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Autor: Ing. Milan Kodrík
Rok: 2016 
Záverečná práca: Jasnosť a jednotnosť patentových prihlášok 
Vedúci práce: Laco Ján, Ing.

Anotácia: 
Medzi podmienky, ktoré musí patentová prihláška spĺňať, patrí okrem iných aj jasnosť a jednotnosť. Táto podmienka je priamo vymedzená v § 37 ods. 4 a ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový zákon). V podstate ekvivalentné ustanovenie je známe z čl. 83 a čl. 82 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor). 
Práca opisuje prax Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pri posudzovaní patentových prihlášok z hľadiska ich jasnosti a jednotnosti. Zameriava sa najmä na úpravu znenia patentových nárokov, ktoré predstavujú najdôležitejšiu časť patentovej prihlášky, pretože určujú rozsah ochrany vyplývajúci z udeleného patentu. Súčasťou práce sú aj príklady, ktoré sú volené tak, aby pokrývali najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v prihláškach vynálezov. Príklady zahŕňajú aj prax Európskeho patentového úradu a materiály, ktoré sú využívané pri školeniach patentových expertov jednotlivých národných úradov.


Autor: Mgr. Simona Kozáková
Rok: 2016 
Záverečná práca: Zoznam tovarov a služieb v prihláške ochrannej známky a zásady jeho zostavovania. 
Vedúci práce: Hajnalová Zdena, Ing.


Anotácia: 
Cieľom práce je priblížiť problematiku zoznamu tovarov a služieb a pravidlá jeho zostavovania v prihláškach ochranných známok v praxi Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Prvá časť práce popisuje definíciu ochrannej známky a jej funkciu. Druhá časť je zameraná na informácie o triedení tovarov a služieb v súlade s Niceskou dohodou. Ťažisková časť práce je spracovaná v tretej a štvrtej kapitole, ktoré sa zaoberajú všeobecnými pravidlami pri zostavovaní zoznamu tovarov a služieb a vysvetlením zatrieďovania a uvádzania niektorých problematických výrazov.


Autor: RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.*
Rok: 2016 
Záverečná práca: Transfer technológií – klasifikácia a uplatniteľné stratégie.
Vedúci práce: Adamová Zuzana, JUDr., PhD.

Anotácia: 
Predkladaná písomná práca sa zameriava na tri špecifické témy súvisiace s oblasťou transferu technológií, teda prenosom poznatkov a výsledkov výskumu a vývoja z vedeckovýskumných inštitúcií do praxe. Prvou spracovanou témou je klasifikácia transferu technológií, ktorej súčasťou je zavedenie nových súvisiacich pojmov – typov a prehľadného zatriedenia známych procesov z tejto oblasti. Prvýkrát sa tu predstavuje priamy a lineárny transfer, pričom uvedený je tiež ich vplyv na prebiehajúcu transformáciu spoločnosti. Druhá téma je zameraná na voľbu vhodných stratégií ochrany a komercializácie výsledkov výskumu a vývoja, prednostne predmetov priemyselného vlastníctva. Posledná téma približuje aktivity súvisiace s podporou vedeckovýskumných inštitúcií v predmetnej oblasti, a to najmä na národnej úrovni. Okrem aktuálne dostupnej podpory sú v tejto časti predstavené a opísané aj nové navrhované opatrenia a nástroje. Jednotiacim cieľom práce je poukázať na význam transferu technológií vyplývajúci z jeho potenciálnych prínosov pre vedeckovýskumné inštitúcie, subjekty z praxe, ale aj pre spoločnosť ako takú.


Autor: JUDr. Lucia Rybanská*
Rok: 2016 
Záverečná práca: Medzinárodná prihláška so zreteľom na medzinárodnú rešerš.
Vedúci práce: Hladká Ľudmila, Ing.

Anotácia: 

Záverečná práca charakterizuje postup podávania patentovej prihlášky v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa patentového zákona a následné podanie medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Podrobne popisuje proces od podania žiadosti o udelenie patentu na vynález až po vydanie patentovej listiny v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a špecifikuje dôvody podania medzinárodnej prihlášky. Práca sa venuje medzinárodnej rešerši, pričom bližšie opisuje medzinárodnú rešeršnú správu a písomný posudok a ich vplyv na ďalšie konanie. Porovnáva výsledky medzinárodnej rešerše vykonanej orgánom pre medzinárodnú rešerš a patentovej rešerše medzinárodného typu vykonanej Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Všetky kroky sú demonštrované na konkrétnom prípade z praxe, ktorý vznikol na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
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Rok: 2016 
Záverečná práca: Komparácia systémov ochranných známok.
Vedúci práce: Koprdová Stanislava, Ing.


Anotácia: 

Záverečná práca pojednáva o ochrannej známke Európskej únie a národnej ochrannej známke Slovenskej republiky a následnej komparácii týchto dvoch vedľa seba fungujúcich systémov. Cieľom práce je načrtnúť systém ochrannej známky Európskej únie a systém ochrannej známky Slovenskej republiky a následne porovnanie daných systémov v jednotlivých kapitolách práva. Práca mapuje historický vývoj duševného vlastníctva so zameraním na označenie vyvíjajúcich sa tovarov a služieb, ktoré sa vyvinuli do práv majiteľa na označenie. Práca vychádza hlavne z jednotlivých právnych úprav, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 a Zákona o ochranných známkach č. 506/2009. 
Záverečná práca je štruktúrovaná do troch kapitol, pričom prvá opisuje jednotlivé kapitoly práva ohľadom ochrannej známky Slovenskej republiky, druhá kapitola sa zaoberá jednotlivými kapitolami práva ohľadom ochrannej známky Európskej únie a posledná, tretia kapitola sa zameriava na komparáciu uvedených systémov.



