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PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

Z POHĽADU PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
1
 

 

JUDr. Branislav Jablonka, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Kľúčové slová: vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník, študent, akademická obec, 

autorské právo, patentové právo, pracovnoprávny vzťah, pracovný pomer, pracovná zmluva, 

konkurencia pracovnoprávnych vzťahov, zárobková činnosť, pracovná činnosť, vedecký 

výskum 

 

1) Úvod 

Predmetom tejto časti príručky je ozrejmiť právne vzťahy zamestnancov vysokej školy 

vykonávajúcich vedecký výskum. Vzhľadom na to, že vznikajú konkurenčné vzťahy, či už 

v rámci pracovnoprávnych vzťahov, alebo iných právnych vzťahov, je potrebné analyzovať 

a objasniť uvedenú problematiku a uviesť odporúčania. Zároveň je potrebné poukázať aj na 

skutočnosť, že na vysokých školách pôsobia nielen zamestnanci, ale aj študenti podieľajúci sa 

na vedeckom výskume. Z toho dôvodu je potrebné aj z tohto hľadiska analyzovať danú 

problematiku. 

 

2) Akademická obec a pracovnoprávne vzťahy na vysokých školách 

Právna úprava týkajúca sa pracovných vzťahov je na vysokých školách regulovaná 

zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej aj „zákon o vysokých školách“, alebo 

„ZoVŠ“), zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce (ďalej aj „Zákonník práce“, alebo 

„ZP“) a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej aj „zákon 

o výkone práce vo verejnom záujme“, alebo „ZoVPvVZ“). Zákon o vysokých školách, ako aj 

zákon o výkone práce vo verejnom záujme sú lex specialis vo vzťahu k Zákonníku práce. To 

znamená, že v prvom rade sa na pracovnoprávne vzťahu prioritne použijú právne normy 

v zákone o vysokých školách (§ 2 ods. 3 ZoVŠ) a zákone o výkone práce vo verejnom 
                                                           
1
 Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: 

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo 

zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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záujme. Ďalej je otázne, aký je vzájomný vzťah medzi zákonom o vysokých školách 

a zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. Z hľadiska predmetu regulácie právnych 

vzťahov zákon o vysokých školách v otázkach pracovných vzťahov reguluje výlučne právne 

vzťahy zamestnancov vysokých škôl. Z vymedzenia predmetu regulácie zákona o výkone 

prác vo verejnom záujme (§ 1 ods. 2 ZoVPvVZ) vyplýva, že tento týka zreteľne širšieho 

počtu subjektov, na ktoré dopadá jeho regulácia, čo je prirodzene dané tým, že reguluje výkon 

prác vo verejnom záujme, medzi ktoré okrem iného patrí aj výkon práce zamestnancov 

vysokých škôl. Z uvedeného teda vyplýva, že zákon o vysokých školách je lex specialis vo 

vzťahu ku zákonu o výkone prác vo verejnom záujme. Zákon o vysokých školách špecificky 

reguluje najmä otázky dĺžky pracovného pomeru a predpokladov na samotný vznik 

pracovného pomeru (§ 77 ZoVŠ). Zákon o výkone práv vo verejnom záujme zase špecificky 

reguluje najmä otázky výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca (§ 5 ZoVPvVZ). 

Z hľadiska pojmového je potrebné ozrejmiť terminológiu vychádzajúcu z platnej právnej 

úpravy. 

Najširším pojmom je pojem „akademická obec.“ Akademickú obec vysokej školy 

tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom 

pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci vysokej školy, ak tak určí 

štatút vysokej školy – tzv. zamestnanecká časť akademickej obce vysokej školy a študenti 

vysokej školy – tzv. študentská časť akademickej obce vysokej školy (§ 3 ZoVŠ). 

V rámci akademickej obce sa za zamestnancov považujú vysokoškolskí učitelia, 

výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci (§ 74 ods. 1 ZoVŠ). 

V ďalšom sa budeme zaoberať predpokladmi vzniku pracovného pomeru 

s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi. Vedecký výskum na vysokých 

školách vykonávajú predovšetkým výskumní pracovníci. Nie je však vylúčené, že vedecký 

výskum budú realizovať aj vysokoškolskí učitelia. Skutočnosť, čo vykonáva zamestnanec 

záleží najmä od druhu práce vymedzeného v pracovnej zmluve, v rámci ktorého je 

vymedzený popis pracovnej činnosti zamestnanca. Výsledkom vedeckého výskumu môže byť 

dielo v najširšom zmysle slova ako hmotne zachytený výsledok duševnej činnosti, a to najmä 

dielo v zmysle autorského práva, alebo dielo v zmysle patentového práva (napr. vynález). 

Predpokladom vzniku pracovného pomeru s vysokoškolským učiteľom je vypísanie 

výberového konania, pričom zákon o vysokých školách spravidla umožňuje uzavretie 

pracovného pomeru na dobu určitú, a to najviac na päť rokov (§ 77 ZoVŠ). Bez výberového 
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konania je možné prijať do pracovného pomeru vysokoškolského učiteľa len výnimočne, a to 

len na dobu určitú, najviac však na jeden rok, a) prijať zamestnanca do pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas, alebo b) uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. 

Pracovnoprávny vzťah môže medzi vysokoškolským učiteľom a výskumným 

pracovníkom vzniknúť na základe: 

1) Pracovnej zmluvy (na jej základe vzniká pracovný pomer), 

2) Dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Vzhľadom na to, že najmä na vysokých školách dochádzalo vysokoškolskými 

učiteľmi a výskumnými pracovníkmi ku 100 % kumulácii  pracovných pomerov na viacerých 

vysokých školách (tzv. lietajúci docenti, resp. lietajúci profesori), zákonodarca stanovil určité 

obmedzenia v zákone o vysokých školách (§ 74 ods. 4 ZoVŠ). Vysokoškolský učiteľ a 

výskumný pracovník môže mať najviac tri pracovné pomery s vysokými školami sídliacimi 

na území Slovenskej republiky alebo pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, uzavreté na 

výkon práce vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka, pričom najviac v jednom z 

nich môže vykonávať prácu v ustanovenom týždennom pracovnom čase. Ustanoveným 

týždenným pracovným časom je pracovný čas, ktorý zamestnávateľ stanoví pre všetkých 

svojich zamestnancov v medziach zákonného pracovného času (§ 85 ZP). Ak zamestnávateľ 

stanoví týždenný pracovný čas na 40 hodín, tak potom každý nižší pracovný čas je pracovným 

pomerom na kratší pracovný čas. V praxi opätovne dochádza k obchádzaniu účelu zákona 

tým, že vysokoškolský učiteľ alebo vedecký pracovník uzavrie pracovnú zmluvu s jednou 

vysokou školou na ustanovený týždenný pracovný čas (100 % pracovný úväzok) a s druhou 

a treťou vysokou školou na kratší pracovný čas (napr. ďalšie dva na 90 % pracovný úväzok). 

Domnievame sa, že je na manažmente univerzity (rektorovi), aby zvážil, či uzatvorí pracovnú 

zmluvu s vysokoškolským učiteľom alebo výskumným pracovníkom, ktorý už má na inej 

vysokej škole uzavretý pracovný pomer. 

Je potrebné zdôrazniť, že špecifické otázky limitácie dĺžky pracovného pomeru 

týkajúce sa uzavretia pracovného pomeru na dobu určitú sa podľa zákona o vysokých školách 

(§ 77 ZoVŠ) vzťahujú výlučne na vysokoškolských učiteľov, no nie však aj na výskumných 

pracovníkov. Z uvedeného vyplýva, že v tomto smere nie je rovnaké postavenie 

vysokoškolských učiteľov v porovnaní s výskumnými pracovníkmi, pričom výskumný 

pracovníci majú podstatne výhodnejšie postavenie z hľadiska garantovania dĺžky pracovného 
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pomeru, pretože sa na nich v tomto smere vzťahuje len Zákonník práce (§ 48 ZP), ktorý je 

výrazne výhodnejší v prospech zamestnanca, pokiaľ ide výraznejšie obmedzenia uzavrieť so 

zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú. Na rozdiel od Zákonníka práce (§ 48 ZP) 

zákon o vysokých školách (§ 77 ZoVŠ) výrazne zamedzuje uzatváraniu pracovných pomerov 

na dobu neurčitú pre vysokoškolských učiteľov, čím zrejme zákonodarca chcel dať dôraz 

permanentné sledovanie a hodnotenie výsledkov u vysokoškolských učiteľov, najmä aby 

nedochádzalo k efektu „doživotného zabetónovania“ vysokoškolského učiteľa na pracovisku 

bez toho, že by ďalej rozvíjal výskumnú a pedagogickú činnosť. Paradoxne zákon o vysokých 

školách uvedené limitujúce kritériá nevzťahuje aj na výskumných pracovníkov. Je zároveň 

potrebné zdôrazniť, že v interných predpisoch vysokej školy nemôže byť odkaz na primeranú 

aplikáciu § 77 zákona o vysokých školách týkajúceho sa limitácie dĺžky pracovného pomeru 

aj na výskumných pracovníkov, pretože by to odporovalo kogentným normám Zákonníka 

práce (§ 48). 

 

Odporúčania: 

- Rektor vysokej školy ako manažér musí starostlivo zvážiť, či prijme na pozíciu 

vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka osobu najmä po 

vyhodnotení, či vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník nevykonáva 

zhodnú, resp. obdobnú činnosť na inej vysokej škole, resp. s inou osobou, nielen 

v pozícii pracovnoprávnom ale aj akomkoľvek inom vzťahu. 

 

3) Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov a výskumných 

pracovníkov 

Zákonník práce vymedzuje podstatné náležitosti, t. j. minimálne požiadavky, čo musí 

obsahovať pracovná zmluva (§ 43 ods. 1 ZP) a dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru (§ 223 a nasl. ZP). Vzhľadom na to, že dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru nie je možné uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany 

podľa autorského zákona (§ 223 ods. 3 ZP), neodporúčame ich uzatvárať medzi 

vysokoškolskými učiteľmi alebo výskumnými pracovníkmi na strane jednej a univerzitou na 

strane druhej. V rámci vedeckého výskumu neraz bude totiž žiaduce riešiť aj ochranu podľa 

predpisov duševného vlastníctva (najmä autorský zákon, patentový zákon), čo by však bolo 

neprípustné, pokiaľ by zamestnanec mal uzavretú s univerzitou dohodu o prácach 



 

 

9 

 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Je síce pravda, že pojem „práva duševného 

vlastníctva“ je podstatne širší než pojem „práva vznikajúce podľa autorského zákona“, čo 

zrejme zákonodarca v čase prijímania Zákonníka práce si dostatočne neuvedomil, no napriek 

tomu neodporúčame uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

s vysokoškolskými učiteľmi alebo výskumnými pracovníkmi. 

Z toho dôvodu sa ďalej budeme zaoberať len situáciou, keď vysoká škola uzavrie 

s vysokoškolským učiteľom alebo výskumným pracovníkom pracovnú zmluvu. Pre naše 

účely je podstatné analyzovať predovšetkým druh práce, na ktorý sa vysokoškolský učiteľ 

alebo vedecký pracovník prijíma. Vymedzenie popisu pracovnej činnosti je dôležité najmä 

z toho dôvodu, že v ňom je zachytené, aký druh práce má zamestnanec vykonávať, a to najmä 

s ohľadom na ochranu výsledkov vzniknutých vedeckým výskumom. Spôsob vymedzenia 

druhu práce nestanovuje Zákonník práce, ani zákon o vysokých školách. Druhom práce je 

obvykle pracovná pozícia (funkcia), na ktorú sa zamestnanec prijíma do pracovného pomeru. 

Z hľadiska požiadavky na určitosť právneho úkonu dohodnutý druh práce by mal zodpovedať 

druhovému určeniu práce (napr. odborný asistent na katedre hepatológie Lekárskej fakulty 

UK). Správne vymedzenie druhu práce v pracovnej zmluve priamo určuje šírku dispozičného 

oprávnenia vysokej školy vo vzťahu k zamestnancovi. Zo šírky vymedzenia druhu práce 

vyplýva aj dispozičná právomoc univerzity vo vzťahu k zamestnancovi. Zároveň zo šírky 

vymedzenia duhu práce vyplýva aj prípadný zákaz pre zamestnanca vykonávať konkurenčnú 

činnosť na inej vysokej škole, výskumnom pracovisku, či u akéhokoľvek iného 

zamestnávateľa. Druh práce by nemal byť dohodnutý tak, aby umožňoval pridelenie 

akejkoľvek práce zamestnancovi. Z toho dôvodu je najvhodnejšie uviesť charakteristické 

pracovné činnosti, ktoré bude zamestnanec vykonávať. 

V pracovnej zmluve je možné je možné dojednať aj viac druhov práce (napr. pozícia 

odborného asistenta na Lekárskej fakulte UK zahŕňa 1) vykonávanie pedagogickej činnosti 

v oblasti hepatológie, a 2) výskum na vakcíne proti hepatitíde C). 

V súvislosti s dojednaním druhu práce je potrebné, aby si zmluvné strany dohodli aj 

stručnú charakteristiku práce. Charakteristika práce by však nemala byť detailná pracovná 

náplň. Detailná pracovnú náplň je totiž určovaná zamestnávateľom (univerzitou) kedykoľvek 

jednostranne. Do detailnej pracovnej náplne môže univerzita kedykoľvek jednostranne 

vstupovať, avšak nesmie prekročiť v pracovnej zmluve dohodnutý druh práce. 
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Odporúčania: 

- Vysoká škola uzavrie pracovnú zmluvu s vysokoškolským učiteľom alebo 

výskumným pracovníkom, ktorý vykonáva vedecký výskum, v ktorej pri druhu 

práce a následne v popise pracovnej činnosti presne vymedzí predmet vedeckého 

výskumu, t. j. čo má zamestnanec okrem iného v rámci vedeckého výskumu 

vykonávať a to tak, aby činnosť v rámci vedeckého výskumu skutkovo nebola 

zameniteľná s inou činnosťou 

 

4) Konkurencia pracovnoprávnych vzťahov a iných zárobkových 

činností vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov 

 V rámci vedeckého výskumu je prirodzene záujmom každej vysokej školy chrániť 

výsledky tvorivej duševnej činnosti a aby k týmto výsledkom mala určité práva vyplývajúce 

z predpisov na ochranu duševného vlastníctva (najmä zákon č. 618/2003 Z. z. autorský zákon, 

zákon č. 435/2001 Z. z. patentový zákon). Na strane druhej je v podmienkach Slovenskej 

republiky bežné, že vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník má pracovné úväzky 

s viacerými univerzitami, čo aj ako bolo vyššie uvedené v určitom rozsahu pripúšťa zákon 

o vysokých školách. Z toho dôvodu je otázne aká zákonná ochrana práv by sa mala poskytnúť 

vysokej škole. 

Kolízia pracovného pomeru s výkonom inej zárobkovej činnosti je regulovaná 

normami Zákonníka práce. Výkon inej zárobkovej činnosti je širší pojem než pracovný 

pomer. Zárobková činnosť je akákoľvek zárobková činnosť, ktorá je zhodná s predmetom 

činnosti univerzity. Zamestnanec môže vykonávať zhodnú činnosť nielen v pracovnoprávnom 

vzťahu, ale aj na základe živnostenského, resp. iného oprávnenia zamestnanca na podnikanie. 

Zhodnú činnosť môže zamestnanec vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného 

súhlasu zamestnávateľa. Je však potrebné upozorniť, že Zákonník práce (§ 83 ods. 3) 

stanovuje generálnu výnimku, kedy nie je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

zamestnávateľa, a to vtedy ak je predmetom činnosti vedecká alebo pedagogická činnosť. 

Z toho dôvodu vidíme riziko v tom, že ten istý vedecký výskum (t. j. druh práce, ako aj popis 

pracovnej činnosti môže byť zhodný) môže zamestnanec vykonávať na viacerých vysokých 

školách, resp. iných ustanovizniach, bez toho, že by na to potreboval predchádzajúci súhlas 

univerzity, na ktorej začal v poradí ako prvý vykonávať vedecký výskum na určitú činnosť. Je 

pritom potrebné zdôrazniť, že ustanovenie § 83 ods. 3 ZP je kogentného charakteru, t. j. 
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vysoká škola nesmie v interných predpisoch platne stanoviť v rozpore so zákonom, že by 

napriek zákonnému ustanoveniu vyžadovala predchádzajúci písomný súhlas. 

Na strane druhej je však potrebné pripomenúť, že zamestnanec je povinný zachovávať 

mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme 

univerzity nemožno oznamovať iným osobám (§ 81 písm. f) ZP). Z uvedenej zákonnej 

povinnosti vyvodzujeme, že pokiaľ vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník 

vykonáva vedecký výskum na určitej vysokej škole, ktorý je bližšie špecifikovaný v popise 

pracovnej činnosti, bolo by nezlučiteľné, aby ten istý predmet vedeckého výskumu vykonával 

na inej vysokej škole, resp. u akéhokoľvek iného zamestnávateľa, pretože by tým porušil 

zákonom stanovenú povinnosť mlčanlivosti, ktorá sa prirodzene vzťahuje na vedecký 

výskum, v rámci ktorého vznikajú práva vyplývajúce z tvorivej duševnej činnosti. Z toho 

dôvodu je potrebné upriamiť pozornosť v pracovnej zmluve najmä na zdôraznenie povinnosti 

vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v rámci plnenia úloh vyplývajúcich z pracovného pomeru 

pri uskutočňovaní vedeckého výskumu. Z uvedeného potom logicky vyplýva, že ten istý druh 

výskumu špecifikovaný v popise pracovnej činnosti na vysokej škole nemôže vykonávať na 

inej vysokej škole, resp. u akéhokoľvek iného zamestnávateľa. Pokiaľ by vysokoškolský 

učiteľ alebo výskumný pracovník konkurenčnú činnosť vykonával, dostal by sa do konfliktu 

záujmov. 

 

Odporúčania: 

- V pracovnej zmluve je potrebné zdôrazniť povinnosť vysokoškolského učiteľa 

alebo výskumného pracovníka, ktorých pracovnou náplňou je aj vedecký výskum 

v určitej oblasti zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel v súvislosti s riešením vedeckého výskumu a upozorniť na možný 

konflikt záujmov 

 

5) Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru 

Je prirodzené, že v rámci vedeckého výskumu, ktorý vykonáva zamestnanec 

v pracovnom pomere môže získať informácie, ktoré môžu byť zásadného významu pre 

univerzitu, t. j. vysoká škola má záujem, aby tieto informácie vysokoškolský učiteľ 

alebo výskumný pracovník aj po skončení pracovného pomeru nemohol využiť pri 
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vykonávaní akejkoľvek zárobkovej činnosti. Vzhľadom na to, že normy pracovného práva sú 

prevažne kogentného charakteru s ohľadom na ochranu slabšieho zamestnanca, je možné aj 

konkurenčnú doložku v pracovnej zmluve prísne limitovať len v rámci noriem pracovného 

práva (§ 83a ZP). 

Podstata konkurenčnej doložky v pracovnej zmluve spočíva v tom, že vysokoškolský 

učiteľ alebo výskumný pracovník nemôže po skončení pracovného pomeru po určitú dobu, 

najdlhšie však jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti 

vysokej školy konkurenčný charakter. V našom prípade by bolo potrebné bližšie vymedziť 

činnosť, ktorú vykonával zamestnanec v rámci vedeckého výskumu (napr.: výskum vakcíny 

voči hepatitíde C). To znamená, že nepôjde o zákaz vykonávania akejkoľvek inej vedeckej 

činnosti, ale len tej, ktorá sa týkala konkrétneho vedeckého výskumu. Pod zárobkovou 

činnosťou sa v tomto prípade bude rozumieť akákoľvek zárobková činnosť, ktorá je zhodná 

s predmetom činnosti vedeckého výskumu, ktorý vykonával vysokoškolský učiteľ 

alebo výskumný pracovník v rámci popisu konkrétneho druhu pracovnej činnosti. 

Vysoká škola môže s vysokoškolským učiteľom alebo výskumným pracovníkom 

dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, iba ak 

vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník v priebehu trvania pracovného pomeru má 

možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by 

mohlo privodiť vysokej škole podstatnú ujmu. Z povahy vedeckého výskumu ako zložitého 

procesu, v rámci ktorého dochádza k vzniku práv vyplývajúcich z ochrany duševného 

vlastníctva prirodzene vyplýva, že informácie a znalosti, ktoré vysokoškolský učiteľ alebo 

výskumný pracovník získa nie sú bežne dostupné. Z toho zároveň aj vyplýva, že využitie 

takýchto informácií by prirodzene mohlo spôsobiť ujmu univerzite. 

