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VÝROČNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIK Y 

DIZAJNY 
2014 

 
 
1. CELKOVÝ PREHĽAD POSLEDNÉHO VÝVOJA AKTIVÍT V OBLASTI DIZAJNOVÝCH 
INFORMÁCIÍ VYKONÁVANÝCH ÚRADOM 
 
(a) Prehľad základnej politiky a plánov zameraných na vývoj aktivít v oblasti dizajnových informácií 
a očakávaný časový rozvrh ich realizácie 
 
V roku 2013 bola prijatá stratégia činností v úrade do roku 2016, ktorá obsahuje o. i. aktivity 
v oblasti dizajnových informácií: 
 
• Pripraviť návrh koncepcie rozvoja informačných služieb úradu do roku 2016 v súlade so 

strategickým plánom úradu, 
• Identifikovať štandardy WIPO spojené so službami verejnosti a poskytovaním údajov, ktoré nie sú 

alebo sú len čiastočne implementované v úrade a pripraviť návrh ich implementácie spolu s 
publikáciou ich obsahu v slovenskom jazyku pre verejnosť, 

• Pripraviť návrh na zavedenie nových štandardizovaných postupov a výstupov úradu týkajúcich sa 
poskytovaných služieb, 

• Pripraviť návrh na zavedenie nových a úpravu existujúcich služieb úradu verejnosti 
• Implementovať nový komplexný balík služieb verejnosti spolu s príslušnými informačnými 

materiálmi a dokumentáciou 
 
Vyhodnotenie obdobia 2013-2016 v oblasti informačných služieb a správa o ich stave a perspektívach 
je plánovaná na koniec roku 2016. 
 
(b) Krátky popis nových projektov, ktoré boli spustené alebo v ktorých sa pokračuje v tomto roku v 
kontexte vyššie uvedenej politiky a plánov: ciele, partneri, úlohy 
 
Úrad realizoval od roku 2011 projekty Kooperačného fondu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a dizajny - OHIM), ktoré boli  zamerané na efektívnejšie poskytovanie služieb tak 
expertom národných úradov, ako aj klientom a zosúladenie praxe národných úradov v konaní o 
prihláškach ochranných známok a dizajnov. 
 
V roku 2014 sa aktívne využívali nástroje realizované cez spomenuté projekty a boli k dispozícii nielen 
expertom národného úradu, ale aj verejnosti. Jedná sa o nástroje v aplikáciách DesignView 
(Registered designs search tool) a Quality (Centralising information on IP Office quality standards). 
 
Viac informácií je uvedených na stránke https://www.tmdn.org/ 
 
V roku 2014 bol spustený do živej prevádzky aj projekt Common Central Database, ktorý bol 
implementovaný v OHIM a využíva sa expertmi Call centra úradu na budovanie tzv. Knowledge 
database. Znamená to, že ak experti úradu dostanú otázku o CTM alebo RCD, prípadne inú s tým 
súvisiacu, presmerujú ju na expertov do OHIMu, aby sa zabezpečila harmonizácia odpovedí o CTM 
alebo RCD. 
 
Od roku 2012 úrad spolupracuje s úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov Európskej únie 
prostredníctvom Európskej siete ochranných známok a dizajnov v rámci Konvergentného programu 
OHIM, ktorý je zameraný na harmonizáciu praxe a eliminácie rozdielov v postupoch národných 
úradov priemyselného vlastníctva v konaní o ochranných známkach a dizajnoch a na postupnej 
realizácii týchto projektov: 
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CP6 Graphic representation of a Design
CP7 Harmonisation of Product Indications
 
V spolupráci s externou firmou úrad za
cieľom je okrem iného aj príprava nových moderných webových registrov úradu. V
pokračovali v zmysle dohodnutého harmonogramu.
 
(c) Hlavné oblasti aktivít týkajúcich sa dizajnových informácií a súvisiacich praktík v oblasti
informačných a komunikačných technológií (z angl. information and communication technologies
(ICT)), ktoré boli v minulom roku v centre pozornosti
 
V spolupráci s OHIM boli realizované projekty a aktivity uvedené v predchádzajúcom bode.
 
(d) Štatistika: zmeny z hľadiska podávania prihlášok a zápisov dizajnov v porovnaní s
predchádzajúcim rokom; trendy alebo oblasti, v ktorých boli zaznamenané prudké zmeny
 
V roku 2014 bolo podaných na ÚPV SR spolu 100 prihlášok dizajnov
predchádzajúcom roku. Zo zahranič
(11) a Švédsko (6). 
 
Slovenskí prihlasovatelia podali 82 prihlášok (pokles o 18,8 %). 
z celkového počtu podaných prihlášok.
 
V roku 2014 bolo zapísaných do registra 102 dizajnov, 
 
K 31. decembru 2014 bolo v Slovenskej republike platných 887 národných dizajnov.
 
