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Výsledky zasadnutia pracovnej skupiny Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), ktoré sa 
konalo v 25. – 29. mája 2015 v Ženeve. Prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k PCT  
a ich vplyv na konanie o medzinárodných prihláškach (využitie výsledkov skoršej rešerše, 
vylúčenie citlivých informácií zo zverejnenia, povinné informovanie Medzinárodného úradu 
WIPO o vstupe medzinárodných prihlášok do národnej fázy konania). Návrhy týkajúce sa 
zavedenia nového formulára na vstup medzinárodnej prihlášky do národnej fázy konania, 
zaradenia národných patentových informácií do minimálnej dokumentácie PCT, poskyto-
vania elektronických služieb prostredníctvom ePCT, vzdelávania prieskumových pracov-
níkov, návrhy nového systému poplatkov a pod. Predpokladaná úprava smerníc PCT. 
Odsúhlasenie vzniku Vyšehradského patentového inštitútu ako orgánu pre medzinárodnú 
rešerš (ISA) a medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) Výborom pre technickú spolu-
prácu PCT.  

 
Ženevský akt Lisabonskej dohody 
... ťažko sa rodila nová medzinárodná zmluva... (Klinka, T.) ...................................................... 10 

V nadväznosti na stručnú správu v predchádzajúcom vydaní časopisu Duševné vlastníc-
tvo (č. 2/2015, s. 57) prinášame podrobnejšie informácie o Ženevskom akte Lisabonskej 
dohody prijatom na diplomatickej konferencii v Ženeve (11. – 21. mája 2015). Na diploma-
tickej konferencii mal tú česť reprezentovať Slovenskú republiku Tomáš Klinka, riaditeľ 
odboru legislatívno-právneho a medzinárodných vzťahov ÚPV SR, spolu s Fedorom Ro-
sochom, veľvyslancom, stálym predstaviteľom SR pri Úradovni OSN a ďalších medziná-
rodných organizáciách v Ženeve, a jeho zástupcom Martinom Kabáčom.  
Čitatelia časopisu Duševné vlastníctvo majú prostredníctvom tohto príspevku exkluzívnu 
možnosť nazrieť takpovediac do kuchyne medzinárodného práva a diplomacie v oblasti 
duševného vlastníctva.  
Podľa slov Francisa Gurryho, generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného 
vlastníctva (WIPO), bola spomínaná diplomatická konferencia najvýznamnejším norma-
tívnym počinom WIPO v roku 2015 a predstavovala skutočnú výzvu pre celé medzinárod-
né spoločenstvo. A je potrebné povedať, že priebeh konferencie jeho slová potvrdil.  
Na diplomatickej konferencii sa zúčastnilo viac ako 400 delegátov zo 113 členských štátov 
WIPO, ktorí v jej závere 20. mája prijali Ženevský akt Lisabonskej dohody o ochrane 
označení pôvodu a zemepisných označení a Vykonávací predpis k Ženevskému aktu Li-
sabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení, ktorý bol ná-
sledne otvorený na podpis všetkým doterajším a aj potenciálnym novým členom.  
V tejto súvislosti však Európska únia musí vyriešiť zásadnú otázku právomoci (výlučnej 
alebo zmiešanej v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie) a možno očakávať aj 
rozhodnutie Súdneho dvora EÚ (C-389/15). 
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Používanie zhodných alebo podobných označení v reklame z hľadiska  
súťažného práva (1. časť) (Bačárová, R.)  ................................................................................ 14 

