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Spolupráca univerzít a vedecko-výskumných 
pracovísk s komerčným sektorom je súčasťou 
života mnohých pokrokových inštitúcií. 
Väčšina sa snaží vytvoriť si vhodný model 
spolupráce tak, aby maximalizovala osoh 
z duševného vlastníctva, ktorý vytvoria 
jej vedci. Možnosť spolupracovať 
s praxou sa stala motivujúcim faktorom 
na pritiahnutie a udržanie si vynikajúcich 
vysoko-kvalifi kovaných odborníkov 
a na zlepšenie/modernizáciu 
vedecko-výskumnej infraštruktúry. 
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ÚLOHA SMERNÍC 
V PROCESE 
KOMERCIALIZÁCIE 
TECHNOLÓGIÍ 
A POZNATKOV 
NA UNIVERZITÁCH
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Univerzity a vedecko-výskumné inštitúcie 
môžu ponúkať, príp. vytvárať na komerčné 
využitie svoje duševné vlastníctvo v rámci 
inovačných sietí, s ktorými môžu spolupra-
covať zainteresované malé a stredné podni-
ky (MSP) na miestnej, regionálnej, národnej 
alebo dokonca na medzinárodnej úrovni. 
Komercializácia duševného vlastníctva 
môže priniesť inštitúciám, ktoré ho vlastnia 
významné príjmy, najmä prostredníctvom:
• honorárov/poplatkov z predaných licencií 

plynúcich z inovácií a objavov;
• poskytovania konzultácií;
• zmluvného výskumu;
• sponzorovaného výskumu;
• spin-off  fi riem (spoločností, v ktorých 

univerzita vlastní podiel).

V procese komercializácie môže byť zainte-
resovaných viacero skupín. WIPO (World 
Intellectual Property Organisation) rozo-
znáva nasledovných dvanásť skupín:
• univerzita/vedecko-výskumná inštitúcia;
• výskumník/vynálezcovia
• ďalší pomocní výskumníci/oddelenie;
• pomocní asistenti;
• študenti;
• výskumníci na stáži;
• hosťujúci výskumníci;
• sponzori;
• zamestnanci pracoviska pre transfer po-

znatkov a technológií do praxe;
• patentová agentúra;
• vláda;
• verejnosť.

Každá z uvedených skupín môže do procesu 
komercializácie v istom štádiu prispieť 
a na základe toho si vytvoriť očakávania 
a záujem o výsledky. Záujmy a očakávania 
sa však môžu líšiť, dokonca sa môžu dostať 
do vzájomného konfl iktu, a preto je nutné 
hneď na začiatku ich zaregistrovať a potvr-
diť jednotlivým stranám podiel na výslednej 
hodnote. Na zavedenie systému ochrany 
a komercializácie duševného vlastníctva 
a na predchádzanie konfl iktom slúži uni-
verzitná smernica na ochranu duševného 
vlastníctva, ktorá zároveň odráža jej celko-
vú stratégiu a ciele vo vzdelávaní, výskume 
a rozširovaní poznatkov. 

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 
A VÝZNAM SMERNICE

Duševné vlastníctvo je v najširšom slova 
zmysle chápané ako výsledok duševnej 
tvorivej činnosti ľudí, ide o produkt 
intelektu (nehmotný statok), ktorý môže mať 
obchodnú hodnotu a teda sa stať predme-
tom obchodných vzťahov. Práva duševného 
vlastníctva sa podľa slovenskej legislatívy 
harmonizovanej s príslušnou legislatívou EÚ 
delia do dvoch hlavných kategórií: 
• priemyselné práva a práva obdobné prie-

myselným právam; 
• autorské práva, práva príbuzné autorské-

mu právu a práva súvisiace s autorským 
právom.

