REŠERŠ S KOMENTÁROM
1. ZAMERANIE A OBSAH REŠERŠE
Rešerš s komentárom je orientačná rešerš zameraná na zistenie existencie dokumentov, ktoré by
mohli byť námietkou proti novosti, resp. vynálezcovskej činnosti predmetu rešerše. Rešerš má
výlučne informatívny charakter a nie je podkladom pre vydanie žiadneho rozhodnutia Úradu
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad), ani pre žiadne iné právne úkony.
Rešeršná správa poskytnutá objednávateľovi rešerše s komentárom pozostáva z dvoch častí. Prvá
časť správy obsahuje symboly tried medzinárodného patentového triedenia (ďalej MPT), do ktorých
bol predmet rešerše zatriedený, symboly tried MPT, v ktorých bola rešerš vykonaná, a zoznam
rešeršou zistených dokumentov (označených ako D1, D2 atď.) spolu s označením konkrétnych častí
dokumentov, ktoré sú vo vzťahu k predmetu rešerše relevantné a určením typu relevancie
dokumentu k predmetu rešerše (napr. námietka proti novosti predmetu rešerše). Symboly použité na
vyjadrenie typu relevancie dokumentu (napr. X, Y) sú vysvetlené v tlačive rešerše.
Druhá časť rešerše obsahuje komentár ku každému dokumentu uvedenému v prvej časti. Obsahom
komentára je stručné zhrnutie obsahu rešeršou zisteného dokumentu, resp. časti dokumentu, ktorá
je relevantná vo vzťahu k predmetu rešerše. Táto časť rešerše môže obsahovať aj úvod, v ktorom je
stručne zhrnuté, na čo bola rešerš zameraná (t. j. stručné zhrnutie predmetu rešerše).
2. ROZSAH REŠERŠE
Rešerš je vykonaná v elektronických databázach patentovej a nepatentovej literatúry, ktoré má úrad
k dispozícii. Rešeršou sa zisťuje existencia dokumentov zverejnených kdekoľvek na svete, kedykoľvek
pred dňom vykonávania rešerše. Ak má byť rešerš zameraná len na zistenie existencie dokumentov
zverejnených na konkrétnom území (napr. na území Slovenskej republiky), resp. v konkrétnom
časovom období (napr. pred rokom 2016), objednávateľ rešerše má túto skutočnosť uviesť v zadaní
rešerše.
3. ZADANIE REŠERŠE – PODKLADY A JAZYK
Zo zadania rešerše by malo jednoznačne vyplývať, čo je predmetom rešerše a na čo má byť rešerš
zameraná. Zo zadania by teda malo byť jasné, či je predmetom rešerše hmotný predmet (výrobok,
zariadenie, nástroj, stroj a pod.), spôsob výroby, pracovný postup alebo použitie konkrétneho
predmetu či veci na určitý účel. Na rozdiel od rešerše na stav techniky, predmetom rešerše
s komentárom musí byť konkrétne riešenie, ktoré je v zadaní rešerše definované konkrétnymi
charakteristikami, t. j. konkrétnymi znakmi daného predmetu.
Výrobok alebo zariadenie je vhodné definovať ich zložením, resp. opisom konštrukcie. V zadaní
rešerše by malo byť uvedené, z akých súčastí sú vytvorené a ako sú tieto súčasti navzájom spojené
(konštrukcia výrobku, zariadenia). Pokiaľ je to z hľadiska zamerania rešerše dôležité, v zadaní rešerše
by malo byť uvedené aj materiálové zloženie jednotlivých súčastí výrobku alebo zariadenia. Ak je
výrobkom zmes látok, v zadaní rešerše by mali byť uvedené jednotlivé zložky zmesi a prípadne ich
pomerné zastúpenie v zmesi, napr. v hmotnostných alebo objemových percentách alebo
v percentuálnych rozsahoch. Zo zadania má byť jasné aj použitie, resp. využitie výrobku, stroja,
zariadenia, látky, zmesi a pod.

Spôsoby alebo pracovné postupy je vhodné definovať uvedením časovej postupnosti krokov, ktoré sa
vykonávajú, prípadne aj uvedením fyzikálnych/chemických podmienok pri ich vykonávaní (napríklad
teplota, tlak, pH a pod.). Pri definovaní spôsobu výroby je dôležité uviesť, z čoho sa vychádza
(napríklad východisková surovina/východiskové suroviny) a čo je výsledkom takéhoto postupu (napr.
výrobok) a/alebo čo sa takýmto postupom dosahuje (napríklad určité zlepšenie, nový typ výrobku
a pod.). Odporúča sa uviesť aj použitie získaného výrobku.
Zadanie rešerše
Zadanie rešerše môže obsahovať úvodnú časť, ktorá uvádza, resp. vysvetľuje východiská a
problematiku týkajúcu sa predmetu, na ktorý má byť rešerš zameraná. Z hľadiska jasnosti je vhodné,
aby časť zadania definujúca vlastný predmet rešerše bola odlíšená napr. nadpisom Predmet rešerše
alebo Rešerš má byť zameraná na a podobne. Zadanie môže mať aj formu podkladov patentovej
prihlášky, resp. prihlášky úžitkového vzoru, kde vlastný predmet rešerše predstavuje časť Patentové
nároky, resp. Nároky na ochranu.
Na základe jednej objednávky je vykonaná rešerš s komentárom len na jedno konkrétne riešenie.
V prípade záujmu o vykonanie rešerší na viacero vzájomne súvisiacich alebo nesúvisiacich riešení je
potrebné podať príslušný počet objednávok na vykonanie rešerše.
Jazyk zadania
Zadanie rešerše môže byť podané v slovenskom, českom alebo v anglickom jazyku.