V prípade dojednania konkurenčnej doložky univerzita je povinná poskytnúť 

zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50% priemerného mesačného 

zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku. 

Pre prípad porušenia záväzku zmluvné strany sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť 

na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší záväzok. 

 

Odporúčania: 

- Rektor vysokej školy ako manažér musí starostlivo zvážiť z ekonomického 

hľadiska, či s ohľadom na informácie, ktoré nadobudol a disponuje nimi 
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vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník v rámci poznatkov z vedeckého 

výskumu, uzavrie s vysokoškolským učiteľom alebo výskumným pracovníkom 

konkurenčnú doložku v pracovnej zmluve 

 

6) Sankcie v prípade porušenia povinností v pracovnom pomere 

V prípade porušenia pracovných povinností vysokoškolským učiteľom alebo 

výskumným pracovníkom je možné vyvodiť sankcie v dvoch rovinách: 1) smerujúce ku 

skončeniu pracovného pomeru, alebo 2) smerujúce k uplatneniu náhrady škody. Porušenie 

povinnosti by mohlo spočívať v tom, že vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník 

nedodrží povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k tretím osobám pri realizácii vedeckého 

výskumu a dôjde k neoprávnenému vyzradeniu informácií, ktoré môžu mať aj za následok 

vznik škody pre univerzitu. Plnenie práv a povinností zo strany vysokoškolského učiteľa 

alebo výskumného pracovníka by preto malo byť permanentne kontrolované vedúcim 

zamestnancom a uvedené záležitosti by mali byť upravené v interných predpisoch vysokej 

školy (najmä v pracovnom poriadku). 

V prípade porušenia povinností vysokoškolského učiteľa alebo výskumného 

pracovníka, môže univerzita skončiť pracovný pomer výpoveďou alebo okamžitým 

skončením pracovného pomeru. Spôsob skončenia pracovného pomeru záleží od intenzity 

porušenia povinnosti vysokoškolským učiteľom alebo vedeckým pracovníkom. V prípade 

závažného porušenia pracovnej disciplíny je možné okamžite skončiť pracovný pomer (§ 68 

ZP). V prípade menej závažného porušenia pracovnej disciplíny je možné skončiť pracovný 

pomer výpoveďou (§ 63 ods. 1 písm. e) ZP). 

Vo všeobecnosti vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník zodpovedá 

univerzite za škodu, ktorú jej spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení 

pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním (§ 179 ZP). Je však potrebné mať na zreteli, 

že dôkazné bremeno porušenia povinnosti a rovnako aj zavinenia je na vysokej škole, čo je 

v mnohých prípadoch procesne náročné. 

V prípade, že vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník spôsobil škodu 

z nedbanlivosti, zodpovedá v zásade len do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného 

zárobku (§ 186 ods. 2 ZP). Uvedené zrejme nie vždy pokryje skutočnú škodu, ktorú 

vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník spôsobil vysokej škole. V prípade 

úmyselného spôsobenia škody vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník zodpovedá 
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vysokej škole v zásade do výšky skutočnej škody, avšak úmysel je procesne veľmi náročné 

preukázať. 

 

Odporúčania: 

- Permanentne kontrolovať zo strany vedúcich zamestnancov plnenie pracovných 

povinností vysokoškolským učiteľom alebo výskumným pracovníkom, ktorí 

vykonávajú vedecký výskum tak, aby sa predchádzalo porušovaniu povinností 

a vzniku škôd 

- V prípade porušenia povinností je možné vyvodzovať zodpovednosť smerujúcu ku 

skončeniu pracovného pomeru, alebo ku uplatneniu nároku na náhradu škodu 

(ktorú však v prípade nedbanlivostného zavinenia je možné voči zamestnancovi 

uplatniť len do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku) 

 

7) Študenti vysokých škôl a ich postavenie vo vedeckom výskume 

Vedecký výskum na vysokých školách nevykonávajú len vysokoškolskí učitelia, alebo 

výskumní pracovníci, ale aj študenti, a to najmä študenti doktorandského štúdia. Študent je 

síce súčasťou akademickej obce, avšak nie je v pracovnom pomere s vysokou školou. Isté 

zvláštne postavenie majú študenti doktorandského štúdia (§ 54 ZoVŠ), keďže ich študijný 

program pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti štúdia. V rámci vedeckej časti štúdia 

spracúva študent individuálnu alebo tímovú vedeckú prácu, ktorú garantuje školiteľ. Vedeckú 

činnosť využíva študent doktorandského štúdia aj v pedagogickej časti, ktorú vykonáva 

v rozsahu maximálne štyroch hodín týždenne. Študent doktorandského štúdia v dennej forme 

štúdia má zároveň ex lege nárok na štipendium. Je však potrebné zdôrazniť, že študent 

doktorandského štúdia bez ďalšieho nie je v pracovnom pomere ani inom obdobnom vzťahu 

s univerzitou. Skutočnosť, že študent doktorandského štúdia poberá štipendium nezakladá 

práva a povinnosti zamestnanca. Štipendium je určitá finančná odmena za to, že študent 

doktorandského štúdia vykonáva na vysokej škole vedeckú činnosť a pedagogickú činnosť. 

Vzhľadom na to, že z titulu postavenia žiadneho študenta nevznikajú práva a povinnosti 

medzi študentom a vysokou školou, z ktorých by bolo možné sekundárne odvodzovať aj 

práva a povinnosti vo vzťahu k právam duševného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú v procese 

vedeckého výskumu, na ktorom sa podieľa študent v rámci štúdia, je potrebné túto otázku 

určitým spôsobom riešiť. Domnievame sa, že spôsobov riešenia je viacero: 1) študent 
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doktorandského štúdia uzavrie s univerzitou pracovnú zmluvu, v ktorej bude vymedzené 

v rámci popisu pracovnej činnosti predmet vedeckého výskumu ako bolo popísané vyššie, 

alebo 2) študent doktorandského štúdia uzavrie s vysokou školou zmluvu, predmetom ktorej 

bude objekt, ktorý podlieha ochrane práv duševného vlastníctva (napr. autorské dielo, 

vynález). 

 

Odporúčania: 

- Študentovi (t. j. aj študentovi doktorandského štúdia) z titulu jeho súčasti 

akademickej obce vysokej školy nevznikajú práva a povinnosti zhodné s právami 

a povinnosťami vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, ktorý je 

vo vzťahu s vysokou školou v pracovnom pomere 

- Vysoká škola uzavrie so študentom, ktorý sa podieľa na vedeckom výskume z 

dôvodu ochrany práv duševného vlastníctva, ktoré vznikajú v procese vedeckého 

výskumu pracovnú zmluvu, resp. dôjde k vzniku iného právneho vzťahu 

upravujúceho práva duševného vlastníctva 
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1) Právo duševného vlastníctva 

Význam práva duševného vlastníctva sa dostáva do popredia v celosvetovom meradle.  

V Slovenskej republike vychádza ochrana práv duševného vlastníctva z  čl. 43 ods.1 Ústavy 

Slovenskej republiky, podľa ktorého Sloboda vedeckého bádania a umenia sa zaručuje.  

Práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti chráni zákon. 

Právo duševného vlastníctva možno vymedziť ako inštitút súkromného práva, ktorý 

v rámci právneho poriadku poskytuje autorom, resp. pôvodcom alebo majiteľom zákonom 

definovaných alebo vymedzených nehmotných statkov výlučné práva tieto predmety 

duševného vlastníctva chrániť, využívať a disponovať nimi nezávisle od oprávnení iných 

subjektov, pričom v oblasti priemyselných práv je proces prihlasovania, rozhodovania 

o ochrane jeho predmetov formálny, upravený aj normami verejného práva. 
2
 

Pojem duševné vlastníctvo je vymedzený v článku 2 odseku VIII medzinárodného 

dohovoru o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, ktorý bol do nášho právneho 

poriadku implementovaný vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 69/1975 Zb..  Duševným 

vlastníctvom sú práva: 

- k literárnym, umeleckým a vedeckým dielam, 

- k výkonu výkonných umelcov, zvukovým záznamom a rozhlasovému vysielaniu, 

- k vynálezom zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, 

- k vedeckým objavom, 
                                                           
1
 Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: 

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo 

zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
2
 VOJČÍK, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva  2.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 494 s. ISBN 978-80-7380-

527-2.  
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- k priemyslovým vzorom a modelom, 

- k továrenským, obchodným známkam a známkam služieb, ako aj k obchodným menám a 

obchodným názvom, 

- na ochranu proti nekalej súťaži 

a všetky ostatné práva vzťahujúce sa na duševnú činnosť v priemyslovej, vedeckej, literárnej 

a umeleckej oblasti. 

 

1.1) Systém práva duševného vlastníctva 

 

Práva duševného vlastníctva môžeme rozdeliť do dvoch základných oblastí (označujeme 

ich ako výlučné práva absolútnej povahy): 

1. autorské právo a práva súvisiace s autorským právom 

2. priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam (právo priemyselného 

vlastníctva). 

K autorským právam a právam súvisiacim s autorským právom patria: 

-  autorské práva 

-  právo výkonných umelcov 

-  právo výrobcov zvukových záznamov 

-  právo výrobcov zvukovo-obrazových záznamov 

-  právo vysielateľov 

-  osobitné právo k databáze 

 

Do oblasti práva priemyselného vlastníctva patria: 

- priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti 

- priemyselné práva na označenie 

 

1. Priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti: 

- patentové právo (právo vynálezov) 

- právo dizajnov 

- právo úžitkových vzorov 

- právo topografií polovodičových výrobkov 



 

 

18 

 

- šľachtiteľské právo 

 

2. priemyselné práva na označenie, ku ktorým patrí: 

- právo ochranných známok 

- právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov 

- právo obchodných mien. 

 

Medzi práva duševného vlastníctva zaraďujeme aj práva, ktoré majú relatívnu povahu.  

Ide o práva, ktoré sa viažu k logu, k zlepšovaciemu návrhu, know-how či novému spôsobu 

prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat a ochrany rastlín proti škodcom 

a chorobám.  Pri týchto právach nejde o registrované predmety ochrany.
3
 

Základný právny predpis pre oblasť autorského práva a práv súvisiacich s autorským 

právom je predovšetkým zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 

s autorským právom (ďalej aj „Autorský zákon“).  Autorský zákon predstavuje komplexnú 

úpravu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom tak ako sa právna úprava 

vyvíjala v medzinárodnom kontexte a plne rešpektuje medzinárodné dohovory a zmluvy 

týkajúce sa autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom vrátane práva 

Európskeho spoločenstva.  Autorské právo môžeme definovať ako právo, ktoré upravuje 

vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím literárneho, umeleckého alebo iného 

vedeckého diela.  Autorské práva sú neprevoditeľné, autor sa ich nemôže vzdať a nemožno 

ich postihnúť súdnym výkonom rozhodnutia, ani exekúciou. 

Medzi medzinárodné dohovory a zmluvy dotýkajúce sa autorského práva a práv 

súvisiacich s autorským právom patria najmä: 

- Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel 

- Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových 

záznamov a televíznych a rozhlasových organizácií (Rímsky dohovor z r. 1961) 

                                                           
3
 CVTI SR, Duševné vlastníctvo a transfer technológií , Bratislava, 2014 
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- Dohoda o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu (Agreement on Treda-

Related Aspects of Intellectual Property Righst (TRIPS) uzavretá v rámci Dohody 

o svetovej obchodnej organizácii, ktorú Slovenská republika uplatňuje od r. 1996 

- Dohoda WIPO o autorskom práve (WCT) 

- Dohoda WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (WPPT), ktoré Slovenská 

republika ratifikovala 9. decembra 1999 s platnosťou WCT od 6. marca 2002 a WPPT 

od 20. Mája 2002.  Záväzky z týchto zmlúv nachádzajú svoj odraz v Smernici Rady 

a EP č. 2002/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorského práva a s nimi 

súvisiacich práv v informačnej spoločnosti. 

Dôležitú úlohu zohráva zásada teritoriálnej pôsobnosti autorskoprávnej legislatívy, 

podľa ktorej sa slovenská právna úprava aplikuje na práva zahraničných autorov, ak sa ich 

diela stávajú predmetom použitia na území Slovenskej republiky. 

Priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti sú kľúčovou 

problematikou vôbec. Zaraďujeme sem právo vynálezov, právo úžitkových vzorov, právo 

dizajnov, právo topografií polovodičových výrobkov a právo nových odrôd rastlín a plemien 

zvierat.
4
  Právna úprava patentového práva je obsiahnutá v zákone č. 435/2001 Z. z. 

o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Patentový zákon“).  Práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a uplatnenia 

úžitkových vzorov upravuje zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. 

Priemyselné právo definujeme ako právo na ochranu predmetov priemyselného 

vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou, napr. napríklad vynálezy 

(patenty), úžitkové vzory, práva na označenie tovarov a služieb (ochranné známky) či 

vonkajšie úpravy výrobkov (dizajny). 

 Vynález je formou duševného vlastníctva (výsledkom tvorivej duševnej činnosti 

pôvodcu), patent je formou ochrany (verejnou listinou).  Patenty sa udeľujú na vynálezy zo 

všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne 

využiteľné. 

                                                           
4
 LAZÍKOVA, J.: Základy práva duševného vlastníctva, IURA EDITION, str. 101, ISBN 978-80-8078-476-8 

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_51707.pdf
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 V súvislosti s transferom technológií majú najväčší význam práva priemyselného 

vlastníctva.  Ide najmä o transfer práv k vynálezom chráneným patentom a technickým 

riešeniam chráneným úžitkovým vzorom, prípadne o transfer práv k dizajnom, topografiám 

polovodičových výrobkov či novým odrodám rastlín z vedeckovýskumného prostredia do 

praxe.  Veľký význam má aj transfer poznatkov /napr. poskytovanie konzultácií/. 

Formy transferu technológií (za účelom finančného zhodnotenia): 

- Priamy predaj technológií alebo znalostí (označované ako prevod práv) 

- Udelenie súhlasu na používanie formou licencie (udelenie práv na používanie 

predmetov priemyselného vlastníctva alebo autorských diel) 

- Vklad duševného vlastníctva do vznikajúcej spin-off firmy 

 

Autorské práva podľa autorského zákona nemôžu byť predmetom prevodu, nemožno 

ich previesť na inú osobu ani sa ich vzdať.  Použitie autorských diel je možné 

prostredníctvom Licenčnej zmluvy. 

2)  Predmety duševného vlastníctva 

O predmetoch duševného vlastníctva môžeme hovoriť aj ako o nehmotných 

statkoch, ktoré spĺňajú predpoklady ustanovené príslušným zákonom.  Predmety duševného 

vlastníctva, najmä priemyselného vlastníctva sú zákonom definované alebo vymedzené 

pojmovými znakmi.  Jednotlivé zákony priamo ustanovujú požiadavky, aké treba splniť na to, 

aby sa určitý nehmotný statok mohol stať predmetom ochrany a stal sa predmetom duševného 

vlastníctva, najmä priemyselného.  Pri predmetoch duševného vlastníctva má majiteľ právo 

nehmotný statok využívať, používať a nakladať s ním.  Disponovanie predmetmi duševného 

vlastníctva je možné iba na základe poskytnutia práv alebo prevodu práv.  Ide napríklad 

o prevod práv k patentu alebo o poskytnutie práva na využívanie /licencia/. 

 Pri prevode práv k predmetom duševného vlastníctva je osobitosťou to, že na nový 

subjekt neprechádzajú všetky práva, ktoré sa viažu na jednotlivé predmety duševného 

vlastníctva.  Pri práve duševného vlastníctva rozlišujeme výhradné osobnostné práva 

a výhradné práva majetkovej povahy. Pri autorskom práve autor môže previesť na inú osobu 

iba majetkové práva, t.j. práva súvisiace s použitím diela.  Na inú osobu autor nemôže 
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previesť osobnostné právo, t.j. právo na autorstvo.  Obdobne to platí aj pri priemyselných 

právach na výsledky tvorivej duševnej činnosti. 

Právo duševného vlastníctva na výsledky tvorivej duševnej činnosti rozlišuje právne 

postavenie a teda obsah práva duševného vlastníctva tvorcov nehmotných statkov, t.j. autorov 

alebo pôvodcov a právne postavenie ostatných subjektov odvodzujúcich svoje práva od 

autorov či pôvodcov.  Tento princíp sa dôsledne uplatňuje aj v tom, že ak sa napríklad 

prevedie majiteľstvo patentu, stále zostáva zachované pôvodcovstvo toho, kto ho vlastnou 

tvorivou činnosťou vytvoril a pod. 

Disponovanie predmetmi práva duševného vlastníctva 

Pri autorskom práve možno na inú osobu ako je autor, previesť iba majetkové právo, 

t.j. právo použiť dielo dohodnutým spôsobom.  Pri práve priemyselného vlastníctva možno 

poskytnúť právo na využívanie predmetu priemyselného vlastníctva, teda poskytnúť licenciu, 

alebo previesť predmet priemyselného vlastníctva.  Nemožno však v súvislosti napríklad 

s prevodom patentu previesť na nadobúdateľa právo na pôvodcovstvo. 

 

K základným oprávneniam v prípade duševného vlastníctva patria predovšetkým 

výlučné právo uplatňovať ochranu, využívať, používať a disponovať jednotlivými predmetmi 

duševného vlastníctva, pričom tieto práva sú nezávislé od oprávnení iného subjektu.  

Napríklad udelenie patentu znamená priznanie výlučných práv určitému subjektu k vynálezu.  

Patentová listina /ako právny dokument/  je úradným osvedčením o existencii predmetu 

priemyselného vlastníctva /v tomto prípade existencie vynálezu/ a o oprávnenosti 

uplatňovania výlučných práv. 

Predmety najmä priemyselného vlastníctva sú často predmetom obchodných 

vzťahov. Jednotlivé predmety duševného vlastníctva môžu tvoriť majetok obchodnej 

spoločnosti, ako aj ich základné imanie.  Pri vklade určitého duševného vlastníctva, napr. 

patentu, úžitkového vzoru, ochrannej známky alebo loga do majetku obchodnej spoločnosti, 

táto získava všetky práva, ktoré sú s týmto predmetom spojené, teda spoločnosť nadobúda 

práva na ich využívanie, používanie, a na disponovanie s nimi, ako aj právo na ich ochranu 

voči tretím osobám. 
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V prípade autorského diela na spoločnosť možno previesť iba práva na používanie, 

šírenie autorského diela, ktoré môže previesť buď autor alebo tretia osoba, ktorá však musí 

preukázať, že na ňu boli prevedené.  Na obchodnú spoločnosť možno previesť práva na 

používanie, šírenie autorského diela iba za podmienky, že to licenčná zmluva pripúšťa. 

 Ak základné imanie spoločnosti alebo jeho časť je tvorená nepeňažným vkladom 

/duševným vlastníctvom/, spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina musia obsahovať 

spôsob jeho ocenenia. 

Autorské diela, vynálezy, dizajny, úžitkové vzory a ostatné predmety priemyselného 

vlastníctva často vznikajú v rámci plnenia pracovnoprávnych vzťahov pri plnení 

pracovných povinností tvorcov nehmotných statkov. 

Pracovné zaradenie, prístup k zariadeniam, technike, materiálom, informáciám 

u zamestnávateľa sú základným materiálnym predpokladom úspešnej tvorivej duševnej 

činnosti, teda vytvárania autorských diel a predmetov priemyselnoprávnej ochrany.  Odborné 

zameranie zamestnávateľa priamo ovplyvňuje myslenie a tvorivú činnosť zamestnancov.  

Vytvorené autorské dielo alebo vynález je výsledkom práce zamestnanca, ktorý je autorom 

alebo pôvodcom, a tento výsledok práce nadobúda zamestnávateľ.  To znamená, že ten istý 

predmet duševného vlastníctva sa stáva predmetom pracovnoprávneho ako aj 

autorskoprávneho, resp. priemyselného vzťahu. 

Autorom môže byť vždy iba fyzická osoba, preto pri zamestnaneckom diele, ak 

zamestnanec pracuje pre právnickú osobu, tá sa nikdy nemôže stať spoluautorom diela.   

Môže sa ním stať iba FO, ak by FO bola zamestnávateľom a zamestnanec by vytvoril 

autorské dielo pod jej vedením a s jej materiálnym a technickým zázemím. 