Na porovnanie uvádzame štatistické údaje o dizajnoch prihlásených a zapísaných v rokoch 2010 až 
2014. 
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(e) Iné záležitosti a užitočné linky (adresy URL): výro
 
Ročenky ÚPV SR: 
http://www.upv.sk/?vyrocne-spravy
http://www.upv.sk/?annual-reports
 
Výročné technické správy pre WIPO:
http://www.upv.sk/?vyrocne-technicke
http://www.wipo.int/cws/en/atrs/
 
Novinky týkajúce sa dizajnov 
http://www.upv.sk/ 
 
Užitočné linky 
http://www.upv.sk/?linky 
http://www.upv.sk/?dalsie-uzitocne
 
Časopis Duševné vlastníctvo 
http://www.upv.sk/?dusevne-vlastnictvo
 
Publikácie ÚPV SR a ÚPV ČR 
http://www.upv.sk/?publikacie 
 
E-zine ÚPV SR 
http://www.upv.sk/?e-zine-upv-sr
 
 
2. SLUŽBY A AKTIVITY TÝKAJÚCE SA DIZAJNOVÝCH INFORMÁCIÍ VYKONÁVANÉ
ÚRADOM 
 
(a) Informácie a podpora poskytované prihlasovate
elektronického podania (inštrukcie, semináre at
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2. SLUŽBY A AKTIVITY TÝKAJÚCE SA DIZAJNOVÝCH INFORMÁCIÍ VYKONÁVANÉ

(a) Informácie a podpora poskytované prihlasovateľom týkajúce sa podania na papieri a/alebo
elektronického podania (inštrukcie, semináre atď.) – adresy URL 
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Základné informácie pre prihlasovateľov, týkajúce sa podávania prihlášok predmetov priemyselných 
práv, sú dostupné na hlavnej stránke webového sídla úradu na adrese http://www.upv.sk/. Sú to najmä: 
tlačivá prihlášok jednotlivých predmetov priemyselných práv, legislatíva, inštrukcie a informácie pre 
prihlasovateľov, správne poplatky, metodiky konania, kontakt na odbornú pomoc a pod. Nižšie je 
uvedená oblasť predmetu priemyselného práva a relevantné zdroje informácií s odkazmi na webové 
sídlo úradu, kde sú dostupné. 
 
Dizajny  
http://www.upv.sk/?dizajny 
 
Čo je dizajn 
http://www.upv.sk/?co-je-to-dizajn 
 
Informácia pre prihlasovateľa 
http://www.upv.sk/?informacie-pre-prihlasovatela 
 
Právne predpisy 
http://www.upv.sk/?dizajny-pravne-predpisy 
 
Metodika konania 
http://www.upv.sk/?dizajny-metodika-konania 
 
Správne poplatky 
http://www.upv.sk/?dizajny-spravne-poplatky 
 
Prihlasovanie do zahraničia 
http://www.upv.sk/?dizjany-prihlasovanie-do-zahranicia 
 
Triedenie dizajnov 
http://www.upv.sk/?dizajny-systemy-triedenia 
 
Dokumenty na prevzatie 
http://www.upv.sk/?dizajny-dokumenty-na-prevzatie 
 
Databáza s údajmi z registra 
http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=sk&register=vz 
 
Kontakty 
http://www.upv.sk/?kontakty 
 
V súčasnosti úrad neposkytuje pre oblasť dizajnov služby umožňujúce realizovať podanie 
prostredníctvom elektronických prostriedkov podpísané elektronickým podpisom. 
 
(b) Dostupnosť dokumentácie k prihláške (spis prihlášky) v elektronickej forme 
 
Úrad vedie spis prihlášky len v papierovej forme. 
 
(c) Činnosti týkajúce sa zatrieďovania a pretrieďovania; používané systémy triedenia, napr. 
Medzinárodné triedenie pre dizajny (Locarno Classification), iné systémy triedenia 
 
Dizajny sú zatrieďované podľa aktuálnej verzie Medzinárodného triedenia dizajnov (Locarnské 
triedenie) expertmi úradu. 
 
Bibliografické údaje a ich spracovanie: 
Vo všetkých relevantných výstupoch alebo záznamoch sa bibliografické údaje uvádzajú v zmysle 
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odporúčaní WIPO štandardu ST.80. Všetky bibliografické údaje sa spracúvajú v elektronickej 
databázovej forme. Úplne rešeršovateľné údaje sú sprístupňované a aktualizované na internete denne. 
 
(d) Iné aktivity 
 
Informa čné centrum 
http://www.upv.sk/?informacne-centrum 
Pracovníci v rámci odbornej konzultačnej pomoci poskytovali verejnosti informácie 
z priemyselnoprávnej oblasti platné nie len v Slovenskej republike ale aj v medzinárodnom kontexte 
osobne, telefonicky (+42148 4300 131), faxom a písomne na e-mailovej adrese 
infocentrum@indprop.gov.sk. 
 
V informačnom centre úradu bolo vybavených 8 011 žiadostí o informácie, z nich bolo 6 055 
vybavených telefonicky, 1 729 e-mailom a 227 osobne. 
 