Priemyselné práva možno rozdeliť na: 
a) Priemyselné práva na výsledky tvorivej 

duševnej činnosti:
• patentové právo (právo vynálezov);
• právo (priemyselných) dizajnov;

• právo úžitkových vzorov;
• právo topografi í polovodičových výrob-

kov;
• právo nových odrôd rastlín a nových 

plemien zvierat.

b) Priemyselné práva na označenie
• známkové právo (právo ochranných 

známok);
• právo označení pôvodu výrobkov zeme-

pisných označení výrobkov;
• právo obchodných mien.

Práva obdobné priemyselným právam 
delíme na:

• zlepšovateľské právo (právo zlepšova-
cích návrhov);

• právo nových spôsobov prevencie, diag-
nostiky a liečenia ľudí a zvierat a ochra-
ny rastlín proti škodcom a chorobám;

• právo know-how;
• právo loga;
• právo doménových mien;
• právo na ochranu názvu a dobrej poves-

ti právnickej osoby.

 Medzi práva súvisiace s právom duševné-
ho vlastníctva patria:
• právo obchodného tajomstva;
• právo nekalej súťaže;
• mediálne právo.

Autorské práva a práva súvisiace 
s autorským právom sa delia na: 
• právo vydavateľa nezverejneného diela;
• práva súvisiace s právom autorským 

zahrnujú: práva výkonných umelcov, 
právo zvukového a zvukovo-obrazového 
záznamu, právo rozhlasových a televíz-
nych vysielateľov na ich programy;

• právo zhotoviteľa databázy. 

Autorské práva sa dotýkajú takmer všet-
kých častí akademickej práce – vyučovacie 
materiály, výsledky výskumu zamest-
nancov a študentov. Majetkové práva 
trvajú počas autorovho života a 70 rokov 
po jeho smrti. Okrem registrovaných 
práv duševného vlastníctva tzv. „hard IP“ 
(Intellectual property, znamená duševné 
vlastníctvo) je však nutné brať do úvahy 
akúkoľvek formu špecifi ckých vedomostí/
know-how tzv. „soft  IP“, ktoré pokrýva au-
torský zákon. Prieskumy dokazujú, že soft  
IP prináša univerzitám viacnásobne vyššie 
príjmy ako hard IP. Väčšina etablovaných 
univerzít podporuje škálu aktivít, aj keď 
sa vo svojej stratégii zvyknú zamerať buď 
viac na registrované alebo neregistrova-
né práva duševného vlastníctva a podľa 
toho alokujú interné zdroje. Univerzita by 
sa mala rozhodnúť, aký typ priemyselného 
vlastníctva do svojej smernice na ochranu 
duševného vlastníctva zahrnie a vysvet-
liť podmienky, za ktorých nebude určité 
duševné vlastníctvo podliehať pravidlám 
smernice (v súlade s patentovým a autor-
ským zákonom). 

Ustanovenia v patentovom a autorskom zá-
kone udeľujú práva duševného vlastníctva, 
ktoré vzniklo pri plnení povinností vyplý-
vajúcich z pracovnoprávneho alebo obdob-
ného vzťahu zamestnávateľovi. Pôvodca 
(fyzická osoba, ktorá je zamestnancom 
univerzity a ktorá sa podieľala na vytvorení 
vynálezu) je povinný zamestnávateľa o tejto 

skutočnosti bez odkladu písomne upovedo-
miť a zároveň mu odovzdať všetky podklady 
potrebné na posúdenie vynálezu. 

Podľa autorského zákona môže zamestnáva-
teľ vykonávať majetkové práva autora diela 
vytvoreného zamestnancom počas výkonu 
zamestnania a ako výsledok plnenia úloh, 
ktoré zamestnancovi zadal. Zamestnávateľ 
môže rozhodovať o použití diela a nie je 
povinný sa s autorom o odmenu deliť, avšak 
potrebuje súhlas autora na to, aby mohol 
právo výkonu majetkových práv autora 
postúpiť tretej osobe. Podľa patentového 
zákona má pôvodca, voči ktorému sa uplat-
nilo právo na riešenie, vo vzťahu k zamest-
návateľovi právo na primeranú odmenu. 
Na určenie výšky odmeny je rozhodujúci 
technický a hospodársky význam vynálezu 

a prínos dosiahnutý jeho využitím či uplat-
nením (prihliada sa na materiálny podiel 
zamestnávateľa na vytvorení vynálezu, 
ako aj na rozsah a obsah pracovných úloh 
pôvodcu). Mnohé univerzity si nenárokujú 
práva na odborné články, publikácie a učeb-
né materiály.

