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Z DIELNE TRANSFERU TECHNOLÓGII

Zárukou kvality výskumu v univerzitnom prostredí je 
novosť a  uplatniteľnosť výsledkov výskumu do  pra-
xe. Z  uvedeného dôvodu je dôraz kladený na  správ-
ne nakladanie s  výsledkami výskumu v  univerzitnom 
prostredí, ich efektívnu ochranu a  komercializáciu. 
To vyžaduje interné nastavenie súvisiacich procesov 
na univerzitách, s dôrazom na definovanie podmienok, 
práv a  povinností účastníkov týchto procesov, ako 
aj rozsahu a obsahu súvisiacich dokumentov. Nosnou 
súčasťou komplexného procesu ochrany a komercia-
lizácie výsledkov výskumu v univerzitnom prostredí je 
rešeršná činnosť. Význam má najmä spracovanie re-
šerší na stav techniky za účelom identifikácie paten-
tových dokumentov, ktoré by mohli byť námietkou 
proti novosti alebo vynálezcovskej činnosti predmetu 
rešerše, a  teda jeho úspešnej ochrany a  uplatnenia 
do praxe.

Rešerše v univerzitnom prostredí slúžia jednak pre po-
treby vedcov a výskumníkov, pre ich lepšiu orientáciu 
ohľadom aktuálnych inovácií v nimi skúmanej špecific-
kej oblasti, ale rovnako aj pre potreby zamestnávateľa 
ako subjektu, ktorý daný výskum financuje a očakáva 
z neho prínos. 
Vedci a  výskumní pracovníci využívajú rešeršnú čin-
nosť v  rôznych fázach svojho výskumného projektu. 
Pred výskumom je to za účelom definovania pozna-
nia v  danej oblasti techniky, overenia aktivít konku-
rencie, overenia si novosti, atraktívnosti a uplatniteľ-
nosti plánovaného výskumu či plánovaných výstupov. 
Počas výskumu z  dôvodu jeho ďalšieho usmernenia 
alebo v súvislosti s prípravou prihlášky pred jej poda-
ním a s tým súvisiacim definovaním rozsahu nárokov 
na ochranu či patentových nárokov. Univerzita využíva 
rešeršnú činnosť najmä ako podklad pre rozhodovanie 
v procese ochrany a komercializácie výsledkov výsku-
mu, najmä uplatnenia si práva na  riešenia vytvorené 

v zamestnaneckom režime, posúdenie vhodnosti zvo-
lenej formy a územného rozsahu ochrany predmetu 
rešerše, pri odhade komerčného potenciálu a pod. 
Snaha o  efektívne nakladanie s  výsledkami výskumu 
a  vedeckého bádania viedla k  tomu, že na  univerzi-
tách na Slovensku a v  zahraničí sú za  týmto účelom 
zriaďované centrá pre transfer technológií.  V  rámci 
svojej činnosti tieto centrá poskytujú podporu a po-
radenstvo výskumníkom, zamestnancom univerzity aj 
študentom v procese ochrany a komercializácie nimi 
vytvorených výstupov charakteru duševného vlast-
níctva. 

Takúto podporu poskytuje aj Centrum pre transfer 
technológií Univerzitného vedeckého parku Žilinskej 
univerzity v Žiline (CTT UNIZA), pričom jednou z po-
skytovaných služieb je aj vykonávanie rešeršnej čin-
nosti. V prípade, ak rešerš nie je vykonávaná interne 
pracovníkmi CTT UNIZA, je možné využiť aj ponuku 
rešeršných služieb zo stany Strediska patentových 
informácií PATLIB pri CVTI SR, prípadne ostatných 
PATLIB stredísk doma i  v  zahraničí, ako aj patento-
vých zástupcov. CTT UNIZA sa zameriava najmä 
na vykonávanie rešerší na stav techniky počas trvania 
alebo ešte pred začatím výskumu (predbežná rešerš 
na  stav techniky).   Poradenskú a  konzultačnú čin-
nosť môžu pôvodcovia využívať aj v prípade, keď majú 
svoje riešenie len  v počiatočnom štádiu. Vtedy môžu 
požiadať o  vypracovanie predbežnej rešerše na  stav 
techniky s tým, že poskytnú predbežné technické in-
formácie, ako napríklad názov technického riešenia, 
oblasť riešenia, pomenované existujúce podobné 
riešenie a k nim existujúce konkurenčné a inovatívne 
riešenia, podstata riešenia v stručnosti, kľúčové slová 
a prípadne doplňujúce informácie, napríklad technické 
parametre. Je vhodné poskytnúť aj obrázok resp. náčrt 
riešenia. 