Článok je rozdelený na dve časti, pričom prvá časť predstavuje úvod do problematiky a 
vymedzuje bazálne právne problémy, ktoré budú predmetom ďalšej analýzy. Autorka sús-
treďuje pozornosť najmä na základné právne predpisy regulujúce oblasť reklamy a nekalej 
súťaže a limituje predmet skúmania predovšetkým na ochranné známky. V kontexte ana-
lyzovanej problematiky poukazuje na základné funkcie ochranných známok a definuje po-
jem používanie označenia z hľadiska známkového práva. 
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Podobne ako novosť a vynálezcovská činnosť (pozri časopis Duševné vlastníctvo  
č. 2/2015; pozn. red.) aj požiadavka jednotnosti a jasnosti vynálezu je stanovená prísluš-
nou právnou úpravou a jej splnenie sa zisťuje v rámci predbežného, ako aj úplného prie-
skumu patentovej prihlášky. Posudzovanie jednotnosti a jasnosti vynálezu vychádza naj-
mä z patentovej praxe Európskeho patentového úradu, pričom súvisiace postupy môžu 
byť uplatňované i patentovými expertmi Úradu priemyselného vlastníctva SR. Obe požia-
davky sú zakotvené 
v Európskom patentovom dohovore a tiež v právnych predpisoch Slovenskej republiky. 
Požiadavka jednotnosti vynálezu. Určiť, či skupina vynálezov je spojená tak, že tvoria je-
dinú spoločnú vynálezcovskú myšlienku, je potrebné bez ohľadu na to, či sú vynálezy ná-
rokované v samostatných patentových nárokoch, alebo ako alternatívy v rámci jedného 
nároku. Vysvetlenie pojmov nejednotnosť „a priori“ a nejednotnosť „a posteriori“. Pri posu-
dzovaní požiadavky jednotnosti vynálezu „a posteriori“ sa používajú dva rovnocenné, al-
ternatívne prístupy, ktoré vedú k rovnakému výsledku – Single General Inventive Concept 
– SGIC; a Special Technical Features – STF. Príklady jednotnosti pri vynálezoch rôznych 
a rovnakých kategórií. 
Požiadavka jasnosti vynálezu, resp. patentových nárokov. V zmysle príslušných zákon-
ných ustanovení vynález musí byť v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby 
ho mohol odborník uskutočniť, resp. nároky, ktoré vymedzujú predmet, pre ktorý sa poža-
duje ochrana, musia byť jasné, stručné a podložené opisom. Formálne a podstatné ne-
dostatky z hľadiska požiadavky jasnosti. Jasnosť patentových nárokov je z hľadiska poža-
dovanej ochrany najdôležitejším kritériom pri určovaní rozsahu ochrany predmetu paten-
tovej prihlášky. 

 
Z galérie tvorcov 
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V predchádzajúcich troch vydaniach časopisu Duševné vlastníctvo sme vám v rubrike  
Z galérie tvorcov postupne predstavili držiteľov Ceny Jána Bahýľa 2014. 
Súčasťou slávnostného ceremoniálu 2. októbra, ktorý bol vyvrcholením 7. ročníka súťaže 
o Cenu Jána Bahýľa, bolo však aj odovzdanie čestných uznaní predsedu Úradu priemy-
selného vlastníctva SR. Udelil štyri čestné uznania a v našej rubrike si postupne predsta-
víme aj ich držiteľov.  
V kategórii stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami (hlavná cena v nej nebola 
udelená) získali čestné uznanie Ing. Ondrej Marček, Omšenie, pôvodca dizajnu SK 27492 
– Manipulátor MSO 02, a majiteľ predmetného dizajnu EVPÚ, a. s., Nová Dubnica. Elek-
trotechnický výskumný a projektový ústav v Novej Dubnici, a. s., prihlásil do súťaže o Ce-
nu Jána Bahýľa 10 riešení – 3 technické a 7 dizajnérskych riešení (pri technických rieše-
nia je O. Marček spolupôvodcom, pri dizajnérskych riešeniach je v troch prípadoch spolu-
pôvodcom a v štyroch prípadoch bol sám pôvodcom riešení). Hodnotiaca komisia napo-
kon navrhla oceniť čestným uznaním pôvodcu a majiteľa spomínaného dizajnu manipulá-
tora MSO 02. Dvojosový manipulátor je súčasťou vojenských a zabezpečovacích systé-
mov (military & security systems) z produkcie EVPÚ, napríklad systémov na monitorova-
nie dôležitých objektov, štátnych hraníc, letísk a podobne. 
O. Marček je členom predstavenstva v EVPÚ a riaditeľom útvaru riadiacich systémov, kto-
rý zahŕňa vývoj a výrobu špeciálnej elektroniky: inteligentné nestabilizované a stabilizova-
né manipulátory, optoelektronické pozorovacie systémy, systémy riadenia paľby a riadia-
ca elektronika. 

