Technická univerzita vo Zvolene
R-2634/2021
Organizačná smernica č. 1/2021
o zakladaní spin off, start up a inkubátore
na Technickej univerzite vo Zvolene

Obsah:
Úvodné ustanovenia
Článok 1: Predmet a účel smernice
Článok 2: Definícia a vysvetlenie pojmov pre účely smernice
Článok 3: Strany založenia spin off TUZVO
Článok 4: Návrh na založenie spin off TUZVO
Článok 5: Posúdenie založenia spin off TUZVO
Článok 6: Návrh na založenie start up TUZVO
Článok 7: Evidencia návrhov o založení spin off a start up TUZVO
Článok 8: Mlčanlivosť
Článok 9: Písomný súhlas akademického senátu a správnej rady TUZVO
Článok 10: Zriadenie, zrušenie a zánik spin off a start up TUZVO
Článok 11: Hospodárenie spin off a start up TUZVO
Článok 12: Inkubátor TUZVO
Článok 13: Finančné zabezpečenie Inkubátora TUZVO – inkubátorový fond
Článok 14: Záverečné ustanovenia
Pôsobnosť: Technická univerzita vo Zvolene

Kontrolou dodržiavania poverení: rektor
prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť
dekani fakúlt
riaditelia a vedúci organizačných súčastí
a pracovísk TU

