
priemyselného vlastníctva
(§ 11 ods. 2 Patentového
zákona)

Uhradenie primeranej
odmeny pôvodcom a
zvolenie spôsobu ochrany
– patentová prihláška,
prihláška úžitkového vzoru
atď.

Vyhľadávanie partnerov z
priemyslu

Vypracovanie rešerše a
základného odhadu
komerčného potenciálu

Rozhodnutie o uplatnení
práva na nové riešenie (do
3 mesiacov od oznámenia § 11 ods. 3 Patentového
zákona)

Vysporiadanie práv s
inými subjektmi mimo
STU pred podaním
prihlášky

Spracovanie prihlášok v
spolupráci s patentovým
zástupcom a elektronické
podanie prihlášok

Udelenie licencie
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Štatistika nových predmetov priemyselného
vlastníctva
50
45

43

41

40
35

30
25

29

27

Oznámenia pôvodcov o
vytvorení predmetu
priemyselného vlastníctva
Patentové prihlášky

23
20

20

16

17

Prihlášky úžitkových vzorov

15
10

8

5
0
2016

2017

2018

19. 03. 2019

Národné centrum transferu technológií v SR
• Zmluva o združení a vytvorení Národného centra
transferu technológií v SR je účinná od 05.09.2015
• bola uzatvorená medzi CVTI SR, SAV a 7 vysokými
školami - STU, SPU v Nitre, TUKE, TUZVO, UK,
UPJŠ a ŽU
• hlavným cieľom je podpora realizácie transferu
technológií (ochrany duševného vlastníctva a jeho
komercializácie) vedeckovýskumných inštitúcii
Slovenskej republiky
• vytvorenie Patentového fondu
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Podnikateľská činnosť STU
• STU desaťročia spolupracuje s priemyselnou praxou v oblasti
poskytovania inovatívnych a netradičných riešení pre priamu
aplikáciu v hospodárskej sfére, ktoré spravidla vychádzajú z
prioritných tém výskumu pracovísk univerzity
• pracoviská fakúlt riešia pre domáce a zahraničné hospodárske
subjekty projekty najmä formou podnikateľskej činnosti, ktorá sa
realizuje najčastejšie formou Zmluvy o dielo
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Finančné prostriedky zo Zmlúv o dielo za celú
STU
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Zmluvy o dielo - výskumná činnosť
• prehľad počtu zmluvných výskumných projektov
STU v roku 2017
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• prehľad finančných úhrad za zmluvné projektu STU
v roku 2017
SvF
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310 760€

128 788 €

45 402 €

212 135 €

10 798 €

273 621 €

193 845 €

1 175 349 €
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Spin-off
• je právnická osoba v právnej forme obchodnej
spoločnosti, ktorá vznikla podľa § 56 a nasl.
Obchodného zákonníka odčlenením istej činnosti
alebo skupiny zamestnancov z prostredia STU ako
primárnej (materskej) organizácie, pričom platí, že
STU ako primárna organizácia si zachováva
významný vplyv na činnosť novo založenej
organizácie
• podniky typu spin-off sa vytvárajú za účelom
obchodovania s výsledkami výskumu a vývoja
STU
19. 03. 2019

STU Scientific, s. r. o.
• obchodná spoločnosť vznikla 1. marca 2008 ako
špecializované pracovisko STU
• jedinečné pracovisko verejnej vysokej školy slúžiace
na zabezpečenie prenosu výsledkov
vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do
hospodárskej a spoločenskej praxe
• STU je jediným vlastníkom, spoločníkom a
zakladateľom STU Scientific, s.r.o.
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Ďakujem za pozornosť.
JUDr. Lucia Rybanská
manažérka transferu technológií
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