Oznámenie o vzniku predmetu priemyselného vlastníctva
a
Popis predmetu priemyselného vlastníctva
pôvodca



spolupôvodca



Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:

Týmto oznamujem, že som vytvoril/a predmet priemyselného vlastníctva (ďalej len „predmet
PV“), o ktorom sa domnievam, že môže byť chránený zápisom na príslušnom registračnom
úrade.
Zároveň vyhlasujem, že o predmete PV uvedenom v tomto Oznámení budem zachovávať
mlčanlivosť voči tretím osobám, pokiaľ nebudem mlčanlivosti zo strany Žilinskej univerzity v
Žiline – svojho zamestnávateľa zbavený/á.
Svojím podpisom sa zaväzujem k poskytovaniu potrebnej súčinnosti pri konaní pred
akýmkoľvek registračným úradom, ak budem k tomu zo strany zamestnávateľa vyzvaný/á.

................................................
podpis pôvodcu/spolupôvodcu
Dátum a miesto: ....................................

Názov riešenia (aj v anglickom jazyku):
....................................................................................................................................................
...
Môj podiel na vytvorení predmetu PV:
........ %

Na vývoji predmetu PV sa spolupodieľali aj:
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:

Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Podiel na vytvorení predmetu PV (v %):

Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Podiel na vytvorení predmetu PV (v %):

Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Zamestnávateľ:
Pracovisko:
Telefón:
E-mail:
Podiel na vytvorení predmetu PV (v %):

Zároveň uveďte ako boli vzťahy medzi spolupôvodcami upravené (dohoda o spolupráci,
zmluva a pod.) + priložte kópiu takéhoto dokumentu
.........................................................................................

Dohody o využití výsledkov výskumu:
(uveďte všetky dohody a zmluvy uzatvorené s partnermi projektu, resp. s financujúcimi
stranami) + priložte kópie týchto dokumentov
.........................................................................................

Typ predmetu PV:
vynález



úžitkový vzor



dizajn



topografia polovodičových výrobkov



Oblasť využitia predmetu PV:
.........................................................
Kľúčové slová na účely rešerše na stav techniky:
- v slovenčine:
..............................................................
- v angličtine:
.........................................................
Oblasť techniky:
.........................................................
Doterajší stav techniky:
..........................................................
Teoretický popis predmetu PV:
(vysvetlenie podstaty, podrobný popis, anotácia)
...............................................................................
Praktický popis a aplikačné možnosti riešenia:
(aký problém predmet PV rieši, ako bol daný problém riešený doteraz, v čom spočíva jeho
novosť a priemyselná využiteľnosť, výhody/nevýhody oproti doterajšiemu stavu, príklady
použitia + aké sú iné oblasti využitia; možnosti aplikácie PPV v iných odboroch ľudskej
činnosti, popis/objasnenie príloh)
...............................................................................

Vyhlásenie spolupôvodcov

Spolupôvodca 1:
Bytom:
Tel.:
E-mail.:

Spolupôvodca 2:
Bytom:
Tel.:
E-mail.:

Spolupôvodca 3:
Bytom:
Tel.:
E-mail.:

Vysoká škola:
Fakulta/pracovisko:
Adresa:
Právna forma:

Týmto spoločne vyhlasujeme, že sme spolupôvodcami predmetu priemyselného vlastníctva
(nahradiť príslušným druhom, napr. vynález, dizajn a pod.) s názvom .... , ktoré sme nahlásili
Centru transferu technológií dňa .... a žiadna iná osoba nie je spolupôvodcom tohto predmetu
priemyselného vlastníctva (nahradiť príslušným druhom, napr. vynález, dizajn a pod.).
Zároveň spoločne vyhlasujeme, že naše podiely na vytvorení uvedeného predmetu sú rovnaké

Alternatíva podľa okolností

Zároveň spoločne vyhlasujeme, že naše podiely na vytvorení uvedeného predmetu sú
nasledovné:
Spolupôvodca 1:

%

Spolupôvodca 2:

%

Spolupôvodca 3:

%

Spolu

100

%

Zároveň berieme na vedomie, že všetky práva k tomuto predmetu patria Žilinskej univerzite v
Žiline ako nášmu zamestnávateľovi a my máme nárok na odmenu podľa našich podielov.

V .............................. dňa.........................
................................
podpis spolupôvodcu 1
................................
podpis spolupôvodcu 2
................................
podpis spolupôvodcu 3