VÝZNAM INTERNEJ REŠERŠE 
NA STAV TECHNIKY 
V UNIVERZITNOM PROSTREDÍ 

https://patlib.cvtisr.sk/sk/nase-sluzby/resersne-sluzby/nova-uloha.html?page_id=837
https://patlib.cvtisr.sk/sk/nase-sluzby/resersne-sluzby/nova-uloha.html?page_id=837
https://nptt.cvtisr.sk/sk/transfer-technologii.html?page_id=286
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POSTUP VYPRACOVANIA INTERNEJ 
REŠERŠE NA STAV TECHNIKY POUŽÍVANÝ 
CTT UNIZA 

Úlohou rešerše je nájsť dôkazy, ktoré vyvracajú 
novosť predkladaného vynálezu. Je vhodné viesť 
záznamy o  realizovanom vyhľadávaní – rešeršných 
dotazoch, ich výsledkoch a  zvlášť o  tých, ktoré 
možno považovať za  relevantné. Evidenčnú prácu 
do  veľkej miery zjednodušujú viaceré súčasne 
dostupné databázy, ktoré tieto informácie ukladajú, 
a umožňujú ich spätne dohľadať. 
Postup pri vykonávaní rešeršnej činnosti zodpovedá 
všeobecnej metodike tvorby patentových rešerší. 
Pre zjednodušenie ho však možno zhrnúť do nasle-
dujúcich troch fáz: prípravná fáza, vyhľadávanie v pa-
tentových databázach a  v  nepatentovej literatúre, 
spracovanie výsledkov.

PRÍPRAVNÁ FÁZA

Úvodným krokom rešeršného postupu je formulácia 
tzv. „informačnej požiadavky“ – teda predmetu 
vyhľadávania. Tú adresuje do CTT UNIZA samotný 
výskumník, resp. pôvodca alebo skupina pôvodcov, 
ktorými sú najčastejšie zamestnanci univerzity, 
doktorandi, v  niektorých prípadoch študenti alebo 
externé osoby.
Oznamovateľ (pôvodca) písomne oznámi CTT  
UNIZA vytvorenie alebo zhotovenie predmetu pri-
emyselného vlastníctva (PV) vyplnením a odovzda-
ním dokumentu „Oznámenie o  vzniku predmetu 
priemyselného vlastníctva“. Zároveň sú oznamova-
telia povinní prostredníctvom CTT UNIZA odovzdať 
UNIZA všetky relevantné podklady spolu s  bližším 
popisom vytvoreného predmetu PV. Odovzdanie 
oznámenia a podkladov sa môže uskutočniť osobne 
alebo elektronickou formou.
V tejto fáze je kľúčové presne pomenovať technic-
ký problém, ktorý má daný vynález alebo technické 
riešenie (ďalej len riešenie) vyriešiť. Nakoľko správne 
definovanie problému, resp. formulácia výstižné-
ho názvu daného riešenia, má zásadný význam pre 
správne nasmerovanie vyhľadávania, v  CTT UNIZA 
sa preferuje kontakt formou osobného stretnutia 
s  výskumníkom (pôvodcom). Zo skúseností možno 