Fakulty a vedci sa rozhodujú či budú ochra-
ňovať svoje duševné vlastníctvo na základe 
toho, čo im to prinesie, ale pritom vnímajú 
podmienky realizácie ochrany duševného 
vlastníctva v prostredí, v ktorom fungujú 
a berú do úvahy aj možnú fi nančnú odme-
nu. Dobré podmienky transferu poznat-
kov alebo technológií znamenajú mať 
na univerzite systém, ktorý tvoria smerni-
ce a procesy harmonizujúce s jej hlavným 
poslaním. Smernice by mali zabezpečiť:
• rovnováhu medzi aktivitami spojenými 

s komercializáciou a primárnymi činnos-
ťami;

• možnosť realizácie rôznych typov trans-
feru poznatkov do praxe (konzultácie, 
zmluva o dielo, patent, založenie spoloč-
nosti typu spin-off  atď.);

• ochranu akademickej slobody (množst-
vo duševného vlastníctva vytvoreného 
na univerzitách má význam pre ďalšie 
vyučovacie a výskumné aktivity);

• pozitívny dopad na ekonomiku; 
• spôsob a pomer, akým sa príjem z komer-

cializácie bude rozdeľovať.

Podstatné je, aby smernice boli súčasťou 
dlhodobej stratégie rozvoja univerzity a boli 
jasne vysvetlené a komunikované na všet-
kých úrovniach v rámci univerzity i mimo 
nej. Úlohou smerníc je tiež minimalizovať 
možný konfl ikt medzi jednotlivými stra-
nami. Pre zamestnancov a študentov musia 
byť nastavené pravidlá: 

§
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• spôsobu oznamovania nových objavov, 
ktoré by mohli byť predmetom obchodné-
ho záujmu;

• spôsobu zaznamenávania výskumných 
výsledkov;

• spôsobu rokovania s tretími stranami;
• týkajúce sa podmienok odmeňovania 

a poskytovania stimulov;
• riešenia konfl iktov.

Typické smernice používané na univerzi-
tách so zavedeným systémom komerciali-
zácie duševného vlastníctva zahrnujú tieto 
súčasti:
• duševné vlastníctvo zamestnancov;
• upravené pracovné zmluvy;
• duševné vlastníctvo študentov;
• konfl ikt záujmov pri delení príjmov/vý-

hod; 
• etické hľadisko komercializácie;
• všeobecný úvod k otázkam komercializá-

cie duševného vlastníctva a komunikácia;
• sledovanie úspešnosti;

Prílohou smernice by mali byť dotazníky, 
pomocou ktorých sa zisťujú podrobnosti 
o vytvorenom predmete priemyselného 
vlastníctva (technickom riešení). Na zá-
klade informácií z dotazníkov a ďalšieho 
prieskumu kancelária transferu technológií 
a poznatkov do praxe (Technology Trans-
fer Offi  ce, ďalej len TTO) rozhodne, či 
univerzita investuje prostriedky do ochrany 
predmetného duševného vlastníctva alebo 
neuplatní svoje právo (platný Patentový 
zákon ustanovuje na to zamestnávateľo-
vi lehotu tri mesiace od upovedomenia). 
Ak ho neuplatní, prechádza toto právo späť 
na pôvodcu. Zamestnávateľ, ako aj pôvodca 
sú v tejto lehote povinní zachovávať o vyná-
leze mlčanlivosť voči tretím osobám.

ÚLOHA TTO PRI ZAVÁDZANÍ 
SMERNICE

Zavádzanie smernice na ochranu duševné-
ho vlastníctva a komercializáciu duševného 
vlastníctva univerzity by mala realizovať 
profesionálna TTO. TTO môže byť súčasťou 
univerzity (oddelenie) alebo fungovať 
ako samostatná právnická osoba (dcérska 
spoločnosť univerzity). Obe formy majú 
svoje výhody a nevýhody, ale samostatná 
obchodná spoločnosť pri univerzite riadená 
na komerčnej báze má lepšiu pozíciu pri 
komunikácii s externými partnermi. Tiež 
má lepšie predpoklady byť nestrannou 
a objektívne riešiť konfl ikty, ktoré môžu 
vzniknúť v procese komercializácie. TTO by 
mala zabezpečovať ohodnotenie duševného 
vlastníctva, právne, obchodné technické 
a fi nančné poradenstvo a služby. 

TTO bežne spravuje duševné vlastníctvo 
univerzity, dohliada na jeho bezpečnosť 
a na dodržiavanie pravidiel smernice. 
Úlohou TTO je aj posudzovať a odporú-
čať najefektívnejšiu ochranu duševného 
vlastníctva, zabezpečovať plnenie zmluv-
ných podmienok využívania univerzitného 
duševného vlastníctva a riešenie konfl iktov. 
TTO pritom väčšinou spolupracuje s ďalší-
mi oddeleniami univerzity a odporúča sa, 
aby si univerzity vytvorili aj nezávislú Od-
bornú radu pre duševné vlastníctvo, ktorá 
pomáha TTO v procese komercializácie. Jej 
členmi nemusia byť iba zástupcovia univer-

zity, môžu nimi byť aj externí odborníci. 
Funkcie Odbornej rady sú:
• podporovať TTO pri rozhodovaní, či 

ponúkané duševné vlastníctvo má význam 
ochraňovať;

• dohliadať, aby sa zvolil optimálny spôsob 
ochrany duševného vlastníctva, t.j. aby 
univerzita vynakladala prostriedky iba 
na ochranu predmetov duševného vlast-
níctva podložených dobrým obchodným 
modelom (ich podnikateľský plán bol 
schválený vybranými odborníkmi);

• zaisťovať konzistentnosť v práci TTO.

Ak chce univerzita uspieť so zavádzaním 
smernice na ochranu práv duševného vlast-
níctva a komercializáciu, mala by poskytnúť 
zamestnancom a študentom školenia a vys-
vetliť prospešnosť zavádzaných procesov. 
Väčšina univerzít si prostredníctvom smer-
nice vyhradí právo pozdržať publikovanie 
na určitú dobu (4 až 6 mesiacov). Smernica 
môže obmedziť aj iné aktivity (napr. pred-
nášku na odbornej konferencii), ak hrozí, 
že by mohlo dôjsť k strate práv na patent či 
inú formu ochrany. 

Licenčné zmluvy a vytváranie spoločností 
typu spin-off  by mali tvoriť samostatnú časť 
smernice. Udeľovanie výhradných licencií 
je vždy nutné zvážiť, pretože môže zabrá-
niť univerzite  pokračovať v predmetnom 
výskume. Vzťahy zamestnancov univerzity 
k spoločnostiam typu spin-off  musia byť jas-
ne stanovené z krátkodobého aj dlhodobého 
hľadiska. Je žiaduce, aby univerzita alebo jej 
TTO pravidelne interne aj externe propago-
vali svoje know-how a portfólio chráneného 
duševného vlastníctva, a tak podporili jeho 
využitie.

Jedna časť smernice by sa mala zamerať 
na zmluvný výskum a poskytovanie in-
formácií, aby sa záujmy všetkých spolu-
pracujúcich strán včas ozrejmili a dohodlo 
sa delenie príjmov vo vzťahu k licenčným 
zmluvám či vytvoreným spin-off  spoločnos-
tiam. Smernica by sa mala týkať tak zamest-
nancov a študentov, ako aj ľudí čo pôsobia 
na univerzite krátkodobo na základe 
zmluvy a zaviesť pravidlá pre dodržiavanie 
mlčanlivosti a určovania vlastníckych ná-

rokov. Podľa § 51 Autorského zákona môže 
univerzita uzatvoriť s autorom licenčnú 
zmluvu o použití školského diela za zvyčaj-
ných podmienok. Ak autor bez závažného 
dôvodu odmieta licenčnú zmluvu uzatvoriť, 
môže sa univerzita domáhať, aby obsah tejto 
zmluvy určil súd. 

Smernica by mala zahrnovať aj prípady, 
keď je projekt externe dotovaný z verej-
ných alebo súkromných zdrojov a pracujú 
na ňom aj študenti. Skúsenosti z britských 
univerzít potvrdzujú, že najjednoduchšie 
je prideľovať príjmy z komercializácie 
študentom rovnakým spôsobom ako za-
mestnancom. Je zložité smernicou pokryť 
všetky eventuality, ale odporúča sa, aby 
boli pracovné zmluvy zamestnancov 
prepojené so všetkými smernicami a aby 
študenti tiež podpísali, že boli s nimi oboz-
námení. Univerzita musí prihliadať na to, 
že niektorí výskumní pracovníci a študenti 
(napr. doktorandi) potrebujú publikovať 
svoje diela. 

Smernice by mali jasne určovať, ako môžu 
študenti využívať svoje duševné vlastníc-
tvo a akú podporu im univerzita pritom 
poskytne (vrátane zakladania fi rmy). Mali 
by prihliadať na záujmy študentov, ktorí 
si za svoje štúdium platia, ale zároveň im 
umožniť prispieť k rozvoju ekonomiky či 
spoločnosti. Je bežné, že univerzity, ktoré 
sa iniciatívne angažujú v podnikateľských 
aktivitách, zakotvili do študijných plánov 
aj vzdelávanie v oblasti ochrany duševného 
vlastníctva a spôsobov jeho komerčného 
využitia.

Univerzity by mali zvážiť možnosti vzniku 
konfl iktov a pri tvorbe smerníc im venovať 
maximálnu pozornosť. Súčasťou systé-
mu na ochranu duševného vlastníctva 
sú preto už spomenuté dotazníky, kde sú 
vynálezcovia povinní uviesť svoj podiel 
na tvorbe vynálezu, zdroje fi nancovania, 
či zverejňovali informácie o vynáleze, 
kto sa procesu vývoja vynálezu zúčastnil 
atď. Ak sa TTO rozhodne investovať do 
ochrany duševného vlastníctva, musí 
zabezpečiť právny audit a audit možných 
nárokov (due diligence) na vzniknuté 
duševné vlastníctvo. 
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Súčasťou práce TTO je aj  riešenie prípadov, 
keď záujmy investora môžu mať nepriaznivý 
vplyv na povesť univerzity alebo keď naprík-
lad univerzitný výskumník vlastní podiely 
v spin-off  spoločnosti a zároveň má zodpo-
vednosť za zmluvnú spoluprácu s fi rmami. 
Konfl ikty a problémy môžu vzniknúť aj pri 
spoluvlastníctve duševného vlastníctva 
na patentovej prihláške, predovšetkým keď 
spoluvlastníkom je zahraničná organizácia 
s odlišnou legislatívou a kultúrou. 