Prediagnostika priemyselných práv 
http://www.upv.sk/?prediagnostika-priemyselnych-prav 
 
Zvyšovať povedomie o priemyselnom vlastníctve, podporovať inovácie, kreativitu a 
konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov je prvoradým cieľom prediagnostiky 
priemyselných práv, ktorú experti ÚPV SR vykonávajú už od roku 2008. Počas roka 2014 zamestnanci 
úradu navštívili 15 spoločností z celého Slovenska. Najviac ich bolo zo samosprávnych krajov: 
Prešovský (3), Trenčiansky (3) a Bratislavsky (3). 
 
Pracovisko úradu v Bratislave 
Pracovisko ÚPV SR, otvorené od roku 2004 v Bratislave v minulom roku poskytovalo informácie 
súvisiace s podaním prihlášok predmetov priemyselného vlastníctva. Súčasťou pracoviska je 
podateľňa. 
 
 
3. ZDROJE DIZAJNOVÝCH INFORMÁCIÍ POSKYTOVANÉ ÚRADOM 
 
(a) Hlavné typy publikácií v oblasti dizajnových informácií, stručný popis obsahu (prihlášky 
dizajnov, patenty na dizajn, zapísané dizajny atď.) a nosičov (papier, CD-ROM, online - adresy 
URL) 
 
Publikácia dizajnov 
 
Úrad publikuje oznámenia týkajúce sa zapísaných dizajnov vo Vestníku ÚPV SR. 
 
V roku 2014 bolo v úradnom vestníku zverejnených: 
 
zápisov dizajnov 107 
zapísaných dizajnov s predĺženou platnosťou 66 
 
Vestník ÚPV SR 
http://www.upv.sk/?vestnik-uradu-priemyselneho-vlastnictva-slovenskej-republiky 
 
Informácie týkajúce sa dizajnov tvoria časť “Vestníka ÚPV SR“, ktorý v rámci jednej publikácie 
zahŕňa informácie zo všetkých oblastí priemyselných práv. 
 
V roku 2014 vychádzal v náklade 100 kusov, z ktorých 22 bolo mesačne distribuovaných formou 
predplatného. Ďalšie výtlačky v elektronickej forme boli zasielané bezplatne podľa zákona o 
povinných výtlačkoch, do stredísk patentových informácií a kontaktných a informačných miest ÚPV 
SR, na miesta innoinfo a v rámci vzájomnej výmeny informácií so zahraničnými úradmi v počte 32 
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kusov. 
 
(b) Úradné vestníky: hlavné typy oznámení, frekvencia vydávania, nosič (papier, CD-ROM, online - 
adresy URL) atď. 
 
Úrad vydáva oficiálnu verziu vestníka na CD-ROM nosiči vo formáte PDF. Elektronická verzia 
vestníka vo formáte PDF je dostupná aj na stránke http://www.upv.sk/?vestnik-uradu-priemyselneho-
vlastnictva-slovenskej-republiky. 
 
Vestník ÚPV SR obsahuje oznámenia o dizajnoch rozčlenené do týchto hlavných kapitol: 
 
- Zapísané dizajny (zoznam zapísaných dizajnov, bibliografické údaje zapísaných dizajnov zoradené 

podľa Locarnského triedenia) 
- Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov (zoznam zapísaných dizajnov s predĺženou platnosťou, 

bibliografické údaje zapísaných dizajnov s predĺženou platnosťou zoradené podľa Locarnského 
triedenia)  

- Zapísané dizajny s odloženým zverejnením (zoznam zapísaných dizajnov s odloženým zverejnením, 
bibliografické údaje zapísaných dizajnov s odloženým zverejnením zoradené podľa Locarnského 
triedenia)   

- Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu zverejnenia (zoznam zverejnených 
zapísaných dizajnov po uplynutí doby odkladu zverejnenia, bibliografické údaje zapísaných dizajnov 
po uplynutí doby odkladu zverejnenia zoradené podľa Locarnského triedenia)  

- Vymazané zapísané dizajny 
- Čiastočne vymazané zapísané dizajny 
- Zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
- Čiastočne zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
- Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
- Prevody a prechody práv 
- Odňatie ochrany a prepis majiteľa dizajnu (na základe rozhodnutia súdu) 
- Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (zálohy) 
- Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (ukončenie zálohov) 
- Licenčné zmluvy registrované 
- Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
- Opravy a zmeny mien, adries, dátumov a chýb  
 
(c) Informačné produkty (rozsah, nosič atď.) sprístupnené expertom, vrátane externej dokumentácie 
a databáz 
 
• Vestník ÚPV SR http://www.upv.sk/?vestnik-uradu-priemyselneho-vlastnictva-slovenskej-

republiky 
• Vybraté údaje z registra http://registre.indprop.gov.sk/registre/?lang=sk 
• Interný databázový systém „INVENTIO“ pre správu predmetov priemyselného vlastníctva 
• Zahraničné databázy voľne dostupné zo stránky http://www.upv.sk/?zahranicne-online-

databazy#dizajny 
 
Externé databázy 
 
Databázy dostupné na internete najmä: 

- databáza priemyselných vzorov ÚPV ČR, pokrytie: CZ 
- Vestník medzinárodných dizajnov WIPO 
- databáza medzinárodných dizajnov WIPO Hague Express Database, pokrytie: WIPO 
- databáza dizajnov Spoločenstva OHIM dostupná cez e-search na portáli OHIM-u 
- národná databáza USPTO, pokrytie: US 
- národná databáza IPOUK, pokrytie: GB 
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-  rešeršný systém Designview, pokrytie: OHIM, WIPO a národné databázy niektorých krajín 
EÚ a aj mimo EÚ (pokrytie sa mení prístupom ďalších krajín) 

 
Pozrite tiež zahraničné zbierky dokumentácie, optických diskov a databáz ako súčasť prieskumového 
súboru uvedené v kapitole 4. 
 
(d) Informačné produkty (rozsah, nosič atď.) a služby sprístupnené externým používateľom, 
podmienky prístupu (napr. bezplatne, predplatné atď.) 
 
On-line databázy 
http://www.upv.sk/?databazy-a-registre 
 
Úrad sprístupňuje prostredníctvom svojej stránky rôzne typy národných aj zahraničných databáz. 
 
Z národných bezplatne dostupných databáz sú to 
 
- "Vybrané údaje z registrov ÚPV SR" http://registre.indprop.gov.sk/registre/?lang=sk, tiež nazývané 
„Webregistre“, ktoré poskytujú vybrané údaje z registra dizajnov vedeného úradom s možnosťou 
jednoduchého a rozšíreného vyhľadávania alebo prezerania záznamov. Denne sa aktualizujú údaje 
týkajúce sa najmä prihlášok dizajnov v konaní, všetkých podaných prihlášok a zapísaných dizajnov. 
 
- "Systémy triedenia" http://www.upv.sk/?systemy-triedenia zahŕňajúce doma a vo svete používané 
triedenia dizajnov http://www.upv.sk/?systemy-triedenia-dizajny vrátane rôznych doplňujúcich 
informácií, 
 
- "Vestník ÚPV SR" na stránke http://www.upv.sk/?vestnik-uradu-priemyselneho-vlastnictva-
slovenskej-republiky - každé číslo je dostupné ako jeden PDF súbor s kompletným obsahom 
jedného vydania a súčasne je rozdelené na PDF súbory obsahujúce len vybrané časti vestníka 
napr. patenty, dizajny, ochranné známky alebo úradné oznamy. Predchádzajúce ročníky vestníka 
sú umiestnené v archíve na tejto stránke tiež vo formáte PDF. Postupne sa do archívu dopĺňajú 
staršie ročníky vestníkov. 
 
V časti " Medzinárodné a EÚ databázy " sa nachádzajú odkazy na najčastejšie využívané bezplatné 
zahraničné on-line databázy http://www.upv.sk/?zahranicne-online-databazy#dizajny. 
 
Produkty a služby 
 
Linky poskytujúce základné informácie o informačných produktoch vydávaných úradom 
a informačných službách poskytovaných úradom a ďalšie informácie súvisiace s ich využívaním a 
prístupom k nim vrátane kontaktných údajov: 
 
Vestník ÚPV SR http://www.upv.sk/?Vestnik-uradu-priemyselneho-vlastnictva-slovenskej-republiky 
Časopis Duševné vlastníctvo http://www.upv.sk/?Dusevne-vlastnictvo 
Publikácie ÚPV SR a ÚPV ČR http://www.upv.sk/?Publikacie 
E-zine ÚPV SR http://www.upv.sk/?E-zine-upv-sr 
Objednávkové formuláre on-line http://www.upv.sk/?Objednavkove-formulare-on-line 
Cenník produktov a služieb http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/Cennik.pdf 
Vybraté údaje z registra http://www.indprop.gov.sk/?Databazy-a-registre 
Študovňa http://www.upv.sk/?Studovna 
Rešerše http://www.upv.sk/?Resersne-sluzby 
Rešeršný systém Designview https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.html?Lang=sk 
Infocentrum http://www.upv.sk/?Informacne-centrum 
Kontakty http://www.upv.sk/?Kontakty 
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Služby poskytované verejnosti: 
 
• všeobecné informácie a odborná konzultačná pomoc 
• prezenčné výpožičky úradných vestníkov, odbornej literatúry a príručnej literatúry 
• predaj odborných monografií a periodických publikácií (“Duševné vlastníctvo” v elektronickej 

forme, “Vestník ÚPV SR” na CD-ROM) na objednávku alebo priamo v študovni ÚPV SR 
• reprografické služby na objednávku alebo na požiadanie v študovni ÚPV SR 
• on-line rešerše v úradnej databáze dizajnov, možnosť samostatného prístupu do databázy v 

študovni ÚPV SR 
• rešerše na objednávku s možnosťou objednávania v písomnej alebo on-line podobe 
• poskytovanie údajov z registrov 
• pracovné stanice CD-ROM sprístupnené v študovni ÚPV SR 
 
Informácie o dizajnoch a súvisiace informácie na webovej stránke 
 
- všeobecné informácie 
- informácie o aktivitách úradu (semináre, tréningové kurzy, atď.) 
- inštrukcie úradu pre prihlasovateľov a tlačivá 
- správne poplatky 
- príslušné právne predpisy 
- ročenky 
- vybrané údaje z registrov 
- Vestník ÚPV SR 
- objednávky (rešerše, nepatentová literatúra) 
- Lokarnské triedenie (10.vydanie) 
- triedenia dizajnov a súvisiace informácie 
- výročné technické správy v oblasti informácií o dizajnoch (2002-2014) 
 
(e) Informácie o právnom stave (druh informácie, rozsah, nosič atď.) 
 
Informácie o právnom stave sú obsiahnuté v internom registri dizajnov. Úrad ich poskytuje na 
požiadanie v podobe výpisu z registra. Okrem toho sa údaje tohto druhu zverejňujú aj v databázach 
ÚPV SR na internete http://www.upv.sk/?databazy-a-registre, ale majú iba informačný charakter a 
nenahrádzajú výpis z registra, podobne, ako v systéme Designview, kde ich uvádza Úrad pre 
harmonizáciu vnútorného trhu na základe informácií z ÚPV SR v rámci spoločného projektu. 
 
(f) Iné zdroje 
 
Okrem uvedeného úrad mesačne sprístupňuje jednotlivé kapitoly vestníka na portáli www.zbierka.sk. 
 

 
4. PODPORA V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKA ČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
ZAMERANÁ NA SLUŽBY A AKTIVITY TÝKAJÚCE SA DIZAJNOVÝ CH INFORMÁCIÍ 
VYKONÁVANÉ ÚRADOM 
 
(a) Hardvér používaný na podporu procesu konania o prihláške v úrade 
 
LAN sieť je vybudovaná na technológii Cisco, Fast ETHERNET 1000/100/10 Mbit/s, WINDOWS 2003 
/ 2008 Server, 2008 R2 Server, 2012 R2 Server; MS SQL Server 2005 / 2008; pracovné stanice PC 
Pentium, Windows XP / 7, tenký klient WYSE V10, WYSE S10, HP t5740. 
 
Linux Red Hat Enterprise 5.0 
Citrix XenApp 6.5, 7.6 
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SAN HP MSA 1500 CS, SAN HP MSA P2000, G3, EMC VNX 5100 
HP MSL LT04 4048, MSL LZ05 2024 
HP open view Storage Data Protector version A.08.10 
 
(b) Interné databázy: obsah, aktualizácia, prepojenia s externými zdrojmi 
 
ÚPV SR prevádzkuje online databázu dizajnov, ktorá slúži pre potreby rešerší a tiež pre účely konania 
o dizajnoch. Vybrané údaje z registrov sú prístupné verejnosti na internete 
http://registre.indprop.gov.sk/registre/?lang=sk. 
 
(c) Vytvorenie a údržba elektronického prieskumového súboru: budovanie súboru, aktualizácia, 
uchovávanie, dokumenty iných úradov zahrnuté do prieskumového súboru 
  
Úrad buduje, uchováva a pravidelne dopĺňa prieskumový súbor obsahujúci národné zapísané dizajny 
prostredníctvom interného systému Inventio. Vybrané údaje sa sprístupňujú verejnosti vo 
webregistroch a aktualizujú sa denne. 
 
Rešerše možno vykonávať podľa bibliografických údajov vo všetkých databázach používaných pre 
dizajny. 
 
Dokumentácia z ostatných úradov vzatá do úvahy ako časť sprístupnených rešeršných súborov: 
Súčasťou zbierky na účely rešerší sú vestníky z oblasti dizajnov. V roku 2014 úrad získaval v rámci 
zmlúv o vzájomnej výmene vestníky z oblasti dizajnov z nasledovných štátov: Bulharsko, Kirgizsko, 
Ukrajina. 
 
V uplynulom roku úrad získaval na CD-ROMe uložené registrované dizajny z Japonska (JPO). 
 
(d) Elektronické systémy na správu a riadenie (napr. register, právny stav, štatistika a podpora 
administratívy) 
 
Úradný automatizovaný systém správy predmetov priemyselného vlastníctva “INVENTIO II” zahŕňa 
registre dizajnov (údaje od r.1991). 
 
Administratívny riadiaci systém je založený na prostredí Lotus Domino a Fabasoft eGov Suite. 
 
 
5. PROPAGAČNÉ AKTIVITY ZAMERANÉ NA PODPORU POUŽÍVATEĽOV V PRÍSTUPE A 
EFEKTÍVNOM VYUŽÍVANÍ DIZAJNOVÝCH INFORMÁCIÍ 
 
(a) Úradná knižnica (ak sa zaoberá dizajnovými informáciami): zariadenie, správa zbierok, sieť 
knižníc v krajine, spolupráca so zahraničnými knižnicami 
 
Študovňa ÚPV SR 
 
Študovňu úradu v minulom roku navštívilo celkove 1 006 osôb, ktorým bolo poskytnutých 5 428 
prezenčných výpožičiek a vyhotovených 2 169 fotokópií patentových dokumentov a ostatných 
dokumentov týkajúcich sa predmetov priemyselného vlastníctva pre účely manuálnych a strojových 
rešerší ako aj kópií z odborných periodík, ostatnej pomocnej patentovej a nepatentovej literatúry. V 
oblasti rešeršných služieb bolo vykonaných celkove 8 dizajnových a 92 bibliografických rešerší. 
 
Študovňa pôsobí aj ako depozitná knižnica WIPO. Fond depozitnej knižnice obsahuje 211 zväzkov 
publikácií vydaných WIPO, ktoré sú k dispozícii na prezenčné štúdium. 
 
Študovňa ÚPV SR a rešeršné pracovisko sú otvorené denne od 8,00 do 15,00. 
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V roku 2014 úrad získaval v rámci zmlúv o vzájomnej výmene priemyselno-právnych informácií 
medzi úradmi dizajnové informácie prostredníctvom úradných vestníkov. Nepatentová literatúra sa 
získavala najmä kúpou, formou predplatného alebo darom. Fond nepatentovej literatúry určený pre 
interné potreby sa podľa knihovníckych pravidiel spracovával, uchovával a sprístupňoval 
pracovníkom úradu cez interný databázový systém „Knižnica“. 
 
Strediská patentových informácií a kontaktné a informačné miesta úradu 
 
Úrad od roku 2003 spolupracuje s 10 kontaktnými a informačnými miestami ÚPV SR, pričom štyri z 
nich sú aj strediskami patentových informácií (PATLIB). Nachádzajú sa v krajských, štátnych a 
regionálnych knižniciach ako aj v Slovenskej národnej knižnici v Martine a v Centre 
vedeckotechnických informácií v Bratislave. Zoznam stredísk patentových informácií a kontaktných a 
informačných miest ÚPV SR je zverejnený na stránke úradu http://www.upv.sk/?partneri-uradu. 
 
Úlohou stredísk patentových informácií je poskytovať používateľom komplexné knižničnoinformačné 
služby v oblasti patentových a známkových informácií, rešeršné a metodické služby, 
poradenstvo pri vyhľadávaní informácií, vyhotovovanie kópií patentových dokumentov, tlač 
záznamov z elektronickej formy a pod. Každé stredisko patentových informácií plní zároveň úlohu 
kontaktného a informačného miesta úradu. 
 
Úlohou kontaktných a informačných miest úradu je informovať záujemcov o ochrane výsledkov ich 
tvorivej činnosti, kde môžu požiadať o takúto ochranu, a najmä upovedomiť širokú verejnosť 
o existencii štátnej inštitúcie, ktorá zabezpečuje ochranu nehmotného majetku, priemyselného 
vlastníctva. Na zabezpečenie činnosti stredísk a kontaktných a informačných miest úrad poskytoval 
knižniciam patentové spisy v papierovej forme a úradný vestník v elektronickej forme, všetky 
dostupné informačné materiály a zdroje informácií, úradom vydané publikácie, informačné letáky, 
dokumenty a tlačivá, potrebné na prihlasovanie predmetov priemyselného vlastníctva na ochranu, 
prístup do databáz úradu prostredníctvom internetu a pod. 
 
Informa čno-poradenské miesta úradu pre inovácie 
 
Poslaním trinástich informačných a poradenských miest úradu pre inovácie (ďalej innoinfo) 
http://www.upv.sk/?informacno-poradenske-miesta-uradu-pre-inovacie-innoinfo pôsobiacich 
v regiónoch Slovenska je zorientovať najmä malých a stredných podnikateľov v oblasti inovácií a 
priemyselno-právnej ochrany. Innoinfo sú zriadené v podnikateľských inkubátoroch, regionálnych 
poradenských a informačných centrách, regionálnych komorách Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory a univerzitách technického zamerania. 
 
V roku 2014 úrad najaktívnejšie spolupracoval najmä s Univerzitným technologickým inkubátorom 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach a tiež ďalej s 
Banskobystrickou regionálnou komorou SOPK. Sľubne sa rozvíja aj spolupráca so Slovenskou 
lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU Zvolen, s Technickou univerzitou vo Zvolene a s Fakultou 
masmediálnej komunikácie UCM Trnava. 
 
(b) Publikácie týkajúce sa rôznych procedurálnych krokov v priebehu konania o prihláške a zdrojov 
dizajnových informácií sprístupnených verejnosti, napríklad knihy, brožúry, internetové 
publikácie atď. 
 
Úrad vydáva triedniky, zborníky, odborné monografie, zákony a komentáre k nim, vlastné propagačné 
a informačné brožúry , letáky či preklady pôvodných publikácií z WIPO a EPO, ktoré poskytujú 
verejnosti cenné informácie z oblasti priemyselného vlastníctva. 
 
Publikačnú činnosť úradu počas roka 2014 možno zhrnúť do týchto výstupov: 
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• Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR za rok 2013 – štvrtý krát v elektronickej CD 
verzii. Na stránke www.upv.sk je návštevníkom k dispozícii aj webová verzia výročnej správy za rok 
2013; 
• časopis Duševné vlastníctvo 1 – 4/2014 – prvýkrát v histórii štyri čísla časopisu v elektronickej verzii 
a  piate číslo vo verzii tlačenej. Duševné vlastníctvo ‒ výber 2014 v tlačenej verzii pozostávalo z 
vybraných minuloročných ťažiskových autorských článkov doplnených o rubriku Z rozhodnutí ÚPV SR 
a Z galérie tvorcov. 
 
Pre ďalšie informácie pozrite stránku úradu 
http://www.upv.sk/?publikacie – obsahuje zoznam publikácií vydávaných úradom 
 
WEBOVÉ SÍDLO ÚRADU – WWW.UPV.SK 
 
Úrad aj v roku 2014 pokračoval v aktualizácii svojho webového sídla v pravidelných takmer denných 
intervaloch s cieľom prinášať návštevníkom nové informácie z oblasti priemyselného vlastníctva, 
informovať o pripravovaných konferenciách, seminároch a iných podujatiach a v neposlednom rade 
sa zaoberal aktualizovaním informácií na všetkých relevantných stránkach v rámci celého webového 
sídla. 
 
Webové sídlo v roku 2014 zaznamenalo 147 080 návštev, pričom v pracovných dňoch bol priemerný 
počet používateľov 430 a počas víkendov 161. Medzi najnavštevovanejšie patrili v roku 2014 
podstránky: Ochranné známky (110 262 x), Patenty (45 165 x), Registre a databázy (40 633 x), 
Úžitkové vzory (18 232 x), Kontakty (17 412 x). Pre zaujímavosť uvádzame, že 65,8 % prístupov na 
naše webové sídlo je realizovaných zo Slovenska, 5,94 % z Českej republiky a zvyšných 28,26 % z 
ostatných krajín. 
 
WWW.PATENTOVAT.SK 
 
Od roku 2011 úrad využíva na zvýšenie povedomia verejnosti o význame duševného vlastníctva a 
hlavne jeho ochrany aj portál www.patentovat.sk. Internetový portál je určený širokej verejnosti a 
popularizačným spôsobom poskytuje informácie o možnostiach priemyselnoprávnej ochrany a 
súvisiacich službách a produktoch úradu. Taktiež reaguje na nové trendy v propagácii ochrany 
duševného vlastníctva, a to najmä prostredníctvom informačných technológií a okrem oficiálneho 
webového sídla úradu www.upv.sk je prepojený aj na sociálnu sieť Facebook. 
 
(c) Spolupráca s univerzitami, centrami podporujúcimi inovácie a transfer technológií atď. 
 
V roku 2014 sa uskutočnili 2 špecializované semináre v Nitre. Úrad priemyselného vlastníctva SR v 
spolupráci s Regionálnou komorou SOPK Nitra zorganizoval dňa 14. mája 2014 seminár s názvom 
Priemyselné práva na výsledky technickej tvorivej činnosti a 27. mája 2014 seminár Priemyselné 
práva na označenie. V novembri 2014 zorganizoval ÚPV SR v spolupráci s WIPO, Trnavskou 
univerzitou v Trnave a Centrom vedecko-technických informácií SR šiesty ročník medzinárodnej 
konferencie Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl. Konferencia bola zameraná 
na zvyšovanie povedomia o ochrane a strategickom využívaní duševného vlastníctva a autorskoprávnu 
ochranu. 
 
(d) Vzdelávanie a tréning: tréningové kurzy, kurzy typu e-learning (adresy URL), semináre, výstavy, 
atď. 
 
Úrad aj v roku 2014 úspešne pokračoval vo vzdelávaní o význame ochrany duševného vlastníctva pre 
žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre akademickú obec a podnikateľov. Pre základné a 
stredné školy bolo v priebehu roka zorganizovaných 22 prednášok, 11 z nich bolo spojených s 
exkurziou úradu. Veľký záujem bol aj o prednášky pre študentov vysokých škôl a podnikateľskú obec, 
pre ktorých bolo uskutočnených 13 prednášok.  
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Úrad pokračoval vo vzdelávacom programe Duševné vlastníctvo akreditovanom Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od septembra 2013 do mája 2014 prebiehal vzdelávací program 
DV v module D- Právo priemyselného vlastníctva. Do vzdelávacieho programu bolo zapísaných 46 
poslucháčov. Záverečnými skúškami modulu  Právo priemyselného vlastníctva v máji  2014 ukončilo 
štúdium 43 absolventov. V uplynulom roku ÚPV SR predložil projekt dvojročného štvormodulového 
vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo akreditačnej komisii MŠVV a Š SR, ktorá ho 30. 4. 2014 
schválila a úrad dostal akreditáciu na ďalších 5 rokov. 
 
