
Základný popis aktivity  a cieľ aktivity Harmonogram aktivity

Vypracovanie smerníc súvisiacich s činnosťou oddelenia 

transferu technológií
01- 03/2018

Spracovanie metodického postupu na prevádzku oddelenia 

transferu technológií
01- 03/2018

Vyhotovenie zmluvy o spolupráci mezi JLF UK a Centrom 

vedecko - technických informácií SR (CVTI) predmetom ktorej 

budú stanovené podmienky pre vytvorenie spolupráce v oblasti 

nakladania s duševným vlastníctvom JLF UK. 

01- 03/2018

Sledovanie zmien týkajúcich sa veľkej novely práv 

priemyselného vlastníctva. 
01- 12/2018

Vypracovanie súhrnného dokumentu legislatívnych zmien 

týkajúcich sa novelizovaných zákonov.
04/2018

Monitoring legislatívnych zmien súvisiacich s ochranou 

duševného vlastníctva a ich priebežné spracovanie do 

dokumenty " zmeny v legislatíve práv duševného vlastníctva"

01- 12/2018

Organizácia semináru k "Veľkej novele práv priemyselného 

vlastníctva" ide o zmeny ktoré sa zásadne dotknú každej 

technologicky inovatívnej normy či Univerzity na Slovensku.

01- 04/2018

Školenia týkajúce sa aktuálnych informácií ochrany a 

komercionalizácie duševného vlastníctva
01- 12/2018

Konferencie transferu technológií na Slovensku a v zahraničí 

2018 
01- 12/2018

Prednášky zamerané na podporu komercionalizcáie predmetov 

duševného vlastníctva
01- 12/2018

Poskytnutie súčinnosti vedeckým a výskumným pracovníkom 

JLF UK pri transfere výsledkov výskumnej činnosti realizovanej 

na pôde JLF UK

01- 12/2018

Vypracovanie manuálu interných procesov na riadenie a 

komercionalizcíu duševného vlastníctva
05- 06/2018

Vypracovanie príručky pre vedecko - výskumných pracovníkov 

JLF UK
07- 08/2018

Monitoring partnerov vhodných pre spoluprácu s partnermi z 

priemyslu pri hľadaní vhodných spôsobov pre úspešnú 

komercionalizáciu 

01- 12/2018
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Typ aktivity

Dokumentácia

Smernice

Legislatíva

Metodický postup na prevádzku oddelenia transferu 

technológií

Súhrnný dokument legislatívnych zmien v oblasti 

novelizovaných zákonov v oblasti priemyselného vlastníctva.

Zmluvy

Vzdelávacie a propagačné aktivity 

Semináre

"Veľká novela" v oblasti priemyselného vlastníctva, ktorá by 

mala nadobudnúť účinnosť 1.januára 2018.

Ochrana a komercionalizácia duševného vlastníctva

Spolupráca s centrami pre transfer technológíí a firmami

Monitoring legislatývnych zmien

Školenia

Prednášky 

Konferencie

Ochrana a komercionalizácia duševného vlastníctva

Interné procesy na riadenie a komercionalizáciu duševného 

vlastníctva

Odborné konzultácie a poradenstvo



Aktívne vyhlľadávanie potenciálnych priemyslených partnerov 

pre komerionalizáciu výsledkov výskumu a vývoja na JLF UK a 

ich následné rokovanie

01- 12/2018

zvýšiť povedomie o práci vedeckých a akademických 

pracovníkov a podporiť prenos výsledkov ich výskumu do praxe 

s cieľom zapojiť sa do súťaže Ceny za transfer technológií na 

Slovensku

01- 12/2018

Vypracovanie databázy pracovísk a vedecko - výskumných 

pracovníkov s potenciálom vytvárania predmetov DV
02 - 04/2018

Vypracovanie právnej analýzy a usmernenia pre zamestnancov 

JLF UK týkajúcej sa ochrany práv priemyselného vlastníctva po 

účinkoch " Veľkej novele prava priemyselného vlastníctva" 

04-06/2018

o

vytvorenie manuálu pod názvom ako sa právne postarať o 

startup
09- 10/2018

Podpora a právne poradenstvo fungovania Univerzitných spinn-

off firiem za účelom komercionalizácie duševného vlastníctva
01- 12/2018podpora vzniku Univerzitných spin-off spolčosností

Monitoring a evidencia príležitostí

Ďalšie aktivity

Cena za transfer technológií

Právna analýza 

Rozvoj a podpora komerionalizácie

Start-up a spin-off

podpora vzniku a zloženia start- upov


