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Uplynulý rok bol jeden z najnáročnejších v histórii ÚPV SR. Pripomenul si 20. výročie 
svojho vzniku a v tejto súvislosti boli viaceré aktivity a podujatia zamerané na prezentáciu 
inštitúcie smerom do zahraničia. Zároveň zamestnanci úradu pracovali na takmer 30-tich 
národných a medzinárodných projektoch. Z projektov na národnej úrovni sú v doterajšej 
histórii úradu finančne i objemovo najnáročnejšie Elektronické služby a Digitálny fond 
ÚPV SR, spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). 
Úrad najmä v spolupráci s mestom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym 
krajom pokračoval v aktivitách orientovaných na zvýšenie povedomia školákov o význame 
duševného vlastníctva, inicioval a rozbehol spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR i Ministerstvom hospodárstva SR s cieľom podporiť tvorbu inovácií 
na Slovensku a tiež ich lepšiu aplikáciu v praxi.  
V roku 2014 ÚPV SR kladie v prvom rade dôraz na zlepšenie výkonných činností úradu – 
optimalizáciu doby konania o jednotlivých druhoch prihlášok, zvýšenie kvality rozhodnutí  
a podobne. Pokiaľ ide o projekty, bude ich menej ako v minulom roku a absolútnou priori-
tou sú projekty v rámci OPIS-u. ÚPV SR čakajú nemalé úlohy aj v súvislosti s predsedníc-
tvom Slovenskej republiky v krajinách Vyšehradskej skupiny. Slovenské predsedníctvo sa 
začne od júla tohto roku. 

 
Patentová litigácia. Ako viesť patentový spor (1. časť) (Klinka, T.)  ............................................ 9 

Porušovanie práv vyplývajúcich z patentu patrí k najzávažnejším a najťažšie postihnuteľ-
ným súkromnoprávnym deliktom v oblasti práva duševného vlastníctva. V článku, ktorý je 
rozdelený do dvoch vzájomne súvisiacich častí, autor načrtáva základnú schému „dobrej 
praxe“ v oblasti patentovej litigácie, poukazuje na jej strategický význam pre majiteľa pa-
tentu a odhaľuje slabé miesta príslušnej legislatívy. Ťažiskom prvej časti článku je úvodná 
„detektívna“ fáza patentovej litigácie, keď majiteľ patentu musí často prekonávať infor-
mačný deficit, aby mohol účinne vymáhať svoje práva, a tak sa chrániť pred porušovate-
ľom. Podrobnejšie sa v prvej časti článku píše o inštitútoch práva na informácie a zabez-
pečenia dôkazov, ktoré predstavujú transpozíciu smernice o vymožiteľnosti práv dušev-
ného vlastníctva. Na základe strategického vyhodnotenia okolností porušovania práv (kto, 
kde, kedy, ako) majiteľ patentu dokáže lepšie špecifikovať svoje uplatniteľné nároky a sta-
noviť východiská ďalšieho priebehu patentovej litigácie. 
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Zásadné rozhodnutia súdov v oblasti klamlivej reklamy (Vozár, J., Zlocha, Ľ.)  .................. 18 
Súdne rozhodnutia v oblasti klamlivej reklamy dotvárajú platné právo. Už niektoré právne 
názory prvorepublikových súdov na danú tému prekročili časový horizont, v ktorom vznikli, 
a na ich právnej argumentácii a základe stavia aj dnešná judikatúra a právna doktrína.  
Autori článku poukazujú na niekoľko zásad a pravidiel vytvorených súdmi: 
– pri posudzovaní klamlivosti rozhoduje dojem priemerného spotrebiteľa, 
– verifikovateľné údaje majú byť pravdivé, s výnimkou tzv. „dryáčnickej“ alebo „preháňa-

cej“ reklamy, teda takej, v rámci ktorej dochádza k prehnanému alebo humoristickému 
vychvaľovaniu tovaru a je to rozpoznateľné, 

– spotrebiteľ v spleti rôznych iných informácií vníma reklamu povrchne, 
– aj zamlčanie určitého údaja môže znamenať klamlivosť reklamy. 
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Heuristické postupy – pokračovanie. Prechod do ďalších dimenzií: zväčšiť stupeň voľnos-
ti; viacposchodové sústavy; využiť odvrátenú stranu danej plochy; umiestniť jeden objekt 
do druhého. Predchádzajúca úprava: vopred vykonať požadovanú zmenu objektu; rozo-
staviť objekty na najvýhodnejšie miesta. Použiť opak: namiesto úkonu požadovaného da-
ným problémom treba vykonať úkon opačný; pohyblivé zastaviť a nepohyblivé dať do po-
hybu. Čiastočné alebo nadbytočné riešenie. 
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Na návšteve u úspešného vynálezcu a dizajnéra Š. Kleina v Nitre, vedúceho ateliéru 
Transport dizajn na Katedre dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Viac 
ako dve desaťročia pracuje na projekte futuristického automobilu. V septembri minulého 
roka jeho firma AeroMobil, s. r. o., prezentovala prototyp aeromobilu 2,5 na kongrese  
a výstave leteckej techniky SAE Aerotech v Montreale. Jeden z odborníkov amerického 
Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) konštatoval, že Š. Klein je v projekte ďalej 
ako americká Terrafugia a slovenský aeromobil označil za technologicky najvyspelejší 
projekt svojho druhu na svete. Š. Klein sa spolu so svojím tímom spolupracovníkov pustil 
do výroby najnovšej verzie lietajúceho auta a slovenská firma AeroMobil, s. r. o., má šan-
cu stať sa svetovým lídrom v danom segmente! Š. Klein je pôvodcom viacerých úspeš-
ných vynálezov a dizajnov, pričom nepodceňuje ani priemyselnoprávnu ochranu. 
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