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Vždy je nie o 
po prvýkrát...

Vážení itatelia, 

akosi rýchlo mi opä  pripadla milá povinnos  podeli  sa s vami 
o pár myšlienok. Ve  to bolo len prednedávnom (pred rokom), o som 
vám prezentoval zámery Úradu priemyselného vlastníctva SR a už aj 
niektoré ich výsledky. A pomaly je za nami alší rok. 

Pokia  ide o mnohé veci v živote úradu, boli zavádzané po prvý-
krát. Zmena je život, a s ou sa všetci stretávame dennodenne a vo 
všetkých oblastiach nášho života. Patrí k životu ako noc a de , úsmev 
a pla , rozhodnutie bolestivé i rozhodnutie povzbudivé. Preto je viac 
než prirodzené, že ma tento leitmotív oslovil a pokúsim sa vám pri-
blíži  okamihy, ktoré aj pre asopis Duševné vlastníctvo boli a zrejme 
i budú „po prvýkrát“ významné. 

Oslavám 20. výro ia založenia nášho úradu sme prispôsobili i ter-
mín vydania prvého tohtoro ného ísla asopisu, po prvýkrát vyšlo 
ako dvoj íslo. Po prvýkrát bol asopis z obsiahlejšej asti venovaný 
práve úradu a jeho innostiam z poh adu histórie, sú asnosti i budúc-
nosti, ale aj želaniam k jeho jubileu.

Po prvýkrát som sa pred asom pre náš asopis vyjadril, že okrem 
iného som i na  a tím jeho tvorcov ve mi hrdý, že má perspektívu, je 
plnokrvníkom na našej scéne a že treba h ada  spôsoby jeho rozšíre-
nia medzi itate ov a získania alších predplatite ov, aby tak mohol 
by  ešte hodnotnejší. Po as tohto roka sme preto, a znovu opaku-
jem po prvýkrát, koncep ne a strategicky robili viac než kedyko vek 
predtým, aby asopis aj na alej patril medzi kvalitné tla ené média. 
Kvôli itate ovi sme skracovali rozhodnutia úradu do efektívnejšej 
a zrozumite nejšej formy, „osviežovali“ mnohé príspevky, dávali pries-
tor mládeži, vymie ali si názory v redak nej rade, ponúkali asopis 
na nespo etných fórach, propagovali ho pomocou špeciálne pri-
pravených pe iatok, nosili na významné stretnutia s predstavite mi 
vlády SR a ministerstiev, h adali nové zdroje inancovania, dokonca 
sme oslovili vyše 3 000 potenciálnych odberate ov... Toto sú len tie 
snahy, na ktoré si práve spomeniem. A ich výsledok? Ve mi málo na-
vrátených odpovedí, minimum nových predplatite ov, dnes ich máme 
len 57... Viac, myslím, ani netreba konštatova .

Do spomínaného nášho snaženia po prvýkrát prišli najvýraznejšie 
nútené úsporné opatrenia v rozpo te úradu od jeho vzniku. Po prvý-
krát úrad zásadne prehodnocuje innosti a aktivity tak, aby nedoš-
lo k obmedzeniu jeho výkonných aktivít, najmä pre prihlasovate ov 
priemyselných práv a inú odbornú i laickú verejnos . Ale všetko má 
dve strany – tú privrátenú aj odvrátenú. Preto sa ich popri nových 

výzvach treba chopi  s poh adom dopredu a aj z toho zlého si treba 
zobra  nie o dobré. Veríme, že tým dobrým je ponuka, ktorú pre vás 
itate ov máme.

Vážení itatelia, za mojimi vyjadreniami o kvalite asopisu si sto-
jím, ale ako as prináša nové výzvy a reakcie na ne, som presved ený, 
že plnokrvník takmer všetky ekonomické neduhy prežije a zrejme od 
nového roku po prvýkrát zásadne zmení len svoju formu – z tla ené-
ho na virtuálneho e-plnokrvníka. Nebude to po prvýkrát, o tla ené 
médium zmení svoju formu, mnohé slovenské i významné svetové 
asopisy už takýto krok majú úspešne za sebou. Popri tom parciál-

ne zachováme tla enú formu asopisu a po prvýkrát na konci roka 
zosumarizujeme najmä všetky nosné odborné príspevky, judikáty 
a možno i alšie informácie z celého ro níka. Pokúsime sa po prvý-
krát vytvori  pre Duševné vlastníctvo i alšie elektronické aplikácie, 
aby ste tak mali prístup k informáciám v asopise kdeko vek ste a bol 
vám poruke. 

Verte, takéto rozhodnutie po 17-tich rokoch vydávania periodika 
v tla enej podobe nie je ahké, ale život ide alej, dennodenne odpo-
vedáme na nové výzvy, a preto veríme, že ich prijmete s pochopením, 
priaz ou, že nám zostanete verní a dúfam, že aj týmito zmenami sa 
nám podarí rozšíri  asopis medzi alších itate ov.

Dovo te mi úprimne sa po akova  všetkým, ktorí uplynulých 17 ro-
koch stáli pri asopise, vyvinuli ve ké úsilie o jeho zachovanie a roz-
voj, ako aj po akova  vám našim itate om a odberate om za priaze  
a vernos .

Zárove  by som rád, už vopred, po akoval všetkým tým, ktorí budú 
bdie  nad prvými krokmi novej formy života nášho asopisu a budú 
aj na alej šíri  jeho ve mi dobré meno. 

A na záver mi dovo te mi ešte zažela  nám všetkým ve a zdravia, 
š astia, životného optimizmu, elánu a trochu nadh adu do prichádza-
júceho nového roka .

Mgr. uboš Knoth
predseda ÚPV SR
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Úrad priemyselného vlastníctva SR s 
podporou Svetovej organizácie dušev-
ného vlastníctva 

Cie ovou skupinou kampane sú deti 
vo veku 10 – 15 rokov. 

webové 
sídlo nefejkuj.sk

Kampa  podporili 
5Angeles

Denis Lacho

Maroš Palesch 
Robo Opatovský

najlepšie-
ho dizajnéra ikony kampane nefejkuj.sk 

Zaja ikov príbeh

dva dotazníkové 
prieskumy verejnej mienky

vzdelávacia road-show 
po slovenských školách

Ing. Lucia Lalíková, PhD.
 ÚPV SR 

Hlavnými mottami kampane sú: 

Nefejkuješ nekradneš I Nefejkuješ neriskuješ I Nefejkuješ si fér 

n e f e j k u j . s k
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10 ROKOV SIETE PATLIB V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

10 rokov siete PATLIB
v Slovenskej republike

Európska sie  PATLIB

Pat Lib

Strediská patentových informácií pô-
sobia v rôznych inštitúciách

Hlavnými úlohami stredísk PATLIB sú:

Strediská PATLIB 

Strediská aktívne podporuje EPÚ 

Sie  PATLIB na Slovensku

pomerne nízka 
úrove  povedomia verejnosti o priemy-
selnom vlastníctve a jeho ochrane

Mgr. Gabriela PÍŠOVÁ
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10 ROKOV SIETE PATLIB V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

V Slovenskej republike pôsobí v sú as-
nosti pä  stredísk PATLIB

odbor patento-
vých fondov, informácií a analýz

Spolupráca 
je realizovaná na základe dohôd 

o vzájomnej spolupráci 

Všetky strediská boli 
vybavené informa nými panelmi 

kvali ikovaní kniž-
ni no-informa ní pracovníci

Úvodný seminár 

aj na stretnutiach pou-
žívate ov elektronických služieb 

vzdelávacom programe Du-
ševné vlastníctvo, konferenciách Dušev-
né vlastníctvo na Slovensku

k dispozícii publikácie, ktoré ÚPV SR vy-
dáva 

aj na poskytovanie 
komplexných informácií z oblasti dušev-
ného vlastníctva a poskytovanie služieb, 
ktoré umož ujú nové technológie alebo 
si ich vyžaduje neustály vývoj v konku-
ren nom prostredí trhovej ekonomiky.

Program spolupráce zame-
raný na preorientovanie PATLIB centier

stredisko PATLIB pôsobiace v Cen-
tre vedecko-technických informácií SR 

Projekt sa za al 1. novembra 2010 
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10 ROKOV SIETE PATLIB V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

o priniesla ú as  v pilotnom projekte 
stredisku PATLIB v CVTI SR

Sú as ou pilotného projektu boli kou-
ingy 

is

virtuálnymi školeniami interaktívneho 
charakteru 

každoro ne organizované konfe-
rencie PATLIB

Zmeny v stredisku PATLIB CVTI SR 
vo vz ahu k používate om

poskytova  
so istikované služby

Stredisko organizuje školenia/seminá-
re

Výrazne boli posilnené propaga né 
aktivity strediska PATLIB.

Vytváranie siete s inštitúciami, ktoré 
sú aktívne v oblasti podpory inovácií 
a transferu poznatkov



Výzvy do budúcnosti

stále je o zlepšova

„strediská zamerané na ochranu duševného 
vlastníctva a podporu inovácií a podnikania“. 

PhDr. Mária Harachová
vedúca oddelenia informa nej podpory 

transferu technológií 
CVTI SR

Budúcnos  stredísk PATLIB v SR

Nové 
služby PATLIB centier

pozornos  bude sústredená na nasledu-
júce priority

World Patent 
Information

10 ROKOV SIETE PATLIB V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
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JESENNÉ ROKOVANIE LENSKÝCH ŠTÁTOV WIPO

Francis Gurry

– Rok od minuloro ného októbrového za-
sadania Valného zhromaždenia lenských 
štátov WIPO bol pre organizáciu úspešný 
a produktívny, F. Gurry 

– Vrcholom bolo uzatvorenie multi-
laterálnej Marakéšskej zmluvy v júni 2013, 
ktorá osobám nevidiacim, so zrakovým pos-
tihnutím alebo s inými poruchami zraku 
zjednodušuje prístup k tla eným dielam. Bol 
to ve ký úspech lenských štátov, ich kon-
štruktívnych a intenzívnych rokovaní vedú-
cich k dôležitému výsledku.

Organizácia napredovala i na alších fron-
toch, jednak v dosahovaní strategických cie-
ov, ale aj vo inan nej oblasti. Prebytok z ro-

ku 2012 sme využili na inancovanie našich 
dlhodobých záväzkov, kapitálové plánovanie 
a na udržanie stáleho po tu zamestnancov aj 
pri zvýšenej pracovnej zá aži. Na konci roka 
2012 rezerva predstavovala 178,2 milióna 
CHF, o je približne o 58 miliónov CHF viac, 
ako si stanovili lenské štáty. Je to prezieravá 
poistka proti rôznym nepriaznivým vplyvom 
na naše príjmy. V súlade s odporú aniami 
externých audítorov skúmame spôsoby, ako 
spreh adni  štruktúru inan ných správ, 
aby využitie rezerv bolo transparentnejšie. 
O akávame, že aj na konci roka 2013 bude 
inan ná situácia organizácie v plusových 
íslach.

