Postup oznámenia vzniku priemyselného vlastníctva organizácie SAV
Právo k predmetu PV, vytvoreného v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu pôvodcu s organizáciou
SAV, patrí štátu, ktorý v danom prípade reprezentuje príslušná organizácia SAV (ako správca majetku štátu), ak
sa účastníci vzťahu vopred nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.
Pôvodca, ktorý v rámci plnenia svojich pracovných úloh z pracovnoprávneho vzťahu s organizáciou SAV vytvoril výsledok, o ktorom usudzuje alebo by vzhľadom na svoje skúsenosti mal predpokladať, že spĺňa podmienky
stanovené zákonom pre niektorý z predmetov PV, alebo predpokladá jeho možné komerčné využitie, je povinný
o tom bezodkladne po jeho vytvorení písomne upovedomiť zamestnávateľa.

Pôvodca upovedomí zamestnávateľa prostredníctvom elektronického portálu spravovaného
KTT SAV takto:
1) Pôvodca písomne pripraví dokument Opis predmetu priemyselného vlastníctva
(ďalej len „opis“)1, v ktorom opíše technický problém a jeho riešenie, ako aj vznik a
podstatu predmetu PV dostatočne na to, aby mohol odborník daný predmet PV na základe tohto opisu uskutočniť. Použije pritom formulár, ktorý sa v elektronickej podobe
nachádza na webovej stránke KTT SAV: http://www.ktt.sav.sk/_site/sk/Pre-vedcovSAV/stahuj/.
2) Opis následne pôvodca vytlačí a na príslušnom mieste podpíše. Z bezpečnostných
dôvodov ho v tomto štádiu elektronicky nikam neodosiela.
3) Následne na webovej stránke KTT SAV: http://www.ktt.sav.sk/_site/sk/Pre-vedcovSAV/nahlasenie/ pôvodca vyplní formulár Oznámenie vzniku predmetu priemyselných práv (ďalej len „oznámenie“)2, ktoré obsahuje polia špecifikujúce pôvodcu, spolupôvodcov a ich zamestnávateľov, názov predmetu priemyselného vlastníctva
a zoznam príloh potrebných na posúdenie predmetu priemyselného vlastníctva, ktoré
budú priložené k oznámeniu. Po vyplnení formulára a jeho elektronickom odoslaní
systém automaticky vygeneruje text oznámenia (vo formáte RTF) a doručí ho do emailových schránok pôvodcu, riaditeľa jeho zamestnávateľa v SAV a vedúceho KTT
SAV.
4) Vygenerované oznámenie, ktoré pôvodca (oznamovateľ) dostane do svojej e-mailovej
schránky, pôvodca vytlačí a na príslušnom mieste podpíše.
5) Podpísané oznámenie spolu s podpísaným opisom a prípadne ďalšou podpornou dokumentáciou potrebnou na posúdenie predmetu priemyselného vlastníctva potom pôvodca osobne/poštou cez podateľňu Úradu SAV doručí vedúcemu KTT SAV.
6) V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok pôvodca kontaktuje KTT SAV, ktorá
mu poskytne príslušnú podporu.
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Vzor opisu sa nachádza v prílohe č. 2 týchto Zásad.
Vzor oznámenia sa nachádza v prílohe č. 1 týchto Zásad.

Slovníček použitých pojmov
Kancelária pre transfer technológií SAV (KTT SAV) – referát Úradu SAV administratívne zabezpečujúci
priemyselno-právnu ochranu predmetov priemyselných práv organizácií SAV a napomáhajúci organizáciám
SAV pri prenose výsledkov ich výskumu do praxe a pri ich komercializácii.
Plnenie úloh z 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 z pracovnoprávneho vzťahu sa považuje aj vykonávanie činností v súvislosti
s riešením výskumno- -vývojových a obdobných projektov, ktorých riešiteľom, čo aj čiastočným, je organizácia SAV.
Pôvodca – fyzická osoba, ktorá vlastnou tvorivou činnosťou, prípadne v spolupráci s ďalšími pôvodcami (spolupôvodcami) 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, dizajny, topografie polovodičových výrobkov, zlepšovacie návrhy, nové
odrody rastlín; na ochranné známky sa tieto Zásady vzťahujú do tej miery, do akej sú pre ne relevantné.
Spolupôvodca – fyzická osoba, ktorá sa v určitej miere vlastnou tvorivou činnosťou podieľala na vytvorení
predmetu priemyselného vlastníctva.
Zamestnanec – fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu s organizáciou SAV definovanom v týchto Zásadách.
Primerane sa vzťahuje aj na študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí nemajú pracovnoprávny vzťah s organizáciou SAV, ale organizácia SAV je ich školiace pracovisko. Pozn.: V prípade, že
študent 3. stupňa vysokoškolského štúdia nie je zamestnancom organizácie SAV, je potrebné vznik, ochranu
a využívanie práv k priemyselnému vlastníctvu organizácie SAV vopred riešiť v zmluve medzi organizáciou
SAV a dotknutou vysokou školou/univerzitou.
Zamestnanecký vynález – vynález vytvorený pôvodcom resp. spolupôvodcom v rámci pracovnoprávneho
vzťahu s organizáciou SAV; za zamestnanecký vynález sa pre účely týchto Zásad považuje aj zamestnanecké riešenie podľa § 11 Zákona o úžitkových vzoroch.