Ďalšou formou poskytovania informácií a konzultácií o priemyselnoprávnej ochrane pracovníkmi 
úradu je aktívna účasť na veľtrhoch a výstavách. V roku 2014 sa úrad zúčastnil na troch 
medzinárodných veľtrhoch: CONECO v Bratislave, Nábytok a bývanie v Nitre a Medzinárodný 
strojársky veľtrh v Nitre.  
 
Zástupcovia úradu poskytovali informácie o ochrane duševného vlastníctva širokej i odbornej 
verejnosti aj počas 4. ročníka veľtrhu práce JobExpo 2014 a zároveň na 22. ročníku celoštátnej 
prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2014. Úrad 
sa tiež zúčastnil ôsmeho  ročníka celoeurópskeho festivalu vedy – Noc výskumníkov.  Svoje expozície 
sme mali v Banskej Bystrici a v Košiciach.  
 
V priebehu roka 2014 boli vo vstupných priestoroch ÚPV SR postupne nainštalované štyri výstavy: 
• Výstava prác študentov Katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a detí z obcí 

Píla a Žarnovica -  Od talentu k patentu; 
• Výstava najúspešnejších prác 4. medzinárodného súťažného bienále LOGO 2014; 
• Výstava venovaná 95. výročiu založenia Patentového úradu v Prahe 
• Výstava zbierkových predmetov Múzea obchodu. 
 
(e) Iné aktivity 
 
Svetový deň duševného vlastníctva 
http://www.indprop.gov.sk/?aktivity-upv-sr-pre-msp 
 
24. apríl 2014 sa v Úrade priemyselného vlastníctva SR niesol v znamení Svetového dňa duševného 
vlastníctva (SDDV). Súčasťou slávnostného otvorenia SDDV v úrade bola vernisáž výstavy Od talentu 
k patentu – prác študentov Katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a detí z obce 
Píla a Žarnovica. 
 
Stalo sa už dobrým zvykom, že ÚPV SR organizuje v rámci SDDV aj konferenciu Duševné vlastníctvo 
na Slovensku. Cieľom 14. konferencie s mottom Umenie odlíšiť sa bolo zvýšiť povedomie verejnosti, 
najmä podnikateľských subjektov a spotrebiteľov, o dôležitosti budovania značky a význame dizajnu v 
konkurenčnom prostredí. V prvom bloku konferencie s názvom Budovanie značky odzneli prednášky 
napríklad na témy Príbeh značky Kofola, Levi Strauss: ochrana obchodnej značky v strednej a 
východnej Európe či Logo ako totem firmy. Druhý blok mal názov Dizajn, ktorý predáva a bolo možné 
vypočuť si aj témy Dve cesty k právnej ochrane dizajnov a Dizajn v praxi (škola a realita). 
 
Cena Jána Bahýľa 
 
Slávnostný akt udeľovania Ceny Jána Bahýľa, ktorej cieľom je motivovať a podporiť rozvoj tvorivosti 
na Slovensku, sa konal 2. októbra 2014 v Banskej Bystrici. O Cenu Jána Bahýľa sa súťažilo v troch 
kategóriách: 
– stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami; 
– individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov; 
– vysoké školy a výskumné centrá. 
 
Na základe odporúčania 6-člennej hodnotiacej komisie Ceny Jána Bahýľa  predsedu ÚPV SR udelil tri 
hlavné Ceny Jána Bahýľa 2014, symbolizované bronzovou medailou s portrétom konštruktéra a 
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vynálezcu vrtuľníka, pôvodcom a tiež majiteľom ocenených technických a dizajnérskych riešení. 
Predseda ÚPV SR udelil aj štyri čestné uznania. 
 
 
6. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI DIZAJNOVÝCH INFORMÁCIÍ 
 
(a) Medzinárodná výmena dizajnových informácií v strojom čitateľnej forme (napr. vestníky) 
 
V roku 2014 pokračovala výmena informácií z oblasti dizajnov prostredníctvom úradných vestníkov 
so zahraničnými patentovými úradmi a WIPO. 
 
(b) Účasť na medzinárodných alebo regionálnych aktivitách a projektoch týkajúcich sa dizajnových 
informácií 
 
Designiew 
 
V roku 2014 úrad pokračoval v pravidelnom sprístupňovaní slovenských dizajnov vo vyhľadávacom 
systéme Designiew https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.html?lang=sk. Základom 
tohto nástroja na vyhľadávanie dizajnov sú údaje obsiahnuté v registroch zúčastnených národných 
úradov, WIPO a OHIM. Designview poskytuje centralizovaný prístup k informáciám o zapísaných 
dizajnoch, ktorými disponujú úrady zapojené do projektu. 
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