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Mediácia ako jeden z alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a sporov, ktorá predsta-
vuje návrat k starému, prirodzenému spôsobu ich riešenia „priateľskou“ cestou, poskytuje 
nákladovo efektívne a rýchle mimosúdne vyriešenie sporu uplatnením postupov prispôso-
bených potrebám strán. Pri riešení konfliktu a sporu asistuje stranám nimi zvolená neutrálna 
a nestranná osoba – mediátor. Jeho úlohou nie je spor medzi stranami autoritatívne roz-
hodnúť, ale pomôcť stranám pri vzájomnej komunikácii a riešení sporu. V mediácii ide o 
dosiahnutie stavu výhra – výhra, ktorý môže nastať len v prípade, ak výsledné riešenie má 
podobu konsenzu. Je pravdepodobnejšie, že dohoda, ku ktorej strany dospejú samostatne 
a súhlasia s ňou, bude v skutočnosti aj dodržaná a plnená. Po úspešnej mediácii sú navyše 
strany schopné v budúcnosti pokračovať vo vzájomnej spolupráci. Mediácia sa dá použiť 
najmä v občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych ve-
ciach. V zahraničí sa mediácia bežne uplatňuje aj pri sporoch v oblasti duševného vlastníc-
tva. 

 
Konanie o prihláške (PCT) v prípade podania nesprávneho prvku alebo časti  
(Hladká, Ľ.) ............................................................................................................................. 15 

Článok upriamuje pozornosť na zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spo-
lupráci (ďalej len „PCT“) s platnosťou od 1. júla 2020, ktoré sa týkajú konania o medziná-
rodných prihláškach podaných podľa PCT v prípade podania nesprávneho prvku alebo 
časti, na dopad takýchto opráv po vstupe do národnej fázy konania a na súvislosť medzi 
niektorými ustanoveniami Dohovoru o patentovom práve (ďalej len „PLT“) a PCT. 
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Příspěvek komentuje a analyzuje jedno z aktuálních rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci 
týkající se práva označení původu a zeměpisných označení [C-432/18 (Aceto Balsamico di 
Modena)]. Zabývá se otázkami ochrany jednotlivých slov tvořících víceslovný chráněný ná-
zev. Rovněž se zabývá otázkami interpretace pojmů druhový výraz, obecný výraz. Konečně 
dovozuje závěry do národních úprav členských států, které ochranu označení původu 
a/nebo zeměpisných označení upravují ve svých právních řádech na rámec evropsko-unijní 
úprav.  
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O projekte Solar Tiles (solárne kachličky) sme sa rozprávali s tvorcom myšlienky systému 
solárnych panelov novej generácie Igorom Žáčekom, ktorý sa hlási k tradícii keramických 
fasádnych obkladov, ktoré sú nielenže funkčné, ale aj oku lahodiace.  
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