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Príspevok, v dvoch častiach, prináša prehľad hlavných zmien vyplývajúcich z novelizácie 
zákona o ochranných známkach. Prijatím navrhovaných legislatívnych zmien, ktoré nado-
budnú účinnosť v januári 2019, bude splnená transpozičná povinnosť vyplývajúca Sloven-
skej republike zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. de-
cembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných 
známok (prepracované znenie). 
Hlavnou ambíciou autora tohto príspevku je priblížiť očakávané  zmeny v známkovom 
práve, ktoré zasiahnu všetkých používateľov systému národných ochranných známok vrá-
tane registračného úradu – prvá časť príspevku je venovaná odstráneniu podmienky gra-
fického znázornenia ochrannej známky, druhom ochranných známok, ich definíciám  
a možným spôsobom vyjadrenia ochranných známok, zmenám v oblasti absolútnych dô-
vodov, relatívnych dôvodov a v oblasti ex-offo prieskumu vykonávaného registračným 
úradom. 
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V článku je uvedený prehľad predpisov, ktoré sa týkajú poskytovania dotácií na podporu 
audiovizuálnej kultúry. Dotácia na podporu audiovizuálnej kultúry sa poskytuje na podporu 
audiovizuálnej tvorby, a to: a) tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby slovenských au-
diovizuálnych diel,  b) tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby hraných, dokumentár-
nych alebo animovaných slovenských kinematografických diel, c) distribúcie audiovizuál-
nych diel, d) realizácie a distribúcie koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má 
slovenský producent koprodukčný podiel, e) festivalov, prehliadok a iných kultúrnych akti-
vít a činností subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie a kinematografie v SR a prezen-
tácie a propagácie slovenských audiovizuálnych diel, f) vydania a rozširovania periodic-
kých publikácií a neperiodických publikácií z oblasti audiovízie a kinematografie, g) rozvo-
ja technológií v oblasti výroby, rozširovania, uvádzania na verejnosti a uchovávania  
audiovizuálnych diel v SR a h) rozvoja vzdelávania a odborného výskumu v oblasti audio-
vizuálnej kultúry a filmového umenia. Zámerom autora je prispieť k transparentnej a efek-
tívnej odbornej diskusii v tejto tematike, ako aj ku kvalite prijímanej legislatívy v oblasti 
práva duševného vlastníctva.  
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Svetový deň duševného vlastníctva 2018 – „Čas zmeny: Ženy – inovácia a tvorivosť“ 
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Každoročne sa 26. apríla v Úrade priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) oslavuje  Sve-
tový deň duševného vlastníctva. Pripomína sa význam práv duševného vlastníctva pri 
podpore inovácií a tvorivosti. Tohtoročná kampaň Svetového dňa duševného vlastníctva 
bola zameraná na mimoriadne vlastnosti, vynaliezavosť, zvedavosť a odvahu žien, ktoré 
sú hnacou silou zmien vo svete, a ktoré formujú našu spoločnú budúcnosť. V ÚPV SR si 
tohtoročný Svetový deň duševného vlastníctva pripomenuli po prvýkrát až trojdňovým 
programom.  
V utorok 24. apríla 2018 si v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR a občianskym 
združením Vedecká hračka pripravili zamestnanci úradu pre žiakov a študentov prednáš-
kový cyklus spojený s tvorivými dielňami. 
V stredu 25. apríla 2018 program v úrade otvoril slávnostným príhovorom jeho predseda 
JUDr. Richard Messinger. Nasledovala tradičná konferencia Duševné vlastníctvo na Slo-
vensku XVIII, ktorá bola tento rok zameraná na ochranné známky. 
Vo štvrtok 26. apríla 2018 aktivity úradu vyvrcholili seminárom, ktorý úrad pripravil v spo-
lupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) – Odvolacími senátmi 
EUIPO na tému Konanie a rozhodovacia prax odvolacích senátov EUIPO. 
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Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. sa špecializuje nie len na dizajn nábytku a interiéru, 
ale aj na ekologické, psychologické a sociologické aspekty tvorby interiéru. Rozprávali 
sme sa ňou v priestoroch výskumného, vzdelávacieho a vývojového pracoviska Fakulty 
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - BCD Lab (Body Conscious De-
sign Laboratory). Okrem aktívnej pedagogickej činnosti sa venuje aj výskumu so zamera-
ním na „interakciu človeka a dreva“. V registri ÚPV SR už má zapísaných šesť dizajnov. 
Momentálne pracuje s témou regionálnej/lokálnej identity, a predpokladá, že v rámci tejto 
problematiky budú vznikať nové úžitkové vzory a dizajny. 
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Rubrika venovaná zaujímavým priemyselnoprávne chráneným alebo na ochranu  
prihláseným riešeniam. 
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