potvrdiť, že túto formu uprednostňujú aj pôvodcovia, 
ktorí si tak majú možnosť lepšie ozrejmiť celý postup 
nakladania s  vytvoreným PV aj povinnosti, ktoré si 
majú v súvislosti s oznámením vytvorenia PV splniť.
Takáto forma stretnutia pomáha zamestnancom CTT 
UNIZA získať presnejšie informácie o danom riešení 
(oblasť techniky, podstata riešenia, novosť, a  pod.) 
a  lepšie mu porozumieť. Snahou pracovníkov CTT 
UNIZA je tiež zistiť, ako dobre pozná pôvodca stav 
techniky v danej oblasti, či už existujú podobné rie-
šenia na  trhu, kto sú potenciálni konkurenti, a pod. 
Uvedené informácie sú užitočné, predovšetkým pri 
úvodnom vyhľadávaní, ak existujúca konkurencia má 
už patentované podobné riešenia, jej patentová do-
kumentácia môže byť nápomocná pri správnom za-
triedení technického riešenia.
Pôvodca (niekedy za  asistencie pracovníka CTT 
UNIZA) okrem názvu riešenia zadefinuje  kľúčové 
slová. Z  dôvodu vyhľadávania v  národných aj me-
dzinárodných databázach je dôležité mať nafor-
mulovaný názov aj kľúčové slová v  slovenskom aj 
anglickom jazyku. Anglický preklad je pre vykonáva-
teľa rešerše veľmi dôležitý, nakoľko často preklady 
nebývajú doslovné, v cudzom jazyku sa pre danú vec 
používa odlišný výraz a  pod. Pri výbere kľúčových 
slov platí, že tie najpoužívanejšie slová nemusia byť 
zároveň tými najužitočnejšími. Pri zadaní frekven-
tovanejších slov databáza môže vygenerovať príliš 
vysoký počet výsledkov, ktoré nie je možné reálne 
vyhodnotiť. Preto sa mnohokrát využívajú synony-
mické výrazy, výrazy opisujúce riešenie alebo výrazy 
výstižne popisujúce daný nápad, pričom sa dbá 
o  to, aby sa znenie kľúčových slov, pokiaľ možno, 
nezhodovalo so znením vybranej triedy (podtriedy 
alebo nižšej úrovne) patentovej klasifikácie, nakoľko 
takto „dvojito“ zadaná rešeršná otázka nemusí viesť 
k dostatočne úzkemu výberu.
Dôležitou súčasťou prípravnej fázy je zatriedenie 
riešenia pomocou patentovej klasifikácie. Pokiaľ je 
to možné, aj zatriedenie prebieha za účasti pôvodcu 
alebo je s ním následne konzultované, aby sa zabez-
pečilo správne nasmerovanie vyhľadávania.
V  prípade, že nedôjde k  osobnému stretnutiu 
s  pôvodcom, informácie potrebné k  vykonaniu re-
šerše sú od pôvodcu vyžiadané prostredníctvom for-
mulára zaslaného elektronicky. 
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Je potrebné zdôrazniť, že rešeršná činnosť v  pod-
mienkach CTT UNIZA sa vyznačuje istým špecifi-
kom vyplývajúcim z jeho celouniverzitného pôsobe-
nia. CTT UNIZA poskytuje služby zamestnancom, 
doktorandom aj študentom zo všetkých fakúlt, pri-
čom rešeršnej činnosti sa v súčasnosti venuje v rámci 
CTT UNIZA jeden zamestnanec. Nie je preto možné 
zabezpečiť dostatočnú odbornosť rešeršéra vo všet-
kých oblastiach výskumu pôvodcov. Z  uvedeného 
dôvodu je kladený o  to väčší dôraz na komunikáciu 
a  aktívnu spoluprácu pôvodcov s  pracovníkmi CTT 
UNIZA, a to nie len v prípravnej fáze pred vypraco-
vaním rešerše, ale aj počas celého procesu naklada-
nia s DV. 

VYHĽADÁVANIE V PATENTOVÝCH 
DATABÁZACH A V NEPATENTOVEJ 
LITERATÚRE

Rešeršné vyhľadávanie obvykle začína v  databáze 
patentov a  úžitkových vzorov  Webregistrov Úra-
du priemyselného vlastníctva SR. Z dôvodu užšieho 
rozsahu slovenských databáz na jednej strane a špe-
cifických riešení predkladaných pôvodcami na stra-
ne druhej,  je obvykle postačujúce prehľadávať len 
na  základe patentového triedenia. Následne vyhľa-
dávanie pokračuje v  medzinárodných databázach. 
Využívané sú voľne dostupné databázy: Espacenet, 
Patentscope a  Google Patents. V  prípade potreby 
rešerš pokračuje v  národných databázach. Navyše, 
CTT UNIZA má ako stredisko PATLIB nárok na voľ-
ný prístup ku komerčnému rešeršnému nástroju 
Európskeho patentového úradu (EPO) – Global  
Patent Index (GPI). 
Niekedy prebieha rešeršné vyhľadávanie v  dvoch 
kolách. V  prípade neistoty rešeršéra je tzv. prvé 
kolo rešeršného vyhľadávania následne konzultova-
né s výskumníkom, pričom sa overuje správnosť za-
triedenia a konzultujú sa prvé výsledky vyhľadávania. 
Výskumník sa vyjadrí, či je spôsob vyhľadávania na-
stavený správne a či výsledky sú predmetné k dané-
mu riešeniu.
Výsledkom konzultácie je zistenie, či:
• je potrebné pokračovať v rešerši alebo sa môže 

už rešerš ukončiť, nakoľko boli nájdené kolidujú-
ce riešenia,

• bola rešeršná otázka nastavená správne alebo je 
potrebné ju preformulovať.

V  tejto fáze tiež dochádza k  prehodnoteniu správ-
nosti zvolených tried patentového triedenia pre dané 
riešenie porovnaním s triedami priradenými k nájde-
ným výsledkom.

SPRACOVANIE VÝSLEDKOV

Výstupom rešeršnej činnosti je rešeršná správa k ur-
čitému dátumu, ktorá je elektronicky zaslaná pôvod-
com a zostáva taktiež archivovaná v CTT UNIZA pre 
ďalšie potreby. V  CTT UNIZA sa na  vypracovanie 
rešeršnej správy využíva šablóna, ktorá bola vytvore-
ná jeho pracovníkmi. CTT UNIZA neposkytuje rieši-
teľom celé zadania rešeršných otázok, ale v úvodnej 
časti rešeršnej správy je uvedený zoznam kľúčo-
vých slov, použitých symbolov triedenia, na základe 
ktorých sú rešeršné otázky tvorené, a  tiež použité 
databázy. Rešeršná správa CTT UNIZA obsahuje:
• Cieľ rešeršného vyhľadávania – názov technic-

kého riešenia v  slovenskom a  anglickom jazyku 
s určením oblasti techniky, do ktorej možno rie-
šenie zaradiť.

• Použité databázy – s  možnosťou zaškrtnu-
tia políčok, ktoré databázy boli použité, pričom 
najčastejšie ide o  domáce databázy ÚPV SR, 
Espacenet, Patentscope, prípadne iné databá-
zy (napr. Google patents) či nepatentovú lite-
ratúru.

• Rozsah vyhľadávania – s  možnosťou zaškrtnu-
tia políčok popisujúcich možnosti vyhľadávania 
(databázy, kľúčové slová, patentová klasifikácia, 
iné).

• Kľúčové slová – zoznam kľúčových slov v  slo-
venskom a anglickom jazyku.

• Medzinárodné patentové triedenie a  koopera-
tívne patentové triedenie (ak bolo použité).

• Zhrnutie – správa popisujúca spôsob vyhľadáva-
nia, súhrn nájdených výsledkov a vyjadrenie re-
šeršéra k ich relevantnosti, záverečné vyjadrenie 
s prípadným odporúčaním.

• Tabuľka – obsahuje zoznam patentových doku-
mentov s  uvedením názvu, čísla patentu alebo 
patentovej prihlášky (príp. úžitkového vzoru), 
dátum priority, abstrakt, prípadne odkaz na pa-
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tentový dokument v niektorej z prehľadávaných 
databáz. 

• Príloha – predstavuje pdf dokument priamo vy-
exportovaný z  databázy Espacenet, obsahujúci 
celé patentové dokumenty k  riešeniam, ktoré 
boli posúdené ako relevantné, a  sú uvedené 
v zozname patentových dokumentov v rešeršnej 
správe.

Ako bolo vyššie spomenuté, z dôvodu širokého štu-
dijného aj výskumného zamerania siedmich fakúlt 
UNIZA, nie je možné, aby internú rešerš v  rámci 
CTT UNIZA vypracoval odborník vždy z  danej ob-
lasti techniky. To má vplyv aj na vyhodnotenie rešer-
še uvedené v rešeršnej správe, kde je prezentovaný 
osobný názor rešeršéra pri posudzovaní potenciálnej 
kolíznosti vyhľadaných dokumentov s  predmetom 
rešerše, avšak ich výsledné posúdenie je vždy pone-
chané na osobe pôvodcu/pôvodcov, ktorým je rešerš 
určená. Z  rovnakého dôvodu si v niektorých prípa-
doch vypracovávajú rešerše na stav techniky pôvod-
covia sami.

METODIKA TVORBY INTERNÝCH 
REŠERŠÍ NA STAV TECHNIKY CTT UNIZA 

Celý proces nahlasovania DV musí byť dôkladne 
zdokumentovaný, pričom vybrané kroky v ňom pod-
liehajú schvaľovaciemu procesu zo strany UNIZA. 
Z tohto dôvodu bola vypracovaná prehľadná meto-
dika v postupných krokoch tvorby interných rešerší 
na stav techniky na UNIZA v zmysle vyššie podrobne 
popísaných fáz. Schéma okrem jednotlivých krokov 
metodiky obsahuje tiež interné dokumenty UNIZA 
súvisiace s týmto procesom. 

Schéma predstavuje grafické znázornenie metodiky 
tvorby interných rešerší na stav techniky  využívanej 
v činnosti CTT UNIZA.
Metodika tvorby interných rešerší na  stav techniky 
slúži predovšetkým pre potreby zamestnancov CTT 
UNIZA. Na  pôde CTT UNIZA bola tiež vytvorená 
šablóna rešeršnej správy, ktorá obsahuje základné in-
formácie o predmetnom technickom riešení, rozsah 
a oblasť rešeršného vyhľadávania a zoznam výsledkov 
vyhľadávania spolu s komentárom rešeršéra.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – REŠERŠ NA STAV 
TECHNIKY PRE VYBRANÉ TECHNICKÉ 
RIEŠENIE 

Pre účely tejto prípadovej štúdie bolo vybrané tech-
nické riešenie chránené úžitkovým vzorom vytvorené 
v  zamestnaneckom režime zamestnancami Katedry 
automatizácie a výrobných systémov Strojníckej fa-
kulty UNIZA. Do prípadovej štúdie bol zvolený tento 
typ duševného vlastníctva z  dôvodu rýchlejšej do-
stupnosti výsledkov rešerše z ÚPV SR pre účely ich 
porovnania s výsledkami internej rešerše CTT UNIZA.  
Základné informácie o vybranom technickom rieše-
ní (prihláška úžitkového vzoru PUV 146-2020) sú 
uvedené na  obrázku 2 nižšie. Oznámenie o  vzniku 
predmetu priemyselného vlastníctva spolu s  Popi-
som predmetu priemyselného vlastníctva s názvom: 
„Integrovaný automatizovaný systém prekrytia ot-
vorov v  zdvojených podlahových systémoch“ boli 
do CTT UNIZA doručené vo februári 2020. 
Rešeršné vyhľadávanie pre potreby internej rešerše 
na  stav techniky bolo v  CTT UNIZA uskutočnené 
ku dňu 18. 3. 2020.  Po posúdení výsledkov rešerše 
a zhodnotení ďalších faktorov súvisiacich s obsahom 
predmetného technického riešenia, záujmom ho 
chrániť zo strany pôvodcov a možnosťou jeho uplat-
nenia do praxe, bolo rozhodnuté, že na predmetné 
technické riešenie bude podaná žiadosť o  ochranu 
úžitkovým vzorom pre územie SR, ako aj národná 
patentová prihláška. 
Rešerš vypracovaná ÚPV SR zo dňa 22. 2. 2021 
(Obr. 5) obsahovala v porovnaní s internou rešeršou 
CTT UNIZA odlišné triedy patentového triedenia, 
pričom triedenie sa zhodovalo len s podsekciou E04.
Zatriedenie technického riešenia podľa ÚPV SR 
bolo nasledovné: E04F 15/00. Pre názornosť je niž-
šie uvedené porovnanie použitých tried patentovej 
klasifikácie podľa ÚPV SR a CTT UNIZA.

V  tomto prípade bolo použitých viac tried paten-
tovej klasifikácie na  strane CTT UNIZA. Zvolené 
triedy boli odkolzuntované a odsúhlasené pôvodca-
mi, z dôvodu čoho bolo rešeršné vyhľadávanie širšie 
koncipované. Je dôležité zdôrazniť, že pracovník CTT 
UNIZA predvída aj prípadnú nezhodu medzi jednot-
livými patentovými klasifikáciami a  berie danú sku-



55

Obr. 1 Metodika tvorby interných rešerší na stav techniky na UNIZA – pre zjednodušenie 
schémy je v  nej používaný len pojem technické riešenie, ktoré možno chrániť úžitkovým 
vzorom, avšak schéma je platná aj pre vynález, ktorý možno chrániť patentom
Zdroj: CTT UVP UNIZA
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Obr. 2 Základné informácie o PUV 146-2020 z databázy ÚPV SR  
Zdroj: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/146-2020

Obr. 3 Porovnanie použitých tried patentovej klasifikácie podľa ÚPV SR a CTT UNIZA
Zdroj: vlastné spracovanie

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/146-2020
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1 
 
 

 

 
[1] 

Cieľ   

Rešerš na stav techniky pri technickom riešení: Integrovaný automatizovaný 
systém prekrytia otvorov v zdvojených podlahových systémoch. (Integrated 
automated system for covering openings in double floor systems.) 
Oblasť techniky – Strojárstvo 
 

       

Databázy 

x Espacenet 

Databáza Espacenet  umožňuje prístup k viac ako 90 miliónom 
patentových dokumentov a prihlášok z celého sveta, ktoré 
obsahujú informácie o vynálezoch a technický vývoj od roku 
1836 až do súčasnosti. 

x Patentscope 
Databáza Patentscope umožňuje prístup k viac ako 49 miliónom 
patentových dokumentov, vrátane 2,8 milióna zverejnených 
medzinárodných patentových prihlášok (PCT). 

x domáce 
databázy 

Úrad priemyselného vlastníctva SR, Úrad průmyslového 
vlastnictví ČR. 

 iné   
       

Rozsah 
vyhľadávania 

x svetové databázy 
x slovenská a česká databáza 
x IPC klasifikácia 
x kľúčové slová 
  iné 

       

Kľúčové slová 
(KW)   

"raised floor*", "duplicate floor*", "floor system*", overlay*, cover*, hol*, 
apertur*, automat*, integrat*, ceiling*, overhead*, roof*, „ceiling system*“, 
duplicat*, open*, patio*, terrac*; 
kombinácia daných KW medzi sebou, kombinácia KW s IPC a CPC; 
*hviezdička predstavuje ľubovoľný počet zástupných znakov v slove                           
„...“ úvodzovky predstavujú vyhľadávanie slovného spojenia 

 
       

Medzi- 
národné 
patentové 
triedenie  
(IPC) & 
Cooperative 
Patent 
Classification 
System (CPC)   
Hrubé 
zatriedenie 
určené na reš. 
vyhľ. 