Účinnosť: od 11. 2. 2021

Organizačná smernica č. 1/2021

Úvodné ustanovenia
1. Technická univerzita vo Zvolene (ďalej len TUZVO) je vysokou školou, ktorá
si zakladá na ochrane práv duševného vlastníctva, a ktorá podporuje transfer
výsledkov duševnej práce vytvorených v jej prostredí do praxe.
2. Referát pre transfer technológií TUZVO je pracoviskom, ktorého náplňou je najmä zbierať informácie o predmetoch priemyselného vlastníctva (ďalej len RTT)
tu vytvorených, poskytovať poradenstvo o náležitej ochrane práv priemyselného
vlastníctva, realizovať vysporiadanie práv a komercializovať tieto predmety.
3. Táto smernica nadväzuje na Organizačnú smernicu č. 2/2017 o uplatňovaní,
ochrane a využívaní práv priemyselného vlastníctva na Technickej univerzite
vo Zvolene, Organizačnú smernicu č. 3/2014 o komercionalizácii práv priemyselného vlastníctva na Technickej univerzite vo Zvolene, Organizačnú smernicu
č. 1/2017 Vnútorné pravidlá TU na vykonávanie podnikateľskej činnosti a Štatút
a rokovací poriadok internej projektovej agentúry Technickej univerzity vo Zvolene v platných zneniach.
Článok 1
Predmet a účel smernice
1. Predmetom tejto smernice je úprava postupov a povinností zamestnancov a študentov TUZVO za účelom zakladania spin off firiem ako jednu z foriem komercionalizácie práv predmetov priemyselného vlastníctva, ktorých pôvodcami
alebo spolupôvodcami sú zamestnanci TUZVO a zároveň vlastníkom alebo spoluvlastníkom je TUZVO.
2. Predmetom tejto smernice je úprava zakladania start up firiem.
3. Predmetom tejto smernice je úprava postupov v inkubátore spin off a start up
firiem TUZVO.
4. Smernica sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a študentov TUZVO.
5. Na dodržiavanie povinností podľa tejto smernice dohliada prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť.
Článok 2
Definícia a vysvetlenie pojmov pre účely smernice
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 or2
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ganizácie. Spin offs, ktoré sa vyčleňujú na vysokej škole alebo organizácii výskumu
a vývoja štátneho sektora sa vytvárajú za účelom komercializácie výsledkov výskumu a vývoja.
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.
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.
Start up TUZVO – je obchodná spoločnosť s majetkových podielom TUZVO
založená študentami alebo zamestnancami TUZVO na základe súťaže inovatívnych
podnikateľských projektov podľa platného znenia Štatútu a rokovacieho poriadku
internej projektovej agentúry Technickej univerzity vo Zvolene.
Inkubátor je organizácia alebo inštitúcia zameraná na vytváranie priaznivého
a podporného prostredia pre začínajúce podnikanie. Technologický inkubátor predstavuje osobitný, technologicky orientovaný typ podnikateľského inkubátora.
Inkubátor TUZVO je prostredie zamerané na podporu spin offs a start ups
TUZVO.
Článok 3
Strany založenia spin off a start up TUZVO
Kľúčovými stranami, ktoré sa procesu komercionalizácie práv duševného vlastníctva prostredníctvom vzniku spin off a start up TUZVO zúčastňujú, sú navrhovateľ alebo navrhovatelia, hodnotiaca komisia založenia spin off TUZVO, rektor
TUZVO, Akademický senát TUZVO a Správna rada TUZVO. Rektor TUZVO môže
na návrh hodnotiacej komisie založenia spin off TUZVO alebo na návrh založenia
start up poveriť iných expertov, ktorí posúdia komerčný potenciál založenia spin off
a start up TUZVO.
Článok 4
Návrh na založenie spin off TUZVO
1. Návrh založenia spin off TUZVO je v kompetencii zamestnancov alebo študentov TUZVO (ďalej navrhovateľ alebo navrhovatelia).
2. Navrhovateľ/navrhovatelia môžu predložiť svoj návrh len na základe vytvorených zamestnaneckých práv priemyselného vlastníctva na TUZVO podľa Orga3
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nizačnej smernice č. 2/2017 o uplatňovaní, ochrane a využívaní práv priemyselného vlastníctva na Technickej univerzite vo Zvolene. Vzor návrhu je v Prílohe
č. 1 tejto smernice.
3. Návrh založenia spin off TUZVO musí okrem návrhu podľa Prílohy č.1 obsahovať:
a. špecifikáciu dôvodov, účelu a cieľa založenia spin off TUZVO,
b. návrh, akým spôsobom sa má TUZVO na činnosti spin off TUZVO podieľať,
c. návrh úpravy zmluvných vzťahov medzi TUZVO a spin off TUZVO,
d. návrh licenčnej zmluvy, v prípade licencovania podľa Organizačnej smernice
č. 3/2014 o komercionalizácii práv priemyselného vlastníctva na Technickej
univerzite vo Zvolene,
e. návrh majetkovej štruktúry spoločnosti (zakladatelia a výšku ich vkladov),
f. špecifikáciu vkladu TUZVO (majetkovú a nemajetkovú),
g. návrh personálneho zastúpenia TUZVO v spin off TUZVO,
h. návrh právnych krokov potrebných na založenie spin off TUZVO,
i. návrh spoločenskej zmluvy a stanov spin off TUZVO,
j. špecifikáciu materiálnych a nemateriálnych prínosov pre TUZVO,
k. stanovisko príslušného vedúceho pracovníka organizačnej súčasti TUZVO,
l. podnikateľský zámer.
4. Podnikateľský zámer založenia spin off TUZVO musí obsahovať:
a. úvod a zhrnutie,
b. popis produktu alebo služby (predmet činnosti),
c. trhové a obchodné analýzy,
d. popis technológie výroby,
e. SWOT analýzu,
f. identifikáciu cieľov spin off TUZVO,
g. marketingovú a organizačnú stratégiu,
h. návrh personálneho a priestorového zabezpečenia,
i. harmonogram realizácie podnikateľského zámeru,
j. finančnú analýzu,
k. identifikáciu faktorov úspešnosti, identifikáciu rizík a návrh opatrení na ich
minimalizáciu,
l. iné relevantné analýzy.
5. Navrhovateľ alebo navrhovatelia odovzdajú návrh na založenie spin off
TUZVO na Referát pre transfer technológií. Návrh je možné vykonať aj elektronicky na adresu veda@tuzvo.sk. Do 3 dní je oznamovateľ povinný doručiť návrh
na založenie spin off TUZVO v listinnej podobe.
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Článok 5
Posúdenie založenia spin off TUZVO
1. Po prijatí návrhu na založenie spin off TUZVO, poverený pracovník Referátu
pre transfer technológií posúdi všetky formálne náležitosti návrhu na založenie
spin off TUZVO, a to najneskôr do 1 mesiaca po doručení návrhu na založenie
spin off TUZVO. O výsledku tohto posúdenia informuje prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť. Pri vyššie uvedenom posudzovaní je potrebné postupovať
primerane podľa vnútorných predpisov TUZVO a tiež podľa príslušnej legislatívy.
2. Ak posudzovaný návrh na základe posúdenia povereného pracovníka Referátu
pre transfer technológií zjavne nespĺňa niektorú z formálnych náležitostí, oznámi túto skutočnosť bezodkladne navrhovateľovi alebo navrhovateľom. O danom
úkone sa vykoná zápis v Denníku.
3. Ak návrh na založenie spin off TUZVO na základe posúdenia povereného pracovníka Referátu pre transfer technológií predbežne spĺňa všetky formálne náležitosti, posúdi návrh založenia spin off TUZVO hodnotiaca komisia založenia
spin off TUZVO (ďalej len Komisia), ktorá je menovaná rektorom TUZVO.
4. Komisia pozostáva zo 6 členov a jej zloženie je nasledovné: prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť ako predseda Komisie, pracovník Referátu pre transfer
technológií, kvestor TUZVO, právnik TUZVO, príslušný dekan a príslušný vedúci katedry určený podľa príslušnosti navrhovateľa založenia spin off TUZVO.
Iný zamestnanec TUZVO podľa odborného zamerania alebo experti z praxe sa
tiež môžu na žiadosť komisie zúčastniť jej zasadnutia, ale len ako odborníci
s poradným hlasom; hlasovania sa nezúčastňujú.
5. Všetci členovia Komisie sú povinní podpísať Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti o riešených PPV (Príloha 2).
6. Komisiu zvoláva jej predseda na základe podkladov spracovaných Referátom
pre transfer technológií, ktorý zároveň aj zodpovedá za jej činnosť.
7. Členovia Komisie obdržia oproti podpisu 2 týždne pred termínom zasadania
Komisie všetky podklady potrebné k posúdeniu založenia spin off TUZVO.
8. Komisia následne na svojom zasadnutí posúdi technické, ekonomické a právne aspekty založenia spin off TUZVO. Výsledkom tohto posúdenia bude zápis,
obsahujúci návrh na ďalší postup pri zakladaní spin off TUZVO. Komisia môže
rozhodnúť o tom, či TUZVO dá vypracovať externú analýzu návrhu. Lehota
TUZVO na vypracovanie zápisu a rozhodnutia, či univerzita vstupuje do spin off
TUZVO, sa predlžuje v takýchto prípadoch o 1 mesiac.
9. Návrh ďalšieho postupu podľa ods. 8 tohto článku spolu s odporúčaním pracovník referátu pre transfer technológií bezodkladne odošle rektorovi TUZVO.
5
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Rektor po schválení vo vedení TUZVO v prípade súhlasu s návrhom predloží
tento návrh na schválenie Akademickému senátu TU a potom Správnej rade TU,
o čom zašle navrhovateľovi alebo navrhovateľom vyrozumenie. Pri tomto procese musí Komisia a ostatné zúčastnené osoby a orgány prihliadať na dodržanie
šesťmesačnej lehoty uvedenej v článku 8 ods. 3 tejto smernice.
10. Komisia je uznášania schopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastnia minimálne 2/3
jej všetkých členov. Uznesenia a rozhodnutia Komisie sa považujú za platné, ak
boli schválené nadpolovičnou väčšinou jej členov prítomných na zasadnutí.
11. Po vyrozumení rektora o zamietnutí vstupu TUZVO do spin off TUZVO môže
navrhovateľ alebo navrhovatelia nakladať s návrhom podľa vlastného uváženia. Podľa vlastného uváženia môže nakladať navrhovateľ alebo navrhovatelia
aj vtedy, ak TUZVO v lehote, v ktorej mala rozhodnúť o vstupe alebo zamietnutí
vstupu do spin off TUZVO, navrhovateľovi alebo navrhovateľom svoje rozhodnutie v tejto lehote písomne neoznámi.
12. Pri rozhodovaní o vstupe TUZVO do spin off TUZVO sa pri zabezpečovaní
súhlasu príslušných orgánov postupuje podľa čl. 9 tejto smernice.
Článok 6
Návrh na založenie start up TUZVO
1. Návrh založenia start up TUZVO môžu podať zamestnanci alebo študenti
TUZVO (ďalej navrhovateľ alebo navrhovatelia), ktorí úspešne absolvovali súťaž inovatívnych podnikateľských projektov.
2. Navrhovateľ alebo navrhovatelia môžu predložiť svoj návrh len na základe Vyrozumenia o absolvovaní súťaže inovatívnych podnikateľských projektov podľa
Prílohy č. 7 Vyrozumenie o úspešnom absolvovaní súťaže inovatívnych podnikateľských projektov Štatútu a rokovacieho poriadku Internej projektovej agentúry TUZVO v platnom znení.
3. Návrh založenia start up TUZVO musí okrem vyrozumenia obsahovať:
a. špecifikáciu dôvodov, účelu a cieľa založenia start up TUZVO,
b. návrh, akým spôsobom sa má TUZVO na činnosti start up TUZVO podieľať,
c. návrh úpravy zmluvných vzťahov medzi TUZVO a start up TUZVO,
d. návrh majetkovej štruktúry spoločnosti (zakladatelia a výšku ich vkladov),
e. špecifikáciu vkladu TUZVO (majetkovú a nemajetkovú),
f. návrh personálneho zastúpenia TUZVO v start up TUZVO,
g. návrh právnych krokov potrebných na založenie start up TUZVO,
h. návrh spoločenskej zmluvy a stanov start up TUZVO,
i. špecifikáciu materiálnych a nemateriálnych prínosov pre TUZVO,
j. stanovisko príslušného vedúceho pracovníka organizačnej súčasti TUZVO,
k. podnikateľský zámer podľa prílohy č. 5 Štruktúra a obsah podnikateľské6
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4.

