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Prediagnostika priemyselných práv
(Rešutíková, J.) ...................................................................................................................... 25
Úrad priemyselného vlastníctva SR poskytuje službu pre malé a stredné podniky s názvom
Prediagnostika priemyselných práv. Snahou prediagnostiky je priblíženie priemyselného
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