
 
 

Prečo je dôležité chrániť si vlastné inovácie? 

Patentová ochrana je podstatnou súčasťou biznis stratégie firiem. Umožňuje získať často 

udržateľnú výhodu pred konkurenciou a zhodnotiť tak investície do vývoja a inovácií. V prípade 

začínajúcich firiem a startupov je ochrana IP (Intellectual property – duševné vlastníctvo)  a 

špeciálne ochrana formou patentov často ich jediným nehmotným majetkom a v praxi 

predstavuje kľúčový predpoklad získania rizikového kapitálu. 

Workshop priblíži ako je možné získať ochranu IP formou patentovej ochrany a ako ju využiť 

nielen na zhodnotenie investícií do výskumu a vývoja produktov a služieb ale aj ako nástroja 

komercializácie či pre posilnenie pozície na trhu. 

Program:  

9:00 – 10:30  Patentová ochrana  

• Čo je to patent a aké práva poskytuje svojmu majiteľovi 
• Čo je možné chrániť formou patentu a čo nie 
• Mýty a realita v súvislosti s patentovou ochranou SW 
• Aké sú podmienky získania patentovej ochrany 

 

10:00 – 10:30 Prestávka, občerstvenie 

10:30 – 13:00 

• Ako zvoliť vhodnú stratégiu patentovej ochrany a ako to súvisí s biznis stratégiou 
firmy 

• Patent vs. Freedom to Operate, prečo je dôležité poznať patentové portfólio 
konkurencie 

• Špecifiká ochrany vynálezov v SR, rozdiel medzi patentom a úžitkovým vzorom 
• Praktické príklady na čo je potrebné myslieť v súvislosti s patentovou ochranou  
• Otázky a diskusia 

 

Termín: 4.4.2023 

Miesto: Dom ZSVTS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 

Viac info a registrácia: https://inova.to/event/inovacny-den-zsvts-a-inovato-preco-je-

dolezite-chranit-si-vlastne-inovacie/ 
                                                                                                                                                                                        

 

Ing. Radovan Čechvala, MBA.  je Európsky patentový zástupca, Európsky 

známkový a dizajnový zástupca a skúsený konzultant v oblasti IP. Špecializuje sa na 
podporu inovatívnych firiem a podnikateľov v procese získavania medzinárodnej 
ochrany ich vynálezov a inovácií. Aktívne pracuje v inovačnom ekosystéme aj ako 
mentor pre startupy a začínajúcich podnikateľov. Špecializuje sa na vynálezy z oblasti 
aplikovanej elektroniky ale aj na patentovú ochranu SW riešení a riešení s využitím 
umelej inteligencie. Je členom mnohých medzinárodných organizácií v oblasti IP, 
vrátane EPI, GRUR, INTA, je členom harmonizačnej komisie ECTA a taktiež asociovaným 
členom komisie AIPPI pre oblasť komercionalizácie IP. Aktívne pracuje aj ako člen 
predstavenstva Slovenskej komory patentových zástupcov. 
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