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Na čísle záleží... aj pri nafte

V úvode marketingového listu, 
prezentujúceho jednu z podpore-
ných technológií v rámci projektu  
Národná infraštruktúra pre podpo-
ru transferu technológií na sloven-
sku – NITT sk potenciálnym záu-
jemcom z praxe, sa uvádza: „Chceli 
by ste zvyšovať kvalitu paliva ekolo-
gicky? Máme pre Vás riešenie!“ Toto 
riešenie pochádza od slovenských 
vedcov pôsobiacich na slovenskej 
technickej univerzite v bratislave 
a týka sa novej prísady do dieselo-
vých palív.  Keďže automobily ešte 
nejazdia na vodu, ale na benzín či naf-
tu, vedecký výskum sa zaoberá aj otáz-
kou ekologickosti pri výrobe týchto 
palív, samozrejme vo vzťahu k čo naj-
lepším jazdným vlastnostiam vozidla. 
Výskum na slovenskej technickej 
univerzite v bratislave (sTu), na Fa-
kulte chemickej a potravinárskej tech-
nológie, Ústave organickej chémie, 
katalýzy a petrochémie sa zameral 
na zvýšenie cetánového čísla dieselo-
vých palív.  Práve ono totiž ovplyvňuje 
pri naftových motoroch výkon vozidla.

PoPIs
Cetánové číslo vypovedá o kvalite 
dieselového paliva. Vplýva napríklad 
na štartovanie motora či jeho zahrie-
vanie.
Vedecký tím pod vedením 
doc. Ing. Pavla Daučíka, PhD. 
a doc. Ing. eleny hájekovej, Phd. 
vyvinul technológiu, ktorou je možné 
toto cetánové číslo zvýšiť a tým do-
siahnuť aj zvýšenie jeho kvality. 

Konkrétne ide o prísady zlepšujúce 
cetánové číslo dieselových palív, čias-
točne  vyrobené z rastlinných produk-
tov. Nová technológia ponúka ekolo-
gické a cenovo výhodné riešenie pre 
kvalitnejšie palivá, ktoré zvýšia výkon 
motora a zároveň znižujú mieru emi-
sií. 
 „Prísada, ktorá je výsledkom nášho 
výskumu, sa skladá z biozložiek. Jej po-
užívanie môže teda pomôcť dosiahnuť 
limity, ktoré požaduje Európska únia 
v rámci smernice o využívaní energie 
z obnoviteľných zdrojov. Pri výrobe je 
možné využiť aj glycerol, ktorý je pro-
duktom z obnoviteľných zdrojov a vzni-
ká ako vedľajší produkt výroby biozlo-
žiek do motorovej nafty,“  konkretizuje 
Pavol Daučík, jeden z pôvodcov tech-
nológie.  
„Európska norma predpisuje pre mo-
torovú naftu minimálne cetánové 
číslo 51. Naša technológia umožňuje 
na dosiahnutie tejto hodnoty jeho zvý-
šenie o niekoľko jednotiek. Vo výkone 

vozidla sa to odrazí v jednoduchšom 
štartovaní či lepšom zahriatí motora. 
Zároveň dochádza k dokonalejšiemu 
spaľovaniu paliva, čo vplýva na hladký 
chod motora, zníženie hluku a pokles 
objemu spalín vo výfukových plynoch,“ 
dopĺňa Daučík. 

PrÍbeh          
V októbri 2013 nadobudla na STU 
platnosť smernica O ochrane a sprá-
ve práv priemyselného vlastníctva. 
Táto smernica dopomohla k zjednote-
niu procesu nahlasovania predmetov 
priemyselného vlastníctva na STU. 
„Po roku môžeme konštatovať, že rov-
naký postup pre všetkých pôvodcov je 
pozitívnym krokom pri ochrane prie-
myselného vlastníctva na našej univer-
zite,“ dopĺňa Lucia RYBANSKÁ  z Kan-
celárie spolupráce s praxou na STU. 

Aj v prípade technológie „Prísady 
zlepšujúce cetánové číslo dieselo-
vých palív“ sa pôvodcovia obrátili už 
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v tomto prvom kroku transferu tech-
nológií (TT) na Kanceláriu spolupráce 
s praxou na domovskej univerzite. „Pri 
nahlasovaní predmetu priemyselného 
vlastníctva sme sa spojili s Kanceláriou 
spolupráce s praxou, ktorá funguje 
na STU.  Pre dosiahnutie uplatnenia si 
práva na riešenie zo strany STU sme 
vyplnili potrebné dokumenty a počkali 
sme na vyjadrenie rektora univerzity.“ 
hovorí Daučík o začiatku celého proce-
su TT v prípade ich technológie.       
Následné očakávania zo strany pôvod-
cov súviseli najmä so zabezpečením 
technickej stránky procesu a podaním 
patentovej prihlášky. Predchádzajú-
cich skúseností s procesom TT mali 
pôvodcovia málo. V prípade tejto 
techno lógie však našli odbornú po-
moc. 

V procese transferu tejto technológie 
bola významná aj podpora zo strany 
Centra vedecko-technických informá-
cií SR a jeho Centra transferu techno-
lógií (CTT CVTI SR). CVTI SR je rieši-
teľom projektu NITT SK, zameraného 
na podporu TT na Slovensku, a CTT pri 
CVTI SR poskytuje už konkrétne pod-
porné služby v tomto procese na ná-
rodnej úrovni. 

„Procesy ochrany a komercializácie tej-
to technológie boli zo strany CVTI SR 
podporované už od nahlásenia vzniku 
technológie štatutárnemu zástupcovi 
– rektorovi STU. Prvým krokom bolo
zabezpečenie spolupráce s patentovým 
zástupcom, s ktorým už mali pôvodco-
via skúsenosť z minulosti. Dohodnutý 
a uhradený výkon patentového zástupcu 
viedol k príprave a podaniu slovenskej 
patentovej prihlášky. Následne sme 
na základe požiadaviek KSP vypracovali  
odhad komerčného potenciálu tejto 
technológie, uskutočnili sme voľbu 
stratégie komercializácie a spustili 
sme vyhľadávanie potenciálnych 

komercializačných partnerov,“ kon-
kretizuje Jaroslav Noskovič z CTT pri 
CVTI SR.   
„Podpora zo strany CTT pri CVTI SR 
je veľmi citeľná už v začiatkoch celé-
ho procesu transferu technológií a pri 
každom jednom z jeho krokov,“ hovorí 
Rybanská na margo spolupráce s CVTI 
sr. 
Rovnako pozitívne vníma intenzív-
ne prepojenie Kancelárie spolupráce 
s praxou a CVTI SR aj strana pôvod-
cov. „Za významnú ju považujeme 
najmä v záležitostiach týkajúcich sa 
získavania patentovej ochrany,“ dopĺ-
ňa Daučík.  

Kancelária spolupráce s praxou hod-
notí doterajší proces TT v prípade tej-
to technológie ako neproblematický. 
V rámci spolupráce s CVTI SR sa už re-
alizovalo viacero konkrétnych krokov 
tohto procesu.  „Od podania patentovej 
prihlášky sa postúpilo k odhadu ko-
merčného potenciálu vynálezu, pokra-
čovalo sa podaním medzinárodnej PCT 
prihlášky. Vypracovaný je aj marketin-
gový list pre technológiu a spustené je 
vyhľadávanie potenciálnych partnerov 
z praxe. Aktuálne prebiehajú rokovania 
s dvomi spoločnosťami z príslušného 
priemyselného odvetvia. Medzičasom 
bolo rozhodnuté o rozšírení patentovej 
ochrany, keďže výstupy objednaných 
služieb boli priaznivé,“ približuje prie-
beh procesu Noskovič.         

Rovnako bezproblémovo je vnímaná 
aj vzájomná komunikácia jednotlivých 
článkov zapojených do celého procesu: 
Pôvodcovia – Kancelária spolupráce 
s praxou –  CTT CVTI SR. „Všetky stra-
ny navzájom komunikujú a snažia sa 

spoločnými silami docieliť úspešnú ko-
mercializáciu, a teda udelenie licencie 
na používanie vynálezu,“ konkretizuje 
Rybanská.    

Primárnym cieľom je najmä komer-
čné zhodnotenie technológie. Nadvia-
zanie spolupráce s ďalšími subjektmi 
z oblasti petrochémie bude však tiež 
považované za prínos. V rámci celého 
doterajšieho procesu TT hodnotia ako 
veľmi úspešný krok, tak pôvodcovia 
vynálezu, ako aj Kancelária spoluprá-
ce s praxou, aj podanie medzinárodnej 
PCT prihlášky. 

PÔVodca
Obaja  z vedeckých pracovníkov, ktorí 
viedli tím pôvodcov tejto technoló-
gie, doc. Ing. Pavol Daučík, PhD. 
a doc. Ing. elena hájeková, Phd., 
pôsobia na Slovenskej technickej uni-
verzite v Bratislave, Fakulte chemickej 
a potravinárskej technológie. Konkrét-
ne pracujú v Ústave organickej chémie, 
katalýzy a petrochémie, na Oddelení 
technológie ropy a petrochémie.  
Docent Daučík je vedúcim spomína-
ného oddelenia a bývalým českoslo-
venským futbalistom. Docentka Háje-
ková bola rektorom STU vymenovaná 
za docentku v roku 2011.   
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