
 
ISSN 1339-5564 

 
 
Editoriál – Dizajn a dizajny 
Rišková, M. .................................................................................................................................... 3 
 
Vývoj časopisu Duševné vlastníctvo od roku 1997 – Dizajny  
Bobeková, E.  ................................................................................................................................ 6 
 
CP6 – Konvergencia grafických vyobrazení dizajnov 
(Abstrakt spoločného oznámenia) ............................................................................................... 10 

Úrady priemyselného vlastníctva v rámci Európskej siete ochranných známok a dizajnov 
spolupracovali na konvergentných programoch. Dohodli sa na prvom spoločnom postupe 
v oblasti dizajnov s cieľom poskytnúť usmernenia pre postupy prieskumu o tom, ako pou-
žívať vhodné disclaimery, typy pohľadov a ako vyobrazovať dizajny na neutrálnom pozadí. 
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Napriek tomu, že Slovensko je v súčasnosti automobilovou veľmocou v počte kusov vyro-
bených automobilov na jedného obyvateľa, zabúda sa na veľký počet slovenských auto-
mobilových dizajnérov, ktorí väčšinou odchádzajú za svojím uplatnením do zahraničia.  
V ich počte a úspešnosti sme tiež na prvom mieste. Hoci slovo dizajnér bolo v minulosti 
nahradené slovom karosár, návrhár alebo priemyselný výtvarník, tvorba ľudí, ktorí praco-
vali na projektoch motorových vozidiel doma, vo firmách alebo podnikoch, položila zákla-
dy slovenskej dizajnérskej školy v oblasti tvarovania automobilov. Pri pohľade na dnešné 
Bugatti, škodovky, volkswageny a mercedesy by sme preto nemali zabúdať práve na tých, 
ktorí v rámci vtedajších možností urobili pre automobilový dizajn na našom území maxi-
mum. 
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Dňa 4. mája 2016 sa konalo v Prahe „Prvé České a Slovenské sympózium o ochranných 
známkach a dizajnoch“. Cieľom konferencie bolo umožniť porovnávaciu vedeckú diskusiu 
v tejto oblasti, najmä analyzovať prístup ku konkrétnym praktickým a doktrinálnym prob-
lémom na úrovni európskej, slovenskej i českej. Príspevok je skrátenou verziou prednáš-
ky autora na predmetnom sympóziu. 
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Vzdelanie možno považovať za úroveň poznania, ku ktorému vzdelávací proces smeruje. 
Pri širšom vymedzení pojmu vzdelávací proces sem možno okrem tradičného základné-
ho, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávacieho procesu zaradiť tiež individuálne 
vzdelávanie, či už na účely zvyšovania kvalifikácie, alebo zo záujmu o určitú problematiku. 
Otvorené vzdelávanie z hľadiska obsahového vymedzenia zahŕňa množinu zdrojov, ná-
strojov a postupov smerujúcich k otvorenému prístupu k vzdelaniu a zlepšeniu efektivity 
pri realizovaní aktivít v danej oblasti. Otvorené vzdelávanie ako koncept, resp. smerovanie 
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spája vedomosti ako základnú súčasť vzdelávacieho procesu s technológiami 21. storočia 
s cieľom vytvoriť fond voľne zdieľaných vzdelávacích zdrojov. Súčasťou otvoreného vzde-
lávania sú otvorené vzdelávacie zdroje umožňujúce isté spôsoby šírenia a spracovania 
materiálu za účelom jeho širšieho a efektívnejšieho využitia. Uvedené by malo smerovať  
k postupnému rozvoju vzdelávacích procesov, ktoré sú spôsobilé vhodnejšie reagovať na 
meniace sa potreby študujúcich. 
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Svetová organizácia duševného vlastníctva (ďalej len WIPO) zorganizovala v dňoch  
7. a 8. apríla 2016 v Ženeve Medzinárodnú konferenciu WIPO o duševnom vlastníctve 
a rozvoji (ďalej len konferencia). Cieľom konferencie bolo vyzdvihnúť vzťah medzi dušev-
ným vlastníctvom a právom duševného vlastníctva na jednej strane a inováciami 
a kreativitou na strane druhej.  
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a víziách do budúcnosti, sme sa rozprávali s konateľom spoločnosti Ing. Jaroslavom Ba-
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