
 

 

 

Slovník pojmov spojený s duševným vlastníctvom 

a transferom technológií 
 

1. Dizajn (Design)- ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti 

zamestnanca/študenta vonkajšia úprava výrobku a výrobkom je priemyselne 

alebo remeselne vyrobený predmet vrátane súčiastok určených na zostavenie do 

jedného zloženého výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak s 

výnimkou počítačových programov, je možné ho chrániť formou dizajnu.  

2. Dôverné informácie (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.  

3. Dôverné obchodné informácie (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, prezradiť 

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.  

4. 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.  

5. Duševné vlastníctvo (lntellectual Property) - tvoria všetky nehmotné statky, 

ktoré sú spôsobilé byť predmetom súkromnoprávnych dispozícií ich majiteľov a 

majú určitú, aspoň potenciálnu majetkovú hodnotu.  

6. Inkubátor je organizácia alebo inštitúcia zameraná na vytváranie priaznivého a 

podporného prostredia pre začínajúce podnikanie. Technologický inkubátor 

predstavuje osobitný, technologicky orientovaný typ podnikateľského inkubátora. 

7. Inkubátor TUZVO je prostredie zamerané na podporu spin offs a start ups 

TUZVO. 

8. Licencia (License) - súhlas na používanie PPV:  

9. 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.  

10. Nadobúdateľ (Transferee) - subjekt, ktorý na základe zmluvy o prevode 

nadobúda určité práva k predmetom duševného vlastníctva.  



11. Nadobúdateľ licencie (Licensee) - fyzická alebo právnická osoba, ktorej bol 

udelený súhlas na použitie PPV:  

12. neverejné a dosiaľ nezverejnené informácie o duševnom vlastníctve vysokej 

školy, jej partnerských organizácií alebo objednávateľov zákazkového výskumu; 

podklady a dokumentácia k výskumno-vývojovým projektom s účasťou vysokej 

školy, najmä analýzy, posudky, stanoviská, výpočty, čiastkové výsledky, preklady, 

technické výkresy, tabuľky, grafy, plány, mapy, náčrty, fotografie, modely, vzory, 

návody;  

13. Nosič obsahujúci dôverné informácie ( Corfidential Information Carrier) - 

akýkoľvek technický prostriedok (médium) na zaznamenávanie, uchovávanie 

alebo 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.  

14. 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).  

15. Novosť (Novelty) - vynález sa považuje za nový. ak nie je súčasťou stavu 

techniky. Za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od 

ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti 

akýmkoľvek spôsobom.  

16. Občiansky zákonník (Civil Code) - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení neskorších predpisov.  

17. Obchodné tajomstvo (Trade Secret, Business Secret) 

- obchodná komunikácia s externými spolupracovníkmi, partnerskými organizá-

ciami alebo objednávateľmi zákazkového výskumu;  

- obchodné stratégie a podnikateľské zámery vysokej školy;  

18. Obchodný zákonník (Commercial Code) - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov.  

19. Ochranná známka (Trade Mark) - slovné. obrazové, priestorové alebo 

kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej 

osoby od tovarov alebo služieb inej osoby je možné chrániť formou ochrannej 

známky. Inštitút ochrannej známky je možné využiť aj pre obchodné mená a 

doménové mená. 

20. Osobné práva pôvodcu (Persona/ rights of inventory) - užšia kategória ako 

osobnostné práva autora. Zahŕňa najmä právo byť uvedený ako pôvodca v 

prihláške a v patentovej listine, resp. v osvedčení o zápise v prípade úžitkového 

vzoru alebo dizajnu.  

21. 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.  

22. Patent (Patent) - ak sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti 

zamestnanca/študenta vynálezy, t.j. nové výrobky, zariadenia a technológie, ale 

aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako 

aj výrobky pozostávajúceho z biologického materiálu alebo obsahujúceho 

biologický materiál. alebo spôsob. ktorého prostredníctvom je biologický materiál 

vyrobený, spracovaný alebo využití tieto možné chrániť patentom.  

23. Podnikový/zamestnanecký vynález (Employee lnvention) - ak pôvodca vytvoril 

vynález v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu právo na riešenie 

prechádza na zamestnávateľa, ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak.  

24. 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.  

25. 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.  

26. Používateľ (User) - osoba, ktorá používa. PPV; môže to byť napríklad používateľ 

na základe zákona alebo zmluvy, legálny alebo nelegálny používateľ.  

27. Pôvodca (Inventor) - je ten, kto vytvoril priemyselné vlastníctvo vlastnou tvorivou 

činnosťou.  

28. 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 neplatnosti? prevodu spoluvlastníckeho podielu.  