5.

6.

7.
8.

ho zámeru Štatútu a rokovacieho poriadku Internej projektovej agentúry
TUZVO v platnom znení.
Navrhovateľ alebo navrhovatelia odovzdajú návrh na založenie start up
TUZVO na Referát pre transfer technológií. Návrh je možné vykonať aj elektronicky na adresu veda@tuzvo.sk. Do 3 dní je oznamovateľ povinný doručiť návrh
na založenie start up TUZVO v listinnej podobe.
Referát pre transfer technológií posúdi v súčinnosti s právnym oddelením
TUZVO a kvestorom TUZVO celý návrh založenia start up TUZVO po formálnej stránke. Ak posudzovaný návrh na základe posúdenia povereného pracovníka
Referátu pre transfer technológií zjavne nespĺňa niektorú z formálnych náležitostí, oznámi túto skutočnosť bezodkladne navrhovateľovi alebo navrhovateľom
s určením lehoty na doplnenie. O danom úkone sa vykoná zápis v Denníku.
Ak návrh na založenie start up TUZVO na základe posúdenia spĺňa všetky formálne náležitosti, pracovník Referátu pre transfer technológií bezodkladne odošle návrh rektorovi TUZVO. Rektor po schválení vo vedení TUZVO v prípade
súhlasu s návrhom predloží tento návrh na schválenie Akademickému senátu TU
a potom Správnej rade TU, o čom zašle navrhovateľovi alebo navrhovateľom
vyrozumenie.
Po vyrozumení rektora o zamietnutí vstupu TUZVO do start up TUZVO môže
navrhovateľ alebo navrhovatelia nakladať s návrhom podľa vlastného uváženia.
Pri rozhodovaní o vstupe TUZVO do start up TUZVO sa pri zabezpečovaní súhlasu príslušných orgánov postupuje podľa čl. 9 tejto smernice. Pri tomto procese musia zúčastnené osoby a orgány prihliadať na dodržanie šesťmesačnej lehoty
uvedenej v článku 8 ods.3 tejto smernice.
Článok 7
Evidencia návrhov o založení spin off a start up TUZVO

1. Referent RTT si vedie evidenciu návrhov založenia spin off a start up TUZVO
(ďalej len „návrh“) formou Denníka, do ktorého sa zapisujú všetky návrhy na založenie spin off TUZVO.
2. Referent RTT každému návrhu pridelí samostatné evidenčné číslo (napr. poradové číslo/deň/mesiac/rok, kedy bol návrh doručený) a navrhovateľovi alebo navrhovateľom vystaví potvrdenie o prevzatí návrhu – a zaeviduje ho do Denníka.
3. Odo dňa doručenia návrhu podľa ods. 2 tohto článku začína plynúť TUZVO
šesťmesačná lehota, počas ktorej musí Referát pre transfer technológií prostredníctvom rektora TUZVO navrhovateľa alebo navrhovateľov písomne vyrozumieť o stanovisku TUZVO k založeniu spin off alebo start up TUZVO. Vzor
vyrozumenia o vstupe, resp. zamietnutí vstupu je Prílohou č. 3 tejto smernice.
7
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Článok 8
Mlčanlivosť
1. Od momentu podania návrhu na založenie spin off TUZVO vzniká povinnosť
zachovávať o ňom mlčanlivosť, a to tak zo strany navrhovateľa alebo navrhovateľov, ako aj zo strany TUZVO. Akékoľvek informácie o danom návrhu nesmú
byť uverejnené ani prostredníctvom periodickej tlače (vrátane odbornej a vedeckej), ani prostredníctvom iných masmediálnych prostriedkov, nemôže sa o nich
prednášať a nemôžu byť poskytnuté akejkoľvek tretej osobe, ktorá nie je vo
vzťahu k tomuto návrhu viazaná mlčanlivosťou.
2. Všetci navrhovatelia a členovia komisie sú povinní podpísať Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti o návrhu na založenie spin off TUZVO (Príloha č. 2).
3. Povinnosť mlčanlivosti trvá až do zaslania vyrozumenia navrhovateľovi, a v prípade, že TUZVO o návrhu v stanovenej lehote 6 mesiacov odo dňa doručenia
návrhu Referátu pre transfer technológií nerozhodne a nedoručí navrhovateľovi
vyrozumenie, povinnosť mlčanlivosti trvá 6 mesiacov odo dňa doručenia návrhu
na založenie spin off TUZVO.
Článok 9
Predchádzajúci súhlas Akademického senátu a Správnej rady TUZVO
1. Na základe odporučenia Komisie alebo návrhu start up TUZVO podľa čl. 6 tejto
smernice vypracuje poverený pracovník Referátu pre transfer technológií v spolupráci s navrhovateľom/navrhovateľmi v lehote jedného mesiaca od doručenia návrhu podklady pre vyžiadanie písomného súhlasu Akademického senátu
a Správnej rady TUZVO. K žiadosti o súhlas priloží všetky príslušným zákonom
vyžadované dokumenty.
2. Ak je zámerom TUZVO vstúpiť do spin off alebo start up TUZVO, musí prostredníctvom rektora vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas Akademického
senátu a Správnej rady TUZVO. Pri tomto procese musí Akademický senát
a Správna rada TUZVO primerane prihliadať na dodržanie šesťmesačnej lehoty
uvedenej v článku 6 ods. 3 tejto smernice.
3. Navrhovateľ alebo navrhovatelia spolu s návrhom na založenie spin off alebo
start up TUZVO odovzdá Referátu pre transfer technológií aj všetku relevantnú dokumentáciu a podklady, ktoré súvisia s návrhom. Tieto budú ďalej slúžiť
na posúdenie možnosti založenia spin off a start up TUZVO a na zhodnotenie
jeho komerčného potenciálu.
4. Zároveň sú navrhovateľ alebo navrhovatelia povinní poskytnúť TUZVO súčinnosť, ako aj všetky informácie týkajúce sa ich návrhu, ak o to požiada príslušný
pracovník Referátu pre transfer technológií, štatutár TUZVO alebo právny zástupca TUZVO.
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5. O udelení alebo neudelení písomného súhlasu Akademickým senátom alebo
Správnou radou TUZVO bezodkladne informuje referent Referátu pre transfer
technológií navrhovateľa alebo navrhovateľov, a to listom rektora podľa Prílohy
č. 3a tejto smernice (Vyrozumenie).
Článok 10
Zriadenie, zrušenie a zánik spin off a start up TUZVO
1. Na základe súhlasu Akademického senátu TUZVO a Správnej rady TUZVO
a po doručení vyrozumenia navrhovateľom, vypracujú navrhovatelia v súčinnosti s povereným pracovníkom Referátu pre transfer technológií všetky relevantné dokumenty potrebné k zápisu spoločnosti do obchodného registra.
2. Na nakladanie s majetkom univerzity a na možnosť založiť obchodnú spoločnosť sa vzťahuje zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a zákon o vysokých školách a tieto zákony umožňujú, aby TUZVO založila obchodnú spoločnosť, avšak s určitými obmedzeniami a s predchádzajúcim písomným
súhlasom príslušných orgánov TUZVO. TUZVO nesmie založiť obchodnú spoločnosť alebo vložiť svoj vklad do obchodnej spoločnosti, v ktorej spoločníci ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom, t. j. nesmie byť spoločníkom
verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárom komanditnej spoločnosti.
3. TUZVO nemôže ako vklad do spoločnosti vložiť nehnuteľný majetok, ktorý
získala prevodom od štátu a finančné prostriedky získané dotáciou zo štátneho
rozpočtu.
4. Spin off/start up TUZVO je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov, spoločnosť môže založiť
jedna osoba a môže mať najviac 50 spoločníkov.
5. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom,
spoločník ručí za záväzky spoločnosti s ručením obmedzeným iba do výšky nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra.
6. Hodnota základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť aspoň
5 000,– EUR, hodnota vkladu spoločníka musí byť najmenej 750,– EUR, ak je
spoločnosť s ručením obmedzeným založená jediným zakladateľom, môže sa
zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné
imanie.
7. Obchodný podiel spoločníka v spoločnosti predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, jeho výška sa určuje podľa
pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská
zmluva neurčuje inak.
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8. Orgánmi spoločnosti s ručením obmedzeným sú valné zhromaždenie, konatelia
a ak tak určuje spoločenská zmluva, aj dozorná rada.
9. Spin off/start up ako spoločnosť s ručením obmedzeným sa zakladá zakladateľskou listinou (v prípade jediného zakladateľa) alebo spoločenskou zmluvou
(v prípade viacerých zakladateľov), pričom podpisy spoločníkov na tomto dokumente musia byť úradne osvedčené.
10. Spoločnosť na základe zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy vznikne okamihom jej zápisu do obchodného registra príslušného registrového súdu
podľa sídla spin off/start up TUZVO.
11. Spin off/start up TUZVO si musí povinne vytvoriť základné imanie, ktoré musí
predstavovať najmenej sumu vo výške 5 000,– EUR, pričom vklad každého zo
spoločníkov musí predstavovať najmenej 750,– EUR, spoločníci zakladateľskou
listinou alebo spoločenskou zmluvou na seba preberajú záväzok vložiť do spoločnosti vklad v stanovenej výške, pričom pri jedinom spoločníkovi sa tento
zaväzuje splatiť celý vklad pred zápisom spoločnosti do príslušného obchodného
registra.
12. Vklad TUZVO do spin off/start up TUZVO môže byť peňažný aj nepeňažný. Nepeňažný vklad musí byť vždy splatený pred zápisom výšky základného imania
do obchodného registra. Nepeňažný vklad a suma, v akej sa započítava na vklad
spoločníka, sa musia uviesť v zakladateľskej listine alebo v spoločenskej zmluve, jeho hodnota sa pritom určuje znaleckým posudkom.
13. Spoločník, ktorým by bola TUZVO, musí pred založením spin off/start up spoločnosti a pred prevzatím záväzku splatiť vklad do spin off/start up, navrhnúť
prostredníctvom rektora TUZVO založenie takejto spoločnosti a vklad majetku
TUZVO do tejto spin off/start up TUZVO. V Spin off/start up TUZVO musí mať
vždy pozíciu predsedu dozornej rady zamestnanec TUZVO poverený rektorom.
14. Po zabezpečení príslušných súhlasov a vyhotovení zakladateľskej listiny alebo
spoločenskej zmluvy je potrebné zabezpečenie živnostenského oprávnenia pre
spin off/ start up TUZVO a zabezpečenie ďalších dokladov nevyhnutných k zápisu spin off/ start up TUZVO do obchodného registra. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci konatelia spoločnosti.
15. Dokumenty potrebné na založenie spin off/start up TUZVO:
a. zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva,
b. živnostenské oprávnenie,
c. podpisový vzor konateľov spoločnosti,
d. prehlásenie správcu vkladu,
e. vyhlásenie o tom, že zakladateľ nie je jediným zakladateľom alebo jediným
spoločníkom inej spoločnosti,
f. súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej má byť sídlo spoločnosti,
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g.
h.
i.
j.

list vlastníctva vzťahujúci sa na uvedenú nehnuteľnosť,
súhlas správcu dane pre spoločníka spoločnosti,
doklad o splatení základného imania,
schválenie návrhu rektora na založenie spoločnosti a vklad do spoločnosti
Akademickým senátom TUZVO,
k. súhlas Správnej rady TUZVO so schváleným návrhom rektora,
l. formulárový návrh na zápis spoločnosti do príslušného obchodného registra,
m. poplatok v kolkoch vo výške 331,94 EUR.
16. Obsahové náležitosti zakladateľskej listiny a spoločenskej zmluvy:
a. obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b. predmet podnikania,
c. výška základného imania spoločnosti a výška vkladu jednotlivých spoločníkov vrátane spôsobu a lehôt splácania vkladov,
d. mená, bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým
konajú v mene spoločnosti,
e. mená, bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady,
f. určenie správcu vkladov,
g. výška rezervného fondu, ak spoločnosť zriaďuje rezervný fond pri svojom
vzniku,
h. výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo
na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na činnosť,
i. predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti.
17. O zvýšení a znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré o tejto otázke rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých
spoločníkov.
18. Spin off/start up TUZVO možno zrušiť s likvidáciou alebo bez likvidácie, alebo
môže zaniknúť podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka.
Článok 11
Hospodárenie spin off a start up TUZVO
1. Hospodárenie spin off TUZVO upravujú najmä tieto všeobecne záväzné právne
predpisy:
a. zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“),
b. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“),
c. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
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2.
3.
4.

5.

6.

d. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
e. zákon č. 283/2002 Z. z o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
f. zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
g. zákon č. 333/2011 Z .z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov
a colníctva v znení neskorších predpisov,
h. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
i. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“),
j. zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“),
k. vyhláška č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách,
l. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
m. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
n. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
o. ostatné relevantné právne predpisy.
Hospodárenie spin off/start up TUZVO tejto smernice upravujú aj vnútorné
právne predpisy TUZVO.
TUZVO patrí medzi povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
TUZVO je verejným obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Spin off/ start up TUZVO je verejným obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak by v obchodnej spoločnosti vykonávala TUZVO
priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu, teda by bola jediným spoločníkom
obchodnej spoločnosti alebo by si iným spôsobom zabezpečila vykonávanie výlučného vplyvu na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov obchodnej
spoločnosti, uvedené by platilo aj vtedy, ak by spoločníkom obchodnej spoločnosti alebo osobami, ktoré by vykonávali výlučnú kontrolu v obchodnej spoločnosti, boli spolu s TUZVO aj iní verejní obstarávatelia podľa zákona o verejnom
obstarávaní.
TUZVO je oprávnená vykonať kontrolu hospodárnosti spin off alebo start up t.j.
realizáciu podnikateľského zámeru prostredníctvom Komisie uvedenej v článku
5, ods. 4.
TUZVO je oprávnená požiadať o externý audit založeného spin off/start up podniku.
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Článok 12
Inkubátor TUZVO
1. Inkubátor TUZVO je prostriedok, ktorého podstatou je koordinovať a asistovať
študentom a zamestnancom TUZVO so začiatkom rozvoja svojho podnikania
v spin offs a start up TUZVO.
2. Využívať služby inkubátora majú právo študenti a zamestnanci, ktorí:
b) plánujú založiť spin off alebo start up TUZVO,
c) založili spin off alebo start up TUZVO.
3. Zamestnanec alebo študent, ktorý sa uchádza o využívanie služieb inkubátora je
povinný poslať Prihlášku do Inkubátora TUZVO (Príloha 4) elektronicky na adresu veda@tuzvo.sk , v ktorej uvedie, ako dlho plánuje využívať služby inkubátora, najviac však 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty je oprávnený lehotu predĺžiť
formou žiadosti o predĺženie doby využívania služieb inkubátora TUZVO.
4. O udelení alebo neudelení písomného súhlasu vedením TUZVO bezodkladne
informuje pracovník Referátu pre transfer technológií navrhovateľa alebo navrhovateľov, a to listom rektora podľa Prílohy č. 3b tejto smernice (Vyrozumenie).
5. Služby, ktoré môžu byť poskytované inkubátorom TUZVO, sú:
a. Vecné služby: Prenájom alebo výpožička nebytových priestorov (administratívnych, laboratórnych alebo výrobných priestorov), poskytovanie komunikačných a IT služieb.
b. Podnikateľské poradenstvo: Podpora pri spracovaní podnikateľského plánu,
poradenstvo pri prvých krokoch pri zakladaní spoločnosti, živnosti, zhodnotenie trhového potenciálu klienta, definovanie všeobecnej marketingovej
stratégie, definovanie cieľovej klientely, zhodnotenie firmy z finančno-ekonomického hľadiska.
c. Manažérske poradenstvo: Poradenstvo v oblasti manažmentu spoločnosti,
manažmentu technológií a inovácií, právne a finančné poradenstvo, poradenstvo pri znižovaní nákladov, finančná reštrukturalizácia.
d. Právne poradenstvo: Poradenstvo pri zakladaní a registrácii obchodnej spoločnosti, poradenstvo týkajúce sa vypracovania inkorporačných dokumentov
v závislosti od právnej formy adresáta, zastupovanie pred príslušným súdom,
zastupovanie pred živnostenským úradom v súvislosti s registráciou, konzultačno-poradenský servis, príprava a aktualizácia zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti, príprava návrhov zmluvných dokumentov, vypracovávanie
právnych rozborov a analýz, príprava pracovnoprávnych zmlúv a podkladov,
príprava dodavateľsko-odberateľských zmlúv.
e. Účtovné poradenstvo: Spracovanie dokladov a evidencie, ročnej účtovnej
závierky, analýzy finančnej situácie spoločnosti, vedenie mzdovej evidencie,
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f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