http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=vz&puv_id=323703


Spoločnosť EVPÚ je známa na Slovensku i v zahraničí. Tvorcovia časopisu Duševné 
vlastníctvo ju navštívili už v marci 2013 a nadväzne na to uverejnili v časopise  
č. 1 – 2/2013 súvisiacu reportáž. 
 
Súčasťou tohtoročnej návštevy v EVPÚ bolo aj poradenstvo v oblasti duševného vlastníc-
tva. ÚPV SR už v roku 2011 vykonal v EVPÚ prediagnostiku priemyselných práv, no ino-
vatívna spoločnosť opäť akceptovala ponuku úradu na audit jej duševného vlastníctva.  
Spoločnosť EVPÚ je v súčasnosti majiteľom 7 platných slovenských patentov, 9 patento-
vých prihlášok má v konaní, má zapísaných 16 platných úžitkových vzorov, 11 dizajnov,  
7 národných ochranných známok a jednu medzinárodnú ochrannú známku.  
Priemyselnoprávna ochrana je odrazom inovatívnosti vo firme. EVPÚ môže byť príkladom 
v tomto smere. 

 
Úspešné príbehy  
Premena vzduchu na vodu a duševného vlastníctva na profit  ................................................... 30 
 
Spektrum dobrých nápadov a riešení  .................................................................................... 34 
Rubrika venovaná zaujímavým priemyselnoprávne chráneným alebo na ochranu prihláse-
ným riešeniam. 
 
Zaujalo nás  
Radosť roztlieskavačiek z výroku amerického súdu, že na ich uniformy  
sa vzťahuje autorské právo  ........................................................................................................ 36 
 
Z rozhodnutí ÚPV SR  ............................................................................................................... 37 
 
Z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ  ............................................................................................ 40 
 
Správy z ÚPV SR 

Stretnutie s ministrom hospodárstva  ..................................................................................... 42 
Slovenské združenie pre značkové výrobky – nová etapa spolupráce  ................................. 42 
Návšteva z OHIM-u  ............................................................................................................... 42 
V záujme lepšieho prístupu k nepatentovej literatúre (VPI)  ................................................... 43 
Stretnutie patentových expertov V4 (VPI)  .............................................................................. 43 

 
Správy z WIPO 

Napokon aj Alžírsko pristupuje k Madridskému protokolu  ..................................................... 43 
O patentovom práve  .............................................................................................................. 43 

 
Správy z EPO 

Posledné míle  ........................................................................................................................ 45 
144. zasadanie SR EPO  ........................................................................................................ 45 
Užší výbor SR EPO  ............................................................................................................... 46 
9. výročné stretnutie členských štátov EPO  .......................................................................... 46 
Európsky vynálezca 2015  ...................................................................................................... 46 
 

Správy z OHIM-u 
DesignView údaje aj o zapísaných dizajnoch v Spojenom kráľovstve  .................................. 49 
Macedónsko a Srbsko súčasťou TMview  .............................................................................. 49 

 
Správy z EÚ 

Priority luxemburského predsedníctva v oblasti duševného vlastníctva  ................................ 49 
Komisia odobrila 71 miliónov eur pre vesmírny projekt SABRE  ............................................ 49 
Drony – pozitívum či komplikácia našej budúcnosti?  ............................................................ 50 
Vynález storočia! Vesmírny program Copernicus bude predvídať katastrofy  ........................ 50 
Superrýchla 5G sieť  ............................................................................................................... 51 

 
 
 
 



Správy zo sveta 
Logo VPI je už vybraté... ........................................................................................................ 51 

 
Nové publikácie  ........................................................................................................................ 52 
 
Z obsahov vybraných časopisov  ............................................................................................ 53 
 
 
 
 
 
 
Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo: 
http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo 
 

http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo

