
Výročná technická správa ÚPV SR 2012  (dizajny)  1/11 

VÝROČNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

DIZAJNY 

2012 

I. Vývoj registra čných aktivít: 

Zmeny z hľadiska podávania prihlášok a udeľovania ochrany (registrácie) v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom 
 
 
V roku 2012 bolo podaných na ÚPV SR spolu 120 prihlášok dizajnov, čo je o 11,1 % viac ako 
v predchádzajúcom roku. Zo zahraničných prihlasovateľov má najväčší počet prihlášok Česká republika 
(12), Francúzsko (4) a Švédsko (4). 
  
Slovenskí prihlasovatelia podali 97 prihlášok (nárast o 1 %). Podiel domácich prihlášok tvorí 80,8 % 
z celkového počtu podaných prihlášok. 
 
V roku 2012 bolo zapísaných do registra 117 dizajnov, čo je o 60,3 % viac ako v roku 2011. 
 
Na porovnanie uvádzame štatistické údaje o dizajnoch prihlásených a zapísaných v rokoch 2005 až 2012. 
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K 31. decembru 2012 bolo v Slovenskej republike platných 997 národných dizajnov. 
 
URL web stránok na hlavnej stránke úradu, ktoré poskytujú štatistiky týkajúce sa dizajnov 
 
URL na výročné technické správy pre WIPO: 
http://www.upv.sk/?vyrocne-technicke-spravy 
http://www.wipo.int/cws/en/atrs/ 
 
URL na ročenky ÚPV SR: 
http://www.upv.sk/?vyrocne-spravy 
http://www.upv.sk/?annual-reports 

 

II. Záležitosti týkajúce sa tvorby, reprodukcie a dokumentov z oblasti dizajnov a sekundárnych 
zdrojov informácií o dizajnoch, napr. úradné vestníky:  

Publikovanie, tlač, technológie kopírovania 

Zverejňovanie dizajnov 

Úrad zverejňuje zapísané dizajny vo Vestníku ÚPV SR. 

Vestník ÚPV SR 

Informácie týkajúce sa dizajnov tvoria časť  “Vestníka ÚPV SR “, ktorý v rámci jednej publikácie zahŕňa 
informácie zo všetkých oblastí priemyselných práv. 
 
Úrad vydáva oficiálnu verziu vestníka v elektronickej forme na CD-ROM nosiči vo formáte PDF. Úrad 
vydáva oficiálnu verziu vestníka v elektronickej forme na CD-ROM nosiči vo formáte PDF. V roku 2012 
vychádzal v náklade 130 kusov, z ktorých 33 bolo mesačne distribuovaných formou predplatného. Ďalšie 
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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 roku 2011 úrad ukončil prevádzku online verzie 
Vestníka ÚPV SR na internete. Nahradila ju elektronická verzia vestníka vo formáte PDF dostupná zo 
stránky http://www.upv.sk/?vestnik-uradu-priemyselneho-vlastnictva-slovenskej-republiky. 

V rámci medzinárodnej výmeny bol Vestník ÚPV SR distribuovaný do 30 krajín vrátane EPO a WIPO. 

V roku 2012 bolo v úradnom vestníku zverejnených: 
 
zapísaných dizajnov     104 
zapísaných dizajnov s predĺženou platnosťou  75 
 

Na spracovanie textu, sadzbu a tlač sa používa MS Office 2007, FineReader 11, Adobe Acrobat 10 
Professional SK, Corel Draw 11, Adobe InDesign Standard CS5.5, Photoshop CS5.1, EPSON Scan 3.74 
SK. 

SLEX99 – Lexikón slovenského jazyka obsahujúci tieto časti: Krátky slovník slovenského jazyka, 
Synonymický slovník slovenčiny, Pravidlá slovenského pravopisu. 

Technika Desk-Top Publishing sa používa na spracovanie vstupných údajov a obrázkov pre vestník a prvé 
strany dokumentov. 

Hlavné druhy úradných oznámení v oblasti informácií o dizajnoch 

Vestník obsahuje oznámenia o dizajnoch rozčlenené do týchto hlavných kapitol: 
 

- zoznam zapísaných dizajnov (číselný rad s Locarnským   
 triedením) 
- bibliografické údaje zapísaných dizajnov (zoradené podľa  
 tried Locarnského triedenia) 
- zoznam zapísaných dizajnov s predĺženou platnosťou   
 (číselný rad s Locarnským triedením) 
- bibliografické údaje zapísaných dizajnov s predĺženou 
 platnosťou (zoradené podľa tried Locarnského triedenia) 
- zoznam zapísaných dizajnov s odloženým zverejnením  
 (číselný rad s Locarnským triedením) 
- bibliografické údaje zapísaných dizajnov s odloženým 
 zverejnením (zoradené podľa tried Locarnského   
 triedenia) 
- zoznam zverejnených zapísaných dizajnov po uplynutí  
 doby odkladu zverejnenia (číselný rad s Locarnským  
 triedením) 
- bibliografické údaje zverejnených zapísaných dizajnov 
 po uplynutí doby odkladu zverejnenia (zoradené podľa 
 tried 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 
- predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
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- prevody a prechody práv a iné zmeny majiteľov 
- odňatia ochrany a prepisy majiteľov dizajnu (na základe rozhodnutia súdu)  
- zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (zálohy) 
- zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (ukončenie zálohov) 
- registrované licenčné zmluvy 
- ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
- opravy mien, adries, dátumov a chýb 
 
Databázy a automatizácia v úrade 
 
Automatizácia administratívnych prác je zabezpečená aplikáciami s databázou dizajnov. 
 
URL web stránok na hlavnej stránke úradu, ktoré poskytujú prístup k on-line dizajnovým vestníkom a 
ďalším zdrojom dizajnových informácií, vrátane možnosti hromadného načítavania údajov z oblasti 
dizajnov 
 
On-line databázy 
http://www.upv.sk/?databazy-a-registre 
 
Úrad sprístupňuje prostredníctvom svojej stránky rôzne typy národných aj zahraničných databáz. 
Z národných sú to 
 
- "Vybrané údaje z registrov ÚPV SR" (pozrite časť „Webregistre“ v kapitole VI), ktoré 

sprístupňujú verejnosti denne aktualizované informácie z registrov priemyselných práv vedených 
úradom http://registre.indprop.gov.sk/registre/?lang=sk, 

 
- "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. 
 
Objednávkové formuláre on-line  
http://www.upv.sk/?objednavkove-formulare-on-line 
 
Na tejto stránke úrad poskytuje možnosť elektronického vybavenia objednávok na Vestník ÚPV SR, 
časopis Duševné vlastníctvo a E-zine, odborné publikácie ÚPV SR a ÚPV ČR, ročenky a rešerše (pozrite 
časť “Produkty a služby” v kapitole VI). 
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III. Záležitosti týkajúce sa triedenia, pretrieďovania a indexovania informácií o dizajnoch podľa 
použitého systému triedenia: 

Činnosti týkajúce sa zatrieďovania a pretrieďovania; Používané systémy triedenia, napr. Medzinárodné 
triedenie pre dizajny (Locarno Classification), ostatné 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 
odporúčaní WIPO štandardu ST.80. Všetky bibliografické údaje sa spracúvajú v elektronickej databázovej 
forme. Úplne rešeršovateľné údaje sú sprístupňované a aktualizované na internete denne. 

 

IV. Založenie rešeršných súborov informácií a ich udržiavanie: 

Budovanie súborov informácií a aktualizácia: 

Archív dizajnov tvorí zbierka dizajnov Slovenskej republiky a bývalého Československa. V roku 2012 
úrad pokračoval pravidelnou aktualizáciou v budovaní manuálneho rešeršného systému vo forme 
lístkového katalógu, zoradeného podľa Lokarnského triedenia.  

Dokumentácia z ostatných úradov, ktorá je udržiavaná a/alebo vzatá do úvahy ako časť sprístupnených 
rešeršných súborov: 
 
V roku 2012 úrad získaval v rámci zmlúv o vzájomnej výmene vestníky z oblasti ochranných známok z 
nasledovných štátov a organizácií: Arménsko, Austrália, Bulharsko, Brazília, štáty Beneluxu, Česko, 
Estónsko, Nemecko, Španielsko, Gruzínsko, Spojené kráľovstvo, Kirgizsko, Moldavsko, Macedónsko, 
Rakúsko, Rumunsko, Rusko, San Maríno, Turecko, Ukrajina a organizácie WIPO.  Okrem toho súčasťou 
zbierky na účely rešerší sú aj vestníky získavané v minulosti zo štátov ako sú Bosna a Hercegovina, 
Švajčiarsko, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, 
Poľsko, Portugalsko, Slovinsko a USA. 

 

V. Činnosti v oblasti počítačových rešeršných systémov pre dizajny: 

Vnútropodnikové systémy (online/offline) 

ÚPV SR prevádzkuje online databázu dizajnov, ktorá slúži pre potreby rešerší a tiež pre účely konania o 
dizajnoch. Vybrané údaje z registrov sú sprístupnené verejnosti na internete. 
 
Rešerše podľa bibliografických údajov možno vykonávať vo všetkých databázach používaných 
pre dizajny. 
 
Projekt Designview 
 
V roku 2012 sa úrad zapojil do projektu Designview https://www.tmdn.org/tmdsview-
web/welcome.html?lang=sk. Základom tohto nástroja na vyhľadávanie dizajnov sú údaje obsiahnuté v 
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registroch zúčastnených národných úradov, WIPO a OHIM. Designview poskytuje centralizovaný prístup 
k informáciám o zapísaných dizajnoch, ktorými disponujú úrady zapojené do projektu. 
 

Externé databázy 
 
Databázy dostupné na internete najmä: 
 
Databáza priemyselných vzorov ÚPV ČR 
WIPO Vestník medzinárodných dizajnov 
WIPO databáza medzinárodných dizajnov Hague Express Database 
OHIM databáza dizajnov Spoločenstva 
Národná databáza USPTO a IPOUK 
rešeršný systém Designview 

Administratívny systém riadenia (napr. register, právny stav, štatistika, administratívna podpora, atď.) 
 
Úradný automatizovaný systém riadenia – softvér “INVENTIO” zahŕňa registre dizajnov (údaje 
od r.1991). 

Administratívny riadiaci systém je založený na Lotus Domino a Fabasoft eGov Suite. 

Používané prostriedky (hardware, vrátane používaných typov terminálov a sietí a softvéru), používané 
nosiče dát 
 
Používané prostriedky: 
LAN sieť je vybudovaná na technológii Cisco, Fast ETHERNET 1000/100/10 Mbit/s, WINDOWS 2003 / 
2008 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 4.0, 
Informix Dynamic Server 10, 
Citrix XenApp 5.0 FP3, 
Ultranet – Ultra Console 2000 
  
SAN HP MSA 1500 CS, SAN HP MSA P2000, G3 
HP Storage Works MSL SDLT 5026 series library, MSL LTO 4048, 
HP open view Storage Data Protector version A.07.01 
 
 

VI. Poskytovanie informačných produktov a služieb v oblasti dizajnov verejnosti (týkajúce sa 
možnosti, napr. vypožičania prihlášok, registrovaných dizajnov klientom na prieskum, získania 
oficiálnych publikácií a výpisov z registrov) 

Plánovanie, správa, automatizácia, bezpečnosť: 

Študovňu úradu v minulom roku navštívilo celkove 1 305 osôb, z toho 1 290 z radov verejnosti. 
Poskytnutých bolo 6 247 prezenčných výpožičiek a vyhotovených 22 090 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 11 dizajnových a 36 
bibliografických rešerší. 
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Študovňa pôsobí aj ako depozitná knižnica WIPO. Fond depozitnej knižnice obsahuje 173 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.  
 
Informačné služby poskytované verejnosti (vrátane počítačových služieb a rešeršných súborov 
v knižniciach vzdialených od vášho Úradu a informácií o dizajnoch, ktoré poskytuje váš Úrad 
na World Wide Web): 

Služby poskytované verejnosti:  
 
- všeobecné informácie poskytované expertami úradu 
- prezenčné výpožičky úradných vestníkov, odbornej 
 literatúry a príručnej literatúry 
- predaj odborných monografií a periodických publikácií 
 (“Duševné vlastníctvo” v papierovej 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 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 (9.vydanie) 
- triedenia dizajnov a súvisiace informácie 
- výročné technické správy v oblasti informácií o dizajnoch (2002-2012) 

Strediská patentových informácií a kontaktné a informačné miesta úradu 

Úrad od roku 2003 zriadil 10 kontaktných a  informačných miest ÚPV SR, pričom štyri z nich sú aj 
strediskami patentových informácií .Nachádzajú sa v krajských, štátnych a regionálnych knižniciach ako 
aj v Slovenskej národnej knižnici v Martine a v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave. 
Zoznam stredísk patentových informácií a kontaktných a informačných miest ÚPV SR je zverejnený na 
stránke úradu http://www.indprop.gov.sk/?partneri-uradu. (Viac o centrách a kontaktných miestach ÚPV 
SR - pozrite výročnú technickú správu ÚPV SR o patentoch za rok 2012.) 
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V priebehu roka 2012 pokračovala spolupráca úradu s kontaktnými a informačnými miestami úradu 
a strediskami patentových informácií v rámci siete PATLIB, ktorá sa  realizuje na základe dohôd o 
vzájomnej spolupráci. 
 
PATLIB centrum pôsobiace v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave bolo už 
druhý rok zapojené do pilotného projektu Európskeho patentového úradu zameraného na reorientáciu 
PATLIB centier. Cieľom projektu je zavedenie nových inovačných a podporných služieb a spolupráca s 
regionálnou, prípadne národnou sieťou na podporu inovácií. Projekt bude trvať do konca roku 2013, s 
možnosťou predĺženia o dva roky. Realizácia pilotného projektu prebieha na základe pracovného plánu 
vypracovaného CVTI SR v spolupráci s úradom. Hodnotiacu správu o výsledkoch dosiahnutých v rámci 
projektu predkladá PATLIB centrum do Európskeho patentového úradu dvakrát ročne.  

Informa čno-poradenské miesta úradu pre inovácie 
 
Poslaním pätnástich informačných a poradenských miest úradu pre inovácie (ďalej innoinfo) 
http://www.indprop.gov.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. 
 
Spolupráca ÚPV SR s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK a BIC Bratislava, spol. s r. o., je už roky 
na dobrej úrovni, čo sa nedalo povedať o ďalších satelitoch úradu. Zodpovední pracovníci úradu preto v 
roku 2012 postupne obišli poradensko-informačné miesta začlenené do projektu innoinfo s cieľom 
rozvinúť zmysluplnú a vzájomne prospešnú spoluprácu. Zástupcovia innoinfo prejavili v prvom rade 
záujem o pravidelné zasielanie informačných letákov a najnovších publikácií týkajúcich sa 
priemyselnoprávnej ochrany, ako aj o spoločné organizovanie odborných seminárov zameraných na túto 
pomerne náročnú problematiku. 

 V decembri 2012 sa na Kysuciach stretli zástupcovia ÚPV SR so skupinou podnikateľov, ktorí pôsobia 
v oblasti cestovného ruchu, a poskytli im základné informácie o budovaní značky. Stretnutie 
sprostredkoval zástupca Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce v Čadci. Dňa 27. septembra 2012 bola 
podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci s riaditeľkou Banskobystrickej regionálnej komory (BBRK 
SOPK) Marínou Spirovou, na základe ktorej bolo v BBRK SOPK vytvorené 15 innoinfo. Partneri 
začlenení do siete innoinfo sprístupnili na svojich webových sídlach základné informácie 
o priemyselnoprávnej ochrane označení, technických riešení a dizajnov. 
 
Informa čné centrum 
http://www.upv.sk/?informacne-centrum 
 
Pracovníci v rámci odbornej konzultačnej pomoci naďalej poskytujú verejnosti informácie 
z priemyselnoprávnej oblasti platné nie len v Slovenskej republike ale aj v medzinárodnom kontexte 
osobne, telefonicky  (+421 48 4300131), faxom a písomne na e-mailovej adrese 
infocentrum@indprop.gov.sk. Súčasťou infocentra je aj „helpdesk“ na informovanie o elektronickom 
online podávaní prihlášok. 
 
Počet žiadostí o informácie sa v informačnom centre úradu v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne 
zvýšil na 7 146 žiadostí, z nich 5 555 bolo pracovníkmi informačného centra vybavených telefonicky,  
1 134 e-mailom, 250 osobne, 205 poštou a dve informácie boli žiadateľom odoslané faxom. 
Pracovisko informačného centra úradu bolo premiestnené do priestorov voľne prístupných verejnosti, čím 
sa zvýšil komfort klientov úradu a organizačným pričlenením informačného centra k pracoviskám 
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poskytujúcim rešeršné a konzultačné služby v oblasti priemyselnoprávnych informácií boli zároveň 
optimalizované procesy poskytovania služieb. 
 
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. 
 
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 
úradu vykonávajú už od roku 2008. Počas roka 2012 zamestnanci úradu navštívili 30 spoločností z celého 
Slovenska. Najviac ich bolo zo samosprávnych krajov: Banskobystrický (6), Bratislavský (4) a Žilinský 
(9). Hoci podávanie prihlášok nie je hlavným zámerom prediagnostiky, v priebehu 5 rokov od spustenia 
tejto bezplatnej služby ich bolo celkovo prijatých 153. 
 
URL web stránok na hlavnej stránke úradu, kde možno elektronicky podávať prihlášky dizajnov. 

V súčasnosti podateľňa úradu umožňuje elektronické podávanie len európskych patentových prihlášok, 
medzinárodných patentových prihlášok PCT a národných patentových prihlášok a prihlášok úžitkových 
vzorov vrátane následne podaných dokumentov súvisiacich s konaním o národných patentových 
prihláškach a prihláškach úžitkových vzorov a žiadostí o preklady patentových nárokov a európskych 
patentových spisov http://www.indprop.gov.sk/?elektronicke-podavanie-vseobecne. 
 
URL web stránok na hlavnej stránke úradu, ktoré poskytujú informácie týkajúce sa konania 
o prihláške ako sú: podanie prihlášky, zverejnenie prihlášky, prieskum a konanie súvisiace so zápisom 
dizajnu; konanie súvisiace s podaním námietok proti zápisu dizajnu do registra, rozkladu proti 
rozhodnutiu úradu; atď.; 
 
Úrad sprístupňuje na svojej stránke rôzne typy databáz. Medzi najviac využívané patria „Vybrané údaje z 
registrov“ alebo 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. 
 
URL web stránok na hlavnej stránke úradu, ktoré poskytujú opis produktov a služieb poskytovaných 
úradom (napr. rešeršné služby z oblasti dizajnov, databázy dizajnov atď.) a informácie súvisiace 
s prístupom k produktom a službám a ich využívaním. 
 
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.indprop.gov.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  
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- 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 
 
 
Prehľad poskytovaných služieb, pozrite časť „ Služby poskytované verejnosti“, kap.VI. 
 

VII. Záležitosti týkajúce sa vzájomnej výmeny dokumentácie týkajúcej sa dizajnov a informácií z 
tejto oblasti: 

Medzinárodná alebo miestna spolupráca v oblasti výmeny informácií o dizajnoch, napr. vo forme 
úradných vestníkov: 

V roku 2012 pokračovala výmena informácií z oblasti dizajnov prostredníctvom úradných vestníkov so 
zahraničnými patentovými úradmi a medzinárodnými organizáciami, vrátane WIPO. 

Výmena strojovo-čitateľných informácií, napr. údaje, ktoré sú obsiahnuté na CD-ROMe alebo 
magnetických záznamoch: 

V uplynulom roku úrad získaval na CD-ROMe uložené registrované dizajny z JPO a udelené patenty na 
dizajn z USPTO. 

 

VIII. Činnosti, týkajúce sa vzdelávania a kurzov, vrátane technickej pomoci rozvojovým krajinám: 
 
Pozrite výročnú technickú správu ÚPV SR o patentoch za rok 2012. 
 
 

IX. Ďalšie všeobecné informácie týkajúce sa úradu sprístupnené na internete: 

URL web stránok na hlavnej stránke úradu, ktoré poskytujú: 
 
Informácie z oblasti legislatívy týkajúcej sa dizajnov: 
 
- platné právne predpisy 
http://www.upv.sk/?legislativa-dizajny 
 
- súvisiace právne predpisy 
http://www.upv.sk/?suvisiace-pravne-predpisy 
 
- neplatné právne predpisy 
http://www.upv.sk/?neplatne-pravne-predpisy 
 
- medzinárodné dohody 
http://www.upv.sk/?medzinarodne-dohody 
 
- právne prepisy EÚ 
http://www.upv.sk/?suvisiace-pravne-predpisy-eu 
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Výročné správy úradu 
http://www.upv.sk/?vyrocne-spravy 
 
Ďalšie informácie týkajúce sa tém uvedených v obsahu VTS: 
 
Informácie týkajúce sa ochrany predmetov priemyselného vlastníctva 
 
Stránka úradu obsahuje základné informácie, ktoré prihlasovateľ použije pri podaní prihlášky predmetu 
priemyselného vlastníctva. Sú to najmä: tlačivá prihlášok jednotlivých predmetov priemyselného 
vlastníctva, legislatíva, inštrukcie a informácie pre prihlasovateľa, správne poplatky, metodika konania, 
kontakt na odbornú pomoc a pod. a ďalšie relevantné informácie týkajúce sa predmetov priemyselného 
vlastníctva, ktoré sú v kompetencii ÚPV SR: 
 
Patenty  http://www.upv.sk/?patenty 
 
Doo  http://www.upv.sk/?dodatkove-ochranne-osvedcenia 
 
Úžitkové vzory http://www.upv.sk/?uzitkove-vzory 
 
Dizajny  http://www.upv.sk/?dizajny 
 
Topografie http://www.upv.sk/index2.php?lang=sk&idd=17 
 
Ochranné známky http://www.upv.sk/?ochranne-znamky 
 
Označenia pôvodu a zemepisného označenia http://www.upv.sk/?ochrana-oznacenia-povodu-a-

zemepisneho-oznacenia 
 
  
Novinky týkajúce sa dizajnov 
http://www.upv.sk/. 
 
 
X. Ďalšie podstatné skutočnosti:  
 
Text uvedený modrým písmom a kurzívou indikuje zmeny v porovnaní s výročnou technickou správou za 
predchádzajúci kalendárny rok. Internetových adries uvedených modrým písmom sa táto indikácia týka 
len v prípade, ak sú uvedené aj kurzívou. 
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