Hlavným zdrojom príjmov WIPO sú 
poplatky vyplývajúce zo Zmluvy o paten-
tovej spolupráci 

– Od 
nadobudnutia ú innosti PCT zmluvy trvalo 
24 rokov, kým bolo v jednom roku podaných 
100-tisíc medzinárodných prihlášok, a tohto 
roku, po alších 12 rokoch, sa po et prihlá-
šok zdvojnásobí a dosiahne 200-tisíc, 

Jesenné rokovanie 
lenských štátov WIPO

51. zasadanie Valného zhromaždenia lenských štátov Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva 
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JESENNÉ ROKOVANIE LENSKÝCH ŠTÁTOV WIPO

Japonsko, ína a Kórea

Madridského systému 

S cie om zatraktívni  Madridský sys-
tém a jeho služby pokra oval rozvoj IT 
systémov

Haagsky systém 

V Lisabonskom systéme 

Medzinárodný normatívny rámec

Marakéšska 
zmluva 

Intenzívne rokovania prebiehajú aj na 
príprave Zmluvy o práve dizajnu.

Medzivládneho výboru pre duševné 
vlastníctvo a genetické zdroje, tradi né 
vedomosti a folklór (IGC) 

o právnej 
ochrane vysielacích organizácií 

V oblasti rozvojových aktivít WIPO 
dominovala príprava národných straté-
gií duševného vlastníctva.

Akadémia WIPO

Prijaté závery k alším bodom agendy

Medzivládnemu vý-
boru pre duševné vlastníctvo a genetické 
zdroje, tradi né vedomosti a folklór 

uskuto nenie diplomatickej 
konferencie na prijatie revidovanej Lisa-
bonskej dohody 

asový plán a pos-
tup pri vymenovaní nového generálneho 
riadite a WIPO
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JESENNÉ ROKOVANIE LENSKÝCH ŠTÁTOV WIPO

schválilo žiados  Štátneho 
úradu priemyselného vlastníctva Ukra-
jiny o udelenie štatútu PCT autority, 
ako aj zmeny vo Vykonávacom predpise 
k PCT

ter

ter

Stáleho výboru pre práva ochranných 
známok, priemyselných vzorov a zeme-
pisných ozna ení 

Porad-
ného výboru pre vymožite nos  

Stáleho výboru pre patentové prá-
vo 

Výboru pre rozvojovú agendu

zmeny vo formu-
lároch týkajúcich sa Zmluvy o patento-
vom práve 

Pirate 
Parties International 

názorovou nejednotnos ou 
k zásadným bodom agendy

uboš Knoth 

Emil Žatkuliak 

Zasadanie krajín skupiny B+

rokovanie medzi predsedom ÚPV SR 
. Knothom a najvyššou predstavite kou 

Patentového a známkového úradu USA 
Teresou Stanek Rea

O iciálne rokovania delegácie SR 

Spracoval Ing. Emil Žatkuliak
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AKTUÁLNE Z AUTORSKÉHO PRÁVA

Creative Commons a prípra-
va verzie 4.0

public domain 

Písanie Wiki-
pedia lánkov Licencovanie otvoreného ob-
sahu pre edukátorov

vo 
veciach predbežných otázok pred Súd-
nym dvorom Európskej únie 

Art & Allposters 
International

Hej-
duk

Grund et al.

Dimensione Direct Sales et Labianca

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
Ústav práva duševného vlastníctva

Právnická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave

Aktuálne 
z autorského práva  

Minister of culture invests in an open France
Bližšie 

University of Mississippi to incorporate School of Open’s Wikipedia course
OERu Launches Worldwide. 
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PRAMENE PRÁVNEJ ÚPRAVY PRÁVA PROTI NEKALEJ SÚ AŽI V SR

Pramene 
právnej úpravy práva 
proti nekalej sú aži v SR

Úvod

Právo chráni sú až 
estnú prá-

ve proti nekalej sú aži 

Základ právnej úpravy práva proti 
nekalej sú aži je netypicky sú as ou Ob-
chodného zákonníka. 

1. Ústavnoprávne garancie ochrany 
 hospodárskej sú aže

JUDr. Jozef VOZÁR, CSc.*

Právník

1. „Únijné krajiny sú povinné zabezpe i  príslušníkom Únie ú innú ochranu proti nekalej sú aži. 
2. Nekalou sú ažou je každá sú ažná innos , ktorá odporuje poctivým zvyklostiam v priemysle a obchode.
3. Najmä sa musia zakáza :

a) akéko vek iny, ktoré by mohli akoko vek spôsobi  zámenu s podnikom, výrobkami alebo s priemyselnou alebo obchodnou innos ou sú ažite a;
b) falošné údaje pri vykonávaní obchodu, ktoré by mohli poškodi  dobrú poves  podniku, výrobkov alebo priemyselnej alebo obchodnej innosti sú ažite a;
c) údaje alebo tvrdenia, používanie ktorých pri prevádzke obchodu by bolo schopné uvádza  verejnos  do omylu o vlastnosti, spôsobe výroby, charakteristike, 

spôsobilosti na použitie alebo o množstve tovaru.
 Únijné krajiny sa zaväzujú, že zabezpe ia príslušníkom ostatných únijných krajín vhodné zákonné prostriedky na ú inné potla ovanie všetkých inov uvedených 

v predchádzajúcom lánku.“ 

Právo proti nekalé sout ži. Komentá . 
Acta Unversitatis Caroline – Iuridica

Tamže

„Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku sú až. Podrobnosti ustanoví zákon“
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PRAMENE PRÁVNEJ ÚPRAVY PRÁVA PROTI NEKALEJ SÚ AŽI V SR

,,Ústava Slovenskej republi-
ky v l. 55 ods. 2 nezaru uje právo na hos-
podársku sú až ani právo by  ú astníkom 
hospodárskej sú aže. Ustanovením l. 55 sa 
formulujú princípy hospodárskej politiky Slo-
venskej republiky, medzi ktoré patrí aj pod-
porovanie a ochrana konkuren ného hos-
podárskeho prostredia a vytváranie práv-
nych prostriedkov a záruk proti obmedzova-
niu hospodárskej sú aže, ktoré zákon ozna í 
za nedovolené. Slovenská republika l. 55 
ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky prijala 
záväzok vytvori  rovnaké právne podmienky 
na ochranu a podporu hospodárskej sú aže. 

lánkom 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej repub-
liky sa ur enie týchto podmienok odkazuje 
na zákon bez toho, aby ústava zákonodar-
nému orgánu dovolila splnomocni  orgány 
výkonnej moci alebo územnej samosprávy 
na alšie obmedzenia hospodárskej sú a-
že. Hospodársku sú až štát chráni len tam 
a dovtedy, kde a dokia  nevzniknú dôvody 
pre obmedzenie alebo vylú enie hospodár-
skej sú aže vo verejnom záujme.“ 

2. Súkromnoprávna úprava

Ústava Slovenskej republiky. 
Komentár. 

Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 
„zneužitím ú asti na hospodárskej sú aži je nekalé sú ažné konanie a nedovolené obmedzovanie hospodárskej sú aže“
„Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, môže požadova  vydanie bezdôvodného obohatenia 

a primerané zados u inenie, ktoré sa môže poskytnú  aj v peniazoch. Ak sa neoprávneným používaním obchodného mena spôsobila škoda, možno sa jej náhrady 
domáha  pod a tohto zákona. Ak nemožno ur i  výšku náhrady inak, ur í sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by bola v ase neoprávneného použitia pod a 
licen nej zmluvy zvy ajná.“

 „Súd môže ú astníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, prizna  v rozsudku právo uverejni  rozsudok na trovy ú astníka, ktorý v spore neuspel, a pod a okolností 
ur i  aj rozsah, formu a spôsob uverejnenia.“

Právo proti nekalé sout ži. Komentá . 
„Zakazuje sa klamlivá 

reklama a klamlivé ozna enie produktu alebo použitie akejko vek zna ky i loga, ktoré by mohli vies  k zámene s národnou environmentálnou zna kou.“
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,,Z ustanovenia § 46 ods. 1 – 4 Ob-
chodného zákonníka vyplýva, že pri tomto 
type ochrany proti nekalej sú aži môže dôjs  
k súbehu s ochranou poskytnutou ochran-
ným známkam pod a zákona . 55/1997 Z. z. 
o ochranných známkach.  V týchto prípa-
doch sa postihnutý subjekt môže na súde 
domáha  ochrany pod a okolnosti prípadu 
sú asne tak pod a predpisov o nekalej sú aži, 
ako aj pod a osobitného predpisu.“

3. Verejnoprávna úprava 

Právo proti nekalé sout ži. Komentá . 

„Tento zákon ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produktov, ochranu spot-
rebite ov a podnikate ov pred ú inkami klamlivej reklamy a neprípustnej porovnávacej reklamy a pôsobnos  orgánov štátnej správy pri výkone dozoru nad 
dodržiavaním tohto zákona. Tento zákon sa použije, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“
„Porovnávacia reklamy je prípustná, ak
a) porovnáva tovary, služby alebo nehnute nosti, ktoré uspokojujú rovnaké potreby alebo sú ur ené na rovnaký ú el,
b) objektívne porovnáva jednu alebo viac konkrétnych, typických, podstatných a overite ných vlastností tovarov, služieb alebo nehnute ností vrátane ich ceny; 

pri tovaroch s ozna ením pôvodu porovnáva iba tovary s rovnakým ozna ením,
c) nediskredituje ani nehaní ochranné známky, obchodné mená, alšie rozlišovacie znaky, tovary, služby, innosti alebo okolnosti sú ažite a,
d) nevyužíva ne estne výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného mena alebo iných rozlišujúcich znakov sú ažite a alebo ozna enie pôvodu konku-

ren ných produktov,
e) nepredstavuje tovar alebo služby ako napodobeniny alebo kópie tovaru alebo služieb ozna ených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným menom,
f) nevyvoláva zámenu medzi obchodníkmi, medzi objednávate om reklamy a sú ažite om alebo medzi ochrannými známkami, obchodnými menami, inými 

rozlišujúcimi znakmi, tovarmi alebo službami objednávate a reklamy a sú ažite a,
g) nie je klamlivá,
h) jej sú as ou nie je nekalá obchodná praktika.“

„ozna enie pôvodu, zemepisné ozna enie a ozna enie zaru ených tradi ných špecialít“

„Vydavate  periodickej tla e nezodpovedá za pravdivos  informácie zverejnenej v inzercii a za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu; 
to sa nevz ahuje na inzerciu, ktorou vydavate  periodickej tla e propaguje svoju osobu, aktivity, služby alebo produkty.“

Zákon o nekalé sout ži. 
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4. Súdne rozhodnutia ako faktický 
 prame  práva

súdov kontinentálneho právne-
ho systému sa o akáva ur itá stabilita 
rozhodovania a garancia, že v podob-
ných veciach súd rozhodne podobne 
a v rôznych rôzne

Uverej ovanie súdnych 
rozhodnutí by sa však nemalo robi  cha-
oticky, aby sa formálne splnil zmysel zá-
kona. 