poskytovanie všeobecného ekonomického poradenstva a poradenstva v oblasti účtovníctva.
Daňové poradenstvo: Ekonomické poradenstvo v daňovej a účtovnej oblasti podľa požiadaviek klienta, spracovanie podkladov a daňového priznania
k dani z pridanej hodnoty, príprava príslušných podkladov a vypracovanie
daňového priznania k dani z príjmov, motorových vozidiel a dani z nehnuteľností, zastupovanie pred daňovým úradom v súvislosti s registráciou a vypracovaním daňových priznaní.
Finančné poradenstvo: Konzultácia a podpora pri získavaní financií na začatie či rozvoj podnikania, nákup technológií, tvorba optimálnych finančných
podmienok pre podnikanie, refinancovanie nepriaznivých pôžičiek, vyhľadávanie inštitucionálnych a strategických investorov.
Podpora pri získavaní grantov, pôžičiek a finančných príspevkov: Vypracovanie projektov, konzultácia v oblasti grantových schém a zvýhodnených
úverov, poskytovanie informácií a poradenstvo o aktuálnych programoch
v rámci fondov EU, príprava projektu pre štrukturálne fondy, poradenstvo
pri spolufinancovaní projektov, podpora pri kofinancovaní štrukturálnych
fondov vrátane vytvárania súkromných a verejných fondov, poradenstvo pri
štruktúrovaní financovania investícií do rozvoja spoločnosti vyhľadávanie
súkromných investorov a podpora pri získavaní úverových zdrojov.
Webové kampane: Bannerové prezentácie, mediálne plánovanie bannerovej kampane, obsahovej prezentácie, plánovanie kampane eTarget, Google
AdWords a iné.
Ekonomicko-technologický prieskum: Podpora inovačných MSP so záujmom zvýšenia vlastnej inovatívnosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom implementácie nových technológií v ich výrobných procesoch alebo pri
poskytovaní služieb.
Podpora pri účasti na výskumno-vývojových programoch: Rozširovanie informácií, príprava, kontrola návrhov výskumno-vývojových projektov a ich
manažment, hľadanie partnerov pre európske výskumno-vývojové programy.
Komercializácia výsledkov výskum:. Výber vhodných technológií, ich implementácia do praxe, prenos výsledkov výskumno-vývojových aktivít
do priemyselnej oblasti. 24 vývojových programov
Marketing technológií: Priamy marketing využívajúci európske siete a marketing založený na elektronickej databáze a systéme prepojenia ponuky a dopytu po technológiách.
Ochrana duševného vlastníctva: Portfólio patentov, ochranných známok, dizajnov a úžitkových vzorov, rovnako ako autorské a literárne diela, počítačové programy či databázy.
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o. Vstup na zahraničné trhy: Podpora pri prenikaní na zahraničné trhy prostredníctvom využitia Európskej siete podnikateľských a inovačných centier
a európskej siete Centier prenosu inovácií, EuroInfo centier, SOPK a pod.
p. Služby pre zahraničné spoločnosti v investičnom poradenstve: Vyhľadávanie
lokality, právne a finančné poradenstvo, identifikácia miestnych spoločností,
nábor pracovných síl, predinvestičné aktivity, sprostredkovanie zmluvnej výroby, technická spolupráca, podpora pri tvorbe joint venture.
r. Sprostredkovanie kontaktov (networking): Kontakty poskytuje inkubátor
začínajúcim podnikateľom na požiadanie. Tiež sprostredkúvajú kontakty
a partnerov v rámci európskych sietí (napr. European Innovation Relay Centres Network, European BIC Network, Innovation Centres in Eastern and
Central Europe, Science Parks and Innovation Centers Expert Network, PAXIS Network a iné). Cielené medzinárodné stretnutia spoločností, stretnutia
zamerané na vytvorenie platformy pre vzájomnú spoluprácu medzi spoločnosťami, ktoré sa snažia o expanziu na zahraničné trhy, inováciu technologického procesu a rozvoj vzájomných partnerstiev.
Článok 13
Finančné zabezpečenie Inkubátora TUZVO – inkubátorový fond
1. Realizáciu činností spojených so službami, ktoré sú poskytované inkubátorom
v zmysle ods. 2, bodov zabezpečuje pracovník Referátu transferu technológií.
2. Na podporu spin off a start up firiem v Inkubátore a jeho chod sú vyčlenené
finančné prostriedky po schválení vo vedení univerzity:
a) osobitne vytvorené v rozpočte TUZVO,
b) z podnikateľskej činnosti TUZVO.
c) sponzorstvo z podnikateľskej činnosti firiem mimo univerzity,
Článok 14
Záverečné ustanovenia
1. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa schválenia Vedením
TUZVO.
2. Táto smernica bola schválená na Vedení TUZVO dňa 11. 2. 2021.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k smernici je možné vykonať len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnym orgánom TU.
4. Touto smernicou sa ruší pôvodná smernica č. 1/2018 o zakladaní spin off a inkubátore na Technickej univerzite vo Zvolene zo dňa 30. 1. 2018.
5. Súčasťou smernice sú nasledovné prílohy (vzory):
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Príloha č. 1: Návrh na založenie spin off TUZVO
Príloha č. 2: Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti
Príloha č. 3a: Vyrozumenie o vstupe alebo zamietnutí vstupu do spin off  TUZVO
Príloha č. 3b: Vyrozumenie o povolení/zamietnutí vstupu žiadateľa do Inkubátoru
TUZVO
Príloha č. 4: Prihláška do Inkubátora TUZVO

Vo Zvolene dňa  11. 2. 2021
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
rektor TU vo Zvolene

Rozdeľovník: rektorát
fakulty
katedry
organizačné súčasti a pracoviská TU vo Zvolene
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O zakladaní spin off, start up a inkubátore na Technickej univerzite vo Zvolene
Organizačná smernica č. 1/2018
Príloha 1

navrhovateľ

Návrh na založenie spin off TUZVO
navrhovateľ





Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Týmto podávam návrh na založenie spin off TUZVO, ktorý je založený na predmetoch
priemyselného vlastníctva evidovaných pod číslami
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zároveň vyhlasujem, že o predmete návrhu spin off TUZVO budem zachovávať mlčanlivosť
voči tretím osobám, pokiaľ nebudem mlčanlivosti zo strany Technickej univerzity vo Zvolene
– svojho zamestnávateľa zbavený/á.
Svojím podpisom sa zaväzujem k poskytovaniu potrebnej súčinnosti pri schvaľovaní spin off
Technickej univerzity vo Zvolene, ak budem k tomu zo strany zamestnávateľa vyzvaný/á.

