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Z príhovoru predsedu ÚPV SR Ľ. Knotha

Pracovníkom úradu bol venovaný novoročný príhovor pred-
sedu ÚPV SR Ľuboša Knotha, v ktorom zhrnul predchádza-
júci rok a načrtol ten nastupujúci. 

Prioritou úradu v roku 2016 budú odborné činnosti v oblas-
ti rozhodovania o udeľovaní práv priemyselného vlastníctva 
a napĺňanie cieľov minuloročnej reorganizácie úradu. 

Za dôležitú označil Ľ. Knoth aj prípravu na vykonávanie 
rešeršných prác v oblasti PCT v rámci Vyšehradského pa-
tentového inštitútu, ktorý by mal svoju aktívnu činnosť začať 
v júli 2016.

Nemalou výzvou pre úrad je predsedníctvo SR v EÚ − úrad 
aktívne sústreďuje svoje úsilie na čo najodbornejšie a naj-
efektívnejšie fungovanie úradu v oblasti duševného vlastníc-
tva na celoeurópskej úrovni.

Veľmi dôležitou pre budúcnosť je iniciatíva úradu pripraviť 
národnú koncepciu týkajúcu sa oblasti koordinácie a vytvára-
nia synergií, súvisiacich s podporou inovácií, ich využívania 
prostredníctvom predmetov duševného vlastníctva, školské-
ho vzdelávania, budovania udržateľnej vedeckovýskumnej 
základne a rozvoja vedomostnej ekonomiky na obdobie as-
poň 10 rokov.
Ľ. Knoth ocenil doterajšiu projektovú činnosť v úrade a vy-

slovil presvedčenie, že úrad bude úspešný aj v ďalších pro-
jektoch, ktoré by priniesli skvalitnenie pracovných podmienok 
zamestnancov.

Na záver zaželal pracovníkom úradu a ich rodinám pevné 
zdravie a odovzdal optimistické posolstvo biznismena a pro-
fesionálneho spíkra Toma Hopkinsa:

Vestník Úradu priemyselného vlastníctva SR

Od čísla 1/2016 úrad sprístupňuje ofi ciálnu verziu Ves-
tníka ÚPV SR len v on-line verzii na webovom sídle úradu. 
Doterajšie ofi ciálne vydania vestníka na CD a papierové 
vydania sú k dispozícii v študovni úradu.

Do pozornosti dávame aj aktualizovaný cenník služieb 
úradu dostupný na stránke študovne.

Medzinárodné triedenie tovarov
a služieb

Od 1. januára 2016 je v platnosti aktualizo-
vané desiate vydanie Medzinárodného trie-
denia tovarov a služieb na zápis ochranných 
známok, známe aj ako Niceské triedenie. Ak-
tuálna verzia má označenie NCL (10-2016) 
a je dostupná v slovenskom jazyku na webo-
vom sídle úradu v časti Systémy triedenia 
ochranných známok.

Mať zlú náladu je zvyk. Byť šťastný je tiež zvyk. Záleží len na tebe, čo si vyberieš.Mať 

http://www.upv.sk/?studovna
http://www.upv.sk/?studovna
http://www.upv.sk/?systemy-triedenia-ochranne-znamky
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Stretnutie pracovnej skupiny Vyšehradského
patentového inštitútu pre IT a manažment
kvality

V Úrade priemyselného vlastníctva SR sa 18. januára 2016
uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny Vyšehradského 
patentového inštitútu pre IT a manažment kvality za účasti 
zástupcov patentových úradov Maďarska, Poľska, Českej 
republiky a Slovenskej republiky.

Predmetom celodenného rokovania bolo najmä vybudo-
vanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 
pre VPI, sprevádzkovanie webovej stránky VPI a informá-
cie týkajúce sa testovania podávania patentových prihlášok 
cez nástroj ePCT.
Ďalšie stretnutie tejto pracovnej skupiny sa uskutoční 

v apríli 2016 vo Varšave na pôde Poľského patentového 
úradu.

Prednášky pre študentov

Úrad aj v novom roku pokračuje v prednáškach o priemy-
selnom vlastníctve pre študentov základných, stredných 
a vysokých škôl. Štatistiky za minulé obdobia vypovedajú 
o stúpajúcom záujme o prednášky zo strany vzdelávacích 
inštitúcií, najväčší nárast (60 %) bol zaznamenaný v seg-
mente vysokých škôl. 

Študentom zo Strednej odbornej školy informačných 
technológií z Banskej Bystrice, ktorí sa zúčastnili v januári 
na prednáške o ochranných známkach a patentoch v pries-
toroch úradu, sa zároveň 
naskytla možnosť „zahrať 
sa“ s objektmi nadobudnu-
tými od občianskeho zdru-
ženia Vedecká hračka.

Webináre z EPÚ a OHIM-u

Webináre ako jedna z najdostupnejších foriem e-vzde-
lávania si nachádzajú svojich priaznivcov aj v IP komunite. 
Webináre poskytované z EPÚ a OHIM-u sú bezplatné, ref-
lektujú aktuálne témy z oblasti priemyselných práv aj potre-
by používateľov, poskytnú odpovede na položené otázky. 
Pre tých z vás, ktorí by chceli využiť aj túto formu získava-
nia poznatkov o duševnom vlastníctve, prinášame priame 
linky na portály - epo.webináre a ohim.webináre.

Foto: archív ÚPV SR

Foto: archív ÚPV SR
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http://www.oami.europa.eu
http://www.oami.europa.eu
http://www.oami.europa.eu
http://www.oami.europa.eu
https://epo.webex.com/mw3000/mywebex/default.do?siteurl=epo
https://oami.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month
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Duševné vlastníctvo Výber 2015

V súčasnosti jediné slovenské periodikum zamerané 
na problematiku priemyselných a autorských práv – časo-
pis Duševné vlastníctvo vychádza štyrikrát ročne v elek-
tronickej verzii. V aktuálnej ponuke je výber ťažiskových 
článkov za rok 2015 v tlačenej forme v kvalitnom fareb-
nom vyhotovení za cenu 5 eur. Objednávky môžu záujem-
covia posielať cez formulár na objednavka-casopisu-
-dusevne-vlastnictvo.

EPÚ s certifi kátom ISO 9001

Komplexné reformy uskutočnené v Európskom patento-
vom úrade v poslednom období sa v roku 2015 premietli do 
nárastu výkonu v úrade; 4 200 prieskumových pracovníkov 
dodalo rekordných 365 000 produktov, ako sú rešerše ale-
bo úplné prieskumy a pod., vo vysokej kvalite. Na pozadí 
rastúceho dopytu po patentovej ochrane v Európe dochá-
dza v EPÚ k rastu kvality, produktivity a včasnosti.

Na konci roka 2015 EPÚ získal certifi kát ISO 9001 pre 
oblasť patentových informácií a post-grant činností, čím 
bola zavŕšená certifi kácia kvality pre celý patentový proces. 
Podľa vyjadrenia prezidenta EPÚ Benoîta Battistelliho sa 
úspech podarilo dosiahnuť orientáciou na prieskumových 
pracovníkov a vylepšením informačných systémov v úrade.

Pohľad na manažovanie duševného vlastníctva
v známej automobilke

Od svojho vzniku na konci 19. storočia je automobilový 
priemysel významnou hnacou silou inovácií a neúnavne 
posúva hranice technologického rozvoja. Vozidlá, na kto-
rých dnes jazdíme, sú stelesnením vysoko sofi stikovaných 
technológií, ktoré svet pozná.

Ak vás zaujíma manažovanie práv priemyselného vlas-
tníctva jednej zo známych európskych automobiliek, určite 
si prečítajte článok trojice autorov v poslednom minuloroč-
nom vydaní časopisu wipo.magazine.

DesignEuropa Awards 2016

Cenou DesignEuropa sú oceňované výnimočné počiny 
z oblasti dizajnu a manažmentu dizajnu spomedzi držiteľov 
zapísaného dizajnu Spoločenstva. Súťaž prebehne v troch 
štandardných kategóriách: prvá kategória je určená malým 
a novovzniknutým podnikom (po januári 2013), druhá kate-
gória je určená veľkým spoločnostiam (nad 50 zamestnan-
cov) a v tretej kategórii budú ocenení tvorcovia dizajnu za 
ich celoživotné dielo. 

Prihlasovanie nominantov začalo 1. februára, formulár 
a detaily nájdete na webovom sídle OHIM-u.

E-zine ÚPV SR číslo 1 – 2
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http://www.oami.europa.eu
http://www.oami.europa.eu
http://www.oami.europa.eu
http://www.oami.europa.eu
http://www.wipo.int
http://www.wipo.int
http://www.wipo.int
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2015/06/article_0006.html
https://oami.europa.eu/ohimportal/sk/designeuropa
http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
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MONITORING
Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva uverejnených v sloven-
ských médiách v mesiacoch január a február 2016

K. F. Benz získal pred 130 rokmi patent na automobil.
Pozrite si príbeh prvého auta!
Nemecký technik Karl Friedrich Benz získal 29. januára 1886 
patent na svoje praktické trojkolesové motorové vozidlo s ben-
zínovým motorom - prvý automobil. Cesta k nemu vôbec ne-
bola ľahká a ani získanie patentu. Svoj patent Benz síce podal 
na konci januára, avšak osvedčený bol až v novembri, i keď 
so spätnou platnosťou. Benz už pred samotným patentom 
automobilu dokazoval svoje schopnosti patentovaním súčastí 
automobilu, bez ktorých by motor a auto ako také nemohli fun-
govať. Patentoval rýchlostný regulátor, zapaľovanie prostred-
níctvom iskry a batérie, zapaľovaciu sviečku, karburátor, spoj-
ku, prevodovku a aj chladič. 
http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000611/1525001/K--F--Benz-ziskal-pred-
-130-rokmi-patent-na-automobil--Pozrite-si-pribeh-prveho-auta-

Zadržali tisíce netradičných fejkov - dielov do škodoviek
Zadržanie viac ako 5-tisíc kusov falošných náhradných dielov 
do automobilov oznámila slovenská fi nančná správa. Colníci 
zadržali tovar po kontrole predajne a skladov s dielmi na vo-
zidlá značky Škoda. Finančná správa označila prípad za oje-
dinelý svojho druhu na Slovensku aj v regióne. Dohromady 
skontrolovali 4 798 položiek tovaru, čo predstavuje viac ako 
pol milióna kusov náhradných dielov. Zástupca Škody označil 
134 položiek, teda 5 214 kusov náhradných dielov v hodnote 
takmer 221 000 eur, pri ktorých sa podozrenie z falšovania po-
tvrdilo. Hodnota originálnych dielov by vraj bola až trojnásobne 
vyššia. Podľa televízie TA3 priestory súkromnej fi rmy v Rimav-
skej Sobote sledovali colníci takmer rok.
http://www.etrend.sk/ekonomika/zadrzali-tisice-netradicnych-fejkov-dielov-do-
-skodoviek.html

Slovenský vedec chystá revolúciu v doprave
Branislav Sitár desať rokov schovával v zásuvke patent na nový 
dopravný systém spájajúci samojazdiace autá a elektromobily. 
Keď ho pred rokmi chcel rozbehnúť na Slovensku, stretol sa 
s nezáujmom a na projekt zanevrel. Pokrok v technológii samo-
jazdiacich áut ho však presvedčil, aby starý projekt po rokoch
oprášil. Po lietajúcom aute tak môže Slovensko priniesť ďalšiu 
revolučnú zmenu v doprave.
http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-4/slovensky-vedec-chysta-re-
voluciu-v-doprave.html

James Watt: Muž, ktorý parou rozhýbal moderný svet
Parný stroj Jamesa Watta sa stal univerzálnym motorom a od-
štartoval revolúciu v priemysle i doprave. James Watt sa naro-
dil 19. januára 1736 v škótskom meste Greenock. Jeho otec, 
lodiar a obchodník, videl v prvorodenom synovi nástupcu pre 
rodinný podnik. Mladý Watt bol neustále chorľavým dieťaťom 
zaostávajúcim za svojimi vrstovníkmi. V škole sa trápil a pros-
pieval iba z matematiky a fyziky. Voľný čas trávil samotársky 
mladík v otcovej dielni, kde mal svoj pracovný stôl s náradím. 
Hodiny fascinovane sledoval prácu remeselníkov, staval rôzne 
modely a usilovne sa učil pracovať s drevom a kovmi. Napokon 
sa vyučil jemnej mechanike na Glasgowskej univerzite. Po roku 
učenia odišiel k istému výrobcovi matematických prístrojov do 
Londýna, kde vynikal dôkladnosťou vo všetkých prácach, ktoré 
mu zverili.
http://adam.cas.sk/clanky/22785/james-watt-muz-ktory-parou-rozhybal-moder-
ny-svet.html

Viete prví: Matej Cifra si registruje značku Sajfa
Matej Cifra, dlhoročná tvár a moderátor Fun rádia, požiadal ako
súkromná osoba v piatok 29. januára 2016 na Úrade priemy-
selného vlastníctva SR o udelenie ochrannej známky na názov 
Sajfa.
http://www.masmedialne.info/matej-cifra-si-registruje-znacku-sajfa/

Vymysleli fľašku, ktorá sama vyrába vodu. Zo vzduchu
Po masívnych prepadoch niekoľkých projektov na crowdfun-
ding portáloch som sa im z vlastného skepticizmu trochu 
prestal venovať, no pri Fontuse spravím rád výnimku. Ide totiž 
o naozaj skvelý a inovatívny projekt fľašky na outdoor využitie, 
ktorá si vie vďaka solárnej energii „natiahnuť“ vodu zo vzduchu.
Za hodinu tak viete získať približne pol litra, čo naozaj nie je 
málo. Za projektom stoja Rakúšania a ich fi rma práve čaká na 
udelenie patentov, následne sa bude hľadať model fi nancova-
nia. Viac o projekte na fontus.at.
http://medialne.etrend.sk/internet/vymysleli-fl asku-ktora-sama-vyraba-vodu-zo-
-vzduchu.html

Slovensko by mohlo byť dizajnérska veľmoc
Mária Rišková je od januára novou riaditeľkou Slovenského cen-
tra dizajnu. Pred rozhovorom nás sprevádza chodbami býva-
lých Hurbanových kasární, ktoré sú zaplnené predmetmi z his-
tórie slovenskej priemyselnej výroby.
Tvorba prvého Slovenského múzea dizajnu je dôležitou súčas-
ťou agendy novej riaditeľky, no pri svojej budúcej práci s domá-
cim dizajnom sa rozhodne nechce pozerať len do minulosti.
http://www.etrend.sk/ekonomika/slovensko-by-mohlo-byt-dizajnerska-velmoc.html

Vynálezcu televízie považovali pred 90 rokmi za blázna:
Obraz sa predsa nedá šíriť vzduchom!
Pre niekoho je zmyslom života, iní ju považujú za nutné zlo a ďal-
ší ju ignorujú. V každom prípade sa počas svojej nie príliš dlhej 
existencie stala jedným z najmasovejšie používaných vynále-
zov a tým pádom aj skvelým biznisom. Televízia dnes oslavuje 
90. „narodeniny“.
http://zivot.cas.sk/clanok/31000/vynalezcu-televizie-povazovali-pred-90-rokmi-
-za-blazna-obraz-sa-predsa-neda-sirit-vzduchom

V okresoch Senica a Skalica skončilo v rukách colníkov
45 730 falzifi kátov za 1,2 milióna eur
Počas roka 2015 odhalili colníci v okresoch Senica a Skalica 
takmer 45 730 kusov tovaru, pri ktorom vzniklo podozrenie z po-
rušovania práv duševného vlastníctva. Ak by sa tento dostal na 
trh a predával ako originály, majiteľom ochranných známok by 
vznikla škoda vyše 1,2 milióna eur.
http://zahori.sk/34224/v-okresoch-senica-a-skalica-skoncilo-v-rukach-col-
nikov-45-730-falzifi katov-za-12-miliona-eur/ 

Legendárne fi rmy, ktoré dlho kraľovali. A napokon
aj tak padli
Niekedy sme ich považovali za ikonické fi rmy, ktoré udávali tón 
v odvetví a dominovali na trhu. Nikto by si nepomyslel, že by raz
mohli naraziť alebo dokonca skončiť. 
http://www.aktuality.sk/clanok/312439/legendarne-fi rmy-ktore-dlho-kralovali-a-
-napokon-aj-tak-padli/

Nestlé nevinný vtip s dvojníkom Clooneyho nepredýchal.
Žaluje izraelskú fi rmu
Izraelský výrobca kávy Espresso Club sa prednedávnom vďa-
ka svojej reklame dostal do riadnych problémov. V spore s pot-

http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000611/1525001/K--F--Benz-ziskal-pred--130-rokmi-patent-na-automobil--Pozrite-si-pribeh-prveho-auta-Zadr%C5%BEali
http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000611/1525001/K--F--Benz-ziskal-pred--130-rokmi-patent-na-automobil--Pozