
 

                                                                                                            

 
 
 

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov 
Enterprise Europe Network 

 
v spolupráci s 

 
Úradom priemyselného vlastníctva SR 

 
Vás pozýva na seminár 

 
 
 

Monitorovanie technológie a konkurencie 
prostredníctvom patentových dokumentov  

Horizont 2020 a Nástroj pre MSP 
 

(predstavenie bezplatného spôsobu získania prehľadu a orientácie 
o nových technológiách, riešeniach pre technické problémy a 

trendoch vývoja konkurencie) 

 
 

Dátum a miesto konania: 
 
Dátum Miesto konania Mesto, ulica 
2.4.2014 RPIC Prešov Prešov, Reimanova 9 



 

                                                                                                            

Program, streda, 2.4.2014 
 
08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov 
 
09:00 – 09:15 Otvorenie, predstavenie činnosti RPIC Prešov – 

Enterprise Europe Network 
 

09:15 – 09:45 Horizont 2020 a Nástroj pre MSP – programy EÚ pre 
firmy s inovačným potenciálom 
Mgr. Mária Radvanská, RPIC Prešov 

 
09:45 – 10:45 Úvod do teórie patentov a úžitkových vzorov, rozdiely 

• podmienky pre získanie ochrany patentom/úžitkovým 
vzorom 

• priebeh a dĺžka konania, zverejnenie, poplatky 
• náležitosti prihlášky, doba platnosti 

Mgr. Anna Sliacka, ÚPV SR 
 

10:45 – 11:00      Prestávka 
 
11:00 – 14:00        Monitorovanie technológie a konkurencie, on-line  

databázy, praktické príklady vyhľadávania   
• pojem patentovej informácie, obsah zverejnených 

patentových dokumentov 
• bibliografické a  tematické rešerše 
• vyhľadávanie na základe kľúčových slov, abstraktové a 

celotextové 
• vyhľadávanie 
• úvod do patentového triedenia  - medzinárodné 

patentové triedenie 
• kooperatívne patentové triedenie 
• voľne dostupné databázy (webregistre ÚPV SR, UPV 
ČR, databáza Espacenet, European Patent Register, 
databáza PATENTSCOPE, Google Patent Search) 

• praktické ukážky vyhľadávania 
Ing. Zuzana Čellárová, ÚPV SR 
 

14:00 – 14:30        Diskusia a ukončenie seminára 
 
 
 



 

                                                                                                            

O seminári: 
 
V patentových prihláškach a sprievodných dokumentoch sa nachádza množstvo 
informácií, ktoré podnikatelia nenájdu v odborných ani akademických 
časopisoch. Zverejnením prihlášky získava verejnosť bezplatný prístup 
k najväčším a najaktuálnejším zdrojom technických informácií. Informácie 
obsiahnuté v dokumentoch spojených s patentovou prihláškou sú zdrojom 
komerčných informácií, ktoré môžu firme otvoriť dvere k novým zákazníkom, 
dodávateľom a partnerom ako aj poskytnúť informácie o smerovaní vývoja 
v danom odvetví, konkurencie a pod. 
 
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s možnosťami bezplatného získania 
prehľadu a orientácie o nových technológiách, riešeniach pre technické 
problémy a trendoch vývoja konkurencie v danej oblasti a ako ich využiť 
v prospech rozvoja podniku.  
 
Počas seminára budú mať účastníci možnosť uplatniť získané informácie priamo 
pri počítačoch a vyhľadať si im prospešné dáta. Odporúčame si priniesť aj 
vlastné notebooky/tablety s wifi. 
 
Účastníci sa zároveň oboznámia s novým programom Horizont 2020, ktorý bol 
spustený na úrovni EÚ pre obdobie rokov 2014-2020. Je určený aj na podporu 
rozvoja podnikov s inovačným potenciálom.  
 

Využite prácu konkurencie vo svoj prospech! 
 
Cieľová skupina: 
 
Seminár je určený pre tých pracovníkov malých a stredných podnikov, ktorí sa 
zaoberajú vývojom a inovovaním výrobkov vo firme. 
 
Lektori:  
 
Mgr. Anna Sliacka sa venuje problematike ochrany duševného vlastníctva 17 
rokov. Od roku 2007 pracuje v informačnom centre ÚPV SR, kde sa stretáva zo 
strany verejnosti s praktickými požiadavkami ohľadom poradenstva k ochrane 
jednotlivých predmetov priemyselných práv. Je lektorkou akreditovaného 
študijného programu Duševné vlastníctvo a taktiež školiteľkou v rámci rôznych 
vzdelávacích aktivít ÚPV SR. 
 



 

                                                                                                            

Ing. Zuzana Čellárová sa venuje problematike ochrany duševného vlastníctva 
v ÚPV SR od roku 2007. Vykonáva rešerše predmetov priemyselného 
vlastníctva - známkové, dizajnové a patentové v rámci služieb rešeršného 
pracoviska. Je lektorkou akreditovaného študijného programu Duševné 
vlastníctvo a školiteľkou v oblasti  patentových informácií  a databáz  v rámci 
rôznych vzdelávacích aktivít ÚPV SR. 
 
Prihláška: 
 
Prihlásiť sa je potrebné on-line po kliknutí na článok o seminári na 
www.rpicpo.sk . 
 
Účastnícky poplatok: 
 
Seminár sa realizuje v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network 
spolufinancovanej zo zdrojov EÚ. Účasť na ňom je pre podnikateľské subjekty 
bez poplatku. 
 


