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7. ročník súťaže o Cenu Jána Bahýľa za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chrá-
nené slovenské riešenie vyvrcholil podvečer 2. októbra. Slávnostný akt udeľovania oce-
není sa konal v Cikkerovej sieni historickej radnice Banskej Bystrice. Zúčastnili sa na ňom 
podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Jana Laššáková, vedúci 
Kancelárie prezidenta SR v Banskej Bystrici Ing. Stanislav Líška, primátor Banskej Bystri-
ce Mgr. Peter Gogola, starostka Zvolenskej Slatiny Ing. Mária Klimentová i ďalší hostia. 
6-členná hodnotiaca komisia súťaže o Cenu Jána Bahýľa, zložená zo zástupcov prísluš-
ných rezortov, Slovenskej technickej univerzity a Úradu priemyselného vlastníctva SR, 
posudzovala tohto roku 28 technických a dizajnérskych riešení, návrhov na cenu (v šies-
tom ročníku súťaže v roku 2010 komisia posudzovala 7 návrhov). 
V zmysle štatútu Ceny Jána Bahýľa konečné slovo v súvislosti s udelením či neudelením 
ceny alebo čestného uznania má predseda ÚPV SR. Môže i nemusí rešpektovať odporú-
čanie hodnotiacej komisie. Môže tiež v jednej kategórii udeliť i viac hlavných cien, prípad-
ne cenu neudeliť, ale celkovo v rámci súťaže počet hlavných cien nesmie prekročiť tri. 
Predseda ÚPV SR Mgr. Ľuboš Knoth sa stotožnil s odporúčaním hodnotiacej komisie. 
Cena Jána Bahýľa pozostáva z medaily s portrétom slovenského konštruktéra a vynález-
cu vrtuľníka, diplomu a finančnej odmeny 1 000 €. 
Predmetný článok je mozaikou slávnostných okamihov ceremónie udeľovania Ceny Jána 
Bahýľa a čestných uznaní predsedu ÚPV SR. Súčasťou článku je prehľad ocenených. 

 
Z galérie tvorcov 
Unikátna viacúčelová turbína. Ing. arch. Štefan Tkáč je príkladom toho, že dobré  
nápady vznikajú bez ohľadu na vek (Cena Jána Bahýľa 2014) (Šípoš, J.) ................................. 13 

V kategórii individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov 
získal jednu z dvoch udelených cien Ing. arch. Štefan Tkáč (27). Je interným doktorandom 
Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Ústav pozemného staviteľstva. Cenu 
Jána Bahýľa získal za technické riešenie Viacúčelová turbína na plyn a vodné toky s ma-
lým prietokom a veľkým spádom (úžitkový vzor SK 6418). Experti patentového odboru 
ÚPV SR priznali riešeniu šiesty inovačný stupeň zo sedemstupňovej číselnej hodnotiacej 
stupnice. Unikátnu viacúčelovú turbínu s plynovým a vodným variantom možno využiť na 
transfer potenciálnej energie média na kinetickú alebo elektrickú energiu z relatívne ma-
lých zdrojov, najmä pre mikrourbárne aplikácie, t. j. zavlažovacie kanály, ďalej obehové 
sústavy podnikov (napr. chladiaca sústava), vytváranie energetickej zálohy v prípade vý-
padkov elektrickej energie, formou priamej podpory alebo sekundárnej pomocou batérií či 
vodíkových článkov a podobne. 
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Výročné rokovanie členských štátov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO). 
V správe o činnosti WIPO generálny riaditeľ Francis Gurry zvýraznil najväčšie úspechy 
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organizácie, ktorými sú rozpočtová stabilita, rozvoj PCT systému, Madridského a Haag-
skeho systému, ako aj niektoré nové užitočné nástroje a platformy. 
Napriek načrtnutým úspechom výsledky zasadania valného zhromaždenia sa nedajú 
hodnotiť inak ako so zmiešanými pocitmi a s výraznými negatívami, najmä vo vzťahu  
k neúspešným výsledkom rokovaní o normatívnej agende, o ktorej valné zhromaždenie 
napokon nerozhodlo. 
Jesenné zasadanie Valného zhromaždenia WIPO bolo pre delegátov aj príležitosťou na 
viacero pracovných stretnutí ‒ rokovanie delegácií krajín Vyšehradskej skupiny s vedúcimi 
predstaviteľmi Japonského patentového úradu a podpísanie Memoranda o spolupráci; 
stretnutie slovenskej delegácie s vrcholovým vedením WIPO. 

 
 
Aktuálne z autorského práva (Adamová, Z.) ............................................................................ 22 
 
Niekoľko úvah k vymedzeniu pojmu „konanie v hospodárskej súťaži“ 
(Vozár, J., Zlocha, Ľ.) .................................................................................................................. 24 

Autori sa v príspevku venujú problematike výkladu pojmu ,,konanie v hospodárskej súťaži“ 
z pohľadu aplikácie ustanovenia § 44 Obchodného zákonníka. Zákonodarca tento pojem 
bližšie nešpecifikuje ani nijako nedefinuje. Poukazujú na variabilitu praktických konaní  
a súťažných vzťahov, ktoré sú subsumovateľné pod tejto pojem. Teória a prax sa priklá-
ňajú k extenzívnejšiemu výkladu tohto pojmu, ale takýto výklad nemôže byť bezbrehý  
a svojvoľný. Súčasťou článku sú aj netradičné prípady nekalosúťažného konania a úvahy 
de lege ferenda. 

 
Česká licenční smlouva (Marek, K.) ......................................................................................... 29 

V prvej časti článku sa autor venuje úprave licenčnej zmluvy v českom Obchodnom zá-
konníku, ktorou sa riadia občianskoprávne vzťahy vzniknuté do 31. decembra 2013. 
Zároveň upozorňuje na podstatné časti zmluvy – zápis do registra práv a ochrana; udržo-
vanie práva. 
V druhej časti článku sa autor zaoberá novou občianskoprávnou úpravou licenčnej zmlu-
vy. Uvádza základné ustanovenia, možnosti využitia licencie, venuje sa problematike udr-
žiavania práva, podkladom licencie, otázkam odmeny, ako aj ukončeniu zmluvného vzťa-
hu a vypovedaniu licencie. 

 
Pohnime rozumom! – 33. časť 
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Heuristické postupy – prehľad: rozdelenie – zjednotenie; homogénnosť – nehomogén-
nosť; symetria – asymetria; zväčšenie ‒ zmenšenie počtu funkcií; prechod do ďalších di-
menzií; predchádzajúca úprava; použiť opak; čiastočné alebo nadbytočné riešenie; spoji-
tosť – nespojitosť; zmena nežiaduceho na žiaduce; sprostredkované riešenie; likvidácia 
alebo regenerácia; využitie protiváhy; zámena mechanického systému; využitie mecha-
nických kmitov; zmena fyzikálno-chemických parametrov; fázové prechody. 

 
Úspešné príbehy 

Rooibos ‒ konfliktný názov, vytvorenie zemepisného označenia ........................................... 41 
 
Spektrum dobrých nápadov a riešení ..................................................................................... 45 
 
Zaujalo nás 
Súčasťou mníchovského Oktoberfestu sú aj patenty .................................................................. 47 
Skryté odkazy v logách ............................................................................................................... 48 
 
Z rozhodnutí ÚPV SR ................................................................................................................ 52 
 
Z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ ............................................................................................. 55 
 
Správy z ÚPV SR  
Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl VI ............................................. 57 
Členom jednej z komisií SAV aj predseda ÚPV SR .................................................................... 57 
Duševné vlastníctvo a dnešný svet ............................................................................................. 57 



Právo duševného vlastníctva v audiovízii .................................................................................... 58 
Klubové stretnutie ZEP SR aj s účasťou zástupcov ÚPV SR ..................................................... 58 
Aktuálne výzvy v oblasti duševného vlastníctva .......................................................................... 58 
Úcta za prácu, ktorú odviedli pre úrad ......................................................................................... 59 
LOGO 2014 ................................................................................................................................. 59 
Slovenské Superbrands 2014 ..................................................................................................... 59 
Ochrana priemyselného vlastníctva X ......................................................................................... 60 
Vzdelávací program duševné vlastníctvo. Obhajoby záverečných prác absolventov ................. 60 
Zázrivské vojky ............................................................................................................................ 61 
Veda je dobrodružstvo ................................................................................................................ 61 
Seminár určený zástupcom Finančného riaditeľstva SR.  
Nový nástroj OHIM-u – databáza vymožiteľnosti práv ................................................................ 62 
 
Správy z WIPO 
Nová konferenčná sála WIPO ..................................................................................................... 62 
 
Správy z EPO 
Užší výbor SR EPO ..................................................................................................................... 63 
141. zasadnutie ........................................................................................................................... 64 
Bývalí finalisti ceny Európsky vynálezca Shuji Nakamura a Stefan Hell získali  
Nobelovu cenu ............................................................................................................................ 64 
EPÚ modernizuje IT – nový nástroj na online podávanie patentových prihlášok ........................ 65 
 
Správy z OHIM-u 
Plenárne zasadnutie Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv 
duševného vlastníctva ................................................................................................................. 66 
Ochranné známky Tuniska v TMview ......................................................................................... 68 
Island a Čierna Hora sa pripojili k TMclass ................................................................................. 68 
 
Správy z EÚ 
Debata o autorských právach ...................................................................................................... 69 
Verejná diskusia o patentoch a normách .................................................................................... 69 
EUCYS 2014 ............................................................................................................................... 69 
 
Správy zo sveta 
Zrýchlené patentové konanie bude aj v Kanade, Mexiku a Singapure.  
EPÚ podpísal o tom dohody ........................................................................................................ 70 
 
Nové publikácie ......................................................................................................................... 71 
 
Z obsahov vybraných časopisov ............................................................................................. 72 
 
 
 
 
 
 
Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo: 
http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo 
 