KTO MÁ PRÁVO VYUŽÍVAŤ 
DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 

Ak sa univerzita podieľa na projekte a vy-
užíva pritom duševné vlastníctvo, na ktoré 
majú majetkové právo iní (background 
IP), musí si pri tvorbe nového duševného 
vlastníctva (foreground IP) zabezpečiť, aby 
nedošlo k neoprávnenému použitiu chráne-
ného duševného vlastníctva. Novovytvorené 
duševné vlastníctvo môže byť natoľko po-
prepájané s pôvodným, že nie je možné ich 
úplne oddeliť a osobitne na nich pracovať. Je 
preto dôležité hneď na začiatku overiť, aké 
pôvodné, ochránené duševné vlastníctvo 
bude nový projekt využívať a kto vlastní 
aké práva. Jednou z možností ako vyriešiť 
tento problém je spolupracovať s vlastníkmi 
pôvodného duševného vlastníctva a spolu-
podieľať sa na novom projekte tak, že dve 
alebo viacero strán vlastní práva na no-
vovytvárané duševné vlastníctvo. Každý 
prípad spolupráce si však vyžaduje osobitnú 
pozornosť. 

Podľa slovenskej legislatívy má každý spo-
lumajiteľ patentu právo využívať vynález, 
ktorý je predmetom patentu k ďalšej práci 
bez toho, aby k tomu potreboval súhlas 
od ostatných spoluvlastníkov. Ich súhlas 
potrebuje v prípade poskytnutia práva 
využívania vynálezu tretej osobe (napr. ude-
ľovanie licencie, udeľovanie podielu patentu 
alebo zriadenie záložného práva k patentu), 
ak sa spolumajitelia nedohodli inak. Podob-
né podmienky platia aj pre dizajny. Súhlas 
je potrebný v prípade udeľovania licencie, 
prideľovania podielu u registrovaného dizaj-
nu alebo ochrannej známky. Ak je duševné 
vlastníctvo chránené autorským právom, 
musí každý spoluautor získať súhlas ostat-
ných spoluautorov na to, aby mohol urobiť 
čokoľvek, čo súvisí s využívaním autorských 
práv.

ROZDEĽOVANIE PRÍJMOV 
TTO si zvyčajne ponecháva všetky príjmy 
získané predajom duševného vlastníctva 
dovtedy, kým neuhradí všetky výdavky 
súvisiace s ochranou a využitím priemy-
selného vlastníctva či autorských práv. 
Výdavky zahrnujú napr. poplatky za 
registrovanie patentov, úžitkových vzorov, 
autorských práv a udržiavacie poplatky 
týkajúce sa licenčných zmlúv a iných foriem 
komercializácie. Medzi výdavky sa započí-
tavajú aj právne poplatky a poplatky tretím 
stranám s nárokmi na podiel duševného 
vlastníctva. Po uhradení všetkých výdavkov 
TTO rozdelí čistý príjem medzi univerzitu 
a pôvodcov vynálezu či autorov diela. 

Niektoré univerzity majú jednotný systém 
rozdeľovania príjmov (percentuálne rozde-
lenie podľa jednotlivých skupín) a pri týchto 
pôvodcovia získajú približne 20 – 30 % 
čistých príjmov. Iné využívajú variabilnú 

schému, kde pri celkových stúpajúcich príj-
moch percentuálny podiel vynálezcu klesá 
v prospech univerzity. Pokiaľ sa na vytvore-
ní vynálezu alebo riešenia podieľali viacerí 
pôvodcovia, príjem si rozdelia rovnakým 
dielom, pokiaľ sa predtým zmluvne nedo-
hodli inak. 

PRÍKLADY SMERNÍC
Pre účel tohto článku boli porovnané 
smernice nasledovných univerzít: Uni-
versity of Oxford, Cambridge University, 
Bournemouth University, Masarykova 
univerzita v Brne, Vysoké učení technické 
v Brne a Slovenská technická univerzita. 
Všetky univerzity majú smernice týkajúce 
sa priemyselného vlastníctva sformulo-
vané tak, že nenútia pôvodcu ochraňovať 
a komercializovať duševné vlastníctvo. 
Na druhej strane zdôrazňujú, že duševné 
vlastníctvo vytvorené na pôde univerzity 
alebo využitím zdrojov univerzity patrí 
univerzite, ktorá má prednostné právo 
sa rozhodnúť, či ho ďalej využije alebo 
vráti pôvodcovi. Britské univerzity majú 
stanovy v smernici previazané s pracovný-
mi zmluvami. Niektoré univerzity si ne-
vytvárajú automaticky nárok na duševné 
vlastníctvo študentov, ktoré vzniklo počas 
ich štúdia a výskumu. Vyhradzujú si však 
právo požiadať ich, aby pri účasti na nie-
ktorých projektoch podpísali dohodu, 
ktorou prenesú práva na duševné vlast-
níctvo univerzite. Iné univerzity ako napr. 
University of Oxford si vytvárajú nárok 
aj na duševné vlastníctvo študentov. 