................................................
podpis navrhovateľa/navrhovateľov
Dátum a miesto: ....................................
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o zakladaní spin off a inkubátore na Technickej univerzite vo Zvolene
Organizačná smernica č. 1/2021
Príloha 2

Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti

(Meno, priezvisko, tituly)

prehlasujem a svojim podpisom potvrdzujem zachovanie mlčanlivosti v nasledovnom
rozsahu:


Menovaný/á/ je povinný/á/ zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich
s návrhom spin off TUZVO (názov), ktoré nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani
sprístupniť.



Povinnosť mlčanlivosti trvá do rozhodnutia Technickej univerzity vo Zvolene o vstúpení
alebo nevstúpení do spin off TUZVO.



Úmyselné porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť bude považované za závažné
porušenie pracovnej disciplíny a na základe tejto skutočnosti bude k takýmto
zamestnancom prijaté sankčné opatrenie.

Vo Zvolene dňa

.............................
podpis
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Organizačná
smernica
č. 1/2018 univerzite vo Zvolene
O zakladaní spin off, start
up a inkubátore
na Technickej
Príloha 3a

miesto, dňa:
vybavuje:
tel. / fax:
e-mail:
vaša značka:
naša značka:

meno, priezvisko, titul
navrhovateľa/navrhovateľov
adresa bydliska

Zvolen,

R–

Vec:
Vyrozumenie o vstupe/zamietnutí vstupu1 Technickej univerzity vo Zvolene do spin off/start
up

Vážený pán/Vážená pani (uviesť meno navrhovateľa/navrhovateľov),
týmto Vám oznamujem, že po starostlivom posúdení podkladov týkajúcich sa Vášho návrhu
na založenie spin off/ start up TUZVO, o ktoré ste Technickú univerzitu vo Zvolene požiadali
návrhom zo dňa........................... (uvedie sa dátum evidencie návrhov Referátom pre transfer
technológií a evidenčné číslo návrhu), si ako štatutárny zástupca Technickej univerzity vo
Zvolene (Vášho zamestnávateľa), v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR
a po predchádzajúcom schválení Vášho návrhu Akademickým senátom TUZVO a Správnou
radou TUZVO
uplatňujem
(alternatíva - n e u p l a t ň u j e m )2
právo vstupu do spin off/start up TUZVO s názvom ........................... (uvedie sa názov spin
off/ start upTUZVO podľa návrhu).

Vo Zvolene, dňa ..................

............................................................
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
rektor Technickej univerzity vo Zvolene

1
2

Nehodiace sa prečiarknuť
Nehodiace sa prečiarknuť
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o zakladaní spin offOrganizačná
a inkubátoresmernica
na Technickej
univerzite vo Zvolene
č. 1/2021
Príloha 3b

miesto, dňa:
vybavuje:
tel. / fax:
e-mail:
vaša značka:
naša značka:

meno, priezvisko, titul
navrhovateľa/navrhovateľov
adresa bydliska

Zvolen,

R–

Vec:
Vyrozumenie o povolení/zamietnutí vstupu žiadateľa do Inkubátora TUZVO

Vážený pán/Vážená pani (uviesť meno navrhovateľa/navrhovateľov),
týmto Vám oznamujem, že po starostlivom posúdení podkladov týkajúcich sa Vášej prihlášky
pre vstup do inkubátora TUZVO, o ktoré ste Technickú univerzitu vo Zvolene požiadali
návrhom zo dňa........................... (uvedie sa dátum evidencie návrhov Referátom pre transfer
technológií a evidenčné číslo návrhu), Vám ako štatutárny zástupca Technickej univerzity vo
Zvolene (Vášho zamestnávateľa), v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR
a po predchádzajúcom schválení Vášho návrhu Akademickým senátom TUZVO a Správnou
radou TUZVO
povoľujem
(alternatíva - n e p o v o ľ u j e m )3
právo vstupu do inkubátora TUZVO.

Vo Zvolene, dňa ..................

............................................................
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
rektor Technickej univerzity vo Zvolene

3

Nehodiace sa prečiarknuť
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Organizačná
smernica
č. 1/2018 univerzite vo Zvolene
O zakladaní spin off, start
up a inkubátore
na Technickej
Príloha 4
Prihláška do Inkubátora TUZVO
navrhovateľ

navrhovateľ





Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Číslo prihlášky:
Týmto sa uchádzam o zaradenie do Inkubátora TUZVO na základe článku 12, Organizačnej
smernice č. xx/xxxx o zakladaní spin off, start up a inkubátore na Technickej univerzite vo
Zvolene.
Služby inkubátora plánujem využívať na obdobie ........................................................... .
Svojím podpisom sa zaväzujem k poskytovaniu potrebnej súčinnosti pri schvaľovaní spin off/
start up Technickej univerzity vo Zvolene, ak budem k tomu zo strany zamestnávateľa
vyzvaný/á.

................................................
podpis navrhovateľa/navrhovateľov
Dátum a miesto: ....................................
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