Zamestnávateľovi patria absolútne majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, 

pričom táto skutočnosť vyplýva zo zákona.  Zamestnávateľovi patrí výkon tak absolútnych 

ako aj relatívnych majetkových práv. Tieto práva vykonáva zamestnávateľ vo svojom mene 

a na svoj účet.  Ide o dispozitívne ustanovenie a je možné dohodnúť sa v praxi aj inak.  Ak 

zamestnávateľ vykonáva majetkové práva  autora k zamestnaneckému dielu, platí že autor 

udelil súhlas na zverejnenie tohto diela, ako aj na to, aby zamestnávateľ toto dielo uvádzal na 

verejnosti pod svojím menom.  Ustanovenie § 50 Autorského zákona pripúšťa dohodu 

odchylnú od zákonného znenia.   Dohodu je potrebné upraviť v pracovnej zmluve. 
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V pracovnej zmluve je ďalej potrebné upraviť:  ( pozn. - je to potrebné upraviť 

z dôvodu chýbajúcej zákonnej úpravy): 

- odmenu, ktorá bude autorovi vyplatená pri vytvorení predmetu duševného vlastníctva 

- v prípade ak zamestnanec nedokončí dielo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu, 

alebo po jeho skončení, je potrebné dohodnúť súhlas autora, aby zamestnávateľ toto 

dielo mohol dokončiť 

- súhlas autora, aby zamestnávateľ mohol postúpiť práva výkonu majetkových práv 

autora tretej osobe ( bez súhlasu autora postúpenie práv k dielu na tretiu osobu nie je 

možné, iba v prípade predaja podniku alebo samostatnej organizačnej zložky podniku 

(  §50 ods. 1 AZ)) 

Osobnostné práva autora k zamestnaneckému dielu nie sú dotknuté. 

3)  Subjekty práva duševného vlastníctva 

Tvorca – všeobecné označenie pre fyzickú osobu, ktorá vytvorila predmet duševného 

vlastníctva. 

Autor – fyzická osoba, ktorá vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vytvorila umelecké alebo 

vedecké dielo 

Výkonný umelec – spevák, hudobník, herec, tanečník 

Pôvodca – subjekt v oblasti priemyselných práv, fyzická osoba, ktorá vytvorila predmet 

duševného vlastníctva.   Subjekt pôvodcu sa vyskytuje len pri priemyselných právach na 

výsledky tvorivej duševnej činnosti.  V prípade priemyselných práv na označenie  (napr. 

právo ochranných známok) k žiadnej tvorivej duševnej činnosti nedochádza a preto subjekt 

pôvodcu neexistuje.  V praxi teda môže ísť o pôvodcu vynálezu, pôvodcu technického 

riešenia chráneného úžitkovým vzorom, pôvodcu topografie, pôvodcu novej odrody rastlín 

(šľachtiteľa), pôvodcu povrchovej úpravy výrobku chránenej (priemyselným) dizajnom. 

 Autorom a pôvodcom môžu byť iba fyzické osoby, lebo iba oni sú schopné tvorivej 

duševnej činnosti. Právnické osoby niektoré práva duševného vlastníctva nemôžu vykonávať 

vôbec, alebo ich môžu vykonávať iba ako odvodené subjekty (zamestnanecký výkon práv). 
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3.1) Subjekty v oblasti priemyselných práv 

V oblasti priemyselných práv je potrebné rozlišovať pojmy pôvodca, prihlasovateľ 

a majiteľ. V praxi môže ísť niekedy o jednu a tú istú osobu, inokedy môže ísť o rôzne 

subjekty. 

Pôvodca – objasnené vyššie 

Prihlasovateľ – každá fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá podala prihlášku na 

registráciu predmetu duševného vlastníctva 

Majiteľ – v prípade úspešnej registrácie predmetu ochrany sa prihlasovateľ stáva majiteľom, 

prípadne držiteľom osvedčenia. 

 Príklad, kedy je pôvodca jedna osoba a prihlasovateľom osoba iná je pri 

zamestnaneckom režime.  V takomto prípade, bude fyzická osoba, ktorá vytvorila predmet 

ochrany (vynález napríklad) uvedená v prihláške aj v registri ako pôvodca, avšak 

prihlasovateľ bude zamestnávateľ.  Ak sa zamestnávateľ rozhodne previesť práva z prihlášky, 

prihlasovateľom sa môže stať aj tretia osoba.  K zmene subjektu príde aj vtedy, keď sa 

zamestnávateľ stane majiteľom, avšak svoje práva následne prevedie na tretiu osobu 

(zmluvou o prevode). 

Subjekty z hľadiska zmluvného práva poznáme poskytovateľ a nadobúdateľ licencie 

pri licenčných zmluvách, pri zmluvách o prevode, prípadne záložnej zmluvy sú subjektmi 

prevádzajúci a nadobúdať, záložný veriteľ a záložca. 

4)  Ochrana predmetov duševného vlastníctva 

4.1) Vznik právnej ochrany duševného vlastníctva 

Duševné vlastníctvo vzniká predovšetkým vývojom alebo výskumom v rôznych 

inštitúciách.  Tento vývoj a výskum môže prebiehať či už na základe zákazkového výskumu, 

či výskumu spoločného s obchodnou spoločnosťou ale aj na základe poskytovania odborných 

konzultácií.  Okamih vzniku predmetu priemyselného vlastníctva je často ťažko 

identifikovateľný.  Duševné vlastníctvo podlieha právnej ochrane a jeho používanie je viazané 

na súhlas autora/pôvodcu. 
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Pri ochrane duševného vlastníctva rozlišujeme ochranu pri autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom, a ochranu pri priemyselných právach.  Pri priemyselných 

právach rozlišujeme ešte aj ochranu medzi priemyselnými právami na výsledky tvorivej 

duševnej činnosti a priemyselnými právami na označenia. 

Pri autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom je dielo výsledkom 

vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.  Vznik ochrany autorského práva na diela je 

neformálny, teda nevyžaduje sa plnenie žiadnych formálnych náležitostí.  Autorskoprávna 

ochrana na dielo vzniká okamihom, keď sú splnené všetky pojmové znaky diela, t.j. keď je 

dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, 

účel alebo formu jeho vyjadrenia.  Autorské právo sa vzťahuje na dokončené dielo, na jeho 

jednotlivé vývojové fázy a časti vrátane názvu diela a mien postáv, ak spĺňajú pojmové znaky 

diela (§ 15 Autorského zákona). 

V anglo-americkom systéme práva pri ochrane autorským právom platí splnenie 

formálnych náležitostí (uloženie, registrácia, vyznačenie, notárske osvedčenie, zaplatenie 

poplatkov, vyrobenie alebo uverejnenie).  V týchto štátoch sa na vznik autorského práva 

a poskytnutie ochrany k dielu vyžaduje jeho registrácia. 

Pri vzniku právnej ochrany predmetov priemyselného vlastníctva, právne 

predpisy vyžadujú splnenie formálnych náležitostí.  Okrem vytvorenia tohto predmetu sa 

k priemyselnoprávnej ochrane vyžaduje podanie prihlášky na ochranu, rozhodnutie Úradu 

priemyselného vlastníctva o udelení ochrany a registrácia na príslušnom orgáne.  Uplatňuje sa 

tu formálny princíp ( registračný princíp).  Predmety priemyselného vlastníctva je možné 

chrániť prostredníctvom udelenia patentov, zapísania úžitkových vzorov, dizajnov, 

ochranných známok a pod.  Pri posudzovaní, či je možné realizovať ochranu vzniknutého 

predmetu duševného vlastníctva je nutné zvážiť, či predmet priemyselného vlastníctva spĺňa 

všetky nevyhnutné podmienky na právnu ochranu.  Proces uplatnenia si práva sa realizuje len 

v prípade priemyselných práv. 

Právom duševného vlastníctva sú chránené: 

- Vynálezy, chránené patentom, 

- Technické riešenia chránené úžitkovým vzorom, 

- Dizajny, 
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- Topografie polovodičových výrobkov, 

- Nové odrody rastlín, 

- Výsledky tvorivej duševnej činnosti z oblasti vedy a umenia – autorské diela(vrátane 

počítačových programov), ale aj ďalšie predmety na ktoré sa upínajú práva súvisiace 

s autorským právom (napr. zvukové a zvukovo-obrazové záznamy) a databázy 

chránené osobitným právom, 

- Ďalšie predmety – napr. ochranné známky, know-how, logá, zlepšovacie návrhy. 

 

Realizácia ochrany: 

- pri autorských právach vzniká ochrana neformálne, keď sú splnené pojmové znaky 

jednotlivých predmetov ochrany. 

- pri priemyselných právach sa uplatňuje formálny, registračný princíp 

 

Pri ochrane práv duševného vlastníctva získavame výlučné práva k predmetom 

ochrany.  Pri technických riešeniach môžeme zvoliť ochranu formou patentu, úžitkového 

vzoru. Ochrana technických riešení patentom a úžitkovým vzorom sa vzťahuje na predmety 

duševného vlastníctva, ktoré sú nové, dosahujú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne 

využiteľné.  Ochrana nepatentovateľných riešení sa uskutočňuje utajovaním.  Pri rozhodovaní 

o druhu a spôsobe ochrany je dôležité urobiť aj rozhodnutie o teritóriu ochrany.  Právna 

ochrana predmetov priemyselného vlastníctva má teritoriálny charakter.  Ochrana sa realizuje 

na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni. 

Možnosti ochrany práv duševného vlastníctva: 

- vedenie evidencie nehmotného majetku, 

- v smernici Univerzitného vedeckého parku (ďalej len „UVP“), v pracovnom poriadku, 

v pracovnej zmluve zakotvená oznamovacia povinnosť zamestnancov, ktorý sa 

podieľajú na výskume a vývoji, vzniku nového duševného vlastníctva, 

- určenie postupu pri zabezpečovaní práv a povinností pri vzniku zamestnaneckého 

diela, komu zamestnanec oznamuje vytvorenie diela a v akom časovom horizonte, 

- určenie postupu pri zabezpečovaní práv a povinností pri vzniku zamestnaneckého 

diela, komu zamestnanec oznamuje vytvorenie diela a v akom časovom horizonte, 
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- v rámci interných predpisov určená aj povinnosť zamestnávateľa voči zamestnancovi 

vyjadriť sa k oznámeniu k vzniku nového duševného vlastníctva a určenie aj časových 

lehôt, 

- adekvátne určená odmena za vytvorenie nového predmetu duševného vlastníctva, 

- určenie spôsobu registrovania práv priemyselného vlastníctva, 

- ustanovenie pravidelných intervalov preverovania jednotlivých procesov výskumu 

a vývoja vzniku duševného vlastníctva v akom štádiu sa nachádzajú 

- technologický audit. 

 

4.2) Tradičné prostriedky ochrany 

Spory z práv priemyselného vlastníctva prerokúvajú a rozhodujú súdy.  V prípade 

neoprávneného zásahu do právom chránených záujmov priemyselných práv alebo ohrozenia 

týchto práv sa môže ten, koho právo sa porušilo, alebo ohrozilo domáhať aby porušovanie či 

ohrozovanie práva bolo zakázané a následky porušovania boli odstránené.  Ak bola zásahom 

do práv spôsobená škoda, poškodený má právo na náhradu škody vrátane ušlého zisku, ak 

bola spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, 

ktorým môže byť aj peňažné plnenie. 

Súd môže napríklad nariadiť, aby kópie originálov boli stiahnuté z trhu a zničené na 

náklady porušovateľa, alebo vydané navrhovateľovi. 

Ochrana autorského práva 

Autorský zákon obsahuje nároky autora, ktorých sa môže domáhať pri porušení svojho 

práva, a to o stiahnutie, či zničenie neoprávnene vyhotovených rozmnoženín.  V § 56 ods. 1 

Autorského zákona je stanovený nárok autora proti ohrozeniu, či porušeniu práva.  V §56 

ods.1 písm. a) sa môže autor domáhať určenia svojho autorstva alebo práva v zmysle žaloby 

na určenie podľa § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.  V rámci žaloby na určenie sa 

nevyhnutne dokazuje aj naliehavý právny záujem na takomto určení. 

Tradičnými prostriedkami ochrany sú nárok zdržovací, nárok odstraňovací a nárok 

satisfakčný.  § 56 ods.1 písm. b) a c) obsahuje zdržovací nárok. § 56 ods.1 písm. e)  stanovuje 

nárok na odstránenie následkov, smeruje k odstráneniu následkov porušenia práva.  

Podmienkou uplatnenia tohto nároku je trvanie následkov, aj keď porušenie samo o sebe už 
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trvať nemusí. 
5
  Na základe nároku satisfakčného podľa § 56 ods. 1 písm. f),  náhrada ujmy sa 

rieši podľa osobitného právneho predpisu, ktorým je Občiansky zákonník.  Náhrada ujmy 

môže byť formou morálneho zadosťučinenia, ale aj v peniazoch.  Autorovi patrí nárok na 

náhradu škody ako aj vydanie bezdôvodného obohatenia. 

Ďalším možným spôsobom ochrany, najmä počas vytvárania diela je predmety 

duševného vlastníctva utajovať a dbať o to, aby neboli prístupné iným osobám. 

5)   Zamestnanecké dielo a vznik duševného vlastníctva 

Zamestnaneckým dielom je dielo, ktoré vytvoril autor ako zamestnanec na pracovisku 

pri plnení si svojich pracovných povinností a to na základe pracovnej zmluvy 

v pracovnoprávnom vzťahu.  Pri vzniku diela je dôležité vedieť posúdiť, či dané dielo bolo 

vytvorené v rámci konkrétnej pracovnej pozície na splnenie si povinností zamestnanca.  

V praxi je veľmi dôležité aby pracovná zmluva a pracovná náplň zamestnanca boli úzko 

špecifikované, aby interné predpisy zamestnávateľa jasne stanovovali podmienky vzniku diela 

a aby boli zachytené pokyny nadriadeného, či zamestnávateľa, ktoré viedli k vytvoreniu diela.   

Na to, aby sme sa v budúcnosti vyvarovali sporov či dielo je zamestnaneckým dielom alebo 

nie je, je veľmi dôležité, aby sa proces vzniku diela v zamestnaneckom režime právne zachytil 

už vopred.  Pri zamestnaneckom režime majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu 

vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak.  Dôvodom 

na zverenie výkonu majetkových práv autora/pôvodcu zamestnávateľovi priamo zo zákona je 

ochrana investícií zamestnávateľa.  V prípade ak sa vytvorí dielo na základe Zmluvy 

o vytvorení diela, objednávateľ sa považuje za zamestnávateľa a patria mu majetkové práva. 

Autor je povinný zdržať sa výkonu majetkových práv k dielu pokiaľ majetkové práva 

vykonáva zamestnávateľ.   Osobnostné práva zostávajú autorovi zachované vždy s výnimkou 

práva uviesť dielo na verejnosti pod menom zamestnávateľa a s výnimkou zákonného 

predpokladu, že autor udelil súhlas na zverejnenie tohto diela. 

Pri zamestnaneckom režime má zamestnanec ( pôvodca) informačnú povinnosť, 

povinnosť mlčanlivosti a povinnosť súčinnosti.  Povinnosť mlčanlivosti upravuje zákon, je 

potrebné aby bola upravená aj v internom predpise UVP a v pracovnej zmluve.  Zamestnanec 

                                                           
5 

Gregušová, Dulák, Chlipala, Susko: Právo informačných a komunikačných technológií, STU v Bratislave, str. 
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je povinný zachovávať mlčanlivosť o predmete priemyselného vlastníctva aby sa zabezpečila 

jeho právna ochrana. 

Porušenie povinností zamestnancom vyplývajúcich priamo zo zákona môže zakladať 

všeobecnú zodpovednosť za škodu v zmysle Občianskeho zákonníka a v prípade ak by 

zamestnanec nenahlásil vznik predmetu duševného vlastníctva zamestnávateľovi a získal by 

majetkový prospech, mohlo by to byť považované za bezdôvodné obohatenie v zmysle 

Občianskeho zákonníka. 

Ustanovenia autorského zákona pri zamestnaneckom režime majú dispozitívnu povahu 

a zamestnávateľ a zamestnanec si v pracovnej zmluve môžu dohodnúť aj odlišný výkon práv. 

5.1) Zamestnanecké dielo podľa Autorského zákona 

Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, 

že autor udelil súhlas na zverejnenie tohto diela, ako aj na to, aby zamestnávateľ toto dielo 

uvádzal na verejnosti pod svojím menom, ak nie je dohodnuté inak.  Osobnostné práva autora 

zostávajú nedotknuté.
6
 

 

Zamestnaneckým dielom je dielo, ktoré  zamestnanec vytvoril na splnenie si 

povinností vyplávajúcich mu z pracovnoprávneho, služobného, štátnozamestnaneckého 

vzťahu k zamestnávateľovi.  Veľmi dôležité je vedieť určiť, posúdiť, že konkrétne dielo bolo 

vytvorené na splnenie si  pracovných  povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu.  

Toto v praxi určujeme na základe pracovnej zmluvy, pracovnej náplne, interných predpisov 

zamestnávateľa a na základe pokynov zamestnávateľa pre zamestnanca.  Takisto veľkú úlohu 

zohráva aj materiálne a technické vybavenie zamestnávateľa, ktoré priamo pôsobí na 

možnosti rozvoja myšlienok zamestnanca vedúcich k vzniku diela.  Aplikáciu 

zamestnaneckého režimu na konkrétne dielo je veľmi dôležité právne podchytiť už vopred.  

V prípade ak by v praxi prišlo k situácii, kde by zamestnanec vykonával pri tvorbe diela úlohy 

nad rozsah pracovnej náplne, je potrebné so zamestnancom uzatvoriť osobitnú zmluvu na 

konkrétne úlohy, alebo dodatok k pracovnej zmluve.  Veľmi dôležité je uzavrieť aj dohodu 

o mlčanlivosti ku všetkým fázam vzniku diela. 

                                                           
6
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Dohodu o vykonaní práce podľa Zákonníka práce nie je možné uzavrieť na činnosti, ktoré sú 

predmetom ochrany podľa autorského zákona. 

Podľa § 50 ods. 1 AZ „zamestnávateľ vykonáva vo svojom mene a na vlastný účel 

majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, ak nie je dohodnuté inak.“  Znamená to, že 

medzi zamestnancom a zamestnávateľom možno dohodou právo výkonu vylúčiť alebo 

obmedziť.  Dôvodom zverenia majetkových práv autora (zamestnanca) zamestnávateľovi 

priamo zo zákona je ochrana investícií majiteľa. Zamestnávateľ teda môže bez ďalšieho dielo 

použiť sám alebo môže inému udeliť súhlas na použitie a má právo aj na odmenu za takéto 

použitie. 

Po vzniku zamestnaneckého diela majetkové práva vykonáva vo svojom mene a na 

svoj účet zamestnávateľ.  Zamestnávateľ môže výkon majetkových práv presunúť na tretiu 

osobu iba so súhlasom autora.  Smrťou alebo zánikom zamestnávateľa bez právneho 

nástupcu vykonáva následne majetkové práva autor.  Na to, aby zamestnávateľ mohol 

zverejniť dielo a uvádzať ho pod svojím menom je potrebný súhlas autora. Počas výkonu 

majetkových práv zamestnávateľom sa autor musí zdržať výkonu týchto práv.  Ak 

zamestnanec ukončí pracovný pomer u zamestnávateľa, majetkové práva zamestnávateľ 

vykonáva naďalej.  Z tohto dôvodu je nutné, už dopredu v pracovnej zmluve uzatvoriť 

dohodu o vykonávaní majetkových práv k dielu zamestnávateľom. 

Ustanovenia § 50 ods. 3 AZ upravuje súhlas autora – zamestnanca.  Ak 

zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora platí, že autor – zamestnanec súhlasil so 

zverejnením diela, aby zamestnávateľ uvádzal dielo na verejnosti pod svojím menom.  Je tu 

určitý zásah do osobnostných práv autora na základe tohto ustanovenia §50 ods. 3 AZ, ktorý 

sa dotýka práva zamestnávateľa na zverejnenie diela a práva na označenie (nevyvrátiteľná 

právna domnienka).  Ide však o dispozitívnu právnu úpravu, ktorá umožňuje dohodu medzi 

zamestnávateľom a zamestnancom. 

Majetkové práva autora – zamestnanca je potrebné upraviť ešte pred vytvorením diela. 

Autorský zákon pri zamestnaneckom diele neupravuje odmenu za vytvorenie diela.  

Ustanovenie § 45 autorského zákona upravuje odmenu za vytvorenie diela v prípade úpravy 

majetkových práv autora formou licenčnej zmluvy.  Licenčná zmluva, ktorou autor udeľuje 

nadobúdateľovi súhlas na použitie diela obsahuje najmä spôsob použitia diela, rozsah 
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licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo 

spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí 

licencie.  V prípade ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie, 

nadobúdateľ je povinný umožniť autorovi kontrolu svojej účtovnej evidencie alebo inej 

dokumentácie potrebnej na zistenie odmeny.  Ak je odmena dohodnutá v závislosti od 

výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne 

informáciu o výnosoch z využitia licencie.  Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnutá odmena 

ani spôsob jej určenia, ani nie je v licenčnej zmluve uvedené, že sa licencia udeľuje 

bezodplatne, a ani to z jej účelu nevyplýva, platí, že autor má právo na odmenu vo výške, 

ktorá je obvyklá v čase uzavretia licenčnej zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach § 

45 ods. 4 AZ. 