Univerzity si robia nárok na autorské práva 
na práce vytvorené pomocou hardvéru 
a soft véru, ktorý vlastnia. Týka sa to napr. 
počítačových programov, databáz, správ, 
posudkov atď. vytvorených zamestnan-
cami. Ani jedna z univerzít si nevytvára 
nárok na autorské práva v dielach zamest-
nancov (vrátane učebných pomôcok) a štu-
dentov. Univerzita berie na seba akúkoľvek 
zodpovednosť za škody, ktoré by mohli 
vzniknúť pri komercializácii duševného 
vlastníctva svojich výskumníkov. Univer-
sity of Oxford tiež ponúka zamestnancom 
služby týkajúce sa poskytovania konzultá-
cií externým organizáciám napr. dojed-
nanie podmienok a uzatvorenie zmluvy 

s klientom a projektový manažment. 
Rozdiel medzi českými, slovenskou 
a britskými smernicami je hlavne v tom, 
že rozhodnutia o komercializácii na brits-
kých univerzitách neprebiehajú na úrovni 
rektora a prorektorov, ale na úrovni TTO. 
Riadenie komercializácie na úrovni TTO 
(v spolupráci s Odbornou radou a fakulta-
mi) umožňuje väčšiu fl exibilitu a rýchlejšie 
rozhodovanie. České a slovenská smernica 
neuvádzajú informácie o univerzitných 
fondoch, do ktorých sa časť príjmov od-
vádza a ako sú tieto využívané vo vzťahu 
k ďalším projektom komercializácie.

ZÁVER 
Univerzity sa v mnohých krajinách stali 
hybnou silou vývoja nových technoló-
gií vďaka predaju licencií, iných foriem 
transferu technológií a poznatkov a tým, 
že sa zapájajú do ekonomického rozvoja 
svojho regiónu. Prestíž univerzít, ktoré 
sa zaoberajú výskumom je tak už určovaná 
nielen kvalitou ich akademickej odbornosti, 
ale aj kvalitou a množstvom aplikovaného 
výskumu. Ich spolupráca s externými záu-
jemcami o svoje duševné vlastníctvo si však 
vyžadovala najprv zaviesť v tejto oblasti jed-
noznačné pravidlá hry a podporné systémy, 
aby predišli interným konfl iktom a súdnym 
sporom.

Slovenské univerzity majú veľmi málo 
patentov. Univerzity majú nedostatok pros-
triedkov na ochranu duševného vlastníctva,  
na výskum a vývoj celkovo a tiež na zapla-
tenie kvalitných odborníkov schopných 
produkovať vynálezy. Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR nedoceňuje 
spoluprácu s praxou a dôležitosť patentov 
pri akreditáciách a pri hodnotení jednot-
livých vedcov. Ministerstvo hospodárstva 
SR a Ministerstvo fi nancií SR nedoceňujú 
a zanedbávajú podporu proinovačného 
prostredia pre spoluprácu malých a stred-
ných podnikov s výskumnou a akademic-
kou sférou, napr. na implementáciu schémy 
inovačných šekov (voučerov) plánovanú 
v Inovačnej stratégii SR na roky 2007-2013 
už niekoľko rokov nenachádzajú fi nančné 
prostriedky, a pre univerzity nie je jedno-
duché nájsť si odberateľov na obmedzenom 
domácom trhu.


