Memorandum o spolupráci
medzi

Zväzom priemyselných výskumných a vývojových organizácií
so sídlom Geologická 1, 821 06 Bratislava
v zastúpení doc. Ing. Jozef Buday, CSc., prezident
( ďalej len „ZPVVO“ )
a

Centrom vedecko – technických informácií Slovenskej republiky
so sídlom Lamačská cesta 4256/8, 811 04 Bratislava
v zastúpení prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
( ďalej len „CVTI SR“ )

o informačnej podpore v oblasti priemyselného vlastníctva a napomáhaní
s identifikáciou a ochranou priemyselných práv

Vzhľadom k tomu, že podpora výskumu a inovácií významným spôsobom ovplyvňuje hospodársky
rast a konkurencieschopnosť;
Vzhľadom k tomu, že spoločnosti a organizácie pôsobiace v oblasti priemyslu, ktoré sú zamerané na
výskum a vývoj sú významnými producentmi aplikovaných výstupov s priamymi väzbami na trh;
Vzhľadom k tomu, že ZPVVO je dobrovoľnou, neziskovou, nezávislou, záujmovou organizáciou,
združujúcou priemyselné, výskumné a vývojové organizácie v SR, ktorých predmetom činnosti je
výskum, vývoj, vzdelávanie, skúšobníctvo, metrológia, technická normalizácia a certifikácia a s tým
priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení;
Vzhľadom k tomu, že úlohou ZPVVO je okrem iného obhajovať záujmy svojich členov a podporovať
rozširovanie priamych a nepriamych nástrojov štátnej podpory priemyselného výskumu a vývoja;
Vzhľadom k tomu, že CVTI SR je národným informačným centrom v oblasti vedy na Slovensku;
Vzhľadom k tomu, že CVTI SR implementuje projekt „Podpora zriadenia a rozvoja Národného
podnikateľského centra na Slovensku“ ( ďalej len „ NPC“);

sa zúčastnené strany dohodli na spolupráci v nasledujúcom rozsahu:

I.
ROZSAH SPOLUPRÁCE

1. Asistencia pri výbere výsledkov vedecko – výskumnej činnosti na priemyselnoprávnu
ochranu
Pomoc subjektom MSP s identifikáciou tých výsledkov vedecko – výskumnej činnosti ( technológií,
technických riešení, vynálezov), ktoré sú vhodné na priemyselno-právnu ochranu a majú komerčný
potenciál.
Územný rozsah: MSP so sídlom v Bratislavskom kraji
2. Vypracovanie stratégie priemyselno – právnej ochrany priemyselného vlastníctva
Návrh rozsahu priemyselno–právnej ochrany a optimalizácia nákladov spojených s jej zabezpečením
a udržiavaním.
Územný rozsah: MSP do sídlom v Bratislavskom kraji
3. Rešeršné služby počas pred a počas výskumu
Poskytovanie rešeršných služieb už pred začatím, resp. počas výskumu za účelom nastavenia cieľov
a požadovaných výsledkov výskumu v súlade s celosvetovo najnovším stavom techniky.
Benchmarking výskumnej a inovačnej činnosti.
Územný rozsah: MSP so sídlom v SR
4. Patentový monitoring
Dlhodobý monitoring patentových dokumentov v konkrétne vymedzených oblastiach.
Prostredníctvom pravidelných monitorovacích správ sa subjekt dozvedá o celosvetovo najnovších
technológiách v konkrétnej oblasti priemyselnej výroby a o technológiách, ktoré v SR, či vybraných
krajinách nie sú chránené a teda sú voľne využiteľné.
Územný rozsah: MSP so sídlom v SR
5. Rešeršné služby pred podaním prihlášky
Zabezpečenie rešeršných služieb s cieľom minimalizovať nadbytočné náklady spojené s podaním
prihlášky.
Územný rozsah: MSP so sídlom v SR
6. Vypracovanie a vyplnenie prihlášok priemyselných práv
Koordinácia pri vypracovaní a vypĺňaní prihlášky priemyselných práv prostredníctvom patentového
zástupcu.
Územný rozsah: MSP do sídlom v Bratislavskom kraji

7. Zabezpečenie zastupovania pred domácim a zahraničnými patentovými úradmi
Koordinácia pri zastupovaní pred domácim a zahraničným patentovým úradom prostredníctvom
patentového zástupcu.
Územný rozsah: MSP do sídlom v Bratislavskom kraji
8. Vypracovanie návrhov zmlúv a právne posúdenie zmlúv v procese komercializácie
Koordinácia pri vypracovaní návrhov zmlúv a právnom posúdení zmlúv v procese komercializácie
prostredníctvom patentového, resp. právneho zástupcu.
Územný rozsah: MSP do sídlom v Bratislavskom kraji
9. Poradenstvo v oblasti ochrany priemyselných práv
Odborné poradenstvo vo všetkých otázkach týkajúcich sa ochrany a komercializácie priemyselných
práv prostredníctvom Centra pre transferu technológií CVTI SR.
Územný rozsah: MSP so sídlom v SR
10. Umiestňovanie výsledkov vedecko – výskumnej činnosti do databáz
Zverejnenie ponuky nových technológií v databázach technologických ponúk a dopytov.
Územný rozsah: MSP do sídlom v Bratislavskom kraji ( v prípade platených databáz)
11. Odhad hodnoty duševného vlastníctva
Expertná analýza o reálnej trhovej hodnote novej technológie.
Územný rozsah: MSP do sídlom v Bratislavskom kraji
12. Marketingové prezentácie
Prezentácia novej technológie v rámci aktivít CVTI SR ( rôzne podujatia a aktivity CTT).
Územný rozsah: MSP do sídlom v Bratislavskom kraji
13. Poskytovanie školení a seminárov
Zabezpečenie školení a vzdelávania v oblasti priemyselných práv ( patenty, patentová ochrana,
úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky a pod. ), a to alternatívne v CVTI SR, v ZPVVO alebo v sídle
konkrétneho subjektu.
Územný rozsah: MSP so sídlom v SR

II.
PODMIENKY SPOLUPRÁCE
Zúčastnené strany budú: 1, rozvíjať vzájomné kontakty a väzby; 2, zabezpečovať, resp.
sprostredkovávať členom ZPVVO informačnú podporu o význame duševného vlastníctva,
možnostiach ochrany a komercializácie priemyselného vlastníctva; 3, podporovať rozvoj funkčných
inovačných procesov v podnikoch členov ZPVVO; 4, podporovať ochranu a komercializáciu ich
priemyselného vlastníctva.
Zúčastnené strany sa budú snažiť u členov ZPVVO zvýšiť povedomie o priemyselnom vlastníctve
a podporiť ich vo využívaní služieb, ktoré im v rámci projektu NPC budú poskytnuté bezplatne.

III.
TRVANIE SPOLUPRÁCE
Spolupráca zúčastnených strán bude trvať po dobu trvania implementácie projektu NPC, predbežne
do októbra 2015. Následne zúčastnené strany prehodnotia spoločné výsledky a ďalšie možnosti
spolupráce.

V Bratislave dňa ...............

.......................................................................
doc. Ing. Jozef Buday, CSc., prezident, ZPVVO

V Bratislave dňa ...............

........................................................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ, CVTI SR