 

B25J (Priemyselné techniky (B) – Manipulátory (25)  Manipulátory (J)) 
G05B (Fyzika (G) – Riadenie, regulácia (05) – Funkčné prvky riadiacich alebo     
            regulačných systémov všeobecne (B)) 
F16H (Mechanika (F) – Strojové súčasti alebo prvky (16) – Prevody (H)) 
E04B (Stavebníctvo (E) – Stavba budov (04) – Stavebné konštrukcie všeobecne,  
           napr. podlahy, stropy (B)) 
E04C (Stavebníctvo (E) – Stavba budov (04) – Stavebné prvky, stavebné dielce 
(C)) 
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točnosť do úvahy pri vypracovávaní rešerše, preto pri 
tvorbe rešeršných otázok pracuje vždy aj s variantmi, 
kde sú použité len hlavné sekcie, prípadne podsekcie 
patentového triednika. 
Časté sú prípady, kedy je zatriedenie interným 
rešeršérom a  rešeršérom z  ÚPV SR zhodné, no 
výsledky rešerše sú celkom rozdielne.

VÝSLEDOK INTERNEJ REŠERŠE NA STAV 
TECHNIKY SPRACOVANÝ DO ŠABLÓNY 
VYTVORENEJ CTT UNIZA
Spracovaná výsledná interná rešerš na stav techniky 
bola odovzdaná na posúdenie pôvodcom a porovna-
nie jej výsledkov s návrhom znenia technického rie-

šenia. Na základe tejto internej rešerše boli čiastoč-
ne upravené nároky na ochranu tak, aby nedošlo ku 
kolízii s identifikovanými staršími patentovými doku-
mentami. Zároveň interné rešerše na  stav techniky 
pomáhajú doplniť a  upraviť časť opisu technického 
riešenia, ktorá sa venuje doterajšiemu stavu techniky. 
Počas konania o  predmetnom technickom riešení 
pred ÚPV SR došlo na základe komunikácie s ÚPV 
SR k  formálnej úprave znenia nárokov na  ochranu 
a následne bola prihláška úžitkového vzoru zverejne-
ná spolu s rešeršou v registroch ÚPV SR, ako aj vo 
Vestníku.
VÝSLEDOK REŠERŠE ÚPV SR PRE 
PREDMETNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE:

2 
 
 

 

Zhrnutie   

Tématikou prekrytia otvorov v zdvojených podlahových systémoch sa zaoberá 
viacero patentových dokumentov, avšak v mnohých prípadoch sa nevyužíva 
integrovaný automatizovaný systém.   
Patentové dokumenty, ktoré sa zaoberajú odkrývaním otvorov sú vo väčšej miere 
interpretované ako stropné resp. strešné konštrukcie. Tak je to popísané napríklad 
v patentovom dokumente JP2019044443, kde stropná výstužná konštrukcia 
obsahujúca priechodný otvor je osadená v stropnej doske, pričom je tento otvor 
odkrývaný neautomatizovaným spôsobom. 
Poznáme systémy, ktoré sú automatizované a ich účelom je polohovanie častí 
strešnej konštrukcie napr. po koľajniciach. Systém otvárania/zatvárania strechy 
popisuje napríklad patentový dokument KR20160074175.  
Elektrické ovládanie veka plošiny je popísané v patentovom dokumente 
CN208399974. 
Možnosti prekrytia otvorov v zdvojených podlahách sú v patentových 
dokumentoch opísané spôsobmi manuálnej demontáže/montáže jednotlivých častí 
konštrukcie, pričom sú tieto podlahové systémy zamerané skôr na estetiku pri 
využívaní maximálnej funkčnosti zdvojených podláh alebo sa takéto odkrývanie 
prevádza vyklápaním časti konštrukcie. Takýto systém môže byť doplnený 
rôznymi senzormi, tak ako je to popísané v patentovom dokumente 
WO2018188743, v ktorom sa pri prekročení kritickej teploty aktivuje čidlo a 
stropná/stenová časť konštrukcie sa vyklopí. 
Nasledujúca tabuľka obsahuje patentové dokumenty identifikované rešeršou. 
V tabuľke sú uvedené anotácie, celé patentové dokumenty je možné preštudovať 
po kliknutí na číslo príslušného dokumentu v stĺpci „Publication number“. 