5.2) Zamestnanecké dielo podľa Patentového zákona 

 

Predmety priemyselného vlastníctva vytvorené v zamestnaneckom režime nazývame 

zamestnanecký vynález, zamestnanecký úžitkový vzor, zamestnanecký dizajn. 

V zamestnaneckom režime platí pravidlo, že inštitúcii prednostne patria práva ku 

všetkým priemyselno-právne chrániteľným výsledkom vedeckovýskumnej činnosti, ktoré 

vytvorili zamestnanci v rámci plnenia si svojich úloh z pracovného alebo obdobného pomeru.
7
 

Len v prípade priemyselných práv sa  realizuje proces uplatnenia si práva. 

5.2.1) Nahlasovanie predmetov duševného vlastníctva /výsledkov výskumu/ 

Nahlasovanie výsledkov výskumu, resp. predmetov duševného vlastníctva, ktoré sú 

vytvorené v rámci pracovnoprávneho vzťahu rieši priamo právny predpis.  Zamestnancovi 

vyplýva povinnosť priamo zo zákona nahlásiť vznik predmetu priemyselného vlastníctva 

zamestnávateľovi. Ak vytvoril vynález v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, 

obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu, právo na riešenie prechádza na 

zamestnávateľa, ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak.  Právo na pôvodcovstvo tým nie 

je dotknuté ( §11 ods. 1 PZ).  Pôvodca, ktorý vytvoril vynález podľa § 11 ods. 1 PZ, je 

povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bez odkladu písomne upovedomiť a zároveň mu 

odovzdať všetky podklady potrebné na posúdenie vynálezu. ( §11 ods. 2 PZ) Spôsob 

nahlasovania predmetov duševného vlastníctva by mal byť zakotvený v interných predpisoch 
                                                           
7
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zamestnávateľa, prípadne pracovnej zmluve.  Interný predpis zamestnávateľa ako napr. 

smernica, či pracovný poriadok by mali mať presne stanovené komu zamestnanec nahlasuje 

vznik predmetu duševného vlastníctva, akým spôsobom a v akej lehote.  Pri vynálezoch 

a technických riešeniach je pôvodca zo zákona povinný informovať zamestnávateľa o vzniku 

predmetu duševného vlastníctva bezodkladne.  Takisto by tieto interné predpisy 

zamestnávateľa mali obsahovať sankcie v prípade nesplnenia si povinnosti zamestnanca 

nahlásiť vznik predmetu duševného vlastníctva, resp. sankcie a postihy v prípade vykradnutia 

duševného vlastníctva zamestnancom zamestnávateľovi. 

Na uplatnenie si práva na nahlásený predmet – práva na riešenie priemyselného 

vlastníctva má zamestnávateľ lehotu 3 mesiace, ktorá je stanovená zákonom. Uplatnenie 

práva musí byť v písomnej forme.  Ak si zamestnávateľ uplatní právo v stanovenej lehote, 

pôvodcovi vzniká právo na primeranú odmenu.  V prípade ak si zamestnávateľ neuplatní 

právo na riešenie v písomnej forme a v zákonom stanovenej lehote, toto právo prechádza späť 

na pôvodcu a pôvodcovi sa obnovujú všetky práva.  Zamestnávateľ aj pôvodca sú v tejto 

lehote povinný zachovávať mlčanlivosť o vynáleze voči tretím osobám /§ 11 ods. 4 PZ/. 

5.2.2) Primeraná odmena 

Pri určovaní výšky primeranej odmeny je rozhodujúci technický a hospodársky 

význam vynálezu a prínos dosiahnuteľný jeho využitím.   Primeranú odmenu určujeme aj na 

základe podielu zamestnávateľa na vytvorení vynálezu, materiálny podiel zamestnávateľa 

a na rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu.  Primeraná odmena je odmenou nad rámec 

platu či odmien.  Pôvodca má právo na dodatočné vyrovnanie, ak by odmena nezodpovedala 

prínosu, ktorý by bol dosiahnutý neskorším využitím alebo uplatnením vynálezu. 

5.2.3) Licenčná zmluva  

Licenčná zmluva umožňuje nadobúdateľovi iba výkon, t.j. využitie určitého zákonom 

chráneného priemyselného práva.  Na základe licenčnej zmluvy nedochádza k prevodu práva 

na nadobúdateľa, nejde to u prevod absolútneho práva k nehmotnému majetku  (napr. patent) 

pretože poskytovateľ je aj naďalej majiteľom.  Nadobúdateľ je oprávnený na základe 

licenčnej zmluvy iba na výkon určitého práva popri poskytovateľovi.  Licenčnou zmluvou sa 

poskytuje oprávnenie k výkonu majetkových práv k použitému nehmotnému chránenému 

statku. Predmetom licenčnej zmluvy je dispozičné právo.
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6)  Identifikácia najčastejších problémov 

- Používanie nevhodných typov zmlúv 

- Zmluvy obsahujú nedefinované výrazy 

- Nie je dostatočne upravená mlčanlivosť 

- Predmet zmluvy nie je dostatočne špecifikovaný 

- Náplň práce je špecifikovaná veľmi široko 

- Nevedomosť, že zamestnanec má vedľajší pracovný pomer, v rámci ktorého náplň 

práce je rovnaká,  resp. obdobná 

 

Odporúčania: 

- Odporúčam vytvoriť pracovnú pozíciu, ktorej náplň práce bude monitorovanie 

trhu, informácií o duševnom vlastníctve v oblasti vývoja a výskumu.  V prípade ak 

by iná spoločnosť alebo vedecký park vytvárali obdobné technické riešenie, patent, 

vynález ako UVP, aby UVP mal túto informáciu pred zahájením výskumu a 

vývoja, aby sa nevynachádzalo už vynájdené.  Náplňou práce v rámci tejto 

pracovnej pozície by mohol byť aj patentový zástupca. 

- Ak by išlo o registráciu vynálezu, resp. technického riešenia, ktoré bude vytvárať 

aj UVP odporúčam vytvoriť pracovnú pozíciu s náplňou práce otázok týkajúcich 

sa nových technických riešení na trhu a zástupcu v konaniach na Úrade 

priemyselného vlastníctva SR pre prípad, ak by si niekto chcel registrovať vynález, 

ktorý vytvoril v zamestnaneckom pomere na UVP.  Ďalej bude potrebný aj 

zamestnanec, ktorý bude evidovať nehmotný majetok UVP. 

- Pri rozhodovaní o ochrane či už patentom alebo úžitkovým vzorom je potrebné 

myslieť na nasledujúce skutočnosti: 

 ako rýchlo možno dosiahnuť komerčné využitie riešenia,  ako 

dlho sa predpokladá jeho využívanie, koľko finančných 

prostriedkov môže UVP investovať do zabezpečenia ochrany.  

V prípade ak UVP nebude mať dostatok finančných 

prostriedkov na vývoj a výskum, je potrebné nájsť spoločnosť, 

ktorá by vývoj a výskum financovala a predmet duševného 

vlastníctva by následne mohla využívať. 
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- Pre UVP odporúčam  vypracovať stratégiu rozvoja a ochrany duševného 

vlastníctva a systém evidencie nehmotného majetku a prijať Smernicu o ochrane 

duševného vlastníctva. 

- Dohliadať, aby sa neporušovali práva tretích osôb. 

- Pri vedeckom výskume vo vedeckovýskumných a akademických inštitúciách 

platia základné pravidlá zamestnaneckého režimu. 

- Odporúčam stanoviť v smernici UVP resp. interných predpisoch UVP spôsob 

stanovenia výšky primeranej odmeny a splatnosť odmeny. 

- Odporúčam v internom predpise UVP presne stanoviť spôsob nahlasovania 

vzniknutých predmetov duševného vlastníctva, a to komu, v akej lehote a akým 

spôsobom. 

- Odporúčam v smernici UVP resp. interných predpisoch upraviť mlčanlivosť 

zamestnancov.  V prípade publikácie, aby sa stanovilo, kto je oprávnený udeliť 

súhlas na publikáciu zamestnanca. 

- Odporúčam vypracovať vzorové zmluvy pre UVP, a to nasledujúce: 

 Pracovné zmluvy – upravujúce zamestnanecký režim pri 

vytvorení predmetu duševného vlastníctva.  V rámci pracovnej 

zmluvy udelený súhlas autora na poskytovanie majetkových 

práv tretím osobám. 

 Zmluvy o zachovávaní mlčanlivosti pri výskume a vývoji 

 Zmluvy o prevode práva na riešenie 

 Prevodové zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva 

 Zmluvy o vytvorení diela 

 Licenčné zmluvy 

 Zmluvy o zriadení záložného práva na predmety priemyselného 

vlastníctva 
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1) Úvod 

 Pojem transferu technológií nie je v praxi presne opísaný a definovaný. Transfer 

technológií je považovaný za komplexný proces, v závere ktorého je nadobúdateľ technológie 

schopný využívať technológiu rovnakým spôsobom ako jej pôvodca.
2
  Pod pojmom transfer 

technológií rozumieme  komplexný proces komerčného využitia technológie, ktorá vznikla 

v prostredí univerzity.
3
 

 Bez ohľadu na zvolenú formu technológie, ktorá má byť transferovaná, možno vo 

všeobecnosti transfer technológií rozdeliť na dve fázy. Prvou fázou transferu technológie je (i) 

ochrana transferovanej technológie, ktorú je potrebné zabezpečiť aj v prípade, že pôjde o 

nekomerčné sprístupnenie technológie verejnosti a druhou fázou je (ii) fáza transferu 

technológie. 

                                                           
1
 Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: 

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo 

zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
2
 GRONHAUG, Kjell – HAUSCHILDT, Jürgen – PRIEFER, Silke. Technology transfer through international 

joint ventures: the case of gamma. Scandinavian Journal of Management. 1999. s. 317. 
3
 GRONHAUG, Kjell – HAUSCHILDT, Jürgen – PRIEFER, Silke. Technology transfer through international 

joint ventures: the case of gamma. Scandinavian Journal of Management. 1999. s. 317. 
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2) Ochrana transferovanej technológie 

 V spojitosti s ochranou výsledkov výskumnej činnosti je potrebné zabezpečiť 

efektívny systém zachytávania a vyhodnocovania inovácií
4
. Fungovanie systému by malo byť 

založené na osobe alebo osobách, ktorých úlohou je v rámci organizačnej štruktúry aktívne 

vyhľadávať inovácie, zabezpečovať ich posúdenie a následne voliť mechanizmus ochrany. 

V rámci systému zachytávania inovácií je potrebné zabezpečenie dostatočnej informovanosti 

výskumných pracovníkov o spôsobe a možnostiach ochrany výsledkov ich práce. V záujme 

včasného a efektívneho zachytávania inovácií je zo strany univerzity vhodné vytvorenie 

transparentných pravidiel založených nielen na princípe vyhľadávania inovácií 

prostredníctvom určených pracovníkov, ale aj na motivačnom systéme ohlasovania výsledkov 

výskumu orientovanom na výskumných pracovníkov, ktorého účelom je vytvorenie plynulej a 

pribežnej informovanosti výskumnej organizácie o stave výskumu. 

V rámci systému zachytávania inovácií, je potrebné mechanizmus ohlasovania upraviť 

tak, aby výskumný pracovník, ktorý je pôvodcom nového technického riešenia informoval 

svojho zamestnávateľa o vytvorení technického riešenia písomne, spolu s dostatočnými 

podkladmi potrebnými na posúdenie predkladaného výsledku výskumnej činnosti, z hľadiska 

jeho významu a následného mechanizmu ochrany. Vzhľadom na trojmesačnú lehotu,
5
 ktorú 

má zamestnávateľ na posúdenie predloženého výsledku výskumu, ktorý je vynálezom a jeho 

prevzatie od pôvodcu, formou uplatnenia práva na riešenie, je potrebné, aby boli podklady od 

                                                           
4
 § 2 ods. (5) zákona č.172/2005 Z. z. – Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení 

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov stanovuje, že inováciou sa rozumie: 

„a) nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktoré sú uplatniteľné na trhu a 

založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti, 

b) nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane podstatných zmien techniky, 

zariadenia alebo softvéru, 

c) nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo vonkajších vzťahov, 

d) prenos poznatkov vedy a techniky do praxe, 

e) nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie a prenájom práv z 

licenčných zmlúv, 

f) zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce, 

g) zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách, 

h) zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce, 

i) zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie, 

j) účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie.“ 

Pojem technológia považujeme za podmnožinu pojmu inovácie. 
5
 § 11 ods. 3 zákon č. 435/2001 Z. z. Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)  
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výskumného pracovníka ako pôvodcu predložené v rozsahu a kvalite potrebnej na vykonanie 

rešerše stavu  techniky, ako jedného z rozhodovacích faktorov pre uplatnenie práva na 

riešenie. Okrem posúdenia technického riešenia vo vzťahu k stavu techniky, je potrebné 

vyhodnotiť jeho využiteľnosť a možnosť komercializácie a na tomto posúdení založiť aj 

voľbu spôsobu ochrany. 

2.1) Prostriedky ochrany technológií na univerzite 

Prostriedky ochrany môžeme rozdeliť z hľadiska predpokladov vzniku ochrany na 

formálne a neformálne. Medzi neformálne prostriedky ochrany aplikovateľné na výsledky 

výskumnej činnosti môžeme zaradiť ochranu prostredníctvom obchodného tajomstva
6
. 

Formálnu ochranu výsledkov výskumnej činnosti vytvorených v rámci univerzity možno 

zabezpečiť prostredníctvom registrácie konkrétneho predmetu priemyselného vlastníctva na 

Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, pričom môže ísť napríklad 

o registráciu patentu,  úžitkového vzoru alebo ochrannej známky. 

 

Ochrana prostredníctvom obchodného tajomstva,
7
 predstavuje neformálny prostriedok 

ochrany výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, aplikovateľný na výrobné aj technické 

riešenia, ktorý v praktickej rovine spočíva v utajovaní duševného vlastníctva. Predpokladom 

využitia ochrany prostredníctvom obchodného tajomstva je vytvorenie takého duševného 

vlastníctva, ktoré má výrobnú, technickú alebo obchodnú povahu súvisiacu s výskumnou 

organizáciou, pričom musí mať skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo 

nemateriálnu hodnotu, nesmie byť v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, a 

výskumná organizácia, v rámci ktorej bolo duševné vlastníctvo vytvorené ho utajuje a  

zodpovedajúcim spôsobom toto utajenie aj  zabezpečuje. Pojmové vymedzenie znakov 

obchodného tajomstva by malo postačovať na obsiahnutie všetkých hodnotných a komerčne 

využiteľných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, tvorených nepatentovanými vynálezmi 

alebo rôznymi postupmi a metódami, technickými predlohami, návodmi, výkresmi a 

modelmi.
8
 

                                                           
6
 Ochrana technológie prostredníctvom obchodného tajomstva bude aplikovateľná, ak univerzita bude využívať 

na transfer technológie svoju dcérsku spoločnosť. 
7
 § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) 
8
 PATAKYOVÁ, Mária a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 3. Vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 49. 
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Do schémy obchodného tajomstva je možné zaradiť aj systém zručností, znalostí a 

postupov, ktoré napomáhajú v podnikaní nachádzať efektívnejšie a rýchlejšie riešenia, ktoré 

sa označujú pojmom know-how.
9
  Pojmom know-how, bývajú často označované aj technické 

riešenia chránené obchodným tajomstvom.
10

 Medzi základné výhody ochrany 

prostredníctvom obchodného tajomstva patrí neformálny vznik ochrany bez potreby 

registrácie, založený na naplnení definičných znakov obchodného tajomstva, od neformálneho 

vzniku sa odvíjajúca absencia potreby uhrádzania akýchkoľvek registračných poplatkov. 

Medzi nevýhody, na ktoré je potrebné upozorniť sa radí obmedzená využiteľnosť vo vzťahu k 

predmetom duševného vlastníctva a veľmi jednoduchá strata ochrany v dôsledku prezradenia 

obchodného tajomstva. Tento spôsob ochrany je teda využiteľný len v prípade, že univerzita 

je schopná zabezpečiť utajenie obchodného tajomstva, ktoré sa realizuje napríklad 

vymedzením okruhu zamestnancov s prístupom k utajovanej dokumentácii alebo materiálom, 

presné označenie takýchto materiálov a prísnou kontrolou nakladania s takýmito materiálmi.
11

  

Ďalšou z foriem utajenia, ktorá však nie je aplikovateľná v prípade potreby používania 

výsledku výskumnej činnosti,  je jeho uloženie spolu s relevantnou dokumentáciou do trezoru 

alebo notárskej úschovy. 

Patentová ochrana predstavuje jeden zo základných formálnych prostriedkov ochrany 

výsledkov výskumnej činnosti, ktorej pozitívny vplyv v rámci transferu technológií je značný 

nielen v rovine jej ochrannej funkcie, ale aj v rovine obchodnej. Nezanedbateľný je aj  

nefinančný prínos v podobe prestíže získanej úspešnou registráciou patentu, s ktorou sa spája 

zvýšenie kreditu výskumnej organizácie. Ochrana poskytovaná vynálezu prostredníctvom 

patentu dáva vlastníkovi patentu možnosť svoj vynález efektívne chrániť a zamedziť ostatným 

subjektom vynález vyrábať, používať, predávať alebo ním inak bez súhlasu majiteľa 

nakladať.
12

 Predpokladom patentovej ochrany je splnenie požiadaviek kladených na výsledok 

výskumnej činnosti, spočívajúcich v novosti, vynálezcovskej činnosti a priemyselnej 

                                                           
9
 PATAKYOVÁ, Mária a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 3. Vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 49. 

10
 HARTVICHOVÁ, Kateřina – SUCHÝ, Václav. Průmyslová práva chránící technická řešení a podnikové 

inovační strategie. In: Nehmotné statky a průmyslová práva, jejich ochrana, oceňovaní a komerční využití. 

Praha: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, 2010. s.  166. 
11

 HARTVICHOVÁ, Kateřina – SUCHÝ, Václav. Průmyslová práva chránící technická řešení a podnikové 

inovační strategie. In: Nehmotné statky a průmyslová práva, jejich ochrana, oceňovaní a komerční využití. 

Praha: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, 2010. s.  166. 
12

 Exchanging Value - Negotiating Technology Licensing Agreements: A Training Manual. WIPO. 2005.s. 89.  

Dostupné na: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf 
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využiteľnosti.
13

  Patent predstavuje ochranný dokument, ktorým štát poskytuje majiteľovi 

výlučné právo na využívanie konkrétneho vynálezu a to na svojom (štátnom) území a počas 

ohraničenej doby.
14

 Teritorialita predstavuje veľmi dôležitý princíp patentovej ochrany, ktorá 

je na základe zápisu príslušným štátnym úradom
15

, poskytovaná na území konkrétneho štátu. 