29. Predmet priemyselného vlastníctva (Industria/ Property Subject Matter) - 

vynález, technické riešenie, dizajn, topografia polovodičových výrobkov alebo 

označenie, ktoré sú potenciálne spôsobilé na zápis do príslušného registra 

podľa príslušných zákonov ako patent, úžitkový vzor, dizajn, topografia 

polovodičových výrobkov alebo ochranná známka.  

30. Prostriedok ochrany PPV (Industria/ Property Right) - patent, úžitkový vzor, 

dizajn, topografia polovodičových výrokov. ochranná známka, ktoré vznikajú 

zápisom PPV do príslušného registra podľa príslušných zákonov.  

31. Prevodca (Transferor) - subjekt, ktorý je nositeľom práv a na základe zmluvy o 

prevode určité práva k PPV prevádza na iný subjekt.  

32. Priemyselná využiteľnosť (Industria/ Application) - vynález sa považuje za 

priemyselne využiteľný, ak sa jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať 

v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva.  

33. Priemyselné vlastníctvo (Industria/ Property) - tvoria výsledky tvorivej 

duševnej činnosti, ktoré sú nové a priemyselne (hospodársky) využiteľné.  

34. Prihlasovateľ/majiteľ  (Applicant/Owner) - je ten, kto podal prihlášku na 



PPV. Prihlasovateľ je majiteľ prihlasovaného priemyselného vlastníctva.  

35. Spin off TUZVO je obchodná spoločnosť s majetkových podielom TUZVO 

založená študentami alebo zamestnancami TUZVO na základe vytvorených 

zamestnaneckých práv priemyselného vlastníctva na TUZVO podľa Organizačnej 

smernice č. 2/2017 o uplatňovaní, ochrane a využívaní práv priemyselného 

vlastníctva na Technickej univerzite vo Zvolene. 

36. Spin-offs sú organizačné jednotky, firmy, ktoré vznikajú na základe odčlenenia 

istej činnosti alebo skupiny ľudí z primárnej organizácie (materskej firmy). Takouto 

primárnou organizáciou môže byť aj vysoká škola. Zároveň však platí, že primárna 

organizácia si zachováva spravidla dominantný vplyv na činnosť novozaloženej 

organizácie. Spin offs, ktoré sa vyčleňujú na vysokej škole alebo organizácii 

výskumu a vývoja štátneho sektora sa vytvárajú za účelom komercializácie 

výsledkov výskumu a vývoja. 

37. Start up TUZVO - je obchodná spoločnosť s majetkových podielom TUZVO 

založená študentami alebo zamestnancami TUZVO na základe súťaže 

inovatívnych podnikateľských projektov. 

38. Topografia polovodičových výrobkov (Topography oj Semiconductor Products) - Ak je 

výsledkom tvorivej duševnej činnosti zamestnanca/študenta:  

- séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných, vzájomne súvisiacich zobrazení, 

znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok 

skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu 

polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby, 

- polovodičový výrobok mikroelektronický výrobok v konečnej forme alebo vo 

forme medziproduktu, ktorý je výlučne alebo v spojení s inými funkciami 

určený na plnenie elektronickej funkcie, tvorí ho teleso obsahujúce vrstvu 

polovodičového materiálu a má jednu alebo viac vrstiev zložených z 

vodivého, izolačného alebo polovodičového materiálu vo vopred danom 

trojrozmernom usporiadaní, je tieto možné chrániť ako topografie 

polovodičového výrobku.  

39. Univerzitný spin off je obchodná spoločnosť založená študentami alebo 

zamestnancami univerzity či inej verejnej výskumnej inštitúcie, ktorá pre svoje 

podnikanie využíva know-how, znalosti a poznatky získané na univerzite, príp. 

ďalšie zdroje univerzity, a to za predpokladu, že univerzita umožní obchodnej 

spoločnosti podnikať s výsledkami duševnej činnosti spravidla výmenou za 

majetkový podiel. 

40. Úžitkový vzor (Utility Model) - ak sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti 

zamestnanca/študenta nové priemyselne využiteľne technické riešenia, ktoré sú 

výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky, je tieto možné chrániť 

úžitkovým vzorom.  

41. Vynález (Invention) - je vyriešenie technického problému, ktoré je nové, je 

výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.  

42. Vynálezcovská činnosť (Inventive Step) - vynález sa považuje za výsledok 

vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo 

stavu techniky.  



43. Zmluva o prevode (Transfer Agreement I Transfer Contract) - typicky dvojstranná 

zmluva medzi nositeľom práv ako prevodcom a iným subjektom ako 

nadobúdateľom, predmetom ktorej je prevod práv k určitým prevoditeľným PPV.  

 

 


