
1

VÝROČNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA, TÝKAJÚCA SA ČINNOSTI V OBLASTI
INFORMÁCIÍ O OCHRANNÝCH ZNÁMKACH

I. Vývoj registračných aktivít:

Zmeny zavedené z hľadiska podávania prihlá�ok a registrácií v porovnaní s predchádzajúcim
rokom

Pre porovnanie uvádzame �tatistické údaje o ochranných známkach prihlásených
a zapísaných v rokoch 1999 a� 2004.



2

V roku 2004 v porovnaní s rokom 2003 vzrástol počet domácich prihlá�ok o 26,2 %, celkový
počet podaných prihlá�ok národnou cestou vzrástol o 6,5 % na výsledných 4 059 prihlá�ok. 

V roku 2004 bolo podaných medzinárodnou cestou podľa Madridskej dohody a protokolu k
Madridskej dohode 6 005 prihlá�ok ochranných známok, čo je menej o 12 % ako v roku 2003.

Celkový počet zapísaných ochranných známok klesol o 1,4 %. Domácich zapísaných známok
bolo viac o 6,2 %, počet zapísaných ochranných známok zahraničných prihlasovateľov sa
zní�il o 10,5 %.

K 31. decembru 2004 bolo v Slovenskej republike platných 40 866 ochranných známok
zapísaných v registri úradu a 103 717 medzinárodných ochranných známok.

II. Zále�itosti týkajúce sa tvorby, reprodukcie a distribúcie sekundárnych zdrojov
informácií o ochranných známkach, napr. známkové vestníky:

Publikovanie, tlač, technológie kopírovania

Publikácia ochranných známok 

Úrad publikuje zverejnené prihlá�ky ochranných známok a zapísané/obnovené ochranné
známky vo Vestníku ÚPV SR.

Informácie týkajúce sa ochranných známok tvoria časť  �Vestníka ÚPV SR �, ktorý v rámci
jednej publikácie zahŕňa informácie zo v�etkých oblastí priemyselných práv. Vestník v
papierovej forme sa publikuje mesačne, v odporúčanej veľkosti A4 (podľa ST.10/A), v
bro�ovanej podobe, zvyčajne v rozsahu 250-300 strán. V roku 2004 vychádzal v náklade 250
kusov, z ktorých 107 bolo mesačne distribuovaných formou predplatného. Ďal�ie výtlačky
boli zasielané bezplatne podľa zákona o povinných výtlačkoch ako aj do stredísk patentových
informácií a kontaktných miest ÚPV SR a v rámci vzájomnej výmeny informácií so
zahraničnými úradmi. Elektronická podoba vestníka bezplatne sprístupnená verejnosti na
internete zahŕňa pravidelne aktualizované údaje, v ktorých mo�no vyhľadávať podľa rôznych
kritérií .

V roku 2004 bolo v úradnom vestníku zverejnených:

prihlá�ok ochranných známok  3 319

zapísaných ochranných známok 3 294

obnovených ochranných známok 1 678

Hlavné druhy úradných oznámení v oblasti informácií o ochranných známkach 

Vestník obsahuje oznámenia o ochranných známkach rozčlenené do týchto hlavných kapitol:

- zoznam zverejnených prihlá�ok ochranných známok (číselný rad)
- bibliografické údaje zverejnených prihlá�ok ochranných známok vrátane zoznamu tovarov

a slu�ieb (zoradené podľa čísla prihlá�ky)
- zoznam zapísaných ochranných známok bez zmeny v porovnaní s prihláseným označením

(číselný rad prihlá�ok s číslom zápisu)
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- bibliografické údaje zapísaných ochranných známok bez zmeny v porovnaní s prihláseným
označením (zoradené podľa čísla zápisu)

- zoznam zapísaných ochranných známok so zmenou v porovnaní s prihláseným označením
(číselný rad prihlá�ok s číslom zápisu)

- bibliografické údaje zapísaných ochranných známok so zmenou v porovnaní s prihláseným
označením vrátane zoznamu tovarov a slu�ieb (zoradené podľa čísla zápisu)

- zoznam obnovených ochranných známok (číselný rad prihlá�ok s číslom zápisu)
- bibliografické údaje obnovených ochranných známok (zoradené podľa čísla zápisu)
- medzinárodne zapísané ochranné známky
- úradné rozhodnutia (zánik, výmaz, atď.)
- zaniknuté ochranné známky
- prevody a prechody práv
- čiastočné prevody
- zálo�né právo
- registrované licenčné zmluvy 
- registrované sublicenčné zmluvy
- ukončenie platnosti sublicenčných zmlúv
- zmeny v údajoch o majiteľovi ochrannej známky
- zmeny v zozname tovarov a slu�ieb 
- zmeny znenia alebo vyobrazenia ochrannej známky
- opravy mien, adries, dátumov a chýb

Spracovanie textu a automatizácia administratívnych prác

Spracovanie textu a automatizácia administratívnych prác je zabezpečená aplikáciami s
databázou ochranných známok.

Metódy pou�ité pri tvorbe informácií o ochranných známkach (tlač, zaznamenávanie, osvit
tlačových materiálov, atď.).

Na spracovanie textu, sadzbu a tlač sa pou�íva MS Office 97, QuarkXpress 5.0 for Windows
and Corel Draw 10, Photoshop 6.0., FineReader 6.0, Adobe Acrobat 5.05 CE, SLEX99 �
Lexikón slovenského jazyka obsahujúci tieto časti: Krátky slovník slovenského jazyka,
Synonymický slovník slovenčiny, Pravidlá slovenského pravopisu.

Technika Desk-Top Publishing sa pou�íva pre spracovanie vstupných údajov a obrázkov pre
vestník a prvé strany dokumentov.

III. Zále�itosti týkajúce sa klasifikácie, reklasifikácie a indexovania informácií o
ochranných známkach:

Činnosti týkajúce sa klasifikácie a reklasifikácie; Pou�ívané klasifikačné systémy, napr.
Medzinárodné triedenie výrobkov a slu�ieb pre účely registrácie známok (Niceská
klasifikácia), Medzinárodné triedenie obrazových prvkov známok (Viedenská klasifikácia),
ostatné klasifikácie:

Tovary a slu�by sú klasifikované v súlade s aktuálnou verziou Medzinárodného triedenia
tovarov a slu�ieb pre účely registrácie ochranných známok. Prihlasovatelia pri podávaní
prihlá�ok povinne klasifikujú tovary a slu�by podľa Niceskej klasifikácie. Posledná verzia
Medzinárodného triedenia obrazových prvkov známok (Viedenská klasifikácia) sa pou�íva na
kódovanie obrazových prvkov známok, ktoré vykonáva expert úradu.
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Pou�itie elektronických klasifikačných systémov na označenie klasifikačných symbolov
poskytnutých prihlasovateľom, a ktoré sú zahrnuté v zozname výrobkov a/alebo slu�ieb:

Klasifikačné symboly sú overované interným elektronickým klasifikačným systémom
vybudovaným na báze úradného softvéru v registroch.

Povinnosť prihlasovateľa pou�iť vopred určené výrazy pou�itej klasifikácie:

V súlade so zákonom č. 55/1997 v znení zákona č.577/2001 je prihlasovateľ povinný uviesť v
prihlá�ke zoznam tovarov a slu�ieb, pre ktoré je prihlá�ka podaná, podľa Niceskej klasifikácie
a doplniť ich príslu�ným číslom tejto klasifikácie. Prihlasovatelia nie sú povinní pou�ívať
preddefinované výrazy klasifikácie.

Bibliografické údaje a spracovanie pre re�er�né účely:

Vo v�etkých relevantných výstupoch alebo záznamoch sa bibliografické údaje uvádzajú v
zmysle odporúčaní WIPO �tandardu ST.60. V�etky bibliografické údaje sa spracúvajú v
elektronickej databázovej forme. Úplne re�er�ovateľné údaje sú sprístupňované a
aktualizované na internete denne.

IV. Organizácia a udr�iavanie manuálnych re�er�ných súborov známkových informácií: 

Budovanie súborov informácií a ich aktualizácia:

Od spustenia elektronického re�er�ného systému ochranných známok sa manuálny re�er�ný
systém (kartotéka) prestal budovať a aktualizovať.

Dokumentácia z ostatných úradov, ktorá je udr�iavaná a/alebo vzatá do úvahy ako časť
sprístupnených re�er�ných súborov:

V roku 2004 úrad získaval v rámci zmlúv o vzájomnej výmene vestníky z oblasti ochranných
známok z nasledovných �tátov a organizácií: AT, BA, BG, BR, CH, CZ, DE, EE, FR, HR,
HU, IT, KG, LT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, Sl, SM, UA, US, OHIM a WIPO.

V. Činnosti v oblasti počítačových re�er�ných systémov ochranných známok:

Vnútropodnikové systémy (online/offline)

ÚPV SR prevádzkuje online databázu ochranných známok, ktorá slú�i pre potreby re�er�í v
národných známkach a tie� pre účely konania o ochranných známkach. Vybrané údaje z
registrov sú prístupné verejnosti na internete.

Re�er�e podľa bibliografických údajov mo�no vykonávať vo v�etkých databázach
pou�ívaných pre ochranné známky.

Re�er�e na medzinárodné ochranné známky sa vykonávajú v databáze ROMARIN na CD
ROMe poskytnutom WIPOm, a tie� v ESPACE TRACES, ktoré sú prístupné v lokálnej sieti
cez systém UltraNet 2000.

Zoznam re�er�ných diskov CD-ROM a databáz pou�ívaných systémom Ultranet 2000 v
lokálnej CD-ROM sieti:
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EUROM - známky Spoločenstva
ROMARIN
TRACES
NIVILO Class
WIPO Official Gazette
CD ROM CASSIS - ochranné známky USA registrované a v konaní
IPLEX CD ROM � úplné znenia platných právnych noriem (originály národných zákonov,
medzinárodných zmlúv)
prekladové slovníky

External databases

Databáza českých registrovaných ochranných známok
Madrid Express Database
OHIM � databáza známok spoločenstva

Administratívny systém riadenia (napr. register, právny stav, �tatistika, administratívna
podpora, atď.)

Úradný automatizovaný systém riadenia � softvér �INVENTIO� zahŕňa registre národných a
medzinárodných ochranných známok (údaje od r.1990 - národné ochranné známky, údaje od
r.1947 -  medzinárodné ochranné známky). 

Administratívny riadiaci systém je zalo�ený na Lotus Domino.

Pou�ívané prostriedky (hardware, vrátane pou�ívaných typov terminálov a sietí a softvéru),
pou�ívané nosiče dát

Fast ETHERNET 1000/100/10 Mbit/s, WINDOWS 2000 pre servery; pracovné stanice PC
Pentium, Windows 2000; HP Unix pre databázy, Informix Dynamic Server 9.21, Citrix
Metaframe 1.8, SAN HP MSA 1500 CS.

VI. Správa slu�ieb v oblasti ochranných známok poskytovaných verejnosti (týkajúce sa
mo�nosti, napr. vypo�ičania prihlá�ok, registrovaných ochranných známok klientom na
prieskum, získania oficiálnych publikácií a výpisov z registrov):

Plánovanie, správa, automatizácia, bezpečnosť:

Patentovú �tudovňu v minulom roku nav�tívilo celkove 1 828 osôb, z toho 1 307 z radov
verejnosti. Poskytnutých bolo 7 657 prezenčných výpo�ičiek a vyhotovených 27 999
fotokópií pre účely manuálnych a strojových re�er�í ako aj kópií z odborných periodík,
ostatnej pomocnej patentovej a nepatentovej literatúry. V oblasti re�er�ných slu�ieb bolo
vykonaných celkove 332 patentových, 2 923 známkových a 43 dizajnových re�er�í na základe
1 125 písomne a 118 osobne uskutočnených zadaní.

�tudovňa ÚPV SR a re�er�né pracovisko sú otvorené denne od 8,00 do 15,00 s výnimkou
stredy (9,00-16,00).
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Informačné slu�by poskytované verejnosti (vrátane automatizovaných slu�ieb a re�er�ných
súborov v kni�niciach vzdialených od vá�ho Úradu a informácií o ochranných známkach,
ktoré poskytuje vá� Úrad na World Wide Web):

Strediská patentových informácií a kontaktné a informačné miesta úradu

V roku 2004 pokračovala spolupráca medzi ÚPV SR a 4 strediskami patentových informácií a
10 kontaktnými a informačnými miestami ÚPV SR, ktoré boli otvorené v roku 2003 s
podporou EPO v záujme zvy�ovania informačného povedomia a podpory vzdelanosti. Centrá
a kontaktné miesta v �tátnej vedeckej kni�nici v Ko�iciach, v  �tátnej vedeckej kni�nici v
Banskej Bystrici a v ďal�ích regionálnych a okresných kni�niciach vo Zvolene, �iline,
Pre�ove, Trenčíne, Trnave a Nitre ako aj v Slovenskej národnej kni�nici v Martine a v Centre
vedecko-technických informácií v Bratislave boli v priebehu roka 2004 na základe
bilaterálneho programu spolupráce s EPO vybavené počítačovou technikou s prístupom na
internet . Úrad v minulom roku začal poskytovať pracovníkom kni�níc odborné �kolenia v
súvislosti so sprístupňovaním informácií v oblasti priemyselného vlastníctva. Viac o centrách
a kontaktných miestach ÚPV SR - pozrite výročnú technickú správu ÚPV SR o patentoch za
rok 2004 

Informačno-poradenské miesta úradu pre inovácie

V roku 2004 úrad zriadil 4 Informačno-poradenské miesta úradu pre inovácie � INNOINFO v
Banskej Bystrici, Čadci, Martine a v �iline . Majú slú�iť na podporu malých a stredných
podnikateľov a univerzít technického zamerania. Novozriadené informačné miesta budú
poskytovať záujemcom základné informácie o priemyselno-právnej ochrane.

Nové pracovisko úradu

ÚPV SR otvoril od septembra roku 2004 v Bratislave nové pracovisko, ktoré je situované v
budove Ministerstva financií. Poskytuje najmä re�er�e v oblasti ochranných známok, dizajnov
a patentov. Súčasťou nového pracoviska je podateľňa a rokovacia miestnosť.

Slu�by poskytované verejnosti:

- predaj �Vestníka ÚPV SR� v papierovej forme
- v�eobecné informácie poskytované expertmi úradu
- on-line re�er�e v úradnej databáze ochranných známok, mo�nosť samostatného prístupu do

databázy v �tudovni ÚPV SR
- re�er�e v medzinárodnej databáze ochranných známok ROMARIN
- re�er�e na objednávku s vyu�itím mo�nosti objednávania v písomnej alebo on-line podobe

V súčasnosti sa tradičné metódy vykonávania známkových re�er�í (lístkový katalóg)
nepou�ívajú.

Informácie o ochranných známkach na webovej stránke

- v�eobecné informácie
- informácie o aktivitách úradu (semináre, tréningové kurzy, atď.) 
- in�trukcie úradu pre prihlasovateľov a tlačivá 
- príslu�né právne predpisy 
- ročenky 
- vybrané údaje z registrov 
- Vestník ÚPV SR 
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- objednávky (re�er�e, nepatentová literatúra) 
- Niceská klasifikácia (8.verzia) a Viedenská klasifikácia (5.verzia) 

VII. Zále�itosti týkajúce sa vzájomnej výmeny dokumentácie o ochranných známkach a
informácií:

Medzinárodná alebo regionálna spolupráca v oblasti výmeny informácií o ochranných
známkach, napr. vo forme úradných vestníkov:

V roku 2004 pokračovala výmena známkových informácií prostredníctvom úradných
vestníkov so zahraničnými patentovými úradmi a medzinárodnými organizáciami, vrátane
OHIM a WIPO.

Výmena strojom čitateľných informácií:

V roku 2002 Úrad ukončil spoluprácu na spoločnom projekte ESPACE TRACES (CD-ROM
obsahujúci známkové informácie z BG, CZ, HU, PL, RO a SK).

VIII. Ostatné podstatné skutočnosti, týkajúce sa vzdelávania, kurzov a propagácie,
pou�ívanie patentových informácií, vrátane technickej pomoci rozvojovým krajinám:

Tréningové kurzy pre domácich a zahraničných účastníkov, vyu�ívanie audiovizuálnych
prostriedkov

�tvormodulový kurz Du�evné vlastníctvo, akreditovaný Ministerstvom �kolstva SR a
prebiehajúci v Úrade priemyselného vlastníctva SR nav�tevovalo v roku 2004 17 účastníkov, z
toho 7 účastníkov z úradu. Úrad v rámci �túdia zorganizoval exkurziu v Duslo a.s. �aľa.
Takýto druh oboznamovania sa s praktickým priebehom procesu vynálezcovstva a riadenia
priemyselnoprávnej stratégie v MaSP bol uskutočnený u� po druhýkrát. Kurz pokračuje v �k.
roku 2005/06 modulom D (naďalej sa ho bude zúčastňovať 7 pracovníkov úradu + ďal�í
pracovníci na základe návrhu riaditeľov jednotlivých oborov). Záverečné skú�ky
frekventantov z predchádzajúceho obdobia sú naplánované na október 2005 a máj 2006.

Podporné aktivity: 

KONFERENCIA

Takmer 70 účastníkov sa zúčastnilo �tvrtého ročníka konferencie ku Svetovému dňu
du�evného vlastníctva �Du�evné vlastníctvo na Slovensku IV�, ktorej nosnou témou bol vstup
SR do EÚ vo väzbe na právo du�evného vlastníctva. Pri tejto príle�itosti sa 27. apríla konal aj
deň otvorených dverí, kedy úrad náv�tevníkom otvoril svoje neverejné priestory na exkurziu
spojenú s prezentáciou úradu a poskytovaním informačno-konzultačných slu�ieb.

SEMINÁRE A PREDNÁ�KY

V apríli 2004 vyvrcholila séria troch dvojdňových seminárov o vymo�iteľnosti práv
du�evného vlastníctva pre slovenských krajských sudcov a najmä pracovníkov colnej správy,
ktoré úrad zabezpečil s príspevkom EPO v súčinnosti s WIPO. Zo seminárov vydal úrad
príručku �Du�evné vlastníctvo a clá� ako súborné dielo 14 autorov aj s výberom rozhodnutí
NS SR v colných veciach. 
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Úrad spolu s Európskym patentovým úradom na jeseň spolupracoval s Centrom UMB pre
celo�ivotné vzdelávanie na troch �irokej verejnosti určených seminároch súvisiacich s
ochranou du�evného vlastníctva a konferencii �Rozvoj technickej tvorivosti a
priemyselnoprávna ochrana v malých a stredných podnikoch�. 

Úrad uskutočňoval mimo svojho sídla predná�ky o ochrane priemyselného vlastníctva a
vymáhateľnosti práv z tejto oblasti.

Prebiehali aj predná�ky pre �tudentov ekonomických, technických, pedagogických a právnych
ako aj environmentálnych fakúlt univerzít na Slovensku.

ČASOPIS

Povedomie verejnosti v oblasti du�evného vlastníctva zvy�uje odborný časopis Du�evné
vlastníctvo, ktorý úrad vydáva �tvrťročne. V roku 2004 sa časopis stal �ánrovo pestrej�í,
pribudli v ňom nové rubriky, do�lo k výraznej�ej prezentácií aktivít úradu. Čiastočne sa
zmenil i �týl písania jednotlivých článkov, sú písané populárnej�ie, aby oslovili väč�í okruh
čitateľov. Časopis �Du�evné vlastníctvo� vy�iel v roku 2004 v  4 číslach pokrývajúc v�etky
relevantné oblasti práv priemyselného vlastníctva, autorského práva, doménových mien,
obchodných mien, log, licencií, kreativity a mana�mentu. Časopis uverejnil 44 pôvodných
autorských príspevkov a mno�stvo prekladov, noviniek a rozhodnutí ÚPV SR, Najvy��ieho
súdu SR, a pod. 

V tomto roku úrad pokračoval aj vo vydávaní elektronického časopisu E.-zine a to v počte 7
čísel.

VÝSTAVY

Povedomie verejnosti v oblasti priemyselného vlastníctva sa ÚPV SR usiluje zvy�ovať aj
prostredníctvom prezentácie na veľtrhoch a výstavách. V uplynulom roku úrad vystavoval a
poskytoval bezplatné informácie a konzultácie na 25. medzinárodnom veľtrhu stavebníctva
CONECO v Bratislave, na 35. medzinárodnom chemickom veľtrhu INCHEBA v Bratislave a
na 11. medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre. 

Mo�nosti priemyselnoprávnej ochrany na Slovensku propagovali zástupcovia úradu aj na
troch medzinárodných podujatiach v zahraničí � na 5. medzinárodnej výstave vynálezov, diel
krásneho a ú�itkového umenia GENIUS � EUROPE, na výstave inovácií IENA 2004 v
Norimbergu v spoločnom stánku európskych patentových úradov �Internationales Patent-
Informationszentrum� a v samostatnom stánku úradu na 53. svetovej výstave inovácii,
výskumu a nových technológií EUREKA v Bruseli. Prezentáciu na výstave EUREKA úrad po
prvýkrát umo�nil aj trom slovenským chráneným produktom s mimoriadnou technickou a
dizajnérskou hodnotou. 

PUBLIKÁCIE

V priebehu roka 2004 vydal úrad sedem odborných publikácií. Okrem dvoch zborníkov z
konferencií a aktualizovanej zbierky priemyselnoprávnych predpisov Slovenskej republiky sa
medzi nimi nachádzajú autorské publikácie Ing. Ľ. Dibdiaka �Medzinárodné ochranné
známky podľa Madridského systému� a reedícia �Marketingu my�lienok� od prof. M. Tumu.
Koncom roka sa podarilo vydať dielo renomovaného publicistu Dr. Jána Baricu s názvom
"Malý slovenský panteón vedy a techniky", v ktorom predstavuje 115 najvýznamnej�ích
slovenských vedcov a technikov. Vydanie tohto diela kore�ponduje s ambíciami úradu dostať
sa do čo naj�ir�ieho povedomia verejnosti, hlavne mláde�e, ktorej je táto encyklopédia
prioritne určená. 
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INÉ

Úrad usporiadal dňa 25.4.2004 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v súvislosti s oslavami
Svetového dňa du�evného vlastníctva.

Úrad vytvoril novú platformu �írenia informácií o význame ochrany du�evného vlastníctva
medzi malými a strednými podnikateľmi a vysoko�kolskou mláde�ou sústredenou v
technických vysokých �kolách vytvorením Informačno-poradenských miest úradu pre inovácie
� INNOINFO. V uvedenom roku vytvoril a spustil činnosť v Banskej Bystrici, Čadci, Martine
a v �iline. INNOINFO vznikli v miestnych podnikateľských inkubátoroch, univerzitách a v
rozvojových agentúrach.

V rámci novokoncipovanej spolupráce s médiami zabezpečil sériu rozhlasového poradenstva
v Slovenskom rozhlase, televíznych reportá�í v TV Markíza a STV, a v printových médiách
zabezpečil popularizáciu du�evného vlastníctva a aktivít úradu v tejto oblasti.
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