
„Nebol to jednoduchý rok...“ 

Stalo sa už dobrým zvykom, že 
v Úrade priemyselného vlastníctva
SR sa vždy na začiatku nového roka
stretávajú jeho predstavitelia so za-
mestnancami a povedia si spolu, čo
im priniesol rok uplynulý a čo môžu
očakávať od roka nasledujúceho. 

Na tohtoročnom stretnutí, ktoré sa
konalo 11. januára, sa už nezúčastnil
Ján Bachratý, dnes už bývalý pod-
predseda úradu a jeho dlhoročná
opora. Rozhodol sa odísť do dôchod-
ku a jeho pôsobenie v úrade sa skon-
čilo 5. januára. S účinnosťou od 
6. januára 2010 vláda SR vymenova-
la do podpredsedníckej funkcie 
ÚPV SR Zdenu Hajnalovú, ktorá
pôsobila vo funkcii riaditeľky odboru
známok a dizajnov.

Predsedníčka ÚPV SR Darina
Kyliánová v súvislosti s bilanciou vla-

ňajšieho roka v úvode svojho prího-
voru uviedla: – Nebol to jednoduchý
rok pre náš úrad. Priniesol nám via-
ceré výzvy, postavil do cesty nejednu
prekážku, no myslím si, že sme sa 
s úlohami dobre vyrovnali. Určite sa

ich väčšina z nás snažila splniť tak,
ako najlepšie vedela.

V závere minulého roka ÚPV SR
získal striebornú cenu ITAPA 2009
(Informačné technológie a verejná
správa) v kategórii Nové služby za
projekt „Kto ešte potrebuje papier“,
za sprístupnenie možností elektro-
nického podávania prihlášok pred-
metov priemyselných práv a súvisia-
cich následne podaných dokumen-
tov.

Prvého októbra 2009 sa ÚPV SR
stal európskym lídrom v počte sprís-
tupnených aplikácií elektronického
podávania prihlášok a následne
podaných dokumentov prostredníc-
tvom systému EPTOS. A keďže
Európsky patentový úrad za každú
online aplikáciu prideľuje hviezdičku,
ÚPV SR sa v rámci patentových
úradov zmluvných štátov Európ-
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V roku 2010 odpracujeme na Slovensku 251 dní a 114 dní vrátane víkendov
bude voľných. Z 15 dní pracovného pokoja vrátane štátnych sviatkov totiž 10
pripadá na pracovné dni (Deň vzniku Slovenskej republiky a sviatok Troch krá-
ľov už máme za sebou). Môžeme sa tak tešiť na päť predĺžených víkendov.
Posledný predĺžený víkend v tomto roku bude vianočný. Štedrý deň totiž pripa-
dá na piatok, čo zároveň znamená, že vianočné sviatky budú pozostávať len 
z troch voľných dní (oproti minuloročným štyrom dňom voľna). V roku 2010
budeme teda pracovať o jeden deň viac ako vlani, pričom za jeden deň vypro-
dukujeme v našej krajine hodnotu približne za tristo miliónov eur. Budeme teda bohatší...

Aby ste vy, naši čitatelia, boli bohatší aj o vedomosti z oblasti duševného vlastníctva, o to sa budeme snažiť v 12 tohto-
ročných vydaniach e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR. Jeho prvé vydanie v roku 2010 máte práve pred sebou.
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skeho patentového dohovoru stal
prvým sedemhviezdičkovým úra-
dom.

V minulom roku bol podiel online
podaných európskych patentových
prihlášok a medzinárodných prihlá-
šok podľa Zmluvy o patentovej spolu-
práci (PCT), v porovnaní s prihláška-
mi podanými v papierovej forme, 
70 %-ný a pokiaľ ide o národné prihlášky
online podania, predstavovali 28 %. 

Pokiaľ ide o celkový počet v minu-
lom roku podaných patentových pri-
hlášok a prihlášok úžitkových vzorov,
bol približne na rovnakej úrovni ako v
predchádzajúcom roku, dokonca slo-
venské subjekty podali o takmer 7 %
viac patentových prihlášok. 

Došlo však k poklesu prihlášok
dizajnov (o 20 %) a ochranných zná-
mok (o 23 %), pod čo sa podpísala aj
globálna kríza.

– Potenciálni prihlasovatelia v čase
globálnej krízy si dvakrát dobre roz-
myslia, do čoho investovať a do čoho
nie, a zrejme viacerým z nich vychá-
dza, že ochrana dizajnov a označení
tovarov a služieb v súčasnosti nie je
až taká prioritná, – konštatovala 
D. Kyliánová. – Aj štatistiky Svetovej
organizácie duševného vlastníctva
(WIPO) vykazujú pokles najmä
medzinárodných prihlášok ochran-
ných známok. Lenže nemôžeme byť
veľkými optimistami ani pokiaľ ide 
o patentové prihlášky, pretože ich
predmety, ktoré majú byť chránené
patentom, vznikali ešte v čase kon-
junktúry a vynálezca na svojom rie-
šení pracuje aj niekoľko rokov.

Zároveň je potrebné si uvedomiť,
že práve kríza je príležitosťou na
zaktivizovanie kreatívneho potenciá-
lu firiem a ich najlepších mozgov.
Kríza mení zabehnuté pravidlá a dá-
va šancu na nové projekty. Hlavne
ten, kto inovuje, snaží sa prísť na trh
s niečím novým a úsporným, čo záro-
veň šetrí aj finančné prostriedky
zákazníkov a v neposlednom rade 
i životné prostredie, môže uspieť 
v konkurencii.

Ako D. Kyliánová ďalej uviedla, glo-
bálna kríza zanechala svoju vizitku aj
v ÚPV SR. Vlani, oproti predchádzajú-
cemu roku, bol rozpočet nižší o 16 %
(626-tisíc eur). – Úsporný režim, či si to
chceme priznať alebo nie, bol pre našu
inštitúciu aj určitým ozdravným proce-
som. Myslím si, že uvažujeme racionál-
nejšie a efektívnejšie, museli sme siah-
nuť do svojich rezerv, predvídať proce-
sy, hľadať adresnejšie spôsoby našich
popularizačno-osvetových činností.

V apríli minulého roka v rámci
Svetového dňa duševného vlastníc-
tva zorganizoval ÚPV SR deviatu celo-
slovenskú konferenciu o duševnom
vlastníctve. Bola zameraná najmä na
problematiku právnej ochrany výrob-
kov označením pôvodu a zemepisným
označením a tiež ochrany výrobkov
ako zaručených tradičných špecialít. 
V máji v spolupráci s WIPO zorganizo-
val ÚPV SR seminár o aktuálnom
vývoji a reforme v systéme medzi-
národnej ochrany vynálezov (PCT).
Prvého augusta podpísal dohodu 
o vzájomnej spolupráci s Trenčian-
skou regionálnou komorou SOPK,
ktorá sa stala 14. informačno-poraden-
ským miestom ÚPV SR pre inová-
cie – innoinfo. V rámci Týždňa vedy 
a techniky, v novembri, v spolupráci 
s Ekonomickou fakultou Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, pripra-
vil celoslovenskú konferenciu 
s názvom Ochrana a využívanie
duševného vlastníctva v pod-
mienkach vysokých škôl a takto
by sme mohli menovať i ďalšie
akcie či podujatia pripravené úra-
dom, resp. na ktorých sa úrad
spolupodieľal.

Aj rok 2010 bude pre ÚPV SR
náročný. Zo štátneho rozpočtu
dostal ešte o 1,2 % menej (takmer
40-tisíc eur) ako v minulom roku, čiže
jeho vedenie musí stále dobre zvažo-
vať, na aké účely použije finančné
prostriedky.

ÚPV SR si 26. apríla 2010 pripo-
menie Svetový deň duševného
vlastníctva a pri tejto príležitosti zor-
ganizuje už 10. celoslovenskú konfe-
renciu o duševnom vlastníctve.
Tentoraz bude zameraná na proble-
matiku ochranných známok v spoji-
tosti s novým zákonom o ochranných
známkach, ktorý nadobudol účinnosť
1. januára 2010. 

Úrad bude pokračovať v prediag-
nostike predmetov priemyselných
práv (vlani ich vykonal 30) najmä 
v malých a stredných podnikoch , ale
neobíde napríklad ani Univerzitu
Mateja Bela v Banskej Bystrici, s kto-
rou vlani podpísal druhú rámcovú
dohodu o spolupráci. Pre svojho
partnera vypracuje odporúčaciu
správu o manažovaní duševného
vlastníctva na univerzite. Vo vyspe-
lých krajinách práve univerzity podá-
vajú najviac prihlášok predmetov
priemyselných práv, čiže týmto sme-
rom chce úrad orientovať viaceré 
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Viac ako 10-tisíc platných 
patentov

Na Slovensku okrem národných
patentov, ktoré udeľuje Úrad priemy-
selného vlastníctva SR, platia aj 
európske patenty s určením pre SR
patriace pod gesciu Európskeho pa-
tentového úradu. 

V patentovom registri ÚPV SR
bolo začiatkom decembra 2009
platných 10 069 patentov, z nich 
4 393 bolo udelených národnou ces-
tou a európskych patentov s určením
pre SR bolo 5 676.

Na celkovom počte právne chráne-
ných vynálezov v SR majú slovenské
subjekty 3,5 %-ný podiel. Z nich naj-
viac patentov patrí hlohovskej 
Zentive, a. s. (37), šalianskemu 
Duslu, a. s. (23), a púchovskému
Continental Matador Rubber, s. r. o. (14). 

Najviac vynálezov chránených
patentom na území SR pochádza 
z Nemecka (27,8 %), Spojených štá-
tov (12,8 %), Francúzska (10,9 %) 
a Švajčiarska (6,9 %). 

Napriek tomu, že vo všeobecnosti
k firmám s najväčším počtom paten-
tov patria farmaceutické koncerny, 
v súčasnosti je lídrom v počte paten-
tov platných v SR nemecký chemický
gigant BASF AG so 191 patentmi. Až
za ním nasledujú farmaceutické spo-
ločnosti – nemecký koncern Bayer
AG (176 patentov), francúzska nad-
národná spoločnosť Sanofi-Aventis
(173 patentov) a švajčiarsky Novartis
AG (158 patentov). 

svoje aktivity. V druhej polovici roka
zorganizuje druhú celoslovenskú kon-
ferenciu o využívaní duševného vlas-
tníctva v podmienkach vysokých škôl.

– Budeme pokračovať aj v elektro-
nizácii úradu, – zdôraznila D. Kyliá-
nová. – Od online podávania prihlá-
šok chceme postupne prejsť aj 
k plnej elektronizácii administratívy

konania o jednotlivých prihláškach.
Verím, že o niekoľko rokov bude náš
úrad skutočne bezpapierovou inštitú-
ciou.