(1) „Vo veciach ochrany osobnosti pod a Ob ianskeho zákonníka, vo veciach ochrany pod a predpisov o masovokomunika ných prostriedkoch, v sporoch vyvola-
ných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, o základe veci v sporoch o ochranu hospodárskej sú aže, o základe veci v sporoch o ochranu práv po-
rušených alebo ohrozených nekalým sú ažným konaním, o základe veci v sporoch z porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo sú ú astníci povinní 
opísa  rozhodujúce skuto nosti o veci samej a ozna i  dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do skon enia prvého pojednávania; to neplatí, ak neboli 
splnené podmienky na vykonanie prvého pojednávania a došlo k jeho odro eniu (§ 101 ods. 2 OSP).

 (2) Na neskôr predložené a ozna ené skuto nosti a dôkazy súd neprihliada; to neplatí, ak ide o skuto nosti alebo dôkazy, ktoré vyšli najavo po prvom pojedná-
vaní, ktoré ú astník nemohol bez svojej viny v as uvies  a ktorými má by  spochybnená vierohodnos  vykonaných dôkazných prostriedkov.

 (3) O povinnostiach pod a odseku 1 a o následkoch ich nesplnenia musia by  ú astníci pou ení najneskôr v predvolaní na prvé pojednávanie vo veci.“
Justi ná revue

 „Súdy sú povinné zverej ova  právoplatné rozhodnutia vo veci samej, rozhodnutia, ktorými sa kon í konanie, rozhodnutia o predbežnom opatrení 
a rozhodnutia o odklade vykonate nosti rozhodnutia správneho orgánu, a to do 15 pracovných dní od d a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia; ak 
rozhodnutie nebolo vyhotovené ku d u jeho právoplatnosti, lehota na zverejnenie rozhodnutia za ína plynú  d om vyhotovenia rozhodnutia.

(2) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej alebo rozhodnutia, ktorým sa kon í konanie, súdy v tej istej lehote zverejnia aj všetky roz-
hodnutia vydané po as tohto súdneho konania, ktoré boli zrušené, potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stup a, a rozhodnutia, ktoré zrušujú 
rozhodnutie súdu nižšieho stup a. Ak bolo vydané opravné uznesenie, zverej uje sa aj toto uznesenie. Nezverej ujú sa súdne rozhodnutia vydané 
v konaní, v ktorom bola verejnos  vylú ená z pojednávania pre celé pojednávanie alebo pre jeho as . Najvyšší súd zverej uje aj právoplatné rozhodnutia 
disciplinárnych senátov do troch pracovných dní od d a nadobudnutia právoplatnosti.

(3) Pred zverejnením rozhodnutia pod a odseku 1 sa v nich anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním bude pri zverej ovaní zabezpe ená ochrana práv 
a právom chránených záujmov.

(4) Zverej ovanie súdnych rozhodnutí pod a odseku 1 technicky zabezpe uje ministerstvo na svojom webovom sídle. 
(5) Súdy sprístup ujú verejnosti na základe žiadosti pod a osobitného zákona všetky súdne rozhodnutia vrátane neprávoplatných rozhodnutí a rozhodnutí, ktoré 

nie sú rozhodnutiami vo veci samej. Súdy pritom robia opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov.“ 
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,,neodmyslite ne patrí aj požiadavka 
(princíp) právnej istoty a ochrany dôvery ob-
anov v právny poriadok“

,,každý sa môže spolieha  na 
to, že v podobnej veci bude rozhodnuté po-
dobne a v rôznej veci rôzne“

5. Namiesto záveru

Teorie práva. 

Corpus delicti

Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako lenského štátu EÚ so zrete om na formo-
vanie právneho štátu a právnej praxe. 

„Ak generálny prokurátor na základe podnetu ú astníka konania, osoby dotknutej rozhodnutím súdu alebo osoby poškodenej rozhodnutím súdu zistí, že 
hrozí zna ná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapravite ný následok, môže poda  mimoriadne dovolanie aj bez uvedenia dôvodov, pre ktoré sa napadá 
rozhodnutie, proti ktorému smeruje mimoriadne dovolanie. Dôvody však musí doplni  najneskôr do 60 dní od doru enia mimoriadneho dovolania dovolacie-
mu súdu. Inak sa na náležitosti mimoriadneho dovolania, rozsah mimoriadneho dovolania a dôvody mimoriadneho dovolania vz ahujú ustanovenia odseku 
1 a 2. 

(4) Ak generálny prokurátor nedoplní dôvody mimoriadneho dovolania v lehote ustanovenej v odseku 3, dovolací súd konanie zastaví. Zastavenie konania neb-
ráni podaniu mimoriadneho dovolania v tej istej veci, ak na podanie mimoriadneho dovolania sú splnené podmienky ustanovené zákonom. Opätovne podané 
mimoriadne dovolanie musí obsahova  náležitosti ustanovené v odseku 1.“

„Ak generálny prokurátor podá mimoriadne dovolanie a sú asne s podaním mimoriadneho dovolania navrhne odklad vykonate nosti napadnutého rozhod-
nutia, odkladá sa doru ením mimoriadneho dovolania dovolaciemu súdu vykonate nos  napadnutého rozhodnutia.

(2) Ú inky odkladu vykonate nosti napadnutého rozhodnutia zanikajú
a) zamietnutím návrhu generálneho prokurátora na odklad vykonate nosti napadnutého rozhodnutia dovolacím súdom, alebo
b) rozhodnutím o mimoriadnom dovolaní, najneskôr však uplynutím jedného roka od doru enia mimoriadneho dovolania dovolaciemu súdu, ak dovolací súd 

nerozhodne o pred žení tejto lehoty.
(3) Dovolací súd vydá na základe žiadosti ú astníka konania potvrdenie o tom, že generálny prokurátor podal mimoriadne dovolanie s návrhom na odklad 

vykonate nosti napadnutého rozhodnutia pod a odseku 1.“
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Zákon o priemyselnom 
vlastníctve (??)
 Kodi ika né otázniky

JUDr. Tomáš KLINKA

1. Právo priemyselného vlastníctva 
 dnes

1) zákon o patentoch ( . 435/2001 Z. z.),
2) zákon o úžitkových vzoroch 
 ( . 517/2007 Z. z.),
3) zákon o dizajnoch ( . 444/2002 Z. z.)
4) zákon o ochranných známkach 
 ( . 506/2009 Z. z.) 
5) zákon o ozna eniach pôvodu výrobkov 

a zemepisných ozna eniach výrobkov 
 ( . 469/2003 Z. z.)
6) zákon o ochrane topogra ií polovodi o-

vých výrobkov ( . 146/2000 Z. z.) a 
7) zákon o právnej ochrane odrôd rastlín 
 ( . 202/2009 Z. z.)

že každý z uvedených siedmich 
základných zákonov pri svojom vzniku 
mal a na alej má ambíciu by  autonóm-
nym a komplexným 

Pozri Teorie a praxe tvorby práva. 
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pozri 

regulácia hori-
zontálnych právnych vz ahov (sféra sú-
kromného práva; vždy ide o hmotné prá-
vo) a aj vertikálnych právnych vz ahov 
(sféra verejného práva; typicky ide o pro-
cesné právo)

obligationes ex delicto/ex 
quasidelicto

obligationes ex contracto/
ex quasicontracto

medzinárodná a európska 

dimenzia práva priemyselného vlastníc-
tva

2. Pre o kodi ikácia?

duplicita

rozpornos  (nekonzistentnos )

absencia

nesystémovos  (nekoncep nos )

problém duplicity a roz-
pornosti

vy erpanie práv; majite stvo; 
spolumajite stvo; prevod; prechod; záložné 
právo; licencia; vzdanie sa ochrany

register; 
vestník; konanie o zápise prevodu, prechodu, 
záložného práva, licencie; ú astníci; poda-
nie; zastúpenie; doru ovanie; dokazovanie; 

„Všeobecnos  právnych noriem umož uje, aby právo v potrebnej šírke a h bke vyjadrilo predmet právnej úpravy, a tak vytvorilo 
rámec na všetky varianty vz ahov, ktoré prinesie život a ktoré do detailov nie je možné predvída . Konkretizáciu predmetu úpravy obsahujú špeciálne právny 
normy. ím je norma všeobecnejšia, tým je jej životnos  dlhšia a ím je norma špeciálnejšia, tým je jej životnos  kratšia. Pri tvorbe noriem sa treba vyvarova  
toho, aby špeciálne normy mali kauzistický charakter a aby generálne normy v dôsledku ich prive kej abstraktnosti nestratili schopnos  regulova  ur itý druh 
spolo enských vz ahov a správania.“ Teória práva. 

„Na uplat ovanie práva na úžitkový 
vzor, vz ahy spolupôvodcov, vz ahy spolumajite ov, prevod, prechod, záložné právo, zmluvnú licenciu, postavenie ú astníkov konania, zastupovanie pred úra-
dom, zastavenie konania, pred ženie lehoty, pokra ovanie v konaní, uvedenie do predošlého stavu, ur ovacie konanie, opravné prostriedky a na ochranu proti 
porušovaniu práv sa obdobne použijú ustanovenia patentového zákona.“ 

„Pre práva spolumajite ov topogra ie, pre zápis licen ných zmlúv na využitie to-
pogra ie, pre prevody topogra ií, pre zastupovanie v konaní pred Úradom, pre zastavenie konania, pre zápis topogra ií utajovaných pod a osobitných predpisov, 
pre opravné konanie a pre porušovanie práv sa obdobne použijú ustanovenia zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.“ 
Pozri 

Teória práva. 

Regulatory Reform a Better Regulation

Pozri Teorie a praxe tvorby práva.
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koncentrácia konania; kontradiktórnos  ko-
nania; trovy konania; rozhodnutie; opravné 
prostriedky; nahliadanie do spisu; pred že-
nie lehoty; pokra ovanie v konaní; uvedenie 
do predošlého stavu

Aktív-
na legitimácia ( l. 4); Právo na informácie 
( l. 8); Náhrada ujmy ( l. 13)

Predbežné opat-
renie ( l. 9); Nápravné opatrenia ( l. 10); 
Súdne príkazy ( l. 11) úplne ab-
sentuje 

Právo na vydanie dôkazov 
( l. 6); Predbežné opatrenie proti sprostred-
kovate ovi ( l. 9); Súdne príkazy proti spro-
stredkovate ovi ( l. 11)

komplexná úprava 
deliktných a kvázideliktných vz ahov

spo-
lo ný problém nesystémového vz ahu 
jednotlivých priemyselnoprávnych zá-
konov k Ob ianskemu zákonníku

de lege ferenda 

správne-
ho práva procesného

modernizáciu, zefektívnenie a zrýchle-
nie konaní pred ÚPV SR

poplatkov za udržiavanie ochra-
ny 

prehod-
notenie alebo dokonca zrušenie zvláš-
tneho typu priemyselnoprávnej ochra-
ny topogra ií polovodi ových výrobkov 

zave-
denie dobrovo ného a primerane spo-
platneného úplného prieskumu pred-
metného technického riešenia

základné inštitucionálne a pro-
fesijné otázky

Pozri Obchodné delikty – ím sa vlastne riadite?
Pozri 

O rozklade rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy 
na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. 

Pozri
Všeobecné správne konanie. 

„short term patents“ „innovative patents“ 



23duševné vlastníctvo | 4 | 2013

„NÁŠ ÚRAD JE INÝ, JE ŠPECIFICKÝ A JEDINE NÝ“

pozri 

lexibility 
právnej úpravy spolo ných inštitútov 
a tiež vyššiu miery predvídate nosti pri 
aplikácii. Hovoríme o kodi ikácii  ob-
lasti práva priemyselného vlastníctva

3. Preh ad vybraných kodi ikácií 
 v zahrani í 

eská republika

Estónsko

Názov Prijatý d a Ú innos  od

Pozri 
Otázky tvorby práva v eské republice, Polské republice a Slovenské 

republice
Pozri Otázky tvorby práva v eské republice, Polské repub-
lice a Slovenské republice
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Re-
gulatory Impact Assessment, RIA

„Za ali sme pracova  na vytvorení kódexu du-
ševného vlastníctva. Je to rozsiahla a náro ná 
legislatívna úloha, ktorou Estónsko razí cestu 
zvyšku sveta. Kodi ikácia duševného vlastníc-
tva je pre Estónsko šancou sta  sa lídrom.“

Francúzsko

Code de la propriété intellectuelle 

Po sko

Portugalsko

Slovinsko

najstru nejší a najpreh adnejší je 
slovinský zákon o priemyselnom vlas-
tníctve z roku 2001

short 
term patents

sústredenie úpravy všetkých typov re-
gistrov udržiavacích 
poplatkov 

Taliansko

extrémna roztrieštenos  a ne-
kompatibilita predchádzajúcej právnej 
úpravy

ad hoc

• zákon by mohol zade inova  základné 
princípy priemyselného vlastníctva a je-
ho ochrany, ako aj postavenie, organizá-
ciu, pôsobnos  a kompetencie ÚPV SR,

• pôsobnos  zákona by sa mala prekrý-
va  s pôsobnos ou ÚPV SR,

• zákon by mal zah a  aj úpravu zlep-
šovacích návrhov, všetkých udržiava-
cích poplatkov a prípadne i úpravu 
profesie patentových zástupcov,

• spolo né inštitúty by mali by  uprave-
né pre všetky predmety priemyselného 
vlastníctva spolo ne; špeciálne ustano-
venia by mali by  náležite odôvodnené,

• zákon by mal jednotne transponova  
smernicu 2004/48/ES o vymožite -
nosti práv, 

• zákon by mal v maximálnej miere 
zjednoti  a zjednoduši  úpravu for-
málno-procesných náležitostí, 

• zákon by mal vyjasni  vz ahy špeciality 
k Ob ianskemu zákonníku, Obchodné-
mu zákonníku a správnemu poriadku,

• zákonom by malo dôjs  k reforme spo-
rových a druhostup ových správnych 
konaní.

Diskusii k danej téme dáme priestor 
i na stránkach asopisu Duševné vlas-
tníctvo. pozn. red.
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Heuristický postup . 2 

Homogénnos  – nehomogénnos

a) Objekty interagujúce s inými sused-
nými objektmi treba vyrobi  zo zhod-
ného alebo podobného materiálu

Pohnime rozumom! – 29. as
 Dá sa to aj inak!

Ing. Štefan HOLAKOVSKÝ 
®

MVDr. Peter HOLAKOVSKÝ
„Vo vede nie je až tak dôležité získa  

nové fakty, dôležitejšie je objavi  nové 
spôsoby premýš ania o nich.“

b) Prejs  od homogénnej štruktúry 
k heterogénnej 

c) Každá as  sa má nachádza  v pod-
mienkach, ktoré najlepšie zodpove-
dajú jej funkcii

Obr. 1  Potápnik naberá erstvý vzduch pod 
krovky.2
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Heuristický postup . 3 

Symetria – asymetria

a) Prejs  od priamo iarych tvarov ob-
jektu ku krivo iarym, od rovinných 
povrchov k sférickým, od asti v tvare 
kocky ku gu ovým

b) Prejs  k rota nému pohybu, využi  od-
stredivú silu

Obr. 6  Lo  s veslami

Obr. 2  TATRA 30

Obr. 3  TATRA 77

Obr. 5 Vplyv aerodynamiky na obtekanie vzduchu okolo karosérie vozidla

Obr. 4  Vtipné zobrazenie vplyvu aerodyna-
miky na odpor vzduchu
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c) Prejs  od symetrických tvarov 
 k asymetrickým

 
 
 

Obr. 9  Vidite né zakrivenie na gondolách

Obr. 10  Asymetrické predné ozubené 
koleso prevodníka na bicykli

Obr. 11  Asymetrická va a

Obr. 12  Asymetrická lyžiarska palica

Obr. 7  Parník s vodným kolesom Obr. 8 Lodné skrutky
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Platesa pred zamaskovaním sa 
v piesku

mozgy rôznych udí majú aj na poh ad 
rôzny povrch

Obr. 15 Hemisférická asymetria mozgu

Heuristický postup . 4 

Zvä šenie – zmenšenie po tu funkcií

a) Objekt má vykonáva  nieko ko rôznych 
funkcií, aby neboli potrebné alšie objekty

Obr. 13  
Zobrazenie zmeny tvaru 
tela a presunu oka po as 
vývoja platesotvarých rýb

Obr. 16  
Multifunk ný 
nástroj

Obr. 17  
Nákres multi-

funk ného nástroja
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„ak sa 
 pozeráme cez súmerné otvory, ktoré 
 medzi rukovä ami sú skrutkovou hla-
 vicou tvorené, uzrieme všetky predme-
 ty stereoskopicky“

poznámka autorov

Obr. 18  Multifunk né nožnice

Zneuznaní Edisoni.

Obr. 19  Elektromotor elektrického bicykla ako sú as  náboja kolesa

Obr. 20  Priamy pohon (direct drive) a klasický motor prá ky
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Obr. 21  Z jednej strany fotoaparát z druhej 
strany mobilný telefón

b) Objekt sa má sám obsluhova  a vyko-
náva  pomocné a opravné práce

c) Materiál a energia majú by  využité 
 komplexne

Literatúra a internetové zdroje

Krylja 
dlja Ikara. 

Ak-
tuálne otázky teórie a praxe vynálezcov-
stva. 

Zneuznaní Edisoni. 

Pokra ovanie 
v Duševnom vlastníctve . 1/2014
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Z GALÉRIE TVORCOV

Golden Hadron pre

ZTS VVÚ KOŠICE a. s.

Ing. Ladislava Vargov íka, PhD. 

– Že ide skuto ne o unikátny a špi kový 
robotický systém, pracovne nazývaný TES 
– Transfer Equipment Set, nasved ovali aj 
požadované parametre. Pri mechanických 
a priestorových obmedzeniach muselo zaria-
denie manipulova  s magnetmi dlhými aj 
16 metrov, s priemerom 1 metra a hmotnos-
ou 34 ton a uloži  ich na de inovanú pozí-

ciu s presnos ou jedného milimetra. V janu-
ári 2004, po 14 mesiacoch intenzívnej prá-
ce, bolo možné expedova  náš prvý TES 
a otestova  ho priamo v tuneli CERN-u. Sp -

al parametre. Do inále sme sa prepraco-
vali spomedzi 80-tich európskych iriem, 
pri om cenou (od Talianov sme bolo lac-
nejší o 8 percent a od Nemcov o 11 percent) 
i komplexnos ou nášho technického riešenia 
sme porazili aj poprednú nemeckú irmu 
MAFI, špecializujúcu sa na ažké transporty. 
Následne sme CERN-u dodali pä  takýchto 
robotických systémov.

– Táto úloha náro nos ou prevýšila všetky 
naše doterajšie práce. Hlavným nepriate om 
bol nedostatok priestoru v tuneli urých ova-
a a tlak na zmenšovanie rozmerov každej 

strojovej asti pri zachovaní rozsahu pohy-
bu a výkonu. My sme sa s CERN-om dohodli 
na nejakých rozmeroch, no potom nás tele-
fonicky kontaktovali s tým, aby sme zúžili 
konštrukciu ešte o 2 mm, vzápätí o 8 mm, 
a to už bola skúška nervov a predstavivosti. 
Viete, v ur itej chvíli príde zlom, ke  už ne-
máte z oho ubera  a musíte prerobi  všetko. 

Robotický 
systém TES
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Pôvodne mal kryomagnety polohova  me-
chanizmus umiestnený na aha i, ktorý tieto 
moduly aj privážal. V CERN-e však prehod-
notili realizovate nos  tohto systému a na-
koniec pôvodne plánované robotické zaria-
denie rozdelili na dve asti: dopravný aha  
a už spomínanú ukladaciu robotickú súpra-
vu s pracovným názvom TES. Riešenie tohto 
zariadenia z rozmerového h adiska bolo 
o to zložitejšie, že priestory v tuneli už boli 
do zna nej miery obsadené rôznymi techno-
lógiami a manipula ný priestor pre zariade-
nie bol striktne obmedzený s presnos ou na 
milimetre. 

– Dvaja naši konštruktéri ten tlak nevy-
držali, povedali, že za takých podmienok 
nebudú pracova  ani pre CERN, 

Ing. Jaromír Jezný, PhD.  – Náš tím 
sa však nevzdal a v ažkých situáciách sme 
v rámci diskusie napokon vždy našli prijate -
né riešenie. Pôsobenie v Ženeve je pre našu 
irmu ve kou výzvou a rovnako to platí aj 

o iných irmách, ktoré tam pracujú.

Golden Hadron pre ZTS VVÚ KOŠICE 

– Takéto 
pohony sme dodali v apríli 2007, pri om skúš-
ky prototypu preukázali dosiahnutie pres-

nosti 0,007 mm. Sú as ou dodávky bola 
aj inštalácia prvých 16 pohonov,
Ing. Dušan áni 

Technológ roka 2006 

– Podstata experimentov v urých ova i 
spo íva v tom, že v dvoch rôznych dráhach 
v protismere sa urých ujú astice vo forme 
lú ov. Po dosiahnutí požadovanej kinetickej 
energie sa zväzky lú ov zrážajú v mieste zva-
nom zráža , o je vlastne obrovský detektor 
elementárnych astí. Z obrovského množstva 
astíc sa však zrazí iba ur ité množstvo. 

Experiment je tým úspešnejší, ím vä šie 
množstvo astíc sa zrazí, o závisí od zaos-
trenia a presnosti nasmerovania lú ov pro-
ti sebe, preto sa tesne pred miestom zrážky 
z jednej aj druhej strany nachádza takzva-
ný triplet – trojica špeciálne zaostrovaných 
magnetov odborne nazývaných Low Beta 
Quadrupole. Nastavovaním polohy magne-
tov sa dá korigova  dráha lú ov v mieste 
zrážky, no a posun magnetov riadili práve 
zariadenia dodané našou irmou. 

– Tejto skuto nosti sme prispôso-

Oživovanie systému pohonov na polohovanie tripletu kryomagnetov v CERN-e

zlatá plaketa Golden Hadron, 2005
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bili aj základnú ilozo iu riešenia systému – 
vlastný vývoj s maximálnou samostatnos ou. 
Ak by totiž po ur itom ase došlo k nejaké-
mu problému, na všetko vieme promptne 
reagova  a nemusíme oslovova  prípadné 
kooperujúce irmy, hoci niektoré sú asti po-
honov, super presné položky, sme si predsa 
len objednali u našich partnerov. Napríklad 
od prešovskej irmy Spinea sme kúpili presné 
prevodovky. Pohony sme otestovali v priesto-
roch našej irmy na Južnej triede v Košiciach, 
testy na reálnom magnete sme absolvovali 
na testovacom pracovisku v CERN-e a po-
tom prvú inštaláciu urobili priamo na prvom 
triplete v tuneli. 

– Pokia  ide o spomínanú záru nú leho-
tu, nie je to jednoduché, 
– Firma pôsobiaca v CERN-e musí na dobu 
10 rokov zloži  garancie v objeme 10 percent 
zo zákazky. Ženeva nie je až tak blízko, je pot-
rebné robi  servis, opravu, zabezpe ova  
dopravu. Napríklad nemecká irma, ktorej 
aha  privážal do tunela v CERN-e kryo-

magnety, skrachovala. Zákazka pre CERN ju 
inan ne zlikvidovala, iže nie je pravda, že 

ten, o pracuje v najvä šom laboratóriu as-
ticovej fyziky na svete, zbohatne. Skôr je to 
o referenciách. Referencie od CERN-u otvá-
rajú irmám dvere pri obchodných rokova-
niach s alšími spolo nos ami. 

Bolo tiež spomínané, že niektoré položky 
si objednávame u našich kooperujúcich par-
tnerov. Je to logické, naša irma v sú asnosti 
zamestnáva 130 udí, z nich 112-ti sú inži-
nierski pracovníci venujúci sa hlavne výsku-
mu a vývoju. Záber irmy je pritom široký, 
v oblasti strojárstva a elektroniky produku-
jeme malé, ale i nieko kotonové zariadenia. 
Je nemožné ma  výrobnú základ u posta-
venú na celom sortimente. Niektoré kom-
ponenty si dávame vyrába  irmám doma 
i v zahrani í, no inálne výrobky zhotovuje-
me u nás v Košiciach. Naša innos  dáva prá-
cu na Slovensku alším vyše sto u om.

– Ak dovolíte, ešte sa vrátim k súvislostiam 
s inanciami vo vz ahu k CERN-nu,

– Ke  zástupcovia 
CERN-u prišli prvýkrát do Košíc posúdi , i 
je naša irma vôbec schopná zapoji  sa do 
projektov, chválili sme sa, že kvalita našich 
výrobkov je štandardná a cenove sme asi 
na úrovni 60 percent vyspelých západných 
iriem. Hostia sa za ali smia  a my sme sa 
udovali pre o. Totiž na tendroch v Ženeve 

i západné irmy, len aby získali referencie 
z CERN-u, idú asto s cenou až na výrobné 
náklady, a tak musíte uvažova , i pôjdete 
s cenou nižšie k výrobným nákladom, ale-
bo zariskujete s vyššou cenou. Tender nie je 
aukcia. Ur íte si cenu a akáte, akú cenu zvo-
lia alšie irmy. Vyšlo nám to zatia  v šiestich 

tendroch, no v piatich sme boli neúspešní 
práve kvôli cene, neodhadli sme konkuren-
ciu. Inak vyhodnocovanie tendrov závisí aj 
od alších kritérií. Sleduje sa tiež, ako je kto-
rá krajina aktívna v ženevskom laboratóriu 
a ako prispieva na rozpo et CERN-u. V prípa-
de, že nejaká irma prekro í daný koe icient, 
šancu dostane alší. Napríklad esi jeden 
rok dodali do Ženevy autá Škoda a alší rok 
už nie ve mi mohli po íta  s ví azstvom v ne-
jakom tendri. 

dvojro nej 
odstávke najvä šieho urých ova a astíc 

Experimenty v tuneli LHC by mali po-
kra ova  od februára alebo marca 2015.

nový lineárny 
urých ova , tzv. CLIC 

– Terajšia zákazka 
je podstatne náro nej-
šia ako predošlé. Urých-
ovacie magnetické te-

lesá bude potrebné po-
lohova  s presnos ou 
pol mikróna, o je 
pä  desa tisícin mili-
metra a v tomto zada-
ní sa už pohybujeme 
na hraniciach tech-
nických možností, 

– 
Po nás by mali prís  
ešte Nemci s piezo-
elektrickými motor-
mi, ktoré budú urých-
ovacie magnety po-

lohova  dokonca na 
jeden nanometer – mi-
lióntinu milimetra. Pre 
lineárny urých ova  bu-
dúcej generácie CLIC 
sme už dodali okolo 

20 kusov presných lineárnych pohonov na 
polohovanie kvadrupólov a máme priprave-
ných alších 39 kusov, ktoré sa budú testova  
priamo na prototype technológie urých ova-
a. Zárove  sa naša irma podie a na štúdii 

realizovate nosti nového lineárneho urých-
ova a, tak z technického, ako aj cenového 

h adiska.
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Vznik ZTS VVÚ KOŠICE a. s.

– Tým, že naša irma po priva-
tizácii nevlastnila ve ké výrobné kapacity, 
nemohla sa ubera  cestou zahrani nej ko-
opera nej výroby, ako to urobili mnohé, dnes 
už neexistujúce ústavy. Boli sme nútení stavi  
na so istikované a inžinierske práce a pritom 
dosiahnu  úspech najmä u zahrani ných od-
berate ov, pretože Slovensko takúto prácu až 
tak nepotrebovalo a podpora priemyselného 
výskumu a vývoja bola v našej krajine v pod-
state len deklaratívna, hoci ani v sú asnosti 
nemôžeme by  v tomto smere spokojní. Tre-
ba otvorene poveda , že potlá anie význa-
mu aplikovaného priemyselného výskumu 
a inovácií viedlo miestami až k znižovaniu 
konkurencieschopnosti a produktivity práce 
viacerých našich iriem.

Po viac ako troch desa ro iach innos-
ti v oblasti strojárstva a elektrotechniky 
sa spolo nos  ZTS VVÚ Košice prepraco-
vala do klubu s visa kou európskej kva-
lity. 

– Univerzálny recept neexistuje, no myslím 
si, že na úspešné riešenie výskumných a vývo-
jových úloh je potrebné najmä cie avedome 
dotvára  odbornú štruktúru riešite ských tí-
mov, ako aj celej organizácie, optimalizova  
de bu práce a potom nastane i synergický 
efekt a dostavia sa želané výsledky. Samo-
zrejme, podmienkou je i výchova špi kových 
odborníkov na jednotlivé pozície a konti-
nuálne zve a ovanie know-how irmy. Pod 
jednou strechou sa nám podarilo vytvori  
profesijnú skladbu vhodnú na riešenie prob-
lémov v oblastiach technologickej projekcie, 
strojovej konštrukcie, pohonov, riadiacich, 
diagnostických a komunika ných systémov, 
softvéru na riadenie a monitorovanie proce-
sov i technologických aspektov konštrukcie 
a výroby. Pre každú z týchto oblastí máme 
základný tím s hlavným projektantom, ktorý 
zabezpe uje rozvoj daného know-how a kon-
takt s európskou špi kou.

Mená ako Ing. Ján Paulík, Ing. Peter 
Ležák, Ing. Dušan áni, Ing. Ján Molito-
ris, Ing. Vladimír Fecanin, Ing. Ronald 
Holcer, Miroslav Bornemisa i Ing. An-
ton Kleš  sú zárukou vysokej technickej 
úrovne a spo ahlivosti pre zákazníkov 
doma i v zahrani í.

ZTS VVÚ Košice zas-
túpenie na summite Severoatlantickej 
aliancie v Rige

Scorpio 
a Retriever 

systém 
využili slovenskí policajti po as summi-
tu Bush – Putin v Bratislave 

– Napríklad Scorpio na 
prvý poh ad vyzerá ako hra ka, no v skuto -
nosti je to vážna zbra  výnimo ná rozmermi 
a funkciami. Je schopná vojs  aj pod nízke 
luxusné športové auto, o v minulosti konku-
rencia nedokázala. Robot nájde výbušninu 
a zlikviduje ju, zatia  o pred rokmi iné po-
dobné konkuren né roboty výbušninu len 
našli, no zlikvidova  ju musel pyrotechnik. 
Pred rokmi hovorím z toho dôvodu, že ani 
konkurencia nespí a aj v tomto smere do-
siahla zna ný pokrok. Aj preto aká teraz 
Scorpio inovácia, chceme mu prida  alšie 
funkcie, subsystémy a alšiu inteligentnú 
elektroniku.

– V súvislosti so Scorpiom treba otvorene 
poveda , že nás sklamal prístup zo strany 
štátu, – Aj ke  išlo o špi -
kový výrobok, nepodarilo sa nám presadi , 
aby bol nasadený do vojenských a bezpe -

Manipula né rameno MT-80 Nízkonáložný náves NLN 60-3 LED osvetlenie
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nostných zložiek na Slovensku, uprednostne-
né boli roboty robené niekedy doslova na ko-
lene. A ke  takýto výrobok nemá referencie 
o používaní na Slovensku, stráca o  záujem 
i zahrani ie. 

ZTS VVÚ Košice nemá v sú asnosti prie-
myselnoprávne chránené ani jedno rie-
šenie

– Je fakt, že viaceré naše rieše-
nia sú tak špeci ické a zložité, že nehrozí ich 
skopírovanie konkurenciou. My technológie 
konkurencie monitorujeme a vieme, v akej 
sme pozícii. Napríklad riešenie súvisiace so 
Scorpiom sme si pred rokmi dali chráni , 
pretože v tom ase, pred ôsmimi – deviati-
mi rokmi, sa na trh s podobným zariadením 
tla ili esi a Poliaci, bolo to o tom, kto skôr. 
Treba tiež poveda , že v ostatných rokoch sa 
priemyselnoprávna ochrana stáva jedným 

Pyrotechnický minirobot SCORPIO s vodným delom na likvidáciu nástražných výbuš-
ných systémov

RETRIEVER – mobilný teleoperátor

z kritérií pri uchádzaní sa o rôzne projekty 
a granty, iže i my vo irme musíme disku-
tova  o takýchto témach. Napokon v apríli 
tohto roka zástupca Úradu priemyselného 
vlastníctva SR vykonal u nás prediagnostiku 
priemyselných práv, pri om nám poskytol 
cenné rady a odporú ania. Nevylu ujem, že 
v organiza nej štruktúre bude v budúcnosti 
niekto konkrétne zodpovedný za manažment 
priemyselných práv. 

Z ava: L. Vargov ík, J. Jezný, D. ániMobilný robotický systém
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Na druhej strane stále akáme na vä šiu 
pomoc a podporu pre výskumníkov a vývo-
járov od štátu, aj pokia  ide o priemyselno-
právnu ochranu, ktorá tiež nie o stojí. Mys-
líme si, že špi kové irmy, ktoré reprezentujú 
Slovensko i v zahrani í, by mali dosta  na-
príklad ú avy na daniach, nemalo by sa na ne 
zabúda  s rôznymi stimulmi a pod.

– Ja ako Technológ roka 2006 som sa ur-
ite potešil vázi ke, ktorú som pri vyhlaso-

vaní výsledkov sú aže dostal, no ocenenia sú 
jedna vec  a skuto ná podpora od štátu vec 
druhá. Firmy, ktoré sú schopné produkova  
výrobky s vyššou pridanou hodnotou a sú 
uznávané i vo svete, akajú skôr tú skuto nú 
podporu..., 

ZTS VVÚ Košice 
úzko spolupracuje 

– Pre dobro veci sa naša irma stala jed-
ným zo zakladate ov Slovenskej asociácie 
automatiza nej techniky a robotiky, ako aj 
klastra s rovnakým zameraním, ktorý má 
kontakty s mechatronickým klastrom Rakús-
ka a Švaj iarska, ale tiež s mechatronickým 
klastrom automobilového priemyslu v Ba-
vorsku, – Sme aj zakladajú-
cim lenom európskej platformy pre výskum 
v oblasti robotiky euRobotics a ako jediní 

z východnej Európy sme sa dostali do užšej 
skupiny, ktorá spracúva európsku koncepciu 
výskumu v oblasti servisných a bezpe nos-
tných robotov. Chceme sa viacej zapoji  do vý-
skumov súvisiacich s odbornými štruktúrami 
NATO. Takéto kontakty sú ve mi užito né pri 
sie ovaní a prepájaní sa v rámci projektov.

– Sme v závere nej etape konštrukcie ro-
bota strednej kategórie na zásahy pri živel-
ných pohromách. Šes nohý, zárove  i jaz-
diaci robot bude schopný pohybova  sa v ru-
inách a vyslobodzova  osoby. Zhotovili sme 
už funk ný vzor a teraz budeme dola ova  
jeho ovládanie softvérom. Prototyp by sme 
chceli predstavi  zákazníkom asi v marci 
2014.

PhDr. Július Šípoš

Priemyselnoprávna ochrana
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Úspešné príbehy
R&D dáva podnikaniu zmysel – FK Biotec

Prípadová štúdia malých a stredných podnikov

pozri

Z angli tiny preložila 
Mgr. Andrea Kapustová

(Publikované so súhlasom 
Svetovej organizácie 

duševného vlastníctva – WIPO)
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Spektrum 
dobrých nápadov 
a riešení 

Koncovka na výfuk systémov centrálneho 
vysávania a postup jej výroby

J. Soliansky
– Na rozdiel od existujúcich plastových koncoviek, 

ktoré sú málo odolné proti teplu a asom sa deformujú, naše rie-
šenie prináša dlhšiu životnos , vä šiu spo ahlivos , vyššiu odolnos  
proti teplote a tiež možnos  výmeny krytu.

– Koncovka na výfuk systémov centrálneho vysávania pozostáva zo 
stredného dielu, ku ktorému sú upevnené spredu a zozadu alšie 
diely a k nim je oto ne pomocou osky prichytený kryt. Všetky diely 
sú vyrobené z kovu alebo plastu.

– Jed-
notlivé diely sa vyhotovia ako samostatné dielce, následne sa 
kruhový okraj dielca upevní zvarovým spojom alebo pomocou le-
pidla k okraju stredného výfukového otvoru a potom sa pripevnia 
k prednému a zadnému dielu. Ide o technológiu, ktorá pri najvä -
šom za ažení systému, pri samotnom štarte, zais uje postupný, 
plynulý rozbeh, a tým výrazne znižuje opotrebenie srdca systému 
– motora.

Forma na výrobu adových dielov
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SPEKTRUM DOBRÝCH NÁPADOV A RIEŠENÍ

– Ponúka-
me množstvo aktivít a programov, ktoré navodia vhodnú atmosféru 
a zapoja do akcie všetkých lenov tímu, 

Mgr. art. Juraj Bartko

– Forma na výrobu adových dielov pozostáva z podstavy, bo -
ných dielov, izola ných platní, vonkajšieho kovového obalu a odlie-
vacích obalov odpudzujúcich vodu, 

– Základom formy sú kónické steny, ktoré umož-
ujú vzájomné zasúvanie dielov do seba a zabra ujú deformovaniu 

formy pri mrznutí vyrábaného dielu.

– Do formy sa vloží odlievací obal 
v tvare požadovaného prvku. Následne sa zasype vopred priprave-
nou adovou drvinou a zaleje podchladenou vodou. Takto naplnená 
forma sa schladí a zamrazí. Po stuhnutí sa forma rozoberie a máme 
hotový adový diel.

Zrubový obkladový systém

– Je dobré, že sa drevo opä  vra-
cia na stavby, a to hlavne v prípade rodinných domov, 

Miroslav Ber ík – Drevo je nielen 
pekné, ale aj chráni a hreje. Naša irma vyrába drevené šindle už 
od roku 1986. Odvtedy výroba prešla viacerými kvalitatívnymi 
a kvantitatívnymi stup ami.

– Zrubový obklad je vytvorený z plochých 
alebo oblých obkladových lát, hranolov a klátov umiestnených na 
vonkajších rohoch stavby. Použitím tohto systému vznikne imitácia 
stavby zrubu postaveného z hranolov alebo gu atiny.

– Pri obklade fasády sú problematické rohy okolo otvorov – 
okná, dvere a parapetné dosky, a preto je potrebné nainštalova  
okolo nich rám, – Zrubový ob-
klad sa používa nielen externe, ale mnohokrát aj na vnútorné ob-
klady.

Ing. Marián Michalovský
(Publikované so súhlasom pôvodcov)
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ZAUJALO NÁS: TVORIVOS  V DIZAJNE: CENA PROFESORA JIND ICHA HALABALU 2013

9-ro nú históriu

V tomto roku 
13 vysokých 

škôl z piatich krajín

9. ro ník podujatia vyvrcholil 23. ok-
tóbra 2013 

Dizajn nábytku – 
semestrálne práce

Hlavnú cenu v tejto 
kategórii Barbo-
ra P ibylová 

ZAUJALO NÁS
 Tvorivos  v dizajne: 
 Cena profesora Jind icha Halabalu 2013

Ondre-
ja Bukovca 

uzna-
nie 

Obr. 1

Obr. 2
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ZAUJALO NÁS: TVORIVOS  V DIZAJNE: CENA PROFESORA JIND ICHA HALABALU 2013

Dizajn nábytku – závere -
né práce 

hlavnú cenu So a Otiep-
ková 

Uznanie 
Radúz 

Piljan 

Dizajn interiéru – semes-
trálne práce

Ivana Moravcová
Uznanie Dominik Balog 

hlavná cena 
Dizajn interiéru – závere né 

práce 
Gabriela Jarkovská 

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5
as  

z celkového 
riešenia 
projektu

Obr. 6
as  

z celkového 
riešenia 
projektu

Obr. 7 – 8  Poh ad na as  riešeného interiéru
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ZAUJALO NÁS: TVORIVOS  V DIZAJNE: CENA PROFESORA JIND ICHA HALABALU 2013

Vojt cha Moško a 

Viktória Bandžáková 

NEnábytok 

Zvláštnu cenu 
Adéla Myslivcová 

Libor Dan k 

Obr. 12

špeciálne oce-
nenia 

Obr. 9  Detail ubytovacej asti teambuildingového centra

Obr. 10 – 11
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ZAUJALO NÁS: TVORIVOS  V DIZAJNE: CENA PROFESORA JIND ICHA HALABALU 2013

Úrad priemy-
selného vlastníctva SR

Tvorivos  v dizajne 
II

Mgr. uboš Knoth 

Ing. Karol Klavec

Obr. 13  Dve ocenenia, od slovenského výrobcu JAVORINA, v. d., Spišská Belá 
a od eského predajcu dizajnového nábytku VITRA KONCEPT, s. r. o., Praha, 

získalo aktívne sedenie Balance, autor Igor Želtvay z TU vo Zvolene.

Obr. 14  
Medzinárodná porota sú aže: Mgr. Katarína Hubová, doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., 
horný rad z ava – prof. akad. mal. Stanislav Stankoci, Mgr. uboš Knoth, Dr. Andrzej Sobas, 
doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc., prof. Ing. Štefan Schneider, PhD., 
Dr. h. c. prof. ak. arch. Ji í Pelcl, István Juhász DLA, prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

Výstava 

v priestoroch Slovenskej 
národnej galérie na Zvolenskom zámku 
sprístupnená do 28. novembra

Mgr. Elena Farkašová
kurátorka sú aže

Katedra dizajnu nábytku 
a drevárskych výrobkov

Technická univerzita vo Zvolene
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ZAUJALO NÁS: „NEPATENTUJ TO, O POTENTUJEŠ, A NEPOTENTUJ TO, O PATENTUJEŠ.“

Štefan Bani  

„Ten Ba-
ni ov padák je strašná hanba pre Slovensko, 
ja napíšem na Patentový úrad USA, aby ho 
zrušili. Ve  sú ove a lepšie padáky...“

Jozefovi Murgašovi

Ján Bahy

„Nepatentuj to, o potentuješ, a nepotentuj to, 
o patentuješ.“

Alfrédovi Nobelovi 

Nikola Tesla 

Barthélen Thimonnier 

Zneuznaní Edisoni

Kolieskové kor ule 

Obr. 1

Obr. 2

Automatický vari  vají ok.

„Ak chceš uvari  vají ko na mäkko 
pomodlí sa jeden ot enáš, ak na „hnili ku“, 
tak dva, ak na tvrdo tak tri ot enáše.“ 
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ZAUJALO NÁS: „NEPATENTUJ TO, O POTENTUJEŠ, A NEPOTENTUJ TO, O PATENTUJEŠ.“

Obr. 3

Protišmyková pomôcka na topánky. 

Obr. 4

Ru né koliesko na u ah enie pohybu 

Obr. 5

Klobúkový slne ník

Obr. 6

„Stepper“. 

„Prechádzku v byte 
môže vykona  každý, kto použije tu zobra-

Obr. 7

zené zariadenie. Chodiace valce sú oto né 
a ich výšku možno prispôsobi  chôdzi pod a 
chuti i chceme krá a  po rovine i stúpa  do 
kopca. Nie sme závislí na po así ani sa nemu-
síme príslušne oblieka . Pre zvýšenie ú inku 
odporú a sa pestova  toto cvi enie bosou 
nohou, rovnako ako je možnos  upevni  na 
ramená torbu s istou zá ažou.“ 

Viacnásobná kanvica 

Obr. 8

Spolo enský bicykel pre dve osoby 

Obr. 9
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ZAUJALO NÁS: „NEPATENTUJ TO, O POTENTUJEŠ, A NEPOTENTUJ TO, O PATENTUJEŠ.“

Velo-gu a

Obr. 10

Ako nepripáli

„... aby pokrmy bez 
masti alebo s najvä šou úsporou jeho boli 
upravované. Prístroj rieši vec na celkom ve-
deckom podklade a umožní pe enie i du-
senie ohoko vek nad izola nou vrstvou ho-
rúceho vzduchu.“

Obr. 11

„Rozluskova “

Obr. 12

To bolo geniálne riešenie

„Túto otázku vám zodpovie 
najpovolanejší – vedúci oddelenia VZN“. 

„Urobili sme opatrenia, na základe ktorých 
môžem zodpovedne vyhlási , že ten mladý 
vynálezca už nikdy nebude kritizova  zlú 
innos  oddelenia VZN ani vedenia podniku.“ 

„Súdruh, ako si môžeš by  taký 
istý prijatými opatreniami?“

„Tým nespo-
kojným mladým vynálezcom, o kritizoval 
zlé pomery v podpore vynálezcovského 
a zlepšovate ského hnutia, som bol ja. Te-
raz som vedúcim oddelenia, ktoré to má na 
starosti. Je dúfam jasné, že nebudem kriti-
zova  to, za o som zodpovedný.“

„Vie sa o tom, že nové nápady sú asto po-
chopené inak, ako boli myslené. Prax je však 
ešte horšia, lebo ke  sa pochopia správne, 
vyvolajú ešte vä šie nepochopenie.“ 

„Skúsenos  nás 
núti robi  nové chyby namiesto starých.“ 

„Múdros  nám umož uje 
robi  chyby rýchlejšie a na vyššej úrovni.“

„Objavenie suseda v skri-
ni...“

„Nepatentuj to, o potentuješ, 
a nepotentuj to, o patentuješ.“

Ing. Štefan Holakovský
patentová a známková kancelária 

GENiUM®, Bratislava 
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Z ROZHODNUTÍ ÚPV SR

Z rozhodnutí ÚPV SR
Námietky proti zápisu zverejneného ozna enia 
do registra ochranných známok 

Zverejnené ozna enie:

Staršie ochranné známky:

Obchodné meno namietate a:

(rozhodnutie zn. POZ 1933-2005 II/21-2013, § 59 ods. 2 zákona 
. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

v spojení s § 7 písm. b) a f) zákona . 506/2009 Z. z. o ochranných 
známkach, právoplatnos  22. 4. 2013, potvrdenie prvostup ového 
rozhodnutia o vyhovení námietkam a zamietnutí prihlášky ochran-
nej známky „Rempo univers“)
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Z ROZHODNUTÍ ÚPV SR

Z odôvodnenia rozhodnutia:
Pod a § 7 písm. b) zákona . 506/2009 Z. z. o ochranných znám-

kach ozna enie sa nezapíše do registra na základe námietok pro-
ti zápisu ozna enia do registra podaných pod a § 30 majite om 
staršej ochrannej známky, ak je ozna enie zhodné alebo podobné 
so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej re-
publiky a v prípade ochrannej známky Spolo enstva na území Eu-
rópskeho spolo enstva dobré meno, ak by použitie tohto ozna enia 
na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré 
je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu ne-
oprávnene ažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena 
staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spô-
sobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Pod a § 7 písm. f) zákona . 506/2009 Z. z. o ochranných znám-
kach ozna enie sa nezapíše do registra na základe námietok proti 
zápisu ozna enia do registra podaných pod a § 30 užívate om ne-
zapísaného ozna enia alebo iného ozna enia používaného v ob-
chodnom styku, ak je ozna enie zhodné alebo podobné s nezapísa-
ným ozna ením alebo iným ozna ením používaným v obchodnom 

styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo 
vo vz ahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu 
spôsobilos  pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby použí-
vate a pred d om podania prihlášky a takéto ozna enie nemá iba 
miestny dosah.
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Z ROZHODNUTÍ ÚPV SR

odvolací orgán podaný rozklad zamietol 
a prvostup ové rozhodnutie, ktorým bolo vyhovené ná-
mietkam proti zápisu zverejneného ozna enia do registra 
ochranných známok a POZ 1933-2005 bola zamietnutá v ce-
lom rozsahu, potvrdil

Spracovala JUDr. Lucia Antošíková



50 duševné vlastníctvo | 4 | 2013 www.upv.sk

SPRÁVY Z ÚPV SR

Ochrana duševného vlastníctva 
v podmienkach vysokých škôl

piateho 

Technická univerzita vo Zvolene 

národná a medzinárodná ochrana dizajnu

• Úvod do duševného vlastníctva – Dobré treba chráni ! 
(Systém ochrany duševného vlastníctva v Slovenskej republike; 
Ing. Lucia Bocková, ÚPV SR)

Ako chráni  výsledky vedeckovýskumnej innosti pod a 
autorského zákona?
(Používanie a ochrana autorských diel na vysokých školách; 
JUDr. Zuzana Adamová, PhD., INGENIUM Slovakia, s. r. o., Trnava)

Pre o chráni  dizajn?
(Dizajny vs. iné formy priemyselnoprávnej ochrany a mož-
nosti ochrany dizajnu prostredníctvom Haagskeho systému; 
Ing. Zdena Hajnalová, ÚPV SR)

(Výhody medzinárodnej ochrany dizajnov (pod a Haagskeho sys-
tému) pre podnikanie; Mikhail Faleev, odbor informácií a podpo-
ry, Haagsky register dizajnov, WIPO, Ženeva)

• Manažovanie duševného vlastníctva na univerzitách
 (Podporné aktivity pre univerzity pomocou národného systému 

na podporu transferu technológií na Slovensku, projekt NITT SK; 
Mgr. Miroslav Kubiš, CVTI SR)

(am)

Správy z ÚPV SR
TECH INNO DAY 2013 

1. ro níku výstavy technických 
inovácií 

(am)

Dobré treba chráni ! – Inovácie a mládež

Mgr. uboš Knoth 

dobré treba aj právne chráni

(lw)
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SPRÁVY Z ÚPV SR

Prešporský podnikate  aj o duševnom vlastníctve

Mgr. uboša Knotha 
Ing. Ju-

raj Majtán Ing. Miroslav Zimek
Obe strany hovorili o alších možnostiach vzájomnej spo-

lupráce 

(jš)

Odborné skúšky na výkon innosti patentového 
zástupcu

5. – 6. novembra po prvýkrát mož-
nos  vykona  ich písomnú as  elektronicky 

JUDr. Ingrid Maruniaková 

( h)

Stretnutie so seniormi

– Bolo by dobré, keby takéto stretnutie bývalých zamestnancov 
úradu nebolo prvé a zárove  ani posledné a stala sa z toho v rámci 
možností tradícia, 

pri príležitosti mesiaca úcty k starším boli 
seniori, bývalí zamestnanci ÚPV SR, opä  pozvaní na priate -
ské stretnutie

– Leto vystriedala jese  odetá do pestrofarebných šiat. Takémuto 
kolobehu v prírode sa nedá vyhnú  a platí aj v súvislosti s u mi. 
V jeseni života síce sem-tam loveka už nie o bolí, objavia sa vrás-
ky, skôr i neskôr obelejú vlasy, no toto obdobie má tiež svoje aro. 
Starší udia sú pekní v aka svojej múdrosti a skúsenostiam, ktoré 
nadobudli vekom, . Knoth – Je dobré, 
že starší udia môžu odovzdáva  skúsenosti mladším, samozrejme, 
ak tí o to stoja. Ako som už povedal na minuloro nom stretnutí, náš 
úrad je a bude pov a ný seniorom za ich rady alebo návrhy.

(jš)

Konzulta ný de  s ÚPV SR

16. októbra 

ELO SYS 

Potešil najmä záujem Zväzu elektrotech-
nického priemyslu SR o spoluprácu s ÚPV SR

(jr) 
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SPRÁVY Z ÚPV SR

Vzdelávací program Duševné vlastníctvo

Citovanie a iné použitie diel vo vede a výskume z poh adu 
autorského práva

Porušovanie a ochrana autorských práv 

Používanie ochranných známok na 
internete 

Triedenie tovarov a služieb pre ochranné známky 
s oh adom na posledný vývoj v EÚ

Zmluvné typy v oblasti práva priemyselného vlas-
tníctva 

Stanovenie nehmotného majetku 
know-how

Falzi ikáty 
v súvislosti s registrovanými právami priemyselného vlas-
tníctva 

Patentová litigácia (ako rieši  patentové spory)

závere né práce absolventov sú k dispozícii vo ve-
rejnej študovni ÚPV SR

ÚPV SR otvoril 19. septembra 
alší ro ník špecializovaného štúdia v 4-modulo-

vom vzdelávacom programe Duševné vlastníctvo 

Mgr. uboš 
Knoth

Ing. Andrej Legi  prof. JUDr. Peter 
Voj ík, CSc.

V tomto školskom roku bude vzdelávanie prebieha  práve 
v module D – právo priemyselného vlastníctva

najviac záujemcov v do-
terajšej trinás ro nej histórii Inštitútu duševného vlastníc-
tva 

( h)
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SPRÁVY Z WIPO

Zmeny v poplatkoch PCT

V poplatkoch 
dôjde od 1. januára 

2014 k zmenám

Poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky 
1084 eur

81 eur

163 eur

244 eur

žiadosti o me-
dzinárodný predbežný prieskum 

manipula ného po-
platku 163 eur

( h) 

Tunisko sa pripojilo k medzinárodného 
systému ochranných známok

92. lenom Madridského systému

Francis Gurry Globálny vplyv 
Madridského systému sa pristúpením Tuniska opä  rozšíril. lenské 
štáty dohody už môžu chráni  ozna enia aj v rámci významného tu-

niského trhu, a to 
prostredníctvom 
jedinej prihlášky, 
zjednodušeného 
a nákladovo efek-
tívneho konania. 

Meh-
di Jomâa – Ú as  
našej krajiny v Mad-
ridskom systéme 
prispeje k alšiemu 
rozvoju najmä ma-
lých a stredných tu-
niských podnikov, 
ale aj medziná-

rodných iriem, ktoré chcú získa  ochranu svojho ozna enia v Tu-
nisku.

Madridský systém zažíva mimoriadnu expanziu. 

(jš)

Správy z WIPO
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SPRÁVY Z EPO

Konferencia EPÚ o patentových informáciách

EPO PIC 

21. – 25. októbra 

Vyše 400 ú astníkov 

40 krajín sveta

právny 
stav patentov, patent EÚ s jednotným ú inkom a 40. výro ie 
Európskeho patentového dohovoru

prezentoval svoju innos  a služby aj Úrad 
priemyselného vlastníctva SR 

Benoît Batistelli 

– Stredobodom záujmu mnohých hrá ov v patentovom systéme 
je proces ude ovania patentov. EPÚ však kladie rovnaký dôraz na 
patentové informácie, ktoré predstavujú k ú ový prvok patentovej 
kultúry založenej na komunikácii a spolupráci, ktoré sa úrad tak-
tiež snaží podpori . EPÚ bude aj na alej zlepšova  nástroje, ktoré 
ponúka svojim používate om, ale urobí tiež všetko pre to, aby sa 
téma patentových informácií dostala viac do pozornosti.

Kooperatívne patentové triedenie CPC 

Ázijské dokumenty 

(mz)

40. výro ie podpísania EPD 

Pri príležitosti 40. výro ia podpísania EPD 
viacero podujatí

Námestie Boba van Benthema

Správy z EPO
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SPRÁVY Z EPO

Európska vynálezcovská sie  slávy 
Deutches Museum

Deutches 
Museum 

Centro Musei Scienze Naturali

sympózium
Herman Van Rompuy

Pascal Griset 
novú knihu 

Panelová diskusia 

(lm)

137. zasadanie

podpredsedu 
Podpredsedom Rozpo tového a finan ného výbo-

ru 

zmene pravidiel 36, 38, 135 
a 164 Vykonávacieho predpisu k EPD

vylú ené prihlášky 

1. apríla 2014 

1. novembra 2014

Vyšehradský patentový inštitút

(lm)

De  používate ov online služieb EPÚ tento rok 
v Bratislave

Online Services 
Users Day

uboš Knoth 
Albertom Casadom



56 duševné vlastníctvo | 4 | 2013 www.upv.sk

SPRÁVY Z EPO / SPRÁVY Z OHIM-U

Používanie online služieb znamená rôzne výhody 

Rýchlos  

Efektívnos  

pribudli infor-
mácie o možnostiach on-
line podávania námie-
tok a opravných pros-
triedkov 

„EPO case mana-
gement system“

stopercentne online

(aš)

Správnu radu OHIM-u bude aj na alej vies  
Mihály Ficsor

46. zasa-
danie Správnej rady a 44. zasadnutie Rozpo tového výboru 

António Campinos 

prihlášok CTM 

prihlášok RCD 

Mihálya Ficsora 

výberového ko-
nania na miesto predsedu odvolacích senátov

o pracovnom pláne na rok 
2014 

Správy z OHIM-u
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SPRÁVY Z OHIM-U

program Európskeho strediska 
pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva na 
rok 2014 a výh adový plán do roku 2018

zvyšovanie povedomia o duševnom vlastníctve 

vymožite nos  práv duševného vlastníctva 

právna a medzinárodná oblas  

duševné vlastníctvo a digitálny svet 

štatistika a ekonomika 

nové spolo né pravidlá pri aplikova-
ní B&W známok 

aj interné pravidlá týkajúce sa kona-
nia o prihláškach CTM a RCD 

Rozpo tový výbor OHIM-u schválil rozpo et úradu na rok 
2014 vo výške 419 574 625 eur. 

(zv)

Proti falšovaniu

4. – 6. novembra 

Sú as ou konferencie boli prípadové štúdie

António Campi-
nos a Rob Wainwright ešte pred za iatkom konferencie pod-
písali dohodu o strategickej spolupráci

(jš, zv)
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SPRÁVY Z EÚ

Stimulácia ekonomických aktivít 
a zamestnanosti

Priemyselné odvetvia s intenzívnym zame-
raním na práva duševného vlastníctva: príspevok k hospodár-
skej výkonnosti a zamestnanosti v Európskej únii 

Michel Barnier 
– Som presved ený, že práva duševného vlastníctva majú ve ký vý-
znam pri stimulovaní inovácií a kreativity. Vítam zverejnenie tejto 
štúdie, ktorá potvrdzuje, že podpora práv duševného vlastníctva má 
svoje miesto pri zabezpe ovaní rastu a zamestnanosti. V aka nej zís-
kame alšie podklady na tvorbu politiky založenej na faktoch. Uka-
zuje sa, že v hospodárstve sa práva duševného vlastníctva uplat ujú 
všade – od odvetví špi kových technológií po výrobcov športového to-
varu, hra iek a po íta ových hier. Všetci intenzívne využívajú nielen 
jedno, ale asto nieko ko druhov práv duševného vlastníctva.

Benoît Battistelli – Táto správa sved í o tom, 
že prínosy z patentov a iných práv duševného vlastníctva nie sú len 
ekonomickou teóriou. Nehmotný majetok nadobudol pre inova né 
podniky význam. V aka patentom malé a stredné podniky, výskum-
né strediská a univerzity získavajú prístup ku kapitálu a k obchod-
ným partnerom. Aby Európa zostala vo svetovom hospodárstve 
konkurencieschopná, musí podporova  aj alší rozvoj a využívanie 
nových technológií a inovácií.

Prezident OHIM-u António Campinos – Štúdia je výsledkom 
úzkej spolupráce odborníkov z rôznych agentúr a krajín, ktorí pri jej 
tvorbe použili transparentnú a reprodukovate nú metodiku. Riešia 
zásadnú otázku, do akej miery majú odvetvia využívajúce práva du-
ševného vlastníctva vplyv na zamestnanos , HDP a obchod v rámci 
EÚ. Teraz máme jasnú odpove  – takéto práva majú ve ký vplyv.

Štúdia za zaoberá piatimi okruhmi práv duševného vlas-
tníctva

Top 20 priemyselných odvetví intenzívne využívajúcich prá-
va duševného vlastníctva, ktoré majú najvä ší vplyv na roz-
voj zamestnanosti. 

   Správy z EÚ

Opis innosti
Po et 

zamestnancov
Využívanie 

IPR

18 827 523
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SPRÁVY Z EÚ / SPRÁVY ZO SVETA

Top 20 priemyselných odvetví intenzívne využívajúcich prá-
va duševného vlastníctva, ktoré majú najvä ší vplyv na HDP.

(zv) 

Spolupráca s ínou

ína 

5. novembra 
v Pekingu spolo ný seminár o ochrane duševného vlastníc-
tva

podobné spolo né podujatie sa uskuto ní na 
budúci rok vo Varšave

(ež)

iENA 2013

Nemecko iENA – Ideen-Er-
indungen-Neuheiten 

Opis innosti
Príspevok 

do HDP 
(v mil. Eur)

Využívanie 
IPR

2 319 812

   Správy zo sveta
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SPRÁVY ZO SVETA

Úradu priemyselného vlastníc-
tva SR

iENA sympózium Paten-
tová politika v Európe

Maristen-
gymnasium

vynálezcovstvo

Jugend forscht 

„mikromakro“

Spolková republika Nemecko za ína pod-
poru vedy a výskumu už na školách

Große Preis der iENA 2013 

(jr)

Zasadanie V4 + 4

Rakúsko 

18. – 19. októbra v Salz-
burgu

ná-
rodných stratégií na podporu ochrany duševného vlastníctva

Mgr. uboš Knoth 

podporu inova-
tívnosti slovenských podnikov

úrad pripravuje aj novelu patentového zákona

zámer úradu uzat-
vori  PPH 

sociálna situácia v Eu-
rópskom patentovom úrade (EPÚ) 

ude-
ovania statusu pozorovate a na zasadnutiach užšieho výboru 

SR EPO 

(lm)
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NOVÉ PUBLIKÁCIE

Nové publikácie
Výber zo zahrani ných publikácií

Výber z nových publikácií v príru nej knižnici ÚPV SR

Spracovala Mgr. Gabriela Píšová
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Z OBSAHOV VYBRANÝCH ASOPISOV

Z obsahov vybraných asopisov

Justi ná revue

. 8 – 9/2013

lánky

. 10/2013

Štúdie

lánky

Pr myslové vlastnictví 

. 5/2013 

Evropské právo

Judikatura

EPO Gazette

september/2013
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Z OBSAHOV VYBRANÝCH ASOPISOV

Spracovala Mgr. Katarína Dovalová

World Patent Information

. 3/2013

Spracovala Mgr. Gabriela Píšová
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JÁN CTIBOR FICHTEL
(1732 - 1795)
Spoluzakladate  karpatskej geológie

JÁN WOLFGANG KEMPELEN
(1734 - 1804)
Polytechnik a konštruktér automatov v 18. storo í

JURAJ PAPÁNEK
(1738 - 1802)
Autor prvých vedeckých dejín Slovákov

Ján Barica

MALÝ SLOVENSKÝ PANTEÓN VEDY A TECHNIKY
Vydal: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2004

JURAJ PAPÁNEK
(1738 - 1802)
Autor prvých vedeckých dejín Slovákov

VOJTECH ALEXANDER
(1857 - 1916)
Priekopník röntgenológie v Uhorsku

AUREL STODOLA
(1859 - 1942)
Vedec svetového mena, ktorému vzdal hold 
A. Einstein

JÁN BAHÝ
(1856 - 1916)
Konštruktér a vynálezca vrtu níka
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