V prípade potreby ochrany vynálezu vo viacerých krajinách, je potrebné požiadať o udelenie 

patentu v každej konkrétnej krajine. Pri registrácií medzinárodných patentov je možné využiť 

spojenie niektorých krajín do regionálnych organizácií
16

 udeľujúcich patenty pre daný región, 

alebo podať medzinárodnú prihlášku na registráciu patentu na Medzinárodnom úrade 

Svetovej organizácie duševného vlastníctva a uchádzať sa o registráciu patentu v krajinách, 

ktoré sú zmluvnými  stranami Zmluvy o patentovej spolupráci.
17

 

Rozhodnutiu o voľbe patentovej ochrany by malo predchádzať zváženie viacerých 

faktorov spojených s procesom registrácie patentu a jeho udržiavania. Procesný mechanizmus 

konania o patentovej prihláške na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 

spočíva po podaní prihlášky, ktorá musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu, opis vynálezu, 

najmenej jeden patentový nárok, anotáciu a prípadne výkresy, obrázok, resp. chemický vzorec 

zlúčeniny v jednom hlavnom vyhotovení a dvoch vedľajších, jedno vyhotovenie musí byť 

podpísané prihlasovateľom alebo jeho oprávneným zástupcom, pričom hlavné vyhotovenie 

musí vyhovovať požiadavkám na tlač a reprodukciu
18

, v tzv. predbežnom prieskume, s 

cieľom odstránenia formálnych nedostatkov prihlášky a vyhodnotení, či predmet prihlášky nie  

je zjavne nepatentovateľný
19

. Po predbežnom prieskume nasleduje zverejnenie prihlášky vo 

Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ku ktorému úrad pristúpi 

z úradnej moci po 18 mesiacoch od dátumu prednosti a vyvrcholením konania o patentovej 

prihláške je vykonanie tzv. úplného prieskumu, v rámci ktorého úrad posudzuje splnenie 

zákonných podmienok na udelenie patentu. Úrad vykoná úplný prieskum patentovej prihlášky 

                                                           
13

 § 5 zákona č. 435/2001 Z. z. Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (patentový zákon) 
14

 ADAMOVÁ, Zuzana – KRATĚNOVÁ, Jana. Duševné vlastníctvo a transfer technologií. 2. Bratislava, 

Centrum vedecko-technických informácií SR, 2013. s.  54. 
15

 V podmienkach Slovenskej republiky je to Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
16

 Ako príklad možno uviesť: Európska patentová organizácia (EPO), Euroázijská patnatová organizácia (EAPO) 
17

 Registrácia patentov v rámci Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty) je spravovaná 

Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (World Intellectual Property Office - WIPO) 
18

 Informácie pre prihlasovateľa patentu sú dostupné na: http://www.upv.sk/?informacia-pre-prihlasovatela-

patentu 
19

 ADAMOVÁ, Zuzana – KRATĚNOVÁ, Jana. Duševné vlastníctvo a transfer technologií. 2. Bratislava, 

Centrum vedecko-technických informácií SR, 2013. s.  22. 
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na základe žiadosti  prihlasovateľa, prípadnej inej osoby alebo z úradnej moci. Žiadosť 

o vykonanie úplného prieskumu je potrebné podať najneskôr do 36 mesiacov od podania 

prihlášky spolu so žiadosťou je potrebné uhradiť správny poplatok. 

V nadväznosti na načrtnutý mechanizmus konania o patentovej prihláške je potrebné 

najmä pri technických riešeniach v odvetví s krátkym inovačným cyklom brať do úvahy 

časovú a v prípade medzinárodnej ochrany aj finančnú náročnosť tohto procesu. 

Za predpokladu, že predmet patentovej prihlášky spĺňa ustanovené podmienky, po 

vykonaní procesných úkonov, ktoré predpokladá konanie o prihláške patentu a úhrade 

správnych poplatkov, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky udelí 

prihlasovateľovi patent a ten sa stáva jeho majiteľom. Účinky patentu nastávajú odo dňa 

oznámenia o udelení patentu vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej 

republiky a patent platí 20 rokov od podania patentovej prihlášky.
20

 

Popri patentovej ochrane je ďalším formálnym prostriedkom ochrany, ochrana 

prostredníctvom úžitkového vzoru, predstavujúceho formu právnej ochrany nových 

priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z 

akejkoľvek oblasti techniky.
21

 Úžitkový vzor dáva svojmu majiteľovi obdobné práva ako 

patent, proces jeho zápisu je však podstatne kratší. Využitie úžitkového vzoru na ochranu 

výsledkov vedecko-výskumnej činnosti je vhodné uplatňovať pri technických riešeniach 

týkajúcich sa odvetví s krátkym inovačným cyklom. Výhodou úžitkového vzoru je rýchlosť 

jeho zápisu, z tohto dôvodu je v rámci voľby patentovej ochrany možné za účelom rýchleho 

zabezpečenia práv výskumnej organizácie, zvoliť súčasné podanie patentovej prihlášky 

a prihlášky úžitkového vzoru, čo v prípade rýchlo zaregistrovaného úžitkového vzoru 

umožňuje efektívne presadzovať právo k vynálezu  počas konania o udelenie patentu.
22

 Čo sa 

týka účinkov ochrany, medzi úžitkovým vzorom a patentom nie je žiadny rozdiel.
23

 Doba 

ochrany úžitkového vzoru je však kratšia ako pri patente a trvá štyri roky od podania 

                                                           
20

 http://www.upv.sk 
21

 http://www.upv.sk 
22

 HARTVICHOVÁ, Kateřina – SUCHÝ, Václav. Průmyslová práva chránící technická řešení a podnikové 

inovační strategie. In: Nehmotné statky a průmyslová práva, jejich ochrana, oceňovaní a komerční využití. 

Praha: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, 2010, s.  165. 
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prihlášky. Dobu ochrany je možné na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru predĺžiť dvakrát o tri 

roky, pričom maximálna doba platnosti úžitkového vzoru je 10 rokov.
24

 

 

Konanie o zápise úžitkového vzoru vedené pred Úradom priemyselného vlastníctva 

Slovenskej republiky sa začína na základe prihlášky, ktorá musí obsahovať žiadosť o zápis do 

registra úžitkových vzorov s uvedením názvu technického riešenia v dvoch vyhotoveniach, 

opis technického riešenia, prípadne výkresy, najmenej jeden nárok na ochranu a anotáciu v 

potrebnom počte vyhotovení.
25

 Podaním prihlášky úžitkového vzoru vzniká prihlasovateľovi 

právo prednosti. 

 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky po podaní prihlášky a odstránení 

formálnych a vecných nedostatkov prihlášky alebo jej podkladov vykoná rešerš na stav 

techniky, výsledok oznámi prihlasovateľovi prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní a 

zverejnenie oznámi vo vestníku. Na rozdiel od konania o patentovej prihláške môže 

ktokoľvek po zverejnení prihlášky úžitkového vzoru v lehote troch mesiacov podať námietky 

proti zápisu úžitkového vzoru do registra, pričom namietateľ sa stáva riadnym účastníkom 

konania.
26

 V prípade, že konanie o prihláške nebolo zastavené alebo prihláška nebola 

zamietnutá v rámci predbežného prieskumu, proti zápisu úžitkového vzoru do registra neboli 

podané námietky alebo námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra boli zamietnuté, 

prípadne konanie o námietkach bolo zastavené, zapíše Úrad priemyselného vlastníctva 

Slovenskej republiky úžitkový vzor do registra a prihlasovateľ sa stáva jeho majiteľom. 

 Odporúčania: 

- Pri ochrane technického riešenia je potrebné  rozhodnúť sa v súlade so stratégiou 

nakladania s výsledkami vedecko-výskumnej činnosti, ktorý z prostriedkov 

ochrany bude na zabezpečenie práv výskumnej organizácie najvhodnejší. 

- V prípade voľby neformálnej ochrany prostredníctvom obchodného tajomstva je 

potrebné si uvedomiť, že je aplikovateľná len v prípade, že k ochrane výsledku 

vedecko-výskumnej činnosti má dôjsť v rámci dcérskej obchodnej spoločnosti 
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univerzity. Tento neformálny spôsob ochrany je vhodný len pre vynálezy, ktorých 

podstatu nie je  možné rozpoznať z výrobkov, ktoré sú na nich založené. Ochrana 

obchodným tajomstvom je teda vhodná  a všeobecne využívaná skôr v prípade 

nových technologických postupoch a inovačných výrobných riešeniach.27 

- V prípade voľby formálnej ochrany technického riešenia prichádza do úvahy 

predovšetkým ochrana prostredníctvom patentu, úžitkového vzoru  alebo obidvoch 

spôsobov súčasne. 

- Pri zvažovaní najvhodnejšieho spôsobu ochrany je potrebné brať do úvahy 

nasledovné faktory: 

 doba platnosti a právna istota nadobudnutej ochrany, 

 čas konania pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej 

republiky, 

 finančné náklady, 

 či bolo toto riešenie pred podaním zverejnené.
28

 

 

3) Fáza transferu technológie 

 Úspešným transferom technológie z univerzity rozumieme dva hlavné kroky (i) 

transfer technológie z univerzity a (ii) úspešné adaptovanie tejto technológie mimo univerzity 

(väčšinou v komerčnom prostredí).
29

 

 Transfer technológie z univerzity sa môže uskutočniť sprístupnením technológie 

verejnosti – v takomto prípade sa nejedná o komerčný transfer technológií. Výsledok 

výskumnej činnosti je sprístupnený buď verejnosti alebo určitému okruhu osôb bez odplaty. 

Týmto spôsobom sa technológie sprístupňujú bez nákladov pre jej budúceho používateľa. 

Následne môže byť transfer technológií uskutočnený licencovaním technológie spoločnosti – 

v takomto prípade sa väčšinou patentovaný výsledok vedecko-výskumnej činnosti 

prostredníctvom licenčnej zmluvy umožňuje využívať ďalším subjektom. Ďalšou možnosťou 
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transferu technológie je predaj technológie inej spoločnosti – v tomto prípade nastáva prevod 

majetkových práv k duševnému vlastníctvu.  Transfer technológie sa môže uskutočniť aj 

vznikom novej spoločnosti (spin-off spoločnosť). V tejto spoločnosti nadobúda podiel 

väčšinou univerzita aj vedecko-výskumný pracovník. 

 Následným krokom pre úspešný transfer technológie z univerzity je jej adaptovanie 

v komerčnom prostredí, pre ktoré je mnohokrát dôležité poskytnutie podpory zo strany 

univerzity. Takáto podpora sa uskutočňuje najčastejšie dočasným umiestnením univerzitných 

výskumných pracovníkov v spoločnosti, na ktorú bola technológia transferovaná. V prípade 

spin-off spoločností môže dôjsť aj k trvalému umiestneniu týchto osôb v novovznikajúcej 

spoločnosti. Proces aktívneho zapojenia osôb, ktorí technológiu vytvorili na univerzite 

nazývame „learning by doing“.
30

 Transfer technológií je možné považovať za ukončený ak 

strana, ktorá technológiu nadobúda je schopná ju náležite využívať. Úroveň využívania 

technológie by mala byť rovnaká, ako je u pôvodcu technológie.
31

 

 3.1) Sprístupnenie technológie verejnosti 

 Sprístupnenie technológie verejnosti slúži na šírenie informácií ohľadom určitej 

technológie, pričom adresát získava informácie o predmetnej technológii bezodplatne. 

V tomto prípade sa nejedná o komerčný transfer technológií, napriek tomu je sprístupňovanie 

technológie verejnosti veľmi dôležitým momentom šírenia technológií a podnecovania 

inovačného procesu. Voľné sprístupnenie technológie je častou podmienkou projektov 

financovaných Štrukturálnymi fondmi Európskej únie alebo inými fondmi, ktoré takouto 

požiadavkou podmieňujú financovanie výskumnej aktivity. 

 3.2) Licencovanie 

V prípade licencovania priemyselného vlastníctva, či už registrovaného alebo 

neregistrovaného, dochádza na univerzite k vytváraniu portfólia priemyselného vlastníctva, 

predstavujúceho aktíva, využiteľné v závislosti od požiadaviek trhu počas dlhšieho časového 

obdobia.  Na rozdiel od prevodu práv k predmetom priemyselného vlastníctva, pri ktorom 

                                                           
30

 GRONHAUG, Kjell – HAUSCHILDT, Jürgen – PRIEFER, Silke. Technology transfer through international 

joint ventures: the case of gamma. Scandinavian Journal of Management. 1999, s. 317. 
31

 GRONHAUG, Kjell – HAUSCHILDT, Jürgen – PRIEFER, Silke. Technology transfer through international 

joint ventures: the case of gamma. Scandinavian Journal of Management. 1999, s. 317. 



 

 

45 

 

dochádza k zmene subjektu majiteľa predmetu priemyselného vlastníctva, pri licencovaní 

dochádza k zachovaniu vlastníckych práv univerzity. Licenčné zmluvy preto predstavujú 

najčastejší spôsob transferu priemyselného vlastníctva z prostredia univerzity. 

 

Licencovanie ako jedna z foriem komercializácie priemyselného vlastníctva 

predstavuje tradičnú avšak napriek tomu pomerne komplikovanú formu transferu technológií, 

v rámci ktorej vzniká rozsiahla spleť vzájomných vzťahov poskytovateľa a nadobúdateľa 

licencie, prípadne tretích subjektov, ktorých práva môžu byť výkonom licencie dotknuté. 

Komplikovanosť vzťahov vznikajúcich v rámci licencovania je mnohokrát v počiatočných 

štádiách pri nových vynálezoch alebo iných inovatívnych predmetoch priemyselného 

vlastníctva nepredvídateľná, pretože sa obvykle odvíja od špecifík týchto predmetov, ktoré sa 

prejavia až v priebehu ich používania. Napriek náročnosti kvalitného zachytenia zmluvných 

vzťahov a potenciálnych rizík spojených s licencovaním je možné konštatovať, že výhody 

licencovania prevažujú nad nevýhodami. 

 

Licenčné zmluvy podľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva zabezpečujú 

v rámci transferu technológií, zmluvným stranám nasledujúce výhody: 

i. využitie komerčného potenciálu predmetu priemyselného vlastníctva bez 

jeho priamej aplikácie do výrobného procesu - spoločnosť, ktorá nemôže 

alebo nechce byť zapojená do výroby produktov, by mohla mať prínos z 

poskytnutia licencie k technológii tým, že sa spoľahne na väčší výrobný objem, 

distribúciu odbytu, miestne vedomosti a manažment a ďalšiu odbornosť 

jedného alebo viacerých licenčných partnerov, 

ii. zachovanie vlastníckych práv k predmetu priemyselného vlastníctva  - 

poskytnutie licencie umožní poskytovateľovi licencie ponechať si vlastnícke 

práva k duševnému vlastníctvu k danej technológii a získať z toho ekonomický 

prínos, zvyčajne vo forme licenčných poplatkov, 

iii. jednoduchší vstup na nové trhy - poskytnutie licencie by takisto mohlo 

pomôcť spoločnosti skomercializovať svoju technológiu, poprípade rozšíriť 

svoje aktuálne prevádzky na nové trhy efektívnejšie a ľahšie, ako keby bola 

odkázaná sama na seba, 
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iv. zabezpečenie kontroly nad inováciami - poskytnutie licencie môže 

zabezpečiť určitý stupeň kontroly nad inováciami a takisto nad smerovaním a 

evolúciou technológií, kde je dôležitá vzájomná spolupráca, 

v. predchádzanie/riešenie sporov z predmetov priemyselného vlastníctva - 

licenčná zmluva môže zabezpečiť aj prostriedky, ako zmeniť porušovateľa 

práv alebo konkurenciu na spojenca alebo partnera a zároveň sa vyhne súdnym 

sporom o duševné vlastníctvo, ktoré môžu mať neistý výsledok, alebo môžu 

byť finančne a časovo náročné, 

vi. rýchly prístup k technológiám pre nadobúdateľa - často je potrebné 

urýchlene uviesť na trh nový výrobok. Licenčná zmluva, ktorá poskytuje 

prístup k technológiám, ktoré už existujú alebo sú takmer hotové, umožní 

podniku dosiahnuť daný trh rýchlejšie, a to za pomoci inovatívnej technológie, 

vii. úspora kapitálu nadobúdateľa potrebného na výskum a vývoj - 

Spoločnosť, ktorá nemusí mať zdroje na to, aby zabezpečila svoj vlastný 

výskum a vývoj, môže prostredníctvom získania licencie, získať aj prístup k 

technickému pokroku, ktorý je potrebný k dodaniu nového alebo vylepšeného 

výrobku.
32

 

 

Medzi nevýhody alebo riziká licencovania možno zaradiť 

i. vnútornú konkurenciu voči ostatným aktivitám akademickej inštitúcie, 

ii. v porovnaní s inými formami komercializácie, napríklad spin-off, je 

v rámci licencovania manažérsky dohľad nad procesom vývoja 

technológie do produktu nižší, 

iii. dosahovanie výstupov môžu ohroziť nepredpokladané dopady na 

nadobúdateľa licencie, nesúvisiace s licenciou, 

iv. obmedzenie prístupu univerzity a jej vedeckých pracovníkov k ďalším 

finančným zdrojom nad rámec odplaty za poskytnutie licencie,
33

 

v. nadobúdateľ licencie sa môže konkurenciou poskytovateľa, 
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vi. náklady spojené s právnou ochranou a udržiavaním práva môžu 

predstavovať neželanú ekonomickú záťaž.
34

 

 

Zákonnú úpravu licencií na predmety priemyselného vlastníctva upravuje § 508 

a nasledujúci Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník ale nezaradil tento zmluvný typ 

medzi absolútne obchody na základe § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka, to znamená, že ak 

by licenčnú zmluvu uzatváral na jednej strane pôvodca ako fyzická osoba a na druhej strane 

podnikateľský subjekt, bude potrebné v zmysle ustanovenie § 262 ods. 1 a 2 Obchodného 

zákonníka dohodnúť písomne, že subjekty sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah bude 

spravovať Obchodným zákonníkom.
35

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že licenčné zmluvy 

uzavreté ohľadom priemyselného vlastníctva bude možné uzavrieť aj podľa Občianskeho 

zákonníka v podobe inominátnej zmluvy na základe § 51 Občianskeho zákonníka, keďže 

Občiansky zákonník neobsahuje licenčnú zmluvu ako samostatný zmluvný typ.
36

 

 

Individuálne podmienky licenčných zmlúv pre jednotlivé predmety priemyselného 

vlastníctva sú upravené sú upravené v osobitných právnych predpisoch. Tieto osobitné právne 

predpisy predstavujú lex specialis vzhľadom k ustanoveniam Obchodného zákonníka 

o licenčnej zmluve na predmety priemyselného vlastníctva. Úprava obsiahnutá v osobitných 

predpisoch obsahuje vymedzenie niektorých všeobecných podmienok udeľovania licencie 

v oblasti priemyselných práv, ako napríklad účinky licenčnej zmluvy alebo obmedzenie 

prevodu nadobudnutej licencie. 

 

Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva uzatvorená podľa 

Obchodného zákonníka musí mať písomnú formu. Väčšina ustanovení je dispozitívna čo 

umožňuje veľkú zmluvnú voľnosť pre strany uzatvárajúce túto licenčnú zmluvu. Kogentnými 

ustanoveniami tejto právnej regulácie je § 508 a § 509 ods. 1 Obchodného zákonníka. § 509 

ods. 1 Obchodného zákonníka zaväzuje na registráciu licencie na úrade, ak to vyžaduje 

osobitný predpis v záujme ochrany tretích osôb.
37
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Materiálnymi obsahovými náležitosťami zmluvy sú 

i. identifikácia zmluvných strán, 

ii. určenie predmetu licencie, ktoré musí byť určité, zrozumiteľné 

a nezameniteľné, 

iii. určenie rozsahu licencie, ktorý stanovuje rozsah výkonu práv licencie pre 

nadobúdateľa licencie, identifikácia územia, na ktoré sa licenčná zmluve 

vzťahuje, 

iv. určenie odplaty.
38

 

 

Naplnenie Obchodným zákonníkom požadovaných základných ustanovení licenčnej 

zmluvy, však predstavuje len jednu z úloh univerzity pri licencovaní priemyselného 

vlastníctva. Pri tvorbe licenčnej zmluvy je v rámci zabezpečovania ochrany licencovaného 

priemyselného vlastníctva nevyhnutné brať do úvahy riziká spojené s poskytnutím licencie, 

spočívajúce v odhalení podrobností určitého technického riešenia alebo podstaty inovácie, 

k úniku ktorých, môže dôjsť v prípade nedostatočnej úpravy podmienok licenčnej zmluvy. 

Nadobúdateľ licencie na základe licenčnej zmluvy dostáva k dispozícii predmet 

priemyselného vlastníctva, má možnosť ho používať, dôkladne sa oboznámiť s jeho 

špecifikami, čo mu v prípade nedostatočnej ochrany umožní napríklad rozvinúť, prípadne 

upraviť technické riešenie pre neho vyhovujúcim spôsobom a následne takého riešenie 

využívať ako vlastné, bez potreby ďalšieho licencovania pôvodného predmetu priemyselného 

vlastníctva. Uvedený príklad je len jedným z potenciálnych rizík spojených 

s nekvalifikovanou prípravou licenčnej zmluvy, dôsledkom ktorého môže byť znehodnotenie 

priemyselného vlastníctva. Nepresné podmienky licencovania môžu napríklad pri 

nevýhradných licenciách a viacerých nadobúdateľoch práv viesť k súdnym sporom 

v dôsledku stretu záujmov jednotlivých nadobúdateľov. 