Začiatkom decembra minulého
roka počet platných patentov na
území Slovenskej republiky prekročil
magickú hranicu 10-tisíc. Žiaľ, slo-

venské subjekty majú na tom mini-
málny, len 3,5 %-ný podiel, čo pred-
stavuje 353 platných patentov. To je
nemalá výzva pre všetkých, ktorí roz-
hodujú o budúcnosti našej krajiny, 
o jej prechode k vedomostnej spoloč-
nosti a ekonomike založenej na
nových technológiách s vyššou pri-
danou hodnotou.
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PATENTY PODĽA KRAJINY PÔVODU

Národné patenty Európske patenty Sumár

Nemecko 1 019 1 782 2 801

USA 634 655 1 289

Francúzsko 386 710 1 096

Švajčiarsko 350 350 700

Taliansko 200 424 624

ZAHRANIČNÉ SPOLOČNOSTI S NAJVYŠŠÍM POČTOM PATENTOV

Národné patenty Európske patenty Sumár

BASF AG 113 78 191

Bayer AG 103 73 176

Sanofi-Aventis 97 46 173

Novartis AG 105 53 158

SLOVENSKÉ SPOLOČNOSTI S NAJVYŠŠÍM POČTOM PATENTOV

Národné patenty Európske patenty Sumár

Zentiva, a. s.,
Hlohovec 35 2 37

Duslo, a. s., Šaľa 21 2 23

Continental
Matador 
Rubber, s. r. o.

9 5 14

10 069 platných patentov v SR (december 2009)

– 4 393 národných patentov (z nich 337 patrí slovenským majiteľom)
– 5 676 európskych patentov (z nich 16 patrí slovenským majiteľom)



Aj s riešením prípadovej 
štúdie

Ochrana duševného vlastníctva
a vymožiteľnosť práv – ochrana
verejného zdravia a bezpečnosti,
využívanie duševného vlastníctva
ako prostriedku na ekonomický
rozvoj. Bol názov seminára, ktorý 
7. – 10. decembra 2009 usporiadal
Patentový a známkový úrad USA 
v spolupráci s Úradom duševného
vlastníctva Veľkej Británie.

Na seminári sa zúčastnili zástup-
covia 24 krajín – polícia (vyšetrovate-
lia), colníci, resp. hraničná polícia,
prokurátori, sudcovia, pracovníci za-
bezpečujúci ochranu autorských 

práv, ako aj pracovníci úradov prie-
myselného vlastníctva.

Program seminára bol rozdelený
do štyroch pracovných dní. Jeho

účastníkom boli najskôr poskytnuté
všeobecné informácie viažuce sa 
k autorským právam, ochranným
známkam, patentom i obchodnému
tajomstvu. Potom im boli načrtnuté
perspektívy vymožiteľnosti práv a ve-
novali sa tiež základným ustanove-
niam Dohody o obchodných aspek-
toch práv duševného vlastníctva (Do-
hoda TRIPS) týkajúcim sa prostried-
kov vymožiteľnosti práv duševného
vlastníctva, ktoré zahŕňajú možnosti
občianskoprávnej, resp. administra-
tívnej i trestnoprávnej ochrany maji-
teľov práv. 

Druhá časť seminára bola venovaná
otázkam vymožiteľnosti práv na hra-

O vymožiteľnosti práv 
duševného vlastníctva

Pri príležitosti ukončenia predsed-
níctva v Rade EÚ usporiadalo
Švédsko 15. – 16. decembra 2009 
v Štokholme medzinárodnú konfe-
renciu s názvom Vymožiteľnosť
práv duševného vlastníctva so
špeciálnym zameraním na ochran-
né známky a patenty. Na konferen-
cii sa zúčastnili zástupcovia Európ-
skej komisie, Európskeho parlamen-
tu, EUROPOL-u (Európska agentúra
pre presadzovanie práva), Organizá-
cie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD), pracovníci národ-
ných patentových úradov, patentoví
zástupcovia a sudcovia, zástupcovia
obchodu, priemyslu a iných zaintere-
sovaných strán z viac ako 30, predo-
všetkým európskych štátov.

Konferenciu otvorili príhovormi
švédska ministerka spravodlivosti
Beatrice Asková a riaditeľka direkto-
riátu pre znalostnú ekonomiku

Generálneho riaditeľstva Európskej
komisie pre vnútorný trh a služby
Margot Fröhlingerová. 

Na konferencii odznelo 19 príspev-
kov venovaných trom témam:
– Potreba účinnej a správne vyvá-

ženej vymožiteľnosti práv dušev-
ného vlastníctva;

– Aktivity v rámci a mimo Európ-
skeho spoločenstva zamerané na
zlepšenie vymožiteľnosti práv
duševného vlastníctva a

– Účinnosť opatrení prijímaných na
zlepšenie vymožiteľnosti práv
duševného vlastníctva.

Viacerí rečníci vo svojich prí-
spevkoch ocenili pokrok dosiah-
nutý v rokovaniach o vytvorení
patentu EÚ a zriadenie Monito-
rovacieho strediska EÚ pre oblasť
falšovania a pirátstva. Poukázali na
niektoré slabé stránky smernice
Európskeho parlamentu a Rady
2004/48/ES z 29. apríla 2004 
o vymožiteľnosti práv duševného

vlastníctva a problémy súvisiace 
s absenciou komunitárnej legislatívy
upravujúcej trestnoprávne prostried-
ky vymožiteľnosti práv duševného
vlastníctva a jednotného súdneho
systému na riešenie patentových
sporov. 

V prednesených príspevkoch viac-
krát odznela myšlienka, že pri prijí-
maní legislatívnych opatrení na zlep-
šenie vymožiteľnosti práv duševného
vlastníctva by mali byť výraznejšie
zohľadnené špecifické potreby
európskeho priemyslu a európ-
skych spotrebiteľov. 
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niciach, pričom nechýbali ani príkla-
dy postupov pri odhalení falšovaných
a pirátskych tovarov. Odborníci z via-
cerých organizácií (napr. U. S. Cus-
toms and Border Protection (CBP),
U. S. Immigration and Customs En-
forcement (ICE), Office of Criminal
Investigation (OCI), U. S. Food and
Drug Administration (FDA), Federal
Bureau of Investigation (FBI)), ktoré
majú na starosti aj ochranu hraníc,
predstavili základné úlohy v oblasti
ochrany pred falšovaním a pirát-
stvom. 

Účastníci seminára si mohli pozrieť
aj niektoré originálne výrobky a ich
napodobeniny (napr. „7 for all man-
kind“, „Lacoste“, „crocodile“, „BOSE“)
a súvisiace informácie získali priamo
od majiteľov ochranných známok,
resp. iných práv duševného vlastníct-
va. 

Súčasťou seminára bola aj návšte-
va Najvyššieho súdu USA (U. S. Su-
preme Court) vo Washingtone D. C.
spojená s prednáškou o jeho posta-
vení v americkom súdnictve a Kon-
gresovej knižnice (Library of Con-

gress), ktorá je jednou z najväčších
knižníc na svete. 

Na záver seminára dostali jeho
účastníci zoznam publikácií z danej
oblasti dostupných na internete1

a podieľali sa na riešení prípadovej
štúdie. Bola zameraná na možnosti
ochrany a vymožiteľnosti práv výrob-
cu kozmetických výrobkov, ktoré sa
stali predmetom falšovania, s dôra-
zom na riešenie otázok týkajúcich sa

opatrení na hraniciach, vymožiteľ-
nosti práv v občianskoprávnom,
resp. správnom konaní, ako aj 
v trestnom konaní.

1 Prosecuting Intellectual Property Crimes;
www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/ipmaual
Searching and Seizing Computers and Obtai-
ning Electronic Evidence in Criminal Investig-
tions; 
http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/-
ssmanual/
Investigtions; 
http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/-
ssmanual/

120. zasadanie 

V poradí 120. zasadanie Správnej
rady Európskej patentovej organizá-
cie (SR EPO) sa konalo 8. – 11. de-
cembra 2009 v Mníchove.

Po októbrovej neúspešnej voľbe
nového prezidenta Európskeho pa-
tentového úradu (EPÚ) hlavným bo-
dom rokovania SR EPO bola jeho
opätovná voľba. Napriek tomu, že sa
generálny riaditeľ Dánskeho patento-
vého a známkového úradu Jesper
Kongstad kvôli nízkemu počtu hlasov
v úvodných kolách opätovnej voľby
vzdal kandidatúry na post prezidenta
EPÚ, žiadnemu zo zostávajúcich
kandidátov sa nepodarilo získať po-
trebnú trojštvrtinovú väčšinu hlasov
zastúpených a hlasujúcich zmluv-
ných štátov (čl. 35, ods. 2 Európske-
ho patentového dohovoru). 

SR EPO preto rozhodla o zvolaní
mimoriadneho 121. zasadania, ktoré
sa uskutoční 2. – 3. februára 2010 
a jeho jediným bodom rokovania bu-
de opätovná voľba prezidenta EPÚ.

Kandidátmi na post prezidenta
EPÚ zostávajú:
• Roland Grossenbacher, generál-

ny riaditeľ Švajčiarskeho federál-
neho inštitútu duševného vlastníct-
va, 

• Benoît Battistelli, generálny riadi-
teľ francúzskeho Národného inšti-
tútu priemyselného vlastníctva,

• Susanne Ås Sivborgová, gene-
rálna riaditeľka Švédskeho paten-
tového a registračného úradu. 

SR EPO konštatovala, že okolnos-
ti, ktoré Jespera Kongstada v júni
2009 viedli k tomu, že sa vzdal funk-
cie podpredsedu SR EPO, už pomi-

nuli a keďže Španiel Alberto Casado
Cerviño k 31. decembru 2009 končí
pôsobenie vo funkcii dočasného
predsedu SR EPO, od 1. januára
2010 bude túto funkciu opäť vykoná-
vať Jesper Kongstad. 

Keďže ani na 120. zasadnutí SR
EPO sa nepodarilo zvoliť nového
prezidenta EPÚ, súčasná prezident-
ka Alison Brimelowová, ktorá má
podľa pracovnej zmluvy vo funkcii
pôsobiť do 30. júna 2010, oznámila,
že je ochotná na prezidentskom
poste zotrvať ešte pol roka. Jej ná-
vrh SR EPO jednomyseľne schválila
a jej predseda s ňou predĺži pracov-
nú zmluvu dovtedy, kým nebude zvo-
lený nový prezident EPÚ, najdlhšie
však o šesť mesiacov.

SR EPO sa na svojom 120. zasa-
daní zaoberala i personálnymi
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otázkami. Schválila vymenovanie
Wima van der Eijka (NL) do funkcie
viceprezidenta Generálneho riaditeľ-
stva 5 (DG5), ktoré má na starosti
právne i medzinárodné záležitosti.
Bude ju vykonávať dovtedy, kým ne-
bude zvolený jeho nástupca, maxi-
málne do 31. decembra 2010. Záro-
veň predĺžila funkčné obdobie vice-
prezidenta DG1(prevádzkové záleži-
tosti súvisiace s podporou procesov
vzťahujúcich sa na udeľovanie eu-
rópskych patentov) Thomasa Ham-
mera (NL) dovtedy, kým nebude zvo-
lený jeho nástupca, maximálne do

31. decembra 2010. 
Novým predsedom sťažnostného

senátu a technicky kvalifikovaným
členom Veľkého sťažnostného sená-
tu sa od 1. januára 2010 stal Robert
Stefan Wibergh (SE). Lucasa Bühle-
ra (CH a DE) vymenovala SR EPO
za právne kvalifikovaného člena
sťažnostných senátov pre oblasť
elektrotechniky a funkciu začne vy-
konávať medzi 1. januárom a 1. jú-
lom 2010.

SR EPO prerokovala i návrh, aby
sa v rámci konania o európskych pa-

tentových prihláškach zaviedlo tzv.
odložené vykonávanie vecného prie-
skumu prihlášok, prípadne aj odlože-
né vykonávanie rešerší na predmety
prihlášok. Keďže návrh pri hlasovaní
nezískal väčšinovú podporu, EPÚ ta-
kúto iniciatívu nepovažuje za priorit-
nú a finančne ju nepodporí. 

SR EPO schválila rozpočet orga-
nizácie na rok 2010 vo výške 
1 572 705 000 €, čo je približne 
o 53 mil. € viacej ako v roku 2009. 

V Londýne aj so slovenskou 
účasťou

EPÚ v spolupráci s Úradom dušev-
ného vlastníctva Veľkej Británie
usporiadal 10. – 11. decembra v lon-
dýnskom Business Design Centre
Dni používateľov online služieb
2009. Ich cieľom bolo prezentovať
elektronické služby EPÚ, národných
patentových úradov (NPÚ) zmluv-
ných štátov Európskeho patentového
dohovoru (EPD), ako aj spoluprácu
EPÚ a NPÚ v rámci Európskej paten-
tovej siete. 

V Londýne sa zišlo vyše 150 zá-
stupcov NPÚ, patentových zástup-
cov, súčasných i potenciálnych pri-
hlasovateľov predmetov priemysel-
ných práv z celého sveta. Súčasťou
dvojdňového podujatia boli semináre
a workshopy.

V rámci technických workshopov
bola prezentovaná jednoduchá a sie-
ťová inštalácia systému online podá-
vania, základná konfigurácia softvé-
ru, inštalácia smart karty i užívateľ-
ská administrácia systému.

Na praktických workshopoch EPÚ
si záujemcovia mohli vyskúšať online
podávanie od vytvárania dokumen-
tov v PDF formáte cez vypĺňanie pri-
hlasovacích formulárov pre rôzne ty-
py podaní, pripájanie dokumentov 
k podaniu, používanie adresnej kni-
hy, podpisovanie smart kartou, odo-
sielanie na testovacie prostredie prijí-

macieho servera až po získanie po-
tvrdenia o prijatí podania na serveri.

Nemalú pozornosť pútal aj stá-
nok ÚPV SR, európskeho lídra 
v počte sprístupnených aplikácií po-
dávania patentových prihlášok a pri-
hlášok úžitkových vzorov, ako aj sú-
visiacich následne podaných doku-
mentov prostredníctvom systému
EPTOS. Napríklad predstavitelia bra-

zílskeho Národného inštitútu priemy-
selného vlastníctva, ohľadne zave-
denia online podávania, prejavili zá-
ujem o stáž v ÚPV SR. 

EPÚ chce v roku 2010 usporiadať
výročnú konferenciu o elektronických
službách, na ktorej by vo väčšej mie-
re bola prezentovaná Európska pa-
tentová sieť pozostávajúca z EPÚ 
a NPÚ zmluvných štátov EPD.
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Prielom v rokovaniach 
o patente EÚ

Krátko po nadobudnutí platnosti Li-
sabonskej zmluvy l. decembra 2009,
ktorá zavádza najväčšie zmeny v Eu-
rópskej únii od jej vzniku, došlo po-
čas švédskeho predsedníctva k vý-
znamnému politickému prielomu 
v rokovaniach o zlepšení patentové-
ho systému v Európe. 

Po viac ako štyroch desaťročiach
rokovaní a diskusií 4. decembra
2009 Rada ministrov pre konku-
rencieschopnosť jednomyseľne
schválila závery Rady EÚ o po-
silnenom patentovom systéme 
v Európe a návrh nariadenia o pa-
tente EÚ, pričom podľa schvále-
ných záverov by mal byť vytvore-
ný aj súd pre európske patenty 
a patenty EÚ.

Nariadenie o patente EÚ má byť 
v budúcnosti doplnené separátnym
nariadením týkajúcim sa jazykového
režimu patentov EÚ, pričom obe na-
riadenia po schválení Európskym
parlamentom nadobudnú účinnosť
súčasne.

Patent EÚ bude predstavovať „tre-
tiu možnosť“ ako získať patentovú
ochranu a bude koexistovať s ná-
rodnými patentmi udeľovanými
podľa národného práva člen-
ských štátov a s európskymi
patentmi udeľovanými EPÚ
v Mníchove, čo si vyžiada
zmenu EPD vrátane prístu-
pu EÚ k nemu.

– Rozhodnutie Rady mi-
nistrov pre konkurencie-
schopnosť je mimoriadne
významným signálom pre
európske firmy, ktoré už dlho
volali po zlepšení patentové-
ho systému v Európe. Patent
EÚ oveľa jednoduchšie a lacnej-
šie ochráni inovácie na starom
kontinente, čo umožní európskemu
priemyslu lepšie konkurovať na glo-

bálnom trhu, – povedala ešte v de-
cembri švédska ministerka obchodu
Ewa Björlingová.

Ochrana európskym patentom 
v 13 členských štátoch je v súčas-
nosti zhruba jedenásťkrát drahšia
ako v USA a dokonca trinásťkrát
drahšia než v Japonsku. 

Aj prínosom súdu pre európske pa-
tenty a patenty EÚ bude zníženie ná-
kladov (niekoľkonásobné súdne ko-
nania v rámci rozdrobeného systému
sa stanú minulosťou), ďalej konzis-
tentná judikatúra a zvýšenie právnej
istoty vynálezcov chrániacich si svo-
je vynálezy prostredníctvom patentu.
Súd prvého stupňa má pozostávať 
z centrálnej divízie, lokálnych a re-
gionálnych divízií. Jazykmi konania
centrálnej divízie budú anglický, fran-
cúzsky a nemecký jazyk (pracov-
né jazyky EPÚ). Niektorí sudco-
via patriaci do združenia sudcov 

(poll of judges) budú zasadať v sená-
toch lokálnych/regionálnych divízií,
čo má byť zárukou uniformity judika-
túry. Jazykom konania lokálnych/re-
gionálnych divízií bude jazyk štátu,
kde je divízia umiestnená, s možnos-
ťou tlmočenia do úradných jazykov
strán sporu. Proti rozhodnutiu cen-
trálnej, ako aj lokálnych/regionálnych
divízií sa bude možné odvolať na od-
volacom súde. Súd prvého stupňa,
ako aj odvolací súd budú mať záro-
veň možnosť predložiť Súdnemu
dvoru EÚ otázky týkajúce sa výkladu
komunitárneho práva.

Závery Rady EÚ týkajúce sa vytvo-
renia súdu pre európske patenty 
a patenty EÚ musia byť odobrené
Súdnym dvorom EÚ. V lete 2010 sa
očakáva jeho vyjadrenie o zlučiteľ-
nosti návrhu Dohody o súde pre 
európske patenty a patenty EÚ 
so Zmluvou o fungovaní EÚ. 



Edisonove zázračné dieťa
Vynálezcov patent sa dožíva 130
rokov. Jeho dni sú však zrátané
Na začiatku bolo hľadanie vhodného
materiálu. Na konci je rozhodnutie
Európskej únie. Taký je život žia-
rovky. Aj keď prvýkrát zasvietila už
začiatkom 19. storočia, širokej vere-
jnosti ju predstavil a spopularizoval
vynálezca Thomas Alva Edison pred
130 rokmi.

S m e    31. 12. 2009
http://encyklopedia.sme.sk/c/5172514/ediso-
nove-zazracne-dieta.html

Nokia priostrila spor s americkým
Apple
Helsinky – Fínska Nokia priostrila
spor o zneužívanie patentov s ame-
rickou firmou Apple a predložila
sťažnosť aj americkej komisii pre
zahraničný obchod. Nokia uviedla,
že viní Apple zo zneužitia siedmich
svojich patentov.
Apple a Nokia spustili navzájom proti
sebe v tomto roku súdny spor 
o zneužití patentov. V hre sú podľa
analytikov stovky miliónov dolárov
ročne na licenčných poplatkoch. No
hovoria aj to, že sa v konflikte odráža
presúvanie moci v odvetví vyspelých
technológií, kde sa mobily menia na
vreckové počítače schopné hrať
videohry a surfovať po internete.
Apple podľa Nokie používa neo-
právnene jej patenty takmer vo
všetkých svojich mobilných tele-
fónoch, vreckových hudobných
prehrávačoch a počítačoch. Fínska
firma v správe uviedla, že Apple
vďaka jej inováciám vytvoril kľúčové
funkcie v užívateľskom rozhraní.
Hovorca Nokie povedal, že firma

očakáva rozhodnutie komisie, či sa
bude prípadu venovať alebo nie,
zhruba o 30 dní. Prípadné nariade-
nie, že by Apple nemohol svoje pro-
dukty predávať, by však mohlo prísť
najskôr začiatkom roku 2011.

S m e    30. 12. 2009
http://mobil.sme.sk/c/5171398/nokia-zazalo-
vala-apple-pre-porusenie-7-patentov.html

Microsoft prehral spor. V USA
zmení Word
Tyler, Bratislava – Microsoft, najväčší
výrobca softvéru na svete, prehral
súdny spor o Word a nevyjde ho
lacno. Kanadská firma i4i učinila
zadosť svojmu názvu oko za oko 
a spravodlivosť jej dala za pravdu.
Obvodný súd v Texase v odvolacom
konaní prikázal, aby gigant zaplatil
trpaslíkovi za spôsobené škody 
290 miliónov dolárov. Spor sa rozpú-
tal okolo patentu i4i, ktorý sa týkal
XML editora. Ten teraz musí Micro-
soft z obľúbeného textového editora
Word na americkom trhu stiahnuť.

S m e   28. 12. 2009

Inkubátory ponúkajú nižší nájom
Bratislava – Zmierniť tvrdé komerčné
podmienky nízkym nájmom, dať radu
či konzultáciu, umožniť zorientovať
sa na trhu. To všetko môže poskytnúť
podnikateľský inkubátor aj začínajú-
cemu živnostníkovi. Takýchto „liah-
ní“, kde sa za zvýhodnených podmie-
nok sústreďujú vybrané podnikateľ-
ské činnosti, bolo na Slovensku
donedávna pätnásť. Ten v Rimavskej
Sobote však v novembri zrušili. Ďal-

šie pôsobia v Bratislave (dva), Ma-
lackách, Sládkovičove, Prievidzi,
Handlovej, Žiline, Martine, Banskej
Bystrici, Rožňave, Spišskej Novej
Vsi, Moldave nad Bodvou, Gelnici,
Prešove a Košiciach.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
21. 12. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-39560440-
-k10000_detail-ee

Špekulanti s mäkčeňmi zarábajú
na nových web adresách
Bratislava – Spoločnosť Autoba-
zar.eu, ktorá vlastní internetovú
stránku s rovnakým názvom, doplati-
la na skutočnosť, že Európska únia
pred niekoľkými dňami spustila inter-
netové adresy s mäkčeňmi či dĺžňa-
mi, ale aj diakritickými znamienkami.
Rovnakú adresu len s dĺžňom navy-
še si totiž zaregistrovali konkurenčné
firmy – špekulanti.
„Našu internetovú adresu – len s pri-
daným dĺžňom, si zaregistrovala iná
firma a ponúkla nám ju za 10-tisíc eur
(300-tisíc korún). Pravidlá EÚ nám
ako držiteľovi ochrannej známky
nedali predkupné či prednostné
právo. Teraz sa musíme súdiť, lebo
niekto bol rýchlejší,“ povedal Michal
Obeda, konateľ spoločnosti Autoba-
zár.eu. Práva v súvislosti s ochran-
nou známkou si chce spoločnosť
uplatňovať cez súd.

P r a v d a    18. 12. 2009
http://spravy.pravda.sk/na-novych-web-adre-
sach-s-makcenmi-zarabaju-spekulanti-pdi/-
sk_domace.asp?c=A091218_153132_sk_-
domace_p29
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Osobnosťou roka 2009 
je Ben Bernanke
Šéfa americkej centrálnej banky oce-
nil časopis Time najmä za to, ako
dokázal bojovať proti hospodárskej
kríze
Washington, Bratislava – Osobnos-
ťou roka 2009 sa podľa hodnotenia
prestížneho amerického magazínu
Time stal guvernér americkej centrál-
nej banky Ben Bernanke. Šéf fede-
rálnych rezerv USA v legendárnej
novinárskej ankete s viac ako 80-roč-
nou tradíciou predbehol svojich hlav-
ných rivalov – amerického prezidenta
Baracka Obamu, zakladateľa spoloč-
nosti Apple Steva Jobsa či jamajské-
ho šprintérskeho génia Usaina Bolta.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
17. 12. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-39513700-
-k10000_detail-a0

2010: menej peňazí, viac nápadov
Atraktívna bude lacná pracovná sila.
Stúpne dopyt po krízových manažé-
roch
Bratislava – Časy takzvaných nena-
hraditeľných sa skončili. Potrební na
trhu práce budú ľudia s novými
nápadmi, ktorí sa neboja prevziať
zodpovednosť. A okrem toho prijímať
správne rozhodnutia, motivovať
ostatných a ďalej sa vzdelávať.
Uspejú ľudia ovládajúci moderné
technológie a prichádzajúci s inova-
tívnymi nápadmi a projektmi.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
17. 12. 2009
http://hnonline.sk/kariera/c1-39513330-2010-
-menej-penazi-viac-napadov

Zahraničné školy lákajú čoraz viac
Počet Slovákov študujúcich „vonku“
rastie, univerzity z Británie a Dánska
robia nábory u nás
Bratislava – Vysoká škola? Áno, ale

nie na Slovensku. K podobnej odpo-
vedi na otázku „Kam po maturite“ sa
dopracuje čoraz viac slovenských
stredoškolákov. Ešte v roku 2001
študovalo v niektorej z krajín OECD
zhruba 11-tisíc slovenských študen-
tov, o päť rokov tento počet presiahol
dvojnásobok. Aktuálne študuje na
zahraničnej univerzite viac ako 
25-tisíc vysokoškolákov spod Tatier.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
15. 12. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-39483310-
-k10000_detail-17

Podnikateľské prostredie sa zhor-
šuje
Bratislava – Podnikateľské prostre-
die na Slovensku sa podľa Sloven-
skej obchodnej a priemyselnej komo-
ry zhoršuje. Z prieskumu komory
vyplýva, že až 71 percent zo 170
opýtaných firiem považuje podnika-
teľské prostredie za nepriaznivé. Iba
dve percentá z opýtaných firiem ho
označili za priaznivé.
Medzi najhoršie oblasti podnikateľ-
ského prostredia na Slovensku ozna-
čil predseda komory Peter Mihók
oblasť justície a legislatívy.

S m e    15. 12. 2009
http://ekonomika.sme.sk/c/5153621/podnika-
telske-prostredie-sa-vraj-zhorsuje.html

Kerestešovci hľadajú elixír mla-
dosti
Považská Bystrica – Človek môže žiť
sto rokov i viac, len musí chcieť, tvrdí
inžinier Ján Keresteš z Považskej
Bystrice. Spolu so synom Jánom sú
autormi patentu, ktorý umožňuje
výrobu výživového prípravku so zjav-
ne omladzujúcimi účinkami.
Svetová organizácia pre duševné
vlastníctvo (WIPO) zaradila tohto
roku Kerestešovcov medzi najlepších
vynálezcov. Nositelia prestížnej ceny

Best Inventor Award však nespia na
vavrínoch a vo výskume intenzívne
pokračujú.

P r a v d a    14. 12. 2009
http://spravy.pravda.sk/kerestesovci-hladaju-
-elixir-mladosti-d84-/sk_domace.asp?c=-
A091214_172501_sk_domace_p23

Slovensko žiada Brusel, aby mu
uznal Tokaj
Bratislava – Slovenská republika sa
nevzdala a nevzdá zemepisného
názvu Tokaj pre vinohradnícku
oblasť, kde sa dorába jedinečné
víno. Od Európskej komisie požadu-
je, aby v elektronickom registri
Slovensku opravila názov Tokajská
vinohradnícka oblasť na Tokaj tak,
ako ho Brusel zaregistroval Ma-
ďarsku.
Spor o názov nabral obrátky po tom,
čo exminister pôdohospodárstva
Zsolt Simon obvinil ministerstvo
pôdohospodárstva, že skomplikovalo
Slovensku cestu k registrácii názvu
Tokaj. Poukazuje na to, že v novom
vinohradníckom zákone, platnom od
septembra tohto roka, označenie
Tokaj nahradil názov Tokajská vino-
hradnícka oblasť.

P r a v d a    11. 12. 2009
http://spravy.pravda.sk/slovensko-ziada-bru-
sel-aby-mu-uznal-tokaj-fg3-/sk_ekonomi-
ka.asp?c=A091211_140437_sk_ekonomi-
ka_p01

Slovensko môže prísť o Tokaj 
(S m e    9. 12. 2009)
http://www.sme.sk/c/5146098/slovensko-
-moze-prist-o-znacku-tokaj.html

Bieda vysokých škôl leží v profe-
sorskom zbore
Bratislava – Vysoké školy pred naši-
mi zrakmi upadajú, a nielen ekono-
micky. Pomaly, ale isto strácajú svoju
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vedeckú prestíž. Takto bil na poplach
už pred desiatimi rokmi významný
slovenský matematik, profesor Be-
loslav Riečan (73). Žiaľ, vývoj dáva
jeho slovám za pravdu.