 

Obr. 4 Rešeršná správa vypracovaná CTT UNIZA
Zdroj: Vlastné spracovanie CTT UNIZA
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V porovnaní s rešeršnou správou vypracovanou CTT 
UNIZA je možné vidieť, že v oboch rešeršiach bolo 
identifikovaných šesť zhodných patentových doku-
mentov, čo je možné  považovať za vysokú zhodu. 

VÝSLEDOK REŠERŠE ZO STRANY ÚPV SR

Dobrou praxou na UNIZA sa ukázalo doplnenie vý-
sledku rešerše z ÚPV SR o podrobnejšie informácie, 
a to nielen pre interné potreby pôvodcov, ale aj pre 
potreby CTT UNIZA. Doplnenie znamená, že doku-
menty uvedené v rešerši ÚPV SR sú vyhľadané v pa-
tentových databázach a informácie z nich sú usporia-

dané do samostatného dokumentu, ktorý sa zasiela 
pôvodcom na  vedomie, spolu s  výsledkom rešerše 
z ÚPV SR. Tento dokument  obsahuje bibliografické 
údaje o  patente (úžitkovom vzore) uvedenom 
vo výsledku rešerše ÚPV SR, abstrakt,  nároky, 
prípadne obrázky. Pre pôvodcov má význam pri 
porovnaní si svojich výsledkov výskumu so stavom 
techniky a  konkurenciou, môže byť inšpiráciou pre 
ďalší výskum v  danej oblasti priemyslu a  pod. Pre 
CTT UNIZA a  UNIZA má význam pri rozhodovaní 
o  nakladaní s  týmto duševným vlastníctvom, jeho 
komerčnom potenciáli, možnostiach rozšírenia jeho 
ochrany, prípadne investovania do ďalšieho výskumu 
v danej oblasti, výroby prototypu a pod. 

Obr. 5 Rešeršná správa vypracovaná ÚPV SR
Zdroj: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/146-2020
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ZÁVER 

Využitie inštitútu patentovej ochrany umožňuje „trans-
formovať “ vynálezy na  obchodné aktíva s  vysokou 
trhovou hodnotou. Patent, ako aj úžitkový vzor sú ná-
stroje, ktorými sa univerzita jednak prezentuje navo-
nok, ale ktoré tiež zvyšujú schopnosť univerzity ťažiť 
z výsledkov jej výskumu. Hodnota patentovej ochrany 
závisí od toho, ako dobre je využívaná. Preto je dôležité 
zvoliť systematický prístup k účinnej ochrane a komer-
cializácii duševného vlastníctva vytvoreného na  pôde 
univerzít, ktorého súčasťou je aj systematická rešeršná 
činnosť. Vykonávanie internej rešeršnej činnosti na uni-
verzitách by malo viesť k takým výsledkom, ktoré budú 
dostačujúcim podkladom pre efektívne rozhodovanie 
univerzity o uplatnení práva na riešenie k predmetu DV, 
ako aj rozhodovanie o ďalšom nakladaní s predmetom 
DV. 
Cieľom CTT UNIZA je vykonávať interné rešerše 
na stav techniky na takej úrovni, aby sa ich výsledky čo 
najviac približovali výsledkom rešerší vypracovaných 
patentovými úradmi, v procese konania pred úradom, 
a tým zabezpečiť pre vedcov a výskumníkov čo najvyššiu 
istotu reálneho posúdenia inovatívnosti ich riešení. CTT 
UNIZA je zároveň jedným zo Stredísk patentových 
informácií PATLIB na  Slovensku, čo si vyžaduje po-
skytovať naozaj kvalitné a prínosné rešerše, neustále sa 
v danej oblasti vzdelávať a získané poznatky plne overo-
vať v každodennej praxi na základe požiadaviek z inter-
ného, ale aj externého výskumného prostredia UNIZA. 
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