 

V zmysle uvedeného je pri napĺňaní podstatných náležitostí licenčnej zmluvy klásť 

dôraz najmä na: 

i. presné a čo najpodrobnejšie definovanie predmetu priemyselného vlastníctva, 

tak aby boli čo najlepšie vyjadrené jeho špecifiká, ktoré sú rozhodujúce pre 
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využitie licencie, a to použitím formulácií, ktorých obsah je možné v prípade 

neplnenia povinnosti zmluvnou stranou vynútiť prostredníctvom súdu, 

prípadne v rozhodcovskom konaní, 

ii. presné a jednoznačné vymedzenie územia, v rámci, ktorého je možné licenciu 

využívať, či už v rámci výroby alebo exportu licenčných výrobkov, 

iii. jasné stanovenie rozsahu práv poskytovaných licenčnou zmluvou, či ide 

o práva výlučné, nevýlučné alebo ich kombináciu; špecifikácia podmienok 

týkajúcich sa práva vyrábať, užívať a predávať (to make, use and sell) licenčný 

výrobok; v prípade registrovaných predmetov priemyselného vlastníctva, 

napríklad pri patente (obdobne aj pri iných predmetoch priemyselného 

vlastníctva) môže ísť o nasledovné spôsoby využitia: 

 „vyrábať, využívať, používať, ponúkať alebo uvádzať na trh, 

alebo na tento účel skladovať či dovážať výrobok, ktorý je 

predmetom patentu, 

 využívať výrobný postup, ktorý je predmetom patentu alebo 

ponúkať takýto chránený spôsob na využívanie inej osobe, 

 vyrábať, využívať, ponúkať alebo umiestňovať na trhu, alebo na 

tento účel skladovať či dovážať výrobok priamo získaný 

chráneným spôsobom, 

 dodávať alebo ponúkať na dodanie osobe neoprávnenej využívať 

vynález prostriedky slúžiace na uskutočnenie vynálezu, ak 

porušovateľ práva vie alebo s ohľadom na okolnosti má vedieť, 

že tieto prostriedky sú určené, alebo vhodné na uskutočnenie 

vynálezu.“
39

 

iv. úpravu možností poskytovania sublicencií priamo nadobúdateľom.
40

 

v. stanovenie ceny licencie a platobných podmienok; v praxi je obvyklé 

rozkladanie odplaty za poskytovanú licenciu napríklad na nasledovné druhy 

platieb: 

 vstupný poplatok vo forme akontácie (downpayment). 
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 bežné licenčné poplatky, 

 minimálne licenčné poplatky, 

 opčné poplatky.
41

 

 

Popri podstatných náležitostiach je v záujme presného vymedzenia práv a povinností 

zmluvných strán odporúčané upraviť napríklad
42

: 

i. povinnosť zachovávať mlčanlivosť a povinnosti týkajúce sa ochrany a 

utajovania poskytnutých podkladov a informácií, spočívajúce vo vymedzení 

konkrétnych konaní, ktoré sú považované za porušenie týchto povinností; 

vymedzenie okruhu subjektov oprávnených oboznamovať sa s utajovanými 

skutočnosťami, 

ii. stav (práva a povinnosti zmluvných strán) po skončení zmluvy, týkajúci sa 

najmä doby trvania obmedzení spojených napríklad so zákazom výroby alebo 

distribúcie  licencovaných výrobkov na určité územia; týkajúcich sa 

utajovacích povinností alebo povinností mlčanlivosti, ich rozsahu a dĺžky 

trvania; týkajúcich sa povinností vrátenie, zničenia alebo zákazu ďalšieho 

používania dokumentácie poskytnutej  v spojitosti s licenčnou zmluvou, 

iii. riešenie sporov, určenie rozhodného práva alebo mechanizmu alternatívneho 

riešenia sporov, pred niektorou z autorít kvalifikovaných na riešenie sporov 

týkajúcich sa priemyselných práv,
43

 

iv. podmienky technickej pomoci, ktoré predstavujú vzájomnú spoluprácu 

a pomoc medzi poskytovateľom a nadobúdateľom licencie za účelom 

oboznámenia sa s predmetom licencie a možnosťami jeho využitia; môžu mať 
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napríklad formu zaškolenia nadobúdateľa alebo jeho personálu, priamej 

asistencie alebo konzultácií.
44

 

 

V rámci licencovania je jednou z najdôležitejších fáz voľba zmluvného partnera 

a vyjednávanie o podmienkach licenčnej zmluvy. „Pri koncipovaní vstupných licenčných 

podmienok je vhodné brať do úvahy viacero aspektov, ktoré môžu z konečného hľadiska 

vyplývať na výber partnera na udelenie licencie, ale tiež na výšku licenčných poplatkov.“
45

 

 Proces rokovania o uzavretí licenčnej zmluvy možno rozdeliť na štyri fázy, (i) 

prípravná fáza, (i) diskusia, (iii) návrh zmluvy, (iv) vyjednávanie. 

 Prípravná fáza je pravdepodobne najdôležitejšou fázou, v rámci ktorej by si mala 

univerzita ako potenciálny poskytovateľ licencie určiť dôvody, pre ktoré pristupuje 

k uzavretiu licenčnej zmluvy s určitým zmluvným partnerom. Malo by dôjsť k dostatočne 

precíznej identifikácii potenciálneho nadobúdateľa licencie, jeho špecifík, vrátane postavenia 

na trhu a potenciálu rozvoja. Prípravná fáza  poskytuje priestor na prípravu oficiálnych 

rokovaní o uzavretí zmluvy v rámci diskusnej fázy.
46

 V rámci prípravnej fázy patrí medzi 

najdôležitejšie úlohy: 

- stanovenie cieľa a spôsobu jeho dosiahnutia; zhodnotenie prínosu 

a významu uzavretia licenčnej zmluvy, 

- určenie osoby, ktorej úlohou bude rokovať o podmienkach zmluvy 

alebo vytvorenie tímu pozostávajúceho z odborníkov z finančnej, 

právnej a technickej sféry, so zameraním sa na konkrétnu technológiu 

alebo iný predmet priemyselného vlastníctva, ktorý má byť 

licencovaný, 
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- príprava prehľadu kľúčových obchodných otázok, ktoré majú byť 

obsiahnuté v zmluve a určenie práv a povinností potenciálnych 

zmluvných strán vo vzťahu k týmto obchodným otázkam.
47

 

 Diskusia sa obvykle vyznačuje prezentáciou konkrétneho výskumného pracoviska ako 

poskytovateľa licencie a vyzdvihovaním predností a možností, ktoré ponúka daná 

technológia. Počas diskusie má potenciálny nadobúdateľ licencie možnosť preskúmať si 

dokumentáciu týkajúcu sa predmetu licencie a informácie upravené v dohode o mlčanlivosti. 

Ide o všeobecný rozhovor, v rámci ktorého má potenciálny nadobúdateľ licencie priestor 

vyjadriť svoj názor na prínos licencie pre jeho podnikanie.
48

 

 Vo fáze návrhu, dochádza k predostretiu hlavných obchodných podmienok 

a možností zmluvnej spolupráce, ide o fázu, v rámci ktorej dochádza k prvej vzájomnej 

výmene konkrétnych informácií, ktoré predstavujú návrh zmluvných podmienok, na fázu 

návrhu bezprostredne nadväzuje fáza vyjednávania,
49

 v rámci ktorej dochádza k dohadovaniu 

licenčných podmienok a snahe potenciálnych zmluvných strán o presadenie tých zmluvných 

ustanovení, ktoré považujú za výhodné. Pri dohadovaní licenčných podmienok sa potenciálni 

obchodní partneri z často snažia získať záruky súvisiace s následkami vyplývajúcimi 

z používania duševného vlastníctva výskumnej inštitúcie. Na takéto záruky výskumná 

inštitúcia nemôže pristúpiť, pretože by mohli byť potenciálnym zdrojom súdnych sporov.
50

 

Ochrana priemyselného vlastníctva univerzity rámci ustanovení licenčnej zmluvy 

predstavuje jednu z rozhodujúcich úloh, ktorých splnenie je predpokladom zachovania 

priemyselného vlastníctva a možností jeho ďalšej komercializácie. 

 

Základnými druhmi licencie sú (i) výhradná (exclusive license)
51

, (ii) nevýhradná 

(non-exclusive license)
52

 a (iii) polovýhradná licencia (sole license), v prípade tohto delenia 
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licencií ide o delenie podľa rozsahu práv, ktoré sú predmetom licenčnej zmluvy. Voľba druhu 

licenčnej zmluvy predstavuje dôležité rozhodnutie, ktoré by malo vychádzať zo strategickej 

koncepcie nakladania s priemyselným vlastníctvom univerzity. Voľba vhodnej stratégie pri 

komercializácii priemyselných práv formou licencovania je determinantom úspešného 

využitia komerčného potenciálu predmetov tvoriacich portfólio priemyselného vlastníctva 

a mala by byť založená na starostlivom zvážení nielen obchodných a právnych, ale tiež 

technických aspektov licencovaného predmetu. 

 

V prípade výhradnej licencie, poskytovateľ licencie nie je oprávnený uzavrieť inú 

licenčnú zmluvu na rovnaký predmet priemyselného vlastníctva a sám poskytovateľ nemôže 

vykonávať práva k predmetnému priemyselného vlastníctva.
53

 „Výhradnosť licencie  sa 

vzťahuje k rozsahu oprávnení nadobúdateľa využívať zmluvné práva ako osoba alebo 

obchodná spoločnosť sám a jediný, takže výhradnú licenciu pre každé územie je možné udeliť 

len jednému nadobúdateľovi.“
54

 Voľbu výhradnej licencie je potrebné dôkladne zvážiť, 

pretože predstavuje obmedzenie výhradných práv vlastníka ako poskytovateľa licencie 

k predmetu priemyselného práva, čo v prípade nevhodne dohodnutých podmienok 

licencovania môže viesť k paralyzujúcemu statusu poskytovateľa, znemožňujúcemu ďalšiu 

prácu s predmetom licencie. Pri rozhodovaní sa o voľbe druhu licenčnej zmluvy je potrebné 

zvažovať význam výskumu, ktorého výsledkom je licencovaný predmet. „Pokiaľ má výskum 

strategický význam pre inštitúciu, nie je vhodné na takéto duševné vlastníctvo udeľovať 

výhradnú licenciu, nakoľko by mohla obmedziť alebo úplne zablokovať ďalšie výskumné 

aktivity v tejto oblasti.“
55

 Medzi pozitíva výhradných licenčných zmlúv patrí obvykle vyššia 

odplata za poskytnutie licencie. 

 

Nevýhradná licencia na druhú stranu znamená, že poskytovateľ licencie môže udeliť 

licenciu aj inej osobe a sám môže vykonávať práva k licencovanému  predmetu 

priemyselného vlastníctva. Nevýhradná licencia je preferovanou voľbou formy licencovania, 

pretože umožňuje poskytovateľovi uzatvárať licenčné zmluvy na tie isté predmety 
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priemyselného vlastníctva s viacerými nadobúdateľmi.
56

 Býva tiež nazývaná licenciou 

jednoduchou. Medzi pozitíva nevýhradných licenčných zmlúv nepochybne patrí rozdelenie 

rizík a výhod medzi viacerých nadobúdateľov, z čoho vyplýva, že poskytovateľ nie je viazaný 

od úspechu jediného nadobúdateľa a zvyšujú sa jeho možnosti speňažovania licencovaného 

predmetu. Zároveň však dochádza k zvýšeniu nebezpečenstva úniku utajovaných skutočností 

prípadne zneužitia prístupu nadobúdateľa k technológii. Použitie nevýhradnej licencie je 

vhodné v prípade, že sa licencovaný predmet priemyselného vlastníctva môže stať 

štandardom, ktorý bude rozsiahle využívaný v rámci určitého segmentu trhu.
57

 

 

Udelenie polovýhradnej licencie znamená, že poskytovateľ nemôže udeliť na 

rovnaký predmet priemyselného vlastníctva licenciu inej osobe, ale sám môže vykonávať 

práva k predmetnému priemyselného vlastníctva.
58

 Ak nie je v zmluve podľa § 508 a nasl. 

Obchodného zákonníka určené či sa jedná o výhradnú alebo nevýhradnú licenciu, jedná sa 

o licenciu nevýhradnú a poskytovateľ môže sám predmet priemyselného vlastníctva naďalej 

využívať a môže uzavrieť licenčnú zmluvu na rovnaký predmet priemyselného vlastníctva 

v rovnakom rozsahu na rovnakom území s inými osobami. 

 

Udelenie výhradnej licencie sa vo veľkej miere približuje prevodu práva, keďže 

v prípade výhradnej licencie poskytovateľ nemôže udeliť licenciu na rovnaký predmet 

priemyselného vlastníctve inej osobe, ani nemôže sám využívať predmet priemyselného 

vlastníctva.
59

 Dôležitým rozdielom medzi udelením výhradnej licencie a prevodom práva je 

ochrana práva – pri licencii  je vždy povinný vykonávať ju poskytovateľ licencie na základe § 

514 Obchodného zákonníka, v prípade prevodu práv samozrejme aj tieto práva prechádzajú 

na nadobúdateľa – prevodca prestáva byť majiteľom priemyselného vlastníctva. Napriek 

tomu, že nadobúdateľ na základe licenčnej zmluvy vykonáva práva z priemyselného 

vlastníctva a môže byť mnohokrát existenčne závislý na zachovaní týchto práv v kvalite,  

v akej ich na základe licenčnej zmluvy nadobúdal, aktívne legitimovaným subjektom na 
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ochranu týchto práv je poskytovateľ licencie ako vlastník práv, pričom tento nemusí 

bezprostredne pociťovať neoprávnené zásahy do práv spojených s predmetom priemyselného 

vlastníctva, čo sa v kontexte potreby vynakladania mnohokrát značných peňažných 

prostriedkov na právne služby, môže prejavovať v nedostatočne aktívnom prístupe 

poskytovateľa k ochrane práv 

 

Okrem výhradných, nevýhradných a polovýhradných licenčných zmlúv je možné 

v rámci transferu technológií z univerzitného prostredia využiť tzv. krížové licenčné zmluvy 

(cross-licensing agreement)
60

, ktorých predmetom je vzájomné poskytovanie bezplatných 

licencií. Ide o zmluvy, na základe ktorých si zmluvné strany obvykle bezplatne vzájomne 

vymieňajú práva na využitie svojich patentov alebo hodnotného know-how. Špecifickými sú 

výrobné licenčné zmluvy (production license)
61

, v prípade ktorých na základe licenčnej 

zmluvy a podľa dodanej technickej dokumentácie a know-how poskytovateľa vyrába 

nadobúdateľ licenčný výrobok, ktorý dodáva výhrade poskytovateľovi licencie.
62

 Vzhľadom 

na skutočnosť, že v rámci univerzitného prostredia dochádza pri niektorých výsledkoch 

výskumnej činnosti k voľbe ich ochrany prostredníctvom obchodného tajomstva, je potrebné 

poukázať na možnosť komercializácie týchto výsledkov výskumnej činnosti prostredníctvom 

tzv. technologických licencií (know-how license)
63

. Technologické licencie však nie sú 

predmetom licenčných zmlúv uzatváraných výlučne v zmysle § 508 a nasl. Obchodného 

zákonníka, ale vzhľadom na právnu povahu know-how, chráneného prostredníctvom 

obchodného tajomstva v praxi bývajú využívané zmiešané zmluvy, nesúce prvky licenčných 

zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva a nepomenovaných zmlúv.
64

 Predmetom 

technologických licencií je poskytnutie know-how chráneného iba dôsledným utajovaním. 

Patrí sem napríklad poskytnutie technologických licencií na know-how umožňujúcich 
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zavedenie a prevádzkovanie výrobných procesov v chemickej alebo potravinárskej výrobe 

a pod.
65

 

 

V rámci komercializácie priemyselných práv a čo najrozsiahlejšieho využitia 

obchodného potenciálu niektorých predmetov priemyselných práv, prichádzajú do úvahy 

obvykle v spojitosti s výhradnými licenciami možnosti poskytovania sublicencií. Udelenie 

sublicencie, § 511 ods. 2 Obchodného zákonníka vylučuje. Avšak vzhľadom na to, že nejde 

o kogentné ustanovenie, je možné ho dohodou zmluvných strán vylúčiť a umožniť tak 

nadobúdateľovi  udeľovať sublicenciu ďalším subjektom  – sublicencia bude poskytnutá na 

základe inominátnej zmluvy v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 

Zápisom licencie na úrade nadobúda zmluva účinky voči tretím osobám, inter partes 

nadobúda účinok zmluva momentom stanoveným v zmluve. V prípade licencovania 

priemyselného vlastníctva, ku ktorému má majetkové práva univerzita sa jedná o nakladanie 

s majetkom univerzity, ktorá je povinnou osobou na základe zákona č. 211/200  Z. z. – Zákon 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 

o slobodnom prístupe k informáciám“). Povinnosť zverejniť takúto zmluvu vyplýva z § 5a 

Zákona o slobodnom prístupe k informáciám – v takomto prípade účinnosť zmluvy nastáva 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  v centrálnom registri zmlúv na základe § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“). V prípade,  že sa takáto zmluva nezverejní do troch mesiacov od 

uzavretia tak platí, že k uzavretiu zmluve nedošlo. 

 3.3) Prevod práv 

V prípade prevodu práv dochádza k zmene subjektu na strane majiteľa predmetu 

priemyselného vlastníctva. Prevod práv je samozrejme limitovaný zásadou nemo plus iuris 

transfere potest, quam ipse habet (nikto nemôže na druhého previesť viac práv ako má on 

sám). Zmluva o prevode predmetu priemyselného vlastníctva nie je identifikovaná ako 

samostatný zmluvný typ v Občianskom zákonníku ani v Obchodnom zákonníku. Z vyššie 

uvedeného dôvodu bude preto zmluva o prevode práv k predmetu priemyselného vlastníctva 
                                                           
65

 KUBÍČEK, Jaromír - SVAČINA Pavel. Průmyslová práva jako obchodní komodita. In: Nehmotné statky a 

průmyslová práva, jejich ochrana, oceňovaní a komerční využití. Praha: SOCIOLOGICKÉ 

NAKLADATELSTVÍ, 2010. s.  139. 



 

 

57 

 

uzatváraná ako inominátna zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka alebo § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka. Zmluvné strany ale musia v prípade uzavretia takejto zmluvy brať na 

zreteľ osobitné zákony regulujúce jednotlivé typy priemyselného vlastníctva. Tieto osobitné 

zákony väčšinou vyžadujú na platnosť takejto zmluvy písomnú formu – nedodržanie tejto 

formy spôsobuje neplatnosť zmluvy samotnej. 

 

 3.4) Univerzitné spin-off spoločnosti 

 Univerzitná spin-off spoločnosť predstavuje novodobý fenomén. Prvé spin-off 

spoločnosti začali vznikať v polovici 70tych rokov minulého storočia v Spojených štátoch 

amerických, v Európe bol pohľad na ich vznik skôr skeptický.
66

 V podmienkach vysokých 

škôl budeme hovoriť o takzvaných univerzitných spin-off spoločnostiach. Pojem univerzitný 

spin-off nie je  definovaný, čo spôsobuje nezrovnalosti tak vo výskume, ako aj v aplikačnej 

praxi. Univerzitný spin-off predstavuje spoločnosť, ktorá vzniká z veľmi špecifickej 

materskej spoločnosti, ktorou je univerzita. Nejasnosť v definícii pojmu univerzitný spin-off 

spôsobuje, že spoločnosti ktoré nie sú univerzitnými spin-off(mi) tak nazývame a naopak, 

spoločnosti, ktoré univerzitnými spin-off(mi) sú, tak nenazývame.
67

 

 Z vyššie uvedeného je potrebné koncept univerzitného spin-off(u) vnímať ako 

dynamicky sa rozvíjajúci heterogénny celok.
68

 Spin-off spoločnosť predstavuje formovanie 

spoločnosti,  ktorá pred tým neexistovala, to znamená, že táto spoločnosť sa stane 

samostatnou novou entitou. Treba si uvedomiť, že nič z tohto nestanovuje podmienku 

minimálneho trvania spoločnosti, trajektórie rastu spoločnosti a úroveň jej kapitalizácie.
69

 

Strany podieľajúce sa na vzniku spin-off spoločnosti sú: (i) materská spoločnosť, v prípade 

spoločného výskumu sa môže jednať o viac než len jednu materskú spoločnosť, (ii) 

pôvodca/tvorca technológie (jedná sa o osobu zodpovednú za vznik technológie) (iii) 
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podnikateľ, ktorý sa podieľa na vzniku nového podnikateľského subjektu (iv) investor, ktorý 

poskytuje kapitál do spoločnosti
.70

 

 Univerzitný spin-off je možné pokúsiť definovať ako (i) spoločnosť, ktorá vzniká 

v prostredí univerzity, (ii) táto novovznikajúca spoločnosť zahŕňa niekoľko osôb pôsobiacich 

v rámci univerzity (bez ohľadu na ich status a funkciu v tejto univerzite), (iii) jedná sa o 

inovatívnu spoločnosť, (iv) technológia vznikla na univerzite.
71 

Pre lepšie vymedzenie pojmu univerzitná spin-off spoločnosť je negatívne vymedzenie 

tohto konceptu, univerzitnou spin-off spoločnosťou nie je (i) spoločnosť založená 

absolventom univerzity alebo bývalým zamestnancom univerzity a technológia nebola 

vytvorená pôvodcom/tvorcom technológie, kým táto osoba (absolvent/študent) vykonávala 

výskum na univerzite, (ii) spoločnosť založená osobami zamestnanými na univerzite/vedeckom 

parku/výskumnom centre, ale základ technológie nemá pôvod je jeho výskumnej činnosti. 
72

 

V prípade vzniku spin-off spoločnosti, je dôležité riešiť otázku účasti jednotlivých 

entít v tejto novovznikajúcej spoločnosti. Moment rozdelenia kontroly nad spoločnosťou 

môže byť pre budúci rozvoj technológie kľúčový. Vybalansovanie záujmov tak univerzity 

a jej vedecko-výskumných pracovníkov ako aj investora je kľúčové a vyžaduje si rozsiahly 

proces negociácie.
73

 

 

                                                           
70

 GOLDSTEIN, Harvey – PEER, Verena – SEDLACEK, Sabine Vienna as a Region of Knowledge: Increasing 

the Generation of University Spin-offs. Final Report to the Vienna Chamber of Commerce. 2013, s. 2-4. 
71

 DJOKOVIC, Djordje – SOUITARIS, Vangelis. Spinouts from academic institutions: a literature review with 

suggestions for further research, Journal: Technology Transfer 2008, s. 225. a CALLAN, Benedicte. Generating 

Spin-offs: Evidence from across the OECD. Science Technology Industry, Special Issue on Fostering High-tech 

Spin-offs: A public Strategy for Innovations, OECD, 2001, s. 15. 
72

 GOLDSTEIN, Harvey – PEER, Verena – SEDLACEK, Sabine Vienna as a Region of Knowledge: Increasing 

the Generation of University Spin-offs. Final Report to the Vienna Chamber of Commerce. 2013 
73

 LOCKETT, Andy – WRIGHT, Mike – STEPHEN, Franklin. Technology Transfer and Universities´ Spin-out 

Strategies. Small Business Economics 2003, s. 188-189. 



 

 

59 

 

Exit stratégie zo spin-off spoločností 

V prípade, ak univerzita (alebo jej dcérska spoločnosť) nadobudne podiel v novej 

spoločnosti je potrebné zaoberať sa otázkou exit stratégií (exit strategies) z týchto spoločností. 

Za exit stratégie považujeme určité únikové možnosti pre jednotlivých spoločníkov v rámci 

spoločnosti. Tieto exit stratégie sú z nášho pohľadu dôležité najmä z dôvodu zabezpečenia 

možného úniku pre univerzitu, ktorá v novovznikajúcej spoločnosti nadobúda určitý podiel. 

Exit stratégie sú v univerzitnom prostredí dôležité najmä preto, že napriek tomu, že univerzita 

by sa mala aktívne podieľať na komerčnom transfere technológie a nadobúdať podiely 

v novovznikajúcich spin-off spoločnostiach, je dôležité aby si zachovala svoje hlavné 

poslanie, a tým je poskytovanie univerzitného vzdelávania a výskumu. 

Za najčastejšie exitové stratégie je možné považovať najmä: (i) premena spoločnosti 

na verejnú akciovú spoločnosť, ktorej časť alebo všetky akcie sú obchodované na 

regulovanom trhu, tak ako to stanovuje § 154 Obchodného zákonníka (tzv. Initial Public 

Offering - IPO
74

) – trhy nie sú u nás natoľko sofistikované aby IPO bola efektívnym exitom, 

(ii) čiastkový predaj akcií jedným z akcionárov (predaj je uskutočnený najčastejšie investorom  

- exit strategy of venture capitalist, tzv. partial sale), (iii) úplný predaj spoločnosti (tzv. 

complete sale).
75

 S exitovými stratégiami je potrebné spájať exitové práva, ktoré kopírujú 

a umožňujú naplnenie jednotlivých exit stratégií zo spoločnosti. Medzi najčastejšie exitové 

práva patrí: (i) predkupné právo (pre-emption rights), (ii) along práva (tag-along a drag-

along – co-sale agreements
76

), (iii) právo ponúknuť podiel na odpredaj spoločníkom (put 

rights), (iv) právo požadovať odkúpenie podielu od spoločníkov (call right), (v) právo na 

výkup (squeeze out)
77

, (vi) práva korigujúce možné vylúčenie z IPO (piggy-back práva).
78
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 Odporúčania: 

- Spôsob transferu technológie je potrebné zvoliť v závislosti od transferovaného 

duševného vlastníctva, jeho druhu a rozsahu a požiadaviek od partnera, ktorý chce 

technológiu transferovať. 

- V prípade požiadavky na zachovanie portfólia priemyselného vlastníctva 

univerzity, je vhodné zvoliť v rámci transferu technológií niektorú z foriem 

licencovania. 

- Pri rozhodovaní o udelení úplnej výhradnej licencie je dôležité analyzovať aj 

alternatívu prevodu práv, ktorého výhody môžu prevážiť nad rizikami udelenia 

úplnej výhradnej licencie. 

- V prípade transferu technológie je vždy je dôležité analyzovať podmienky 

finančnej podpory, z ktorej je výskum hradený, keďže pri niektorých výskumoch 

môže byť podmienkou ich financovania voľné šírenie technológie, ktorá je ich 

výsledkom, tak ako je to pri mnohých Štrukturálnych fondoch Európskej únie. 

- V prípade vzniku spin-off spoločností je potrebné brať do úvahy ustanovenia 

zákonov Slovenskej republiky regulujúce vysoké školy a vnútorné predpisy 

univerzity. 

- V prípade účasti univerzity v spin-off spoločnostiach je dôležité zmluvne zakotviť 

exit stratégie pre univerzitu z týchto spoločností, v podmienkach slovenského 

právneho poriadku to budú najmä along doložky. 
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 1) Fázy vedeckého výskumu 

 

Vedecký výskum môžeme charakterizovať ako systém na seba nadväzujúcich 

a navzájom sa podmieňujúcich fáz a krokov. Vedecký výskum môže prinášať prospech 

jednotlivým účastníkom alebo spoločnosti, môže rozvíjať základné vedecké poznatky. Hoci 

sa potreba nového vedeckého výskumu musí spravidla zdôvodniť na základe 

predchádzajúcich poznatkov, jeho výsledky možno vopred len ťažko predpokladať. Vedecký 

výskum sa má vykonávať slobodne, avšak zároveň musí prebiehať v rámci špecifických 

opatrení a platných zákonných noriem. Tieto opatrenia majú zabrániť, aby boli účastníci 

vedeckého výskumu alebo celá populácia vystavení neprípustným rizikám. Vedecký výskum 

sa spravidla delí na päť analogicky na seba nadväzujúcich fáz. Sú to: 1. Koncepčná fáza, 2. 

Fáza spracovania návrhu a plánovania výskumu, 3. Empirická fáza, 4. Analytická fáza a 5. 

Diseminačná fáza. 

 

 1.1) Koncepčná fáza vedeckého výskumu 

 

Konceptualizácia sa vzťahuje na proces vytvorenia abstraktnej idei. Počas tejto fázy 

výskumný pracovník alebo tím výskumných pracovníkov kategorizuje a pomenováva všetky 
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svoje idei a myšlienky v súvislosti s plánovaným vedeckým výskumom. Medzi činnosti, ktoré 

zaraďujeme do tejto fázy vedeckého výskumu patria: premýšľanie o probléme, teoretické 

úvahy, teoretické analýzy, rozhodovanie sa a diskusia celého tímu výskumných pracovníkov 

a mentorov/supervízorov spolupracujúcich na konkrétnom vedeckom výskume. Výskumný 

pracovník by mal taktiež čerpať zo svojich vlastných schopností, skúseností, zručností, 

kreativite, ako aj už zo súčasne dostupných údajov, ktoré boli publikované na problematiku 

súvisiacu s plánovaným vedeckým výskumom. 

Koncepčná fáza je teda prvou fázou v procese vedeckého výskumu. V tejto fáze je 

tvorený obsah a štruktúra vedeckého výskumu. Tvorba koncepcie nového vedeckého 

výskumu je štruktúrovaný proces. Môže sa deliť na 4 kroky: 

A. Formulovanie a vymedzenie vedeckého problému 

B. Spracovanie literárneho prehľadu o vedeckom probléme 

C. Vytvorenie teoretickej konštrukcie riešenia vedeckého problému 

D. Formulácia hypotéz, ktoré majú byť vo vedeckom výskume 

potvrdené/vyvrátené 

 

 

A. Formulovanie a vymedzenie vedeckého problému 

 

Prvým krokom vo vedeckom výskume je definícia vedeckého problému. Je veľmi 

dôležité jednoznačne identifikovať aký problém výskumný pracovník/tím výskumných 

pracovníkov  rieši alebo plánuje riešiť. Formulácia vedeckého problému je často považovaná 

za najnáročnejšiu a súčasne najdôležitejšiu časť celého vedeckého výskumu. Veľmi výstižne 

to vystihol A. Einstein: „Ak by som mal hodinu na vyriešenie problému, na ktorom závisí môj 

život, venoval by som 40 minút štúdiu, 15 minút analýze ako problém vyriešiť a iba 5 minút 

na jeho praktické vyriešenie.“ Vedecký problém je obvykle zadefinovaný vo forme vedeckej 

otázky resp. hypotézy. 

Ak je formulácia vedeckého problému veľmi náročná a dôležitá, kto je potom 

kvalifikovaný na splnenie tejto úlohy? Spravidla by to mala byť osoba/y: 

- so skúsenosťami, kvalitnými schopnosťami a prehľadom v danej problematike, 
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- s kreativitou, mysliaca nezávisle so schopnosťami vytrvať pri výskume aj napriek 

menším či väčším problémom, 

- s nekonvenčným zmýšľaním, 

- so schopnosťou pochybovať o doterajších platných pravdách/pravidlách, 

- so schopnosťou formulovať a verejne prezentovať vlastné pochybnosti, 

- s dostatočnou dávkou zvedavosti, 

- so schopnosťou vytrvať a stáť si za svojimi presvedčeniami a výsledkami aj napriek 

okolitým tlakom, či už vedeckým alebo iným, 

- so schopnosťou pozerať sa na vedecký problém z inej perspektívy, 

- s excelentnou pamäťou a primeranou dávkou emotívnosti. 

 

Ako teda môže byť skutočne dôležitý vedecký problém definovaný? 

Vychádzajúc z definície slova „problém“, je to niečo, o čom chceme vedieť viac, je to 

otázka, na ktorú chceme poznať správnu odpoveď. Otázka, ktorá sa týka vedeckého problému 

môže vzísť z mnohých zdrojov, napríklad z vedeckého výskumu, ktorý prebiehal v minulosti, 

z článkov uverejnených vo vedeckých časopisoch, alebo aj novín resp. iných médií. Na 

identifikáciu vedeckého problému je potrebné urobiť čo najobsiahlejší prehľad zdrojov 

súvisiacich s príslušnou témou a definovať možné problémy, ktorá môžu pri budúcom 

vedeckom výskume vzniknúť. Následne je veľmi dôležité problémy zosumarizovať. Dôležité 

je taktiež vybrať jeden najpodstatnejší, ktorý sa bude primárne riešiť v plánovanom vedeckom 

výskume ako hlavný vedecký problém. 

Správna definícia hlavného vedeckého problému sa nedá naplánovať. Buď problém 

existuje a pomenuje sa alebo nie! Pomenovanie problému môže prísť kedykoľvek, 

v akejkoľvek situácii, v niektorých prípadoch bez akejkoľvek súvislosti s predchádzajúcim 

vedeckým výskumom. Aj napriek tomu sa všeobecne niektoré situácie a aktivity považujú pri 

zrode nových nápadov ako najčastejšie. 

Sú to: 

- systematická práca na činnosti alebo objekte záujmu a problém sa identifikuje ako tzv. 

„medzera“ v informáciách, 

- štúdium odbornej literatúry. 
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Na začiatku nie je vedecký problém zvyčajne správne definovaný. Nie sú jasné limity, 

vymedzené hranice a formulácia alebo celkový zmysel problému nie je správne 

identifikovaný. Z toho dôvodu pre dôslednú prípravu budúceho vedeckého výskumu je veľmi 

dôležitá správna identifikácia hlavného problému, ktorý bude tím vedeckých pracovníkov 

riešiť. Pre naplnenie tohto cieľa je potrebné: 

- vytvoriť hypotézy, 

- premyslieť si, či je vedecký problém riešiteľný, 

- premyslieť si metódy prostredníctvom ktorých bude problém riešený. 

 

Na začiatku vzniku problému, ktorý sa bude v budúcnosti riešiť vedeckým výskumom 

je fenomén, jav alebo proces, ktorý nie sme schopní vysvetliť pomocou doteraz platných, 

resp. zaužívaných vedomostí. Následne vznikajú otázky “prečo?“, “ako?“. Na začiatku tejto 

fázy procesu je vždy veľmi veľa nejasností. Následne sa hlbšie zamýšľame nad problémom, 

ako by bolo možné ho vyriešiť, objasniť. Táto teoretická časť, resp. príprava formulácie 

problému je vo väčšine prípadov tímová práca. Ak ani po preštudovaní dostupnej odbornej 

literatúry alebo konzultáciách s odborníkmi nie sme schopní problém objasniť, môžeme 

formulovať hlavný problém, ktorý bude riešený prostredníctvom vedeckého výskumu. 

Následne zvažujeme metódy akými bude možné najefektívnejšie problém riešiť. Hľadanie 

hlavného vedeckého problému a následné nastavenie hraníc problému sú základnými 

predpokladmi na vytvorenie kvalitného vedeckého výskumu. 

B. Spracovanie literárneho prehľadu o vedeckom probléme 

Je všeobecným pravidlom, že vedecký výskum začína prehľadom dostupnej odbornej 

literatúry, v ktorej sa hľadá podobná téma, ktorá bola v minulosti objektom výskumu. Je však 

veľmi dôležité zamerať sa na odbornú literatúru a nie akúkoľvek “senzáciachtivú“ správu 

nepodloženú na odborných, resp. vedeckých základoch. Na začiatku sa preto zameriavame na 

najvalidnejšie výskumy publikované vo vedecky uznávaných zdrojoch. Následne je možná 

selekcia podobných vedeckých výskumov, ktoré prebehli v minulosti. 

Počas štúdia literárnych zdrojov a prípravy odborne validného literárneho prehľadu je 

dôležité posúdiť, ktoré idei, resp. informácie sú pre plánovaný vedecký výskum podstatné. 
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Taktiež sa odporúča porovnať viac zdrojov navzájom a následne selektovať, ktoré informácie 

sú využiteľné v plánovanom vedeckom výskume. 

Hlavným cieľom tohto procesného kroku je vyhľadať všetky dostupné odborné 

informácie na tvorbu a analýzu formulácie vedeckého problému, ktorý bude riešený vo 

vedeckom výskume. Tento problém nie je možné jednoznačne identifikovať bez vykonania 

literárneho prehľadu zo všetkých dostupných odborných zdrojov. 

Pomocou literárneho prehľadu hľadáme odpovede na otázky: 

- identifikoval niekto podobný vedecký problém v minulosti? 

- riešil resp. vyriešil niekto rovnaký alebo podobný vedecký problém v minulosti? 

- sú výsledky uskutočnených vedeckých výskumov pre nás akceptovateľné? 

Výsledkom hľadania v dostupnej odbornej literatúre je následná podrobnejšia 

definícia výskumného problému alebo naopak zistenie, že výskumný problém už bol 

v minulosti úspešne vyriešený. 

 

 C. Vytvorenie teoretickej konštrukcie riešenia vedeckého problému 

 

Pred samotnou realizáciou vedeckého výskumu je nevyhnutné vytvoriť teoretickú 

konštrukciu (abstraktná konštrukcia, virtuálny model). Hlavným cieľom tohto procesného 

kroku je premyslenie si obsahu predpokladaného výskumu, jeho načasovanie (dátum začiatku, 

trvanie jednotlivých fáz, celkové trvanie výskumu, predpokladaný dátum ukončenie 

výskumu), jeho štruktúru a taktiež podmienok, ktoré majú byť vytvorené pre celkovo 

bezproblémový priebeh vedeckého výskumu (personálne zabezpečenie, finančné krytie 

a materiálne vybavenie). Tento krok dáva príležitosť výskumným pracovníkom premyslieť si 

každý detail v plánovanom vedeckom výskume, identifikovať rizikové miesta a následne si 

premyslieť alternatívne metódy riešenia výskumného problému. Tvorba kvalitného 

virtuálneho modelu plánovaného vedeckého výskumu šetrí čas, finančné prostriedky a taktiež 

znižuje možnosť vzniku stresových situácii počas priebehu samotného vedeckého výskumu 

Na vytvorenie teoretickej konštrukcie plánovaného vedeckého výskumu musia byť 

splnené nasledovné podmienky: 

- vedecký problém musí byť jasne definovaný, 
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- zabezpečenie adekvátneho personálneho, finančného zabezpečenia  a materiálneho 

vybavenia, 

- právne, sociálne a etické aspekty musia byť v súlade so zákonmi a etickým kódexom, 

- hlavné ciele vedeckého výskumu musia byť správne definované. 

Dôležitým výsledkom tohto procesného kroku v koncepčnej fáze výskumu sú jasne 

definované metódy a pracovný rámec v akom bude vedecký problém riešený. 

 D. Formulácia hypotéz, ktoré majú byť vo vedeckom výskume 

potvrdené/vyvrátené 

 

Stabilným a neoddeliteľným krokom vo vedeckom výskume je formulácia vedeckej 

otázky. Správne premyslená a formulovaná vedecká otázka vedie priamo k vytvoreniu 

hypotézy. Aké sú teda charakteristické znaky správne sformulovanej hypotézy? Správne 

formulovaná hypotéza: 

- poskytuje náhľad k riešeniu vedeckej otázky, 

- musí byť merateľná navrhnutými výskumnými metódami, 

- vytvorená prirodzene zo skúseností výskumného pracovníka/tímu výskumných 

pracovníkov. 

Spravidla vhodné je formulovať maximálne tri hypotézy. Sú výsledkom kreativity 

výskumného pracovníka/tímu výskumných pracovníkov a sú súčasne zdrojom otázok 

zameraných na podstatu výskumného problému. Odpovede na tieto otázky sú prostredníctvom 

hypotéz potvrdené alebo vyvrátené. 

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že vedecký výskum nikdy nedokáže s istotou 

pravdivosť hypotézy, iba s určitým stupňom pravdepodobnosti. 

 1.2) Fáza spracovania návrhu a plánovania výskumu 

Cieľom tejto fázy vedeckého výskumu je príprava všeobecného plánu vedeckého 

výskumu. Veľmi dôležitou súčasťou je výber dizajnu na analýzu dát. V procese tvorby 

dizajnu by mali byť zahrnuté nasledujúce kroky: 

A. Identifikácia premenných 

- závislé premenné (odpovede, výsledky) 
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- nezávislé premenné (výkladové alebo prognostické premenné) 

- kontrolné premenné 

- intervenčné premenné 

B. Výber dizajnu na analýzu údajov 

 

V procese tvorby dizajnu by mali byť zahrnuté nasledujúce kroky: 

 

 výber pacientov, zvierat alebo iných objektov, ktoré budú slúžiť na 

uskutočnenie výskumu (výber reprezentatívnej vzorky) 

 výber metód vhodných na plánovaný vedecký výskum 

 výber technológii na uskutočnenie vedeckého výskumu 

 vypracovanie protokolov vedeckého výskumu 

 definovanie kontrolných mechanizmov 

 tvorba pilotnej štúdie 

 definovanie štatistických metód na vyhodnotenie získaných výsledkov 

 definovanie finančných, materiálnych, personálnych, časových 

a prístrojových podmienok potrebných na úspešné uskutočnenie vedeckého 

výskumu 

 

a) Výber pacientov, zvierat alebo iných objektov, ktoré budú slúžiť na 

uskutočnenie vedeckého výskumu (výber reprezentatívnej vzorky) 

Ako výskumný objekt môžu slúžiť gény, chromozómy, jednotlivé bunky, tkanivové 

kultúry, zvieratá, osoby, populácia a technologické zariadenia (počítače, internetové siete 

atď.). 

Ak je objektom vedeckého výskumu človek musia byť najskôr definované vstupné 

a výstupné kritéria ako sú zdravotný stav, diagnóza, vek (veková štruktúra) – deti, dospelý, 

veľkosť skupiny podrobenej výskumu, kontrolná skupina, pohlavie, osoby s tzv. “vzácnymi“ 

ochoreniami. 
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Ak je objektom vedeckého výskumu zviera musia byť najskôr definované rodový druh 

zvieraťa, vek, pohlavie, zdravotný stav, so/bez špecifickým antigénom, s tzv. „moderovanými 

ochoreniami“, pod vplyvom alebo bez vplyvu anestetík a podobne. 

Je takmer nemožné realizovať prieskum v celej populácií. Populácia – v tomto prípade 

znamená primárna vzorka je teda celý súbor ľudí, zvierat, rastlín alebo vecí, z ktorého 

budeme čerpať údaje potrebné k realizácií vedeckého výskumu. Súčasťou vedeckého 

výskumu je taktiež definícia a selekcia vybranej – reprezentatívnej vzorky. Z každej populácie 

je možné vybrať mnoho vybraných vzoriek, záleží od požiadaviek a kritérií vedeckého 

výskumu. Je veľmi dôležité, aby výskumný pracovník/tím výskumných pracovníkov dôsledne 

a kompletne definoval primárnu populáciu pred výberom vybranej vzorky, vrátane popisu 

členov, ktorí budú súčasťou tejto vzorky. 

Vedecký výskum na človeku sa riadi zásadami správnej klinickej praxe (ďalej aj 

„SKP“).  Klinické skúšanie (ďalej aj „KS“) sa musí realizovať v súlade s etickými princípmi 

vychádzajúc z Helsinskej deklarácie v súlade so SKP a príslušnými právnymi predpismi. Pred 

začatím je potrebné zvážiť riziká oproti očakávaným prínosom pre jednotlivého účastníka a 

pre spoločnosť. Klinické skúšanie sa smie  realizovať len vtedy, ak prínos opodstatňuje jeho 

možné riziká. Práva, bezpečnosť a zdravie účastníkov vedeckého výskumu sú najdôležitejšie 

hľadiská, musia prevažovať nad záujmami vedy a spoločnosti. Priebeh skúšania na človeku sa 

riadi presným, zrozumiteľným a podrobným protokolom skúšania. Klinické skúšanie možno 

vykonať len v súlade s protokolom skúšania, ktorý dostal súhlas etickej komisie. Zdravotná 

starostlivosť počas klinického skúšania je vždy zodpovednosťou lekára. Jednotlivec zapojený 

do vykonávania KS má mať primeranú kvalifikáciu. Účastník (subjekt KS)  musí pred 

začatím podpísať eventuálne vyjadriť dobrovoľný informovaný súhlas so zaradením, tento 

môže kedykoľvek a bez následkov odvolať. Všetky informácie o KS je potrebné 

zaznamenávať, spracovávať a uchovávať spôsobom, ktorý umožňuje presné vykazovanie, 

výklad a overenie. Dôvernosť záznamov je v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobitný 

prístup je potrebný pri vulnerabilných  subjektoch  skúšania (deti, nespôsobilí na právne 

úkony, mentálne postihnutie, bezvedomie). 

Rozlišujú sa štyri fázy klinického skúšania = etapy vedeckého výskumu,  ktoré 

predstavujú sukcesívne obdobia vo vývoji nového produktu od prvého podania/použitia na 

človeku až po hodnotenie po jeho registrácii. 
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1. Produkt podaný zdravému človeku s cieľom zistiť jeho znášanlivosť vo 

farmakodynamicky účinnom rozsahu jeho dávkovania a určiť základné hodnoty jeho 

farmakokinetiky. 

2. Skúšaný liek býva podaný chorému človeku s cieľom overiť predpokladaný 

terapeutický/diagnostický účinok, vhodnosť navrhovaných základných indikácií a 

výskyt nežiaducich udalostí, rizík. 

3. Produkt je podaný väčšiemu počtu chorých ľudí s cieľom získať dôkaz o terapeutickej 

účinnosti a relatívnej bezpečnosti. Spresňuje sa rozsah indikácií, kontraindikácií a 

interakcií, dávkovanie a výskyt nežiaducich účinkov. 

4. KS lieku po jeho registrácii - v rozsahu schválených indikácií sa sledujú nové 

poznatky o jeho účinkoch, NÚ, interakcie a pod. 

 

b) Výber metód vhodných na plánovaný vedecký výskum 

Vo vedeckom výskume sa spravidla využívajú dve základe metódy – kvalitatívna 

a kvantitatívna metóda. Kvalitatívne metódy slúžia na lepšie pochopenie akéhokoľvek javu, 

o ktorom bolo doposiaľ málo vedecky podložených údajov. Využité môžu byť na získanie 

nových vedomostí a taktiež  na získanie údajov o predmetoch vedeckého výskumu, o ktorých 

je síce doposiaľ mnoho dostupných a známych informácii, ale je náročné ich vyjadriť 

prostredníctvom kvantitatívnych metód vedeckého výskumu. Kvalitatívne metódy sa aplikujú 

aj v prípadoch, kedy je potrebné, aby boli najskôr identifikované premenné s následných 

kvantitatívnym vyjadrením a v prípadoch, ak výskumný pracovník/tím výskumných 

pracovníkov určil kvantitatívne parametre, ale nedokáže ich adekvátne popísať 

a interpretovať. 

Kvantitatívne metódy vedeckého výskumu sú založené na systematickom empirickom 

skúmaní kvantitatívnych parametrov, ich vlastností, vzájomných interakcii a vzťahov. Jedným 

z cieľov kvantitatívnych metód je rozvoj a aplikácia matematických modelov, teórii a hypotéz 

na predmet vedeckého výskumu. Voľba metódy je závislá od predmetov a cieľov vedeckého 

výskumu. 

Voľba metódy je závislá od predmetov a cieľov vedeckého výskumu. Medzi ďalšie 

metódy vedeckého výskumu patria: fyzikálne, fyziologické, matematické, biochemické, 

genetické, invazívne, neinvazívne. 
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c) Výber technológii na uskutočnenie výskumu 

Je nevyhnutné definovať aké technológie majú byť na realizáciu vedeckého výskumu 

použité a súčasne aké technické parametre musia spĺňať aby boli sledované dáta a výstupy 

vedeckého výskumu presné a objektívne. V tomto procese môže byť nápomocné, ak má 

výskumný pracovník/tím výskumných pracovníkov odborne relevantné informácie o zvolenej 

technologickej metóde, ktorá bola využitá v podobnom vedeckom výskume v minulosti 

a osvedčila sa. V takom prípade je možné  jej opätovné využitie v ďalších podobných 

vedeckých výskumoch. Validita výsledkov vedeckého výskumu bude vysoká, ak sú 

technológie využité vo dvoch alebo viacerých vedeckých výskumoch rovnaké. 

Komplikovanejšia situácia nastáva, ak je výskumný pracovník/tím výskumných pracovníkov 

nútený/í navrhnúť novú technologickú metódu na riešenie výskumného problému. V tomto 

prípade je dôležitejšie najskôr potvrdiť validitu metódy a až následne prostredníctvom tejto 

metódy realizovať vedecký výskum. Ak sa po realizácii vedeckého výskumu potvrdí 

správnosť tejto metódy, následne musí byť dôsledne charakterizovaná a musí byť jasne 

opísané jej využitie. 

d) Vypracovanie protokolov vedeckého výskumu 

Protokol vedeckého výskumu je podrobný opis všetkých krokov, ktoré budú počas 

vedeckého výskumu uskutočnené. Všetky kroky by mali byť vyznačené na časovej osi 

vedeckého výskumu. Protokol je jednou z formálne najpodstatnejších častí vedeckého 

výskumu. V procese transformácie myšlienok tímu vedeckých pracovníkov do funkčných 

súčastí vedeckého výskumu je protokol efektívnym prostriedkom na formuláciu nápadov 

a následnému zisku spätnej väzby od všetkých pracovníkov výskumného tímu 

prostredníctvom vzájomného hodnotenia. Správne vedený protokol vedeckého výskumu je 

taktiež nevyhnutný pre inštitúcie, ktoré výskum financujú alebo iným spôsobom na ňom 

participujú. Protokol môže slúžiť aj ako manuál pre pracovníkov výskumného tímu na 

zabezpečenie dodržiavania preddefinovaných metód výskumu. Môže sa vykonávať aj na 

monitorovanie prebiehajúce vedeckého výskumu a na čiastkové resp. predbežné zhodnotenie 

výsledkov vedeckého výskumu. 

 

e) Definovanie kontrolných mechanizmov 

Kontrolné mechanizmy musia byť definované pre každý vedecký výskum z dôvodu, 

že každá činnosť jednotlivca, vrátane výskumného pracovníka môže byť zaťažená určitou 
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mierou chybovosti. Tá môže byť buď subjektívneho a/alebo objektívneho pôvodu. Chyby sa 

môžu objaviť vo všetkých fázach vedeckého výskumu od plánovania až po samotnú 

realizáciu. Niektoré chyby nie je možné odstrániť, preto je nevyhnutné vziať ich do úvahy 

v čase prezentácie výsledkov. Prvým kontrolným mechanizmom je tzv. “autokontrola“. 

Pracovníci výskumného tímu by mali opakovane kontrolovať jednotlivé fázy a kroky 

vedeckého výskumu. Druhou formou kontroly je odporúčané tzv. „peer review“, ktorú 

vykonávajú pracovníci výskumného tímu, členovia iného výskumného tímu alebo externí 

odborníci. Veľmi efektívnou formou kontroly je tvorba pilotnej štúdie. Tento krok umožňuje 

identifikovať a eliminovať koncepčne, formálne a technologicky problematické miesta 

vedeckého výskumu. 

 

f) Tvorba pilotnej štúdie 

Samotnej realizácie vedeckého výskumu by mala predchádzať tvorba pilotnej štúdie. 

V tejto súčasti vedeckého výskumu by malo prísť k identifikácii potenciálnych problémov, 

ktoré sa môžu počas plánovaného vedeckého výskumu vyskytnúť. Prostredníctvom pilotnej 

štúdie môže výskumný pracovník rozpoznať a riešiť problémy od získavania informácií pre 

zdokonalenie vedeckého výskumu cez úpravy výskumných nástrojov a metód až po 

posúdenie uskutočniteľnosti samotného vedeckého výskumu. 

 

g) Definovanie štatistických metód na vyhodnotenie získaných výsledkov 

Ak v tíme výskumných pracovníkov nie je žiaden odborník na štatistiku, je veľmi 

dôležité v tomto kroku konzultovať s externým odborníkom na štatistiku. Cieľom je výber 

správnych štatistických metód na zhodnotenie výsledkov vedeckého výskumu. Výskumný 

pracovník by mal prezentovať odborníkovi na štatistiku všetky ciele vedeckého výskumu. Pri 

dôslednej spolupráci je vysoká pravdepodobnosť výberu správne zvolených štatistických 

metód a následné správne vyhodnotenie výsledkov vedeckého výskumu. 

 

h) Definovanie finančných, materiálnych, personálnych, časových 

a prístrojových podmienok potrebných na úspešné uskutočnenie vedeckého 

výskumu 

Financovanie výskumu je najdôležitejšou podmienkou realizácie vedeckého výskumu. 

Bez adekvátneho finančného krytia nie je možné realizovať žiaden vedecký výskum, pri 
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ktorom sa predpokladá určitá vedecká a odborná hodnota a relevantné výstupy. Z tohto 

dôvodu skúsení výskumní pracovníci strávia väčšinu času uchádzaním sa o dotácie a granty 

z rôznych inštitúcií. Medzi ďalšie nevyhnutné súčasti na úspešnú realizáciu vedeckého 

výskumu patria: adekvátne materiálne zabezpečenie, miesta určené na realizáciu vedeckého 

výskumu s vhodným vybavením, dôsledne odborne pripravený a edukovaný tím výskumných 

pracovníkov. 

 

 1.3) Empirická fáza 

 

Empirická fáza vedeckého výskumu je fáza, v ktorej tím výskumných pracovníkov 

implementuje všetky koncepcie a plány vytvorené v predchádzajúcich fázach. V mnohých 

vedeckých výskumoch je empirická fáza časovo najnáročnejšou fázou vedeckého výskumu. 

Množstvo času určeného tejto fáze však môže varírovať v závislosti od celkového rozsahu a 

zamerania vedeckého výskumu. 

Empirická fáza pozostáva: 

 zo všetkých aktivít vedúcich k získaniu vedeckých výsledkov, ich následnému 

triedeniu a zhodnoteniu, 

 jej prvým krokom môže byť pilotná štúdia. 

 

Pre získanie validných výsledkov je nevyhnutné naplniť nasledovné základné podmienky: 

 odborne pripravený tím výskumných pracovníkov – výskumní pracovníci musia byť 

odborníkmi v procese aplikácie výskumných metód a súčasne musia byť mentálne a 

manuálne zručnými resp. skúsenými, 

 využitie dostatočne relevantných a senzitívnych výskumných metód a technológii, 

 dôsledne a správne vyplnený protokol vedeckého výskumu, 

 minimalizácia možnosti subjektívneho negatívneho vplyvu na tvorbu výskumných 

údajov, 

 minimalizácia negatívneho vplyvu prostredia na validitu vedeckého výskumu. 
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Výsledkami tejto fázy vedeckého výskumu je produkcia dvoch foriem dát/údajov: 

 kvalitatívnych: bolesť, únava, závrate, únava, nevoľnosť, strach, hnev, apatia a 

pod. 

 kvantitatívnych: biochemické údaje, elektrofyziologické, ultrazvukové, X- ray a 

ďalšie údaje získané meraním a zaznamenávaním rôznych druhov parametrov. 

Na tvorbu objektívnych a odborne relevantných vedeckých údajov je nevyhnutné 

využívať výskumné metódy, ktoré zaručujú najvyšší stupeň presnosti získaných výsledkov. 

Dôležité je to predovšetkým: 

 ak na jednom výskume spolupracuje viac výskumných pracovníkov z toho istého tímu 

výskumných pracovníkov, 

 ak je výskum realizovaný vo viacerých laboratóriách alebo nemocniciach súčasne – 

multicentrická štúdia, 

 na zdôraznenie, že technológie sledovaných parametrov musia byť správne definované 

a všetci pracovníci výskumného tímu musia pochopiť jej význam a využitie 

 

Kľúčové prvky vedeckého výskumu 

Pri využití experimentu ako metódy vedeckého výskumu je dôležité dodržiavať 

nasledujúce postupy ako kľúčové: 

- charakteristika a popis všetkých sledovaných a kontrolných skupín, 

- postupný zápis všetkých súčastí a procesov experimentu ako sú metódy vedeckého 

výskumu a súčasne premyslenie si všetkých krokov, ktoré musia byť dodržané a 

realizované na kompletizáciu experimentu. Taktiež podrobný zápis všetkých 

potrebných súčastí pri každej z experimentálnych fáz, 

- experimentálny postup by mal špecifikovať koľkokrát chce tím výskumných 

pracovníkov experiment opakovať na overenie validity získaných výsledkov, 

- odborne správne definovaný a popísaný experimentálny postup umožňuje 

v budúcnosti experiment opakovať s dosiahnutím rovnakých výsledkov. 
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Súčasne musia byť vzaté do úvahy ďalšie otázky týkajúce sa experimentu, ako napr. 

kde bude experiment prebiehať. Na realizáciu bude možno potrebné zabezpečiť dostatok 

priestoru, alebo nemusí byť možné experiment premiestňovať z miesta na miesto. Ak bude 

predmetom vedeckého výskumu človek alebo zviera je potrebné zabezpečiť na realizáciu 

tiché miesto. Veľmi dôležité je preto v predstihu premyslieť a určiť miesto realizácie, ktoré 

bude korešpondovať s potrebami vedeckého výskumu. 

Podľa štandardného postupu výskumní pracovníci zbierajú údaje v súlade s dopredu 

stanoveným plánom a taktiež zbierajú údaje využívajúc nástroje a metódy vyjadrené 

v pilotnej štúdii vedeckého výskumu. 

Správne skonštruovaný mechanizmus na zber údajov musí obsahovať: 

 Organizáciu na zber údajov 

 načasovanie zberu údajov – priebežne, na konci výskumu, v určitej časti roku, 

 kvantita a kvalita personálnej štruktúry určenej na zber údajov – príprava jasných 

inštrukcii, stanovenie kvalifikačných požiadaviek, 

 materiálne zabezpečenie – napr. metóda na archiváciu údajov. 

 Príprava údajov na ďalšie zhodnotenie 

 Kontrola správnosti a kompletnosti údajov 

 kontrola správnosti zoradenia údajov podľa ich charakteristických znakov, 

 eliminácia nesprávnych údajov, 

 doplnenie chýbajúcich údajov. 

 Kontrola reprezentatívnosti údajov 

 eliminácia nesprávne vybraných pacientov, zvierat a údajov s nimi súvisiacich, 

 kódovanie údajov – transformácia údajov pre následné počítačové spracovanie. 

 

 1.4) Analytická fáza 

 

Ak zber údajov a výskum objektov alebo činností/procesov poskytli vedecky 

relevantné údaje, prichádza čas na ich systematickú organizáciu, aby mohli byť analyzované a 

interpretované tímu výskumných pracovníkov. 
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Údaje zozbierané v empirickej fáze vedeckého výskumu sú prezentované v tzv. 

„surovej“, resp. exaktnej forme. Údaje musia byť preto zhrnuté a podrobené rozličným typom 

analýz a interpretácií. Pred začiatkom procesu analýzy a spracovania údajov musí výskumný 

pracovník/tím výskumných pracovníkov čo najpresnejšie určiť ich kompletnosť a presnosť. 

Nekompletné a nepresné údaje musia byť následne vyradené. Následne sa údaje organizujú a 

zoraďujú koherentným spôsobom tak, aby výskumný pracovník/tím výskumných pracovníkov 

mohol medzi nimi identifikovať a rozoznávať vzájomné vzťahy vzory. 

Obsah tejto fázy vedeckého výskumu môžeme sumarizovať v nasledujúcich procesoch: 

- analýza kvantitatívnych a/alebo analýza kvalitatívnych dát, 

- analýza údajov pomocou štatistických metód, 

- interpretácia výsledkov. 

Kroky použité pri analytickej fáze vedeckého výskumu sú: 

a) systematické spracovanie údajov: klasifikácia údajov podľa charakteristických 

vlastností/rýs 

b) korelácia: hľadanie vzťahov medzi dvomi a/alebo viacerými zaznamenanými 

údajmi resp. parametrami 

 

Ak hľadáme možnú koreláciu údajov, pozornosť by mala byť zameraná na: 

 hľadanie jednoduchej korelácie medzi dvomi parametrami 

 hľadanie zložitej korelácie medzi viacerými parametrami 

 či vieme hneď na začiatku definovať kvantitatívnu alebo kvalitatívnu koreláciu 

 či vieme definovať lineárnu koreláciu – priama čiara 

 či vieme definovať nelineárnu koreláciu – krivka rôzneho tvaru 

 či vieme definovať priamu koreláciu – pozitívna 

 či vieme definovať nepriamu koreláciu – negatívna 

 

c) porovnanie: porovnávanie výsledkov získaných v našom vedeckom výskume 

s údajmi získanými v podobnom vedeckom výskume realizovanom iným 

tímom vedeckých pracovníkov 
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d) indukcia – generalizovanie na základe obmedzeného množstva výsledkov 

 

Pre zmysluplnosť vedeckého výskumu je dôležité, aby výsledky získané z analýzy 

údajov boli interpretované. Výkladové reporty/správy slúžia na popísanie záverov vedeckého 

výskumu a taktiež majú podať komplexnejší pohľad na celkové výsledky vedeckého 

výskumu. Súčasťou tohto procesu je kladenie si nasledovných otázok: 

 čo naznačujú/znamenajú výsledky vedeckého výskumu? 

 čo sme sa zo získaných údajov skutočne dozvedeli? 

 aký vplyv majú zistenia vedeckého výskumu pre spoločnosť? Aká je hodnota 

vedeckého výskumu pre spoločnosť? 

 aké odporúčania môžeme formulovať pre ďalší vedecký výskum? 

 

 1.5) Diseminačná fáza 

 

Účel a význam vedeckého výskumu je naplnený, ak tím výskumných pracovníkov 

odprezentuje výsledky tým, ktorí ich môžu považovať za užitočné. Je veľmi dôležité vedieť, 

kde je vhodné prezentovať výsledky vedeckého výskumu. Je možné konštatovať, že 

diseminačná fáza znamená proces, pri ktorom tím vedeckých pracovníkov prezentuje a/alebo 

publikuje výsledky v nasledujúcich možných formách: 

 záverečná správa vedeckého výskumu, 

 prednáška resp. príspevok na kongrese a/alebo vedeckej konferencii, 

 články v odborných periodikách, 

 využitie výsledkov vedeckého výskumu v klinickej praxi. 
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