P r a v d a    5. 12. 2009
http://spravy.pravda.sk/bieda-vysokych-skol-
-lezi-v-profesorskom-zbore-fqf-/sk_doma-
ce.asp?c=A091205_152936_sk_domace_-
p01

Pre výrobcov generík sme magne-
tom
Farmaceutickým koncernom by mali
v našom regióne vzrásť zisky o 15
percent, ťažiť bude aj Zentiva
Bratislava – Či je to preto, že región
strednej a východnej Európy starne,
alebo že má chorľavejšiu a chudob-
nejšiu populáciu, no výrobcovia

generík, teda lacnejších kópií origi-
nálnych liekov, tu zavoňali vyššie
zisky. V nadchádzajúcich dvoch
rokoch by im dokonca mali vzrásť
minimálne o 12 až 15 percent. Náš
región tak prispeje k tomu, že si zvý-
šia trhový podiel na úkor producen-
tov drahších, originálnych liekov.

H o s p o d á r s k e  n o v i n y
1. 12. 2009
http://hn.hnonline.sk/2-39260620
--k10000_detail-4c

Ako vrátiť mladé mozgy naspäť
domov
Bratislava – Agentúra InterStudy
potvrdzuje, že čoraz viac mladých
ľudí chce študovať v zahraničí.
Priťahujú ich kvalitnejšie vybavené
školy a vidina lepšieho uplatnenia 

v praxi. Mnohí po škole zostávajú
pracovať v krajine, kde študovali. 
A tak sa čoraz častejšie vynára otáz-
ka, ako vrátiť späť talentovaných
ľudí, ktorí zostali v zahraničí. Podľa
štatistík v prvom štvrťroku tohto roka
pracovalo v zahraničí 128 000
Slovákov, čo predstavuje 5,4 % z cel-
kového počtu pracujúcich Slovákov 
v prvom štvrťroku. Hoci počet Slo-
vákov pracujúcich v zahraničí oproti
roku 2008 klesol o 27,1 %, vrátili sa
predovšetkým menej kvalifikovaní
ľudia. Skúsení špecialisti a manažéri,
ľudia s dlhoročnou praxou a multikul-
túrnou skúsenosťou ostávajú naďalej
v zahraničí, kde rozvíjajú svoj poten-
ciál.

P r a v d a    1. 12. 2009
http://profesia.pravda.sk/ako-vratit-mlade-
-mozgy-naspat-domov-dbc-/sk-przam.asp?-
c=A091201_071623_sk-przam_p01
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Výber z obsahu štvrtého minuloročného čísla 
časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré je už v distribúcii

Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.: 
Logo, jeho používanie a ochrana
Vymedzenie pojmových znakov loga.
Právne súvislosti pri vytváraní a po-
užívaní loga – logo ako ochranná
známka, nezapísané označenie,
obchodné meno a tiež ako označenie
pôvodu výrobku. Licenčná zmluva na
použitie loga.

Aktuálne z autorského práva

Právo duševného vlastníctva 
v informačnej spoločnosti a v sys-
téme práva
Nová publikácia autorov J. Švidroň,
Z. Adamová, M. Návrat a A. Škreko
(zakladateľský tím Ústavu práva

duševného vlastníctva Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity zriadené-
ho 1. júna 2007); vydavateľstvo
Slovenskej akadémie vied, VEDA.
Štyri samostatné monografie sú
výsledkami viacročného vedeckého
výskumu, nadobudnutými autormi aj
počas ich vedeckých pobytov na
Inštitúte Maxa Plancka pre právo
duševného vlastníctva, súťažné 
a daňové právo v Mníchove. História
vývoja práva na území Slovenska 
v kontexte najzávažnejších štáto-
právnych medzníkov ovplyvňujúcich
spoločensko-politický vývoj. Globál-
ne výzvy pre všetky oblasti práva
duševného vlastníctva v informačnej
spoločnosti.

Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.: 
Limitujúce a rozvojové faktory
Slovenska v roku 2010
Analýza príčin vzniku globálnej
finančnej, hospodárskej a sociálnej
krízy a jej dosah na podniky. Rozbor
limitujúcich faktorov ovplyvňujúcich
trh zo strany producentov a spotrebi-
teľov. SWOT analýza slovenského
trhového prostredia v období pôso-
benia globálnej krízy a vyhliadky 
na jej prekonanie. Inovácia riadia-
cich procesov úspešných organizá-
cií – odporúčania a podnety. Potreba
permanentne a intenzívne inovovať
produkty a služby.

http://spravy.pravda.sk/bieda-vysokych-skol-lezi-v-profesorskom-zbore-fqf-/sk_domace.asp?c=A091205_152936_sk_domace_p01
http://hn.hnonline.sk/2-39260620-k10000_detail-4c
http://profesia.pravda.sk/ako-vratit-mlade-mozgy-naspat-domov-dbc-/sk-przam.asp?c=A091201_071623_sk-przam_p01
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Na súťažnú otázku zo záveru minulého roka – Kde je pochovaný Ján Daniel Perlitzi? – ako prvá správne odpovedala
(Lučenec) Ing. Jana Porubčanová z Ivanky pri Dunaji.

Súťažná otázka č. 1

Isaac Merritt Singer z Bostonu (1811 – 1875). Vynašiel prvý šijací stroj na praktické použitie v domácnosti. Bol patentovaný
v roku 1851. Značka Singer sa postupne stala synonymom kvality a spoľahlivosti nielen šijacích strojov, ale aj ďalších domá-
cich spotrebičov.

V ktorom roku uviedla spoločnosť Singer na trh
prvý elektrický šijací stroj?

a) v roku 1875
b) v roku 1880
c) v roku 1889

Suvenír Úradu priemyselného vlastníctva SR získa ten z vás, kto pošle elektronicky ako prvý správnu odpoveď.

e-mail: julius.sipos@indprop.gov.sk
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