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Nadväzujúc na I. časť článku na tému „Výber odmien za verejný prenos organizáciami ko-
lektívnej správy práv autorov – možno hovoriť o kvázi „patentových trolloch?“ sa v druhej 
časti článku na uvedenú a stále aktuálnu tému zameriame na praktické dopady definície 
verejného prenosu ako aj judikatúry Súdneho dvora EÚ v uvedenej oblasti na samotné 
stanovenie sadzieb odmien uhrádzaných organizáciám kolektívnej správy práv autorov pri 
verejnom prenose diel v hotelových izbách v podmienkach Slovenskej republiky. 
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Využitie výsledkov výskumu a vývoja v praxi je nesporne významným faktorom vplývajú-
cim na kvalitu života a rozvoj spoločnosti. Dôležitým zdrojom takýchto výsledkov je (nie-
len) na Slovensku prostredie verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií (vysoké 
školy, Slovenská akadémia vied, výskumné ústavy). Prenos dosiahnutých výsledkov do 
praxe je možné realizovať prostredníctvom rôznych procesov, vo všeobecnosti ich však 
označujeme zjednocujúcim názvom – transfer technológií. 
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Hodnota duševného vlastníctva závisí najmä od miery následného využitia a prínosu pre 
jedinca, spoločnosť a schopnosti vyvolania tvorby ďalších produktov. Chránené duševné 
vlastníctvo môže byť predmetom transferu technológií. V týchto súvislostiach je dôležitá 
podpora takých aktivít, ktoré prinášajú trvalé hodnoty. Treba si uvedomiť dôležitosť 
a nevyhnutnosť kreovania vedecko-výskumného portfólia fakulty.  
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Slovenská komora patentových zástupcov v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva 
SR zorganizovali XIII. ročník seminára Ochrana priemyselného vlastníctva, ktorý sa uskutoč-
nil v dňoch 11. - 13. októbra 2017 v Hoteli Sorea Trigan Štrbské Pleso. Odborní garanti se-
minára boli Ing. Peter Hojčuš a JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Seminára sa tento rok zúčastni-
lo viac ako 30 hostí. 
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Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. patril k zakladajúcim členom časopisu Duševné vlastníctvo 
a aktívne pôsobil v redakčnej rade 14 rokov. Osobitne treba zdôrazniť, že od vzniku časo-
pisu v ňom pravidelne publikoval. Pri príležitosti jeho nedožitých 65-tych narodenín si  
v tomto príspevku pripomeňme jeho životopis a tvorivú činnosť. 
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V priestoroch Katedry drevených stavieb na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo 
Zvolene sme sa rozprávali s Ing. Pavlom Sedlákom, PhD. Okrem aktívnej pedagogickej 
činnosti venuje aj výskumu, v rámci ktorého už má v registri ÚPV SR zapísané dva úžit-
kové vzory. Okrem toho plánuje vydanie vysokoškolskej učebnice a neustále pracuje aj na 
nových technických riešeniach.  
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