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1. Úvodný príhovor Antónia Campinosa, výkonného riaditeľa Úradu Európskej únie 
pre duševné vlastníctvo (EUIPO) 
(Ličková, R.)  
Duševnému vlastníctvu je právom prikladaný veľký význam v rámci priorít EÚ 2020 na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Inovácie sú tou „inteli-
gentnou“ časťou tejto agendy. Sú tým, čo podnecuje vytváranie nových organizácií a ob-
novu vyspelých organizácií. Tvorivosť a vynaliezavosť sú súčasťou odpovede EÚ na hos-
podársku krízu, a preto je potrebné, aby boli prístupné a chránené.  
 
2. Príspevok Mihály Fiscora, riaditeľa pre duševné vlastníctvo Gedeon Richter Plc. 
(Maďarsko) na tému: Európsky patentový systém a jeho budúcnosť 
(Valtýniová, Z.) 
Jednou zo základných téz konferencie je, že európsky patentový systém stojí na prahu 
najvýznamnejšej zmeny od uzatvorenia Európskeho patentového dohovoru v roku 1973. 
Táto téza sa pravdaže odvoláva na bezprostredný príchod jednotnej patentovej ochrany 
(UPP) a Jednotného patentového súdu (UPC). Hoci sa môžu objaviť aj iné tendencie ale-
bo projekty, ktoré ovplyvnia budúcnosť Európskeho patentového systému, niet pochýb  
o tom, že UPP a UPC budú na ňu mať zďaleka najväčší vplyv. 

 
„Veľká novela“ prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva (I. časť) 
(Klinka,T.)  ................................................................................................................................... 17 

V článku je spracovaný prehľad legislatívnych zmien, ktoré už od roku 2016 pripravuje 
Úrad priemyselného vlastníctva SR a ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2018, resp. 2019. 
Tzv. veľkou novelou sa novelizuje patentový zákon, zákon o úžitkových vzoroch, zákon  
o dizajnoch, zákon o ochranných známkach a zákon o správnych poplatkoch. Zmeny sa 
dotknú tak ustanovení súkromnoprávnej povahy (najmä zamestnanecký režim, spolumaji-
teľstvo, licencie, vymožiteľnosť práv), ako aj verejnoprávnej povahy (konanie o prihláške, 
rešerš medzinárodného typu, rešerš v prioritnej lehote, zrušovacie, výmazové a určovacie 
konanie, rozklad, vzťah k správnemu poriadku, elektronické podávanie). Zámerom autora 
je prispieť a k transparentnej a efektívnej odbornej diskusii aj ku kvalite prijímanej legisla-
tívy v oblasti práva priemyselného vlastníctva. 
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Patenty vo farmaceutickom odvetví: Pay for delay – dohodnutá (dobrovoľná) koexis-
tencia medzi patentovanými liečivami a generickými liečivami. 
(Stec, A.)  .................................................................................................................................... 24 

Ochrana hospodárskej súťaže vo farmaceutickom odvetví si vyžaduje osobitný prístup 
vzhľadom na špecifické riziká, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že ide o vysoko konkurenč-
né prostredie, v ktorom je výskum finančne i časovo mimoriadne náročný, ale zároveň ne-
vyhnutný na účely dosiahnutia dlhodobého úspechu firiem a zabezpečenia optimálnej 
liečby pacientov. V hre je nielen záujem pacientov o kvalitné lieky a liečebné postupy, ale  
i záujem celej spoločnosti na finančne únosnom režime zdravotnej starostlivosti. V tomto 
kontexte sa prelínajú záujmy výrobcov patentovaných liekov so záujmami firiem, ktoré vy-
rábajú generické liečivá. Pokiaľ v minulosti boli tieto záujmy skôr protichodné, dnes sa čo-
raz častejšie prejavujú snahy o vyriešenie prebiehajúcich (súdnych) sporov v oblasti pa-
tentov dohodou, ktorá môže zahŕňať prvok časového posunu vstupu generického výrobku 
na trh (tzv. dohody pay-for-delay). Cieľom tohto článku je upriamiť pozornosť čitateľa na 
niektoré prvky právnej analýzy takýchto sporov, ako aj na niektoré ekonomické súvislosti. 

 
Transfer technológií - klasifikácia a uplatniteľné stratégie ochrany výsledkov výskumu 
a vývoja  
(Noskovič,J.)  ............................................................................................................................... 30 

Procesy spojené s lineárnym transferom technológií sú už v súčasnosti vo významnej 
miere zabezpečované v rámci spolupráce na lokálnej (VVI) a národnej úrovni, reprezento-
vanej najmä Centrom vedecko-technických informácií SR. Účelom tejto spolupráce je 
komplexné pokrytie všetkých súvisiacich procesov a nákladov. Aktuálne však absentuje 
systematický a koordinovaný prístup v oblasti súvisiacej s priamym transferom technoló-
gií. Dobudovanie a permanentný rozvoj dostupných podporných nástrojov tak patrí medzi 
najväčšie výzvy prislúchajúce k téme transferu technológií najbližších rokov. Vo vzťahu  
k uvedeným skutočnostiam je v posledných rokoch možné pozorovať pozitívnu zmenu  
v prístupe jednotlivých VVI k významu prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe, na 
základe čoho sa vízia úspešnej realizácie transferu technológií javí ako dosiahnuteľný 
cieľ. 

 
Porušovanie práv duševného vlastníctva a Doménové spory 
(Klinka, T.) ................................................................................................................................... 34 

Doménové spory sú často sprevádzané potenciálnym porušovaním práv duševného 
vlastníctva, najčastejšie práv z ochranných známok. Popri klasickom súdnom konaní boli 
vo viacerých vrcholových doménach (TLD) zavedené alternatívne riešenia sporov (ADR). 
Od januára 2017 aj spory vo vrcholovej doméne .sk bude možné riešiť v rámci ADR. 

 
Aktuálne z autorského práva  
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Z galérie tvorcov: Vyžadujem od študentov, aby boli kreatívni a neustále prichádzali  
s novými nápadmi – doc. Ing. Jozef KRILEK, PhD. 
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V priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene, na Fakulte environmentálnej a výrobnej 
techniky, Katedre environmentálnej a lesníckej techniky, sme sa o pôsobení na katedre, 
výskumnej a pedagogickej činnosti rozprávali s vedúcim katedry doc. Ing. Jozefom Krile-
kom, PhD. Momentálne sa okrem aktívnej pedagogickej činnosti venuje aj výskumu,  
v rámci ktorého už má v registri ÚPV SR zapísaný aj úžitkový vzor aj patent, pričom ne-
ustále pracuje na nových technických riešeniach. Do budúcnosti má okrem iného v pláne 
otvoriť nový študijný program v strojárstve pre študentov, ktorý bude zameraný na moto-
rové vozidlá a aj na údržbu a prevádzku strojov. 
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seným riešeniam 

 
Zaujalo nás  ................................................................................................................................ 45 

Thomas Alva Edison 
 



Finančná správa SR .................................................................................................................. 46 
 
Z rozhodnutí ÚPV SR  ............................................................................................................... 47 
 
Z rozhodnutí súdneho dvora EÚ  ............................................................................................. 50 
 
Správy z ÚPV SR  
Termín konania odborných skúšok ............................................................................................. 55 
Ukončenie modulu B vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo .......................................... 55 
Nové webregistre ÚPV SR .......................................................................................................... 55 
Workshop o podávaní medzinárodných prihlášok podľa PCT prostredníctvom ePCT ............... 55 
Interview k Národnej stratégii DV v Bratislave a Košiciach ......................................................... 56 
Nová organizačná štruktúra ÚPV SR .......................................................................................... 56 
Zvyšovanie povedomia o duševnom vlastníctve u študentov ..................................................... 56 
Školenie pre Startup centrum Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) ................................... 57 
 
Správy z WIPO 
Aktualizácia medzinárodného triedenia výrobkov a služieb NCL (11-2017) ............................... 57 
Kambodža a Malajzia súčasťou TMview ..................................................................................... 57 
Medzinárodná konferencia zameraná na prípravu a rozvoj politiky duševného vlastníctva  
a vedecko-výskumnej práce na univerzitách a výskumno-vývojových inštitúciách  
v Azerbajdžane ............................................................................................................................ 57 
 
Správy z EPO 
Semináre Európskej patentovej akadémie (EPA) ....................................................................... 58 
Pokrok v Európe 2017: Šírenie vedomostí o priemyselnoprávnej ochrane na univerzitách ....... 58 
Oznámenie Európskeho patentového úradu z 24. novembra 2016 ............................................ 59 
 
Správy z EUIPO 
Ekonomický dopad falšovania smartfónov .................................................................................. 59 
Ekonomický dopad falšovania pesticídov .................................................................................... 59 
 
Správy z EÚ  
Úrad priemyselného vlastníctva ČR sa snaží varovať verejnosť ................................................. 60 
 
Správy zo sveta  
XV. medzinárodný veľtrh vynálezov INFOINVENT ..................................................................... 60 
Nový Karibský patentový dohovor a Karibského spoločenstva ................................................... 60 
 
Nové publikácie ......................................................................................................................... 61 
 
Z obsahov vybraných časopisov ............................................................................................. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo: 
http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo 
 


