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ÚVOD

Strategický plán Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „ÚPV SR“) je
rámcový dokument vychádzajúci z potrieb vonkajšieho i vnútorného prostredia a usiluje sa
zachytiť aktuálne trendy v oblasti priemyselnoprávnej ochrany. Väčšina opatrení uvedených
v dokumente je odpoveďou na požiadavky a potreby jednotlivých cieľových skupín
pôsobiacich v oblasti duševného vlastníctva, či už sú to prihlasovatelia, vedeckovýskumní
pracovníci, akademická obec, malé a stredné podniky, patentoví zástupcovia alebo orgány a
inštitúcie, v ktorých kompetencii je vymožiteľnosť a vynútiteľnosť práv duševného
vlastníctva.

Činnosť úradu sa do značnej miery odvíja od vývoja inovácií v hospodárstve a vede, pričom
inovácie sú nevyhnutné pre prosperitu krajiny a jej dlhodobý ekonomický rast. Ďalšiu činnosť
úradu v plánovanom období teda ovplyvní aj tá skutočnosť, do akej miery sa podarí
realizovať ciele vládnej stratégie MINERVA 2.0, ktorej ambíciou je vybudovanie inovačného
ekosystému pre ďalší rast Slovenska a posunutie ekonomiky kvalitatívne dopredu1, ako aj
ciele novej hospodárskej stratégie Európskej komisie (EK) s názvom „Európa 2020 –
inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa“.

Slovensko patrí v medzinárodnom porovnaní medzi krajiny s najmenšou inovačnou
výkonnosťou, pričom dosahuje len 66 % priemeru krajín Európskej únie (EÚ). Podľa údajov
a hodnotení EÚ sa Slovensko radí medzi tzv. doháňajúce krajiny a spomedzi 27 krajín EÚ je až
na 22. mieste z hľadiska inovačnej výkonnosti. Príčinami sú slabá výskumná základňa bez
konkrétnych cieľov, chýbajúci lídri výskumu – veľké podniky, ktoré do neho investujú
a neefektívna podpora verejného sektora, ale aj nízka motivácia výskumných pracovníkov
dosahovať v tomto sektore výsledky na európskej či svetovej úrovni.2

1
2

Vládna stratégia Minerva 2.0 (str. 5 – 6)
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014 (str. 12)
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Strategický plán je v súlade so základným poslaním úradu a nadväzuje na predchádzajúci
strategický plán pre obdobie 2007 – 2011, ktorý bol výrazne orientovaný na klientsky servis.
V priebehu uplynulých piatich rokov úrad uviedol viacero nových služieb pre verejnosť, ktoré
sa stretli s pozitívnym ohlasom a v tejto tradícii chce pokračovať aj naďalej. Ciele definované
v tomto strategickom pláne sú aj základom pre stanovenie krátkodobých cieľov s realizáciou
v horizonte jedného až dvoch rokov a s výsledkami merateľnými v súlade so zavedeným
systémom manažovania kvality EN ISO 9001:2008.
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POSLANIE ÚRADU

Úrad priemyselného vlastníctva SR bol zriadený 1. 1. 1993 zákonom NR SR č. 2/1993 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov zo 16. 12. 1992. Úrad
priamo nadviazal na prácu zaniknutého Federálneho úradu pre vynálezy so sídlom v Prahe.
Základným poslaním úradu je vykonávať štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov,
úžitkových vzorov, dodatkových ochranných osvedčení, topografií polovodičových výrobkov,
dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu a zemepisných označení. Okrem toho vedie
ústredný

fond

patentovej

a známkovej

dokumentácie,

zabezpečuje

výmenu

a sprístupňovanie informácií v oblasti priemyselných práv a pôsobí ako špecializované
stredisko

patentových

informácií

v Slovenskej

republike.

Zároveň

je

gestorom

medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská
republika viazaná.

Od svojho zriadenia v roku 1993 do konca roka 2011, ÚPV SR udelil 10 221 patentov a 101
dodatkových ochranných osvedčení, zaregistroval 59 424 ochranných známok, 6 010
úžitkových vzorov a 3 746 dizajnov. Počas svojej relatívne krátkej histórie, úrad prispôsobil
svoju činnosť niekoľkým zásadným zmenám v medzinárodnej oblasti (prístup SR
k Európskemu patentovému dohovoru, vstup SR do EÚ), pričom neustále sa koncentroval na
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zlepšenie svojich hlavných činností. Súčasné postavenie úradu a jeho vyhliadky do
budúcnosti možno charakterizovať nasledovne:

Aktuálna situácia úradu z hľadiska poskytovaných služieb a výhľadov do budúcnosti
Silné stránky
•
•
•
•

Slabé stránky
•

Klientsky orientovaný úrad
Kvalifikovaný pracovný tím
Implementovaný systém manažérstva kvality
Cenné skúsenosti s realizáciou
medzinárodných projektov a zavádzaním
nových služieb pre verejnosť

•

Nekompletná ponuka online podávania pre
klientov úradu
Finančné zdroje obmedzujúce zapojenosť
do medzinárodných projektov a rozvoj
ľudských zdrojov

Príležitosti
•
•
•

Ohrozenia
•

Medzinárodné projekty WIPO, EPO, OHIM
Reštrukturalizácia slovenskej ekonomiky
s dôrazom na zvýšenie pridanej hodnoty
produkovaných tovarov a služieb
Zvyšovanie povedomia o význame
priemyselnoprávnej ochrany medzi malými
a strednými podnikmi a univerzitami

•
•

Obmedzené rozpočtové zdroje na
financovanie ďalšieho rozvoja činnosti
úradu
Klesajúci počet prihlášok z dôvodu nárastu
popularity medzinárodných spôsobov
získania ochrany
Nedostatočné povedomie verejnosti
o priemyselnom vlastníctve

Jednou z nevyhnutných podmienok úspechu inštitúcie ako je Úrad priemyselného vlastníctva
SR je adaptovanie sa na meniace podmienky. V oblasti priemyselného vlastníctva ide
predovšetkým o presun spôsobu získavania ochrany na komunitárnu úroveň prípadne
vytváranie nových inštitútov ochrany ako Európskeho patentu s jednotným účinkom. Veľkou
devízou úradu je fakt, že počas jeho existencie sa na pôde úradu sformoval kvalitný tím
pracovníkov schopných reagovať na prichádzajúce zmeny.

Získanie priemyselnoprávnej ochrany je však len jednou časťou efektívneho systému
priemyselného vlastníctva, zároveň je pod hrozbou neoprávneného využívania predmetov
chránených priemyselnými právami. Z tohto dôvodu je potrebné, aby úrad svojimi
rozhodnutiami prispel k zlepšeniu vymožiteľnosti práv priemyselného vlastníctva.
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V posledných dvoch rokoch úrad zaznamenal oživenie aktivity vysokých škôl v prihlasovaní
ich výsledkov tvorivej činnosti, a preto je nesmierne dôležité využiť tento pozitívny trend,
aktívne spolupracovať pri transfere technológií medzi univerzitným prostredím a súkromným
sektorom a zavádzaní vnútorných smerníc na ochranu duševného vlastníctva vznikajúceho
v podmienkach akademického prostredia.
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VÍZIA ÚRADU

Cieľom ÚPV SR v rokoch 2012 - 2016 je dosiahnuť, aby si na národnej aj medzinárodnej
úrovni udržal a ďalej rozvíjal status uznávaného, nezávislého, zodpovedného a
dôveryhodného partnera pre rozvoj technickej tvorivosti a ochrany jej výsledkov.

VÍZIA ÚRADU – „spoľahlivý, zrozumiteľný a otvorený úrad“

Spoľahlivosť – ÚPV SR hrá dôležitú úlohu v podpore inovácií, jeho úlohou je zvyšovať
inovatívne príležitosti propagovaním a rozširovaním informácií o ochrane výsledkov tvorivej
činnosti. V rámci svojej činnosti úzko spolupracuje s rôznymi národnými a medzinárodnými
inštitúciami a je nesmierne dôležité, aby úrad vystupoval ako dôveryhodný a spoľahlivý
partner. Rovnako je nevyhnutné pristupovať zodpovedne k cieľovým skupinám ako sú
prihlasovatelia a majitelia priemyselných práv napríklad konzistentnosťou rozhodovania
zabezpečiť, aby účastníci konania mohli predvídať priebeh a výsledok všetkých typov konaní
pred úradom. Ak vo verejnosti prevláda názor, že ÚPV SR je schopný plniť svoje základné
poslanie rýchlo, hospodárne a predvídateľne, pomôže to zvýšiť dôveryhodnosť a spokojnosť
klientov so službami úradu.

Zrozumiteľnosť – nízke povedomie verejnosti o duševnom vlastníctve nie je špecifikom len
Slovenska. S rovnakým problémom sa stretávajú národné patentové úrady v celej Európe.
Pre verejnosť je naďalej problémom orientovať sa v oblasti priemyselných práv. Ochranu
priemyselného vlastníctva považujú mnohokrát za finančne nákladnú, administratívne
6

náročnú a komplikovanú, s problematickou vymožiteľnosťou práv vyplývajúcich z ochrany.
Napriek vynaloženému úsiliu úradu v súvislosti s propagáciou ochrany priemyselného
vlastníctva v posledných rokoch, verejnosť naďalej nepozná výhody, ktoré prináša systém
priemyselnoprávnej ochrany. Klasické nástroje propagácie určené širokej verejnosti
(publikácie, články, vzdelávacie aktivity) sú opodstatnené, ale občas im chýba adresnosť a
efektivita. Z tohto dôvodu je potrebné zlepšiť komunikáciu so širokou verejnosťou.
Jednotlivé typové skupiny je možné osloviť len informáciou, ktorá sa týka ich
bezprostredného života alebo problémov, ktoré práve riešia ako sú napríklad porušovanie
priemyselných práv alebo ich vymožiteľnosť. Ak to úrad dokáže, vytvorí si imidž ústretovej
organizácie, s ktorou sa dobre spolupracuje. Naplniť podstatu zrozumiteľnosti je dôležité aj
pri poskytovaní informácií a tvorbe produktov úradu, kde je prednosťou zabezpečiť
dostupnosť informácií a služieb pre verejnosť z prostredia úradu a jeho domácich partnerov,
s vhodným doplnením možností poskytovaných produktmi a službami nadnárodných
inštitúcií.

Otvorenosť – inštitúcia ako ÚPV SR musí brať do úvahy akceleráciu tempa technického
a technologického pokroku v rôznych oblastiach, čo si vyžaduje neustálu orientáciu na
uspokojovanie požiadaviek cieľových skupín. V tomto smere je dôležité byť otvorený novým
nápadom a rýchlo reagovať pri ich implementácii v rámci legislatívnych možností. Väčšia
otvorenosť úradu voči verejnosti znamená poskytovanie služieb vychádzajúcich nielen zo
základného poslania úradu, ale aj aktívne šírenie súvisiacich informácií a podpora inovácií.
Kľúčom k zvýšenému záujmu o ochranu priemyselného vlastníctva a rastúcemu počtu
prihlášok je partnerská spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v oblasti inovácií. Priamy
kontakt so súkromným sektorom, univerzitami a verejnými výskumnými organizáciami sa
ukazuje ako najefektívnejší prostriedok zvyšovania povedomia o priemyselnom vlastníctve.
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04

STRATÉGIA ÚRADU

Hlavnou úlohou a poslaním ÚPV SR zostáva rýchle, efektívne a spoľahlivé poskytovanie
priemyselnoprávnej ochrany. Táto ochrana je základným kameňom ekonomickej aktivity,
poskytuje významnú hodnotu jej majiteľom ale aj celej ekonomike. Zámerom úradu v rokoch
2012 – 2016 je sledovať tri hlavné priority, ktoré zvýšia kvalitu poskytovaných služieb
a optimalizujú činnosť úradu:

•

rozšírenie elektronizácie – rozšírenie ponuky elektronických služieb pre verejnosť,
sprístupnenie možnosti online podávania prihlášok ďalších predmetov priemyselných
práv, skenovanie papierových podaní, prepracovanie webregistrov úradu; pri realizácii
využiť možnosti medzinárodných projektov a národné možnosti napr. v rámci
Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS);

•

zefektívnenie činnosti – skrátenie doby konania, skvalitnenie a zefektívnenie prieskumu
prihlášok; pokračovanie v priebežnej modernizácii informačného systému správy
prihlášok a konania o predmetoch priemyselného vlastníctva vzhľadom na vývoj
legislatívy,

medzinárodných

pomerov

a informačných

technológií;

aktualizácia

ukazovateľov výkonnosti procesov v rámci ISO;

•

zvyšovanie povedomia – usilovať sa o prenos poznatkov o význame a stratégiách
využívania ochrany duševného vlastníctva do oblastí výskumu a priemyselnej praxe;
presadzovanie zavedenia „DV minima“ do osnov základných, stredných a vysokých škôl.
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STRATEGICKÉ CIELE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH

Stratégia ÚPV SR definuje hlavné strategické ciele pomocou siedmich kľúčových iniciatív:

1.

ONLINE SLUŽBY

Nové možnosti a perspektívy, ktoré prinášajú online služby, sa stali veľmi rýchlo populárne
medzi odbornou verejnosťou zaoberajúcou sa problematikou priemyselného vlastníctva.
V súčasnosti je ich azda najväčšou požiadavkou sprístupnenie elektronického podávania
prihlášok a následných dokumentov ďalších predmetov priemyselnoprávnej ochrany.
Jedným z hlavných projektov úradu v tejto oblasti je sprístupnenie elektronického podávania
prihlášok a následných dokumentov pre ochranné známky a dizajny v spolupráci s Úradom
pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM). S realizáciou projektu sa začalo v roku 2011 a mal
by byť ukončený najneskôr v roku 2015. Ďalším zámerom úradu v tejto oblasti je
prepracovanie webregistrov úradu tak, aby poskytovali prihlasovateľom a majiteľom
predmetov priemyselného vlastníctva, ich zástupcom, ale aj ostatnej verejnosti
používateľsky komfortné prostredie s informáciami o údajoch z registrov predmetov
priemyselného vlastníctva. Cieľom je rozšíriť údaje o položky protokolu s údajmi o priebehu
konania

o jednotlivých

predmetoch

priemyselného

vlastníctva

a o ďalšie

funkcie

a prepojenia so systémami Európskej únie (EÚ), Európskej patentovej organizácie (EPO)
a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

•

Sprístupnenie online podávania prihlášok a následných dokumentov pre ďalšie predmety
priemyselných práv – ochranné známky a dizajny.

•

Prepojenie online podávania s interným informačným systémom pre konanie
o prihláškach.

•

Prepracovanie webregistrov úradu s cieľom poskytnúť rozšírené údaje o predmetoch
priemyselnoprávnej ochrany.
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Ambíciou úradu je stať sa súčasťou novej online kultúry, ktorej smer v oblasti ochrany
priemyselného vlastníctva udávajú predovšetkým Európsky patentový úrad, Úrad pre
harmonizáciu vnútorného trhu a Svetová organizácia duševného vlastníctva. Sprístupnenie
nových online služieb pre klientov úradu sa bude odvíjať od dostupnosti finančných zdrojov
na ich realizáciu zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov (OPIS), prípadne
medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v oblasti priemyselného vlastníctva.

2.

MODERNIZÁCIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Vývoj v oblasti informačných technológií napreduje míľovými krokmi a cieľom úradu je
kontinuálna modernizácia informačných systémov a počítačovej infraštruktúry, ktoré
navzájom spolu úzko súvisia. Modernizácia je veľmi dôležitá okrem rýchleho vývoja v tejto
oblasti aj z dôvodu splnenia štandardov platných pre informačné systémy verejnej správy
a tiež z dôvodu riešenia projektov najmä v spolupráci s medzinárodnými inštitúciami
pôsobiacimi v oblasti priemyselného vlastníctva (OHIM, EPO, WIPO).

S úmyslom zvýšiť efektívnosť činnosti úradu je niekoľko rokov budovaný interný informačný
systém na správu predmetov priemyselnoprávnej ochrany, ktorý prinesie zamestnancom
zjednodušenie procesov a úkonov pri každodennej činnosti. Pri budovaní jednotlivých
informačných systémov a ich častí je taktiež dôležité reflektovať na potreby a požiadavky
klientov úradu.

Dlhodobým cieľom úradu je aj postupná transformácia úradu na „bezpapierový“ úrad, ktorá
si vyžaduje zmenu nastavenia vnútorných procesov v úrade, dobudovanie relevantných
informačných systémov, vybudovanie skenovacieho pracoviska, prepojenie online podaní
s vnútorným informačným systémom, zabezpečenie archivácie elektronických spisov.

•

Implementácia modernizovaného systému na správu predmetov priemyselného
vlastníctva do praxe.

•

Digitalizácia papierových podaní prihlášok a následných dokumentov.

•

Uloženie všetkých druhov podaní v rámci dokument manažment systému (DMS).
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•

Zavádzanie nových technológií do systémov sprístupňovania a poskytovania údajov
z databáz a informačných systémov pre verejnosť v súlade s existujúcimi štandardmi.

Stratégia budovania celkovej infraštruktúry informačných systémov v úrade závisí od
externých

a interných

požiadaviek,

rýchlosti

napredovania

vývoja

v tejto

oblasti

a predovšetkým disponibilných zdrojov zo štátneho rozpočtu prípadne od finančnej
spoluúčasti zahraničných inštitúcií pôsobiacich v oblasti duševného vlastníctva.

3.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

V rámci európskeho priestoru formujú ochranu priemyselných práv okrem národných úradov
priemyselného vlastníctva aj regionálne organizácie (EPO), medzinárodné organizácie (WIPO)
a komunitárne agentúry (OHIM).

Uvedené inštitúcie úzko spolupracujú s národnými úradmi s cieľom zvyšovania povedomia
verejnosti o duševnom vlastníctve alebo harmonizácie postupov vykonávaných činností.
Mimoriadne dôležité preto bude efektívne využívanie projektov a programov v rámci
zahraničnej spolupráce (EPO, WIPO) a komunitárnej spolupráce (OHIM, EK) v oblasti
popularizácie duševného vlastníctva s ohľadom na požiadavky vládnej agendy, ako aj potreby
partnerov a klientov úradu.

•

Zvýšenie aktivity smerom k posilneniu postavenia úradu v rámci medzinárodných
inštitúcií (WIPO, EPO, OHIM).

•

Dôsledné presadzovanie záujmov SR na pôde medzinárodných inštitúcií.

•

Využívanie možností spolupráce pri zlepšovaní a rozvoji činnosti úradu.

•

Príprava na predsedníctvo SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016.

Spomedzi medzinárodných projektov budú v rokoch 2012 - 2016 kľúčové projekty
Kooperačného fondu (OHIM) ako sú Softvérový balík budúcnosti (Future Software Package),
Spoločný nástroj podpory práce prieskumového pracovníka (Common Examiner Support
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Tool) alebo Konvergentný program (Convergence programme). Okrem neho budú naďalej
pokračovať projekty spolupráce s WIPO a EPO, ktoré prispejú k zvýšeniu propagácie činnosti
úradu.

4.

LEGISLATÍVA

V oblasti normotvorby ÚPV SR podniká kroky smerujúce k zlepšeniu podmienok pre
zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva a efektívnejšej ochrany využívania jej
výsledkov. Zároveň plní úlohu koordinátora pri aplikácii právnych noriem tak, aby sa
aplikačná prax úradu vyvíjala správne a jednotne.

•

Novelizácia zákonov v oblasti priemyselnoprávnej ochrany v súlade s právnymi normami
prijatými na úrovni EÚ (reforma CTM a RCD systému) a medzinárodnej úrovni (Európsky
patent s jednotným účinkom, revízia Dohody TRIPS).

•

Spolupráca pri riešení opatrenia vládnej stratégie Minerva 2.0 (Legislatíva a postupy
ovplyvňujúce duševné vlastníctvo).

ÚPV SR je spoluzodpovedným za jedno z opatrení v rámci stratégie Minerva 2.0 – riešenie
problému nedostatočného prenosu poznatkov do praxe nazvaného Legislatíva a postupy
ovplyvňujúce duševné vlastníctvo. Spoločne s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom
financií SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva
SR a Útvarom splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku má za úlohu zvýšiť
motiváciu výskumných inštitúcií ich sústredením sa na aplikovaný výskum a komercializáciu
jeho výsledkov.

Analýza právneho prostredia v oblasti duševného vlastníctva, ktorú vypracuje ÚPV SR
v spolupráci s MK SR, by mala byť východiskom pre vypracovanie návrhov opatrení na
zlepšenie prenosu poznatkov do praxe a na zvýšenie motivácie vysokých škôl a ich
zamestnancov k aplikovanému výskumu a transferu technológií.
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5.

HLAVNÉ ČINNOSTI ÚRADU

V roku 2008 bol ÚPV SR udelený certifikát systému manažérstva kvality podľa normy STN EN
ISO 9001/EN ISO 9001:2000 pre oblasť výkonu ústrednej štátnej správy v oblasti ochrany
vynálezov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu a zemepisných označení
výrobkov, správy ústredného fondu patentovej literatúry a zabezpečovania výmeny
a sprístupňovania informácií v oblasti priemyselných práv. O rok neskôr získal úrad certifikát
aj pre oblasť úžitkových vzorov. Po uplynutí troch rokov od získania certifikátu bol
realizovaný recertifikačný audit, výsledkom ktorého je potvrdenie skutočnosti, že úrad má
zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy
s platnosťou do júna roku 2014. Napriek efektívnemu systému manažérstva kvality existuje
priestor na zlepšenie hlavných činností úradu.

•

Efektívne sledovanie činností úradu pomocou ukazovateľov výkonnosti procesov.

•

Optimalizovať dobu konania pre všetky operácie realizované v hlavných procesoch.

•

Skvalitnenie a zefektívnenie všetkých druhov konaní.

Po dynamických zmenách v nedávnej minulosti (prístup SR k Európskemu patentovému
dohovoru, vstup SR do EÚ) je možné predpokladať rovnovážny stav v počte podaných
prihlášok v najbližších rokoch. Na základe tejto skutočnosti možno stanoviť a udržiavať
optimálne doby konania hlavných procesov definovaných v systéme manažérstva kvality, a
tak predchádzať prípadnému hromadeniu nevybavenej agendy alebo sklzom pri jej
vybavovaní.

Zároveň

je

potrebné

priebežne

prehodnocovať

existujúce

kritériá

kvality prípadne vypracovať nové.

Pre zefektívnenie vykonávaného prieskumu prihlášok je potrebné štandardizovať v príslušnej
miere obsah výstupov smerujúcich z úradu, usilovať sa o konzistentnosť, predvídateľnosť
a kvalitu rozhodnutí v prieskumových konaniach. Konzistentnosť rozhodnutí sa vzťahuje
v prvom rade na povinnosť úradu rozhodovať objektívne zhodné prípady podľa rovnakých
pravidiel a kritérií s prihliadnutím na špecifiká konkrétneho prípadu, a to vo všetkých
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štádiách a typoch konaní prebiehajúcich na úrade (prieskum, námietky, zrušenie, neplatnosť,
rozklad).

6.

MARKETING

Nízke povedomie verejnosti o ochrane výsledkov tvorivej činnosti ako aj nedostatočná
ochrana inovácií zo strany malých a stredných podnikov si vyžadujú zmenu prístupu
v propagovaní činnosti úradu a jeho služieb. Hlavnými úlohami úradu v tomto smere je
vzdelávať a informovať jednotlivé cieľové skupiny.

•

Vytvorenie novej stratégie vychádzajúcej z poznania potrieb cieľových skupín
a využívania možností, ktoré prinášajú nové marketingové nástroje – obsahovo bohatá
marketingová webstránka (fotografie, videá), sociálne médiá, propagačné materiály
a pod.

•

Rozšíriť ponuku vzdelávacích programov o semináre určené špecifickým cieľovým
skupinám (stredné školy, vysoké školy, sudcovia, dizajnéri, architekti...).

Cieľom novej marketingovej stratégie úradu by malo byť zavedenie nových a efektívnych
foriem marketingovej komunikácie so širokou verejnosťou.

7.

ĽUDSKÉ ZDROJE

Inštitúcia ako ÚPV SR má eminentný záujem na zlepšovaní manažmentu organizácie na
všetkých úrovniach. Špecifický druh činnosti, ktorý zabezpečuje úrad, kladie vysoké nároky
na ľudské zdroje, kvalifikovanú pracovnú silu a neustále zvyšovanie odbornosti
zamestnancov úradu. Investovanie do rozvoja zamestnancov pomôže zlepšiť manažérske
schopnosti, uľahčí prispôsobenie sa zmenám v oblasti priemyselného vlastníctva a zvýši
motiváciu zamestnancov.
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Stúpajúci trend účasti úradu v rôznych medzinárodných projektoch, ako aj bilaterálna
spolupráca s inými národnými úradmi si vyžadujú stále lepšiu znalosť cudzích jazykov nielen
anglického, ale aj ostatných používaných na stretnutiach so zástupcami jednotlivých úradov.
Z tohto dôvodu je v záujme úradu sprostredkovanie jazykových kurzov svojím
zamestnancom.

•

Priebežné rozširovanie vedomostí zamestnancov úradu o najnovšie poznatky z oblasti
priemyselného vlastníctva.

•

Zlepšenie znalosti cudzích jazykov zamestnancov úradu (anglický, francúzsky, nemecký,
španielsky jazyk).

Opodstatnenosť jazykového vzdelávania vyplýva aj z dôvodu predsedníctva Slovenskej
republiky v Rade EÚ v druhom polroku 2016. Z tohto dôvodu je potrebné zahrnúť finančné
prostriedky na tento účel v návrhu rozpočtu pre jednotlivé roky.

06

ZÁVER

Tento dokument rozpracúva víziu, akým smerom sa chce uberať ÚPV SR v rokoch 2012 2016. Cieľom strategického plánu je definovať strednodobé až dlhodobé strategické ciele,
stanoviť hlavné priority s ohľadom na vyvíjajúce sa ekonomické prostredie a načrtnúť
nevyhnutné kroky na ich dosiahnutie. Kredit úradu bude závisieť aj od ich naplnenia.
Niektoré z nich sú ambiciózne, ale určite dosiahnuteľné. Hlavné iniciatívy stanovené v tomto
dokumente sú dôkazom toho, že ÚPV SR je schopný prijať rozhodné kroky pre svoj rozvoj.
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Súhrn strategických cieľov
Cieľ

Online služby

Modernizácia
IS

Priorita

Oblasť iniciatívy

Očakávané výsledky

Časový
horizont

Online podávanie prihlášok OZ

Sprístupnenie online podávania
prihlášok a následných
dokumentov pre prihlášky
ochranných známok

2014

Online podávanie prihlášok D

Sprístupnenie online podávania
prihlášok a následných
dokumentov pre prihlášky dizajnov

2016

Prepojenie online podávania s
interným informačným
systémom

Automatizácia spracovania
prijatých prihlášok v elektronickej
forme

2014

Prepracovanie webregistrov
úradu

Rozšírenie údajov a informácií z
registrov, ich prepojenie so
systémami EÚ, EPO a WIPO

2016

Implementácia INVENTIO II

Zjednodušenie procesov a úkonov
pri práci s interným informačným
systémom

2012

Digitalizácia podaní

Spracovanie papierových podaní
prihlášok a následných
dokumentov do elektronickej
formy

2016

Rozšírenie
elektronizácie

Rozšírenie
elektronizácie

Zavedenie nových technológií do
systémov správy, sprístupňovania a
Databázy a informačné systémy
poskytovania údajov v súlade s
existujúcimi štandardmi

Medzinárodná
spolupráca

Zefektívnenie
činnosti
Zvyšovanie
povedomia

2016

Projekt CESTO

Vytvorenie štandardnej
automatickej rešeršnej správy za
účelom skvalitnenia rozhodnutí a
zníženia času na prieskum

2012

Konvergenčný program

Harmonizácia postupov národných
úradov v oblasti OZ a D

2013

Spolupráca s WIPO

Zvyšovanie povedomia, podpora
inovácií, vydávanie publikácií

2013

Program bilaterálnej spolupráce
s EPÚ

Technická spolupráca, zvyšovanie
povedomia a zavádzanie nových
produktov a služieb pre verejnosť

2016
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Novelizácia zákonov
Legislatíva

Hlavné
činnosti úradu

Marketing

Ľudské zdroje

Zefektívnenie
činnosti
Zvyšovanie
povedomia

Zefektívnenie
činnosti

Novelizácia zákonov v súlade s
právnymi normami prijatými na
komunitárnej a medzinárodnej
úrovni

2016

Realizácia opatrenia vládnej
stratégie Minerva 2.0

Aktívna participácia pri tvorbe
podmienok na zlepšenie prenosu
poznatkov do praxe

Efektívne sledovanie činností
úradu

Pravidelná aktualizácia
ukazovateľov výkonnosti procesov

2016

Doba konania

Skrátenie doby konania

2016

Prieskum prihlášok

Využívanie nových nástrojov na
skvalitnenie a zefektívnenie
prieskumu prihlášok

2016

Nové marketingové nástroje

Zatraktívnenie spôsobu propagácie
činnosti a služieb úradu

2016

Vzdelávanie širokej verejnosti

Rastúci záujem o ochranu
priemyselného vlastníctva

2016

Vzdelávanie zamestnancov

Vyššia odbornosť zamestnancov
úradu

2016

Zlepšenie jazykových znalostí

Efektívnejšie využívanie možností
medzinárodnej spolupráce

2016

2015

Zvyšovanie
povedomia

Zefektívnenie
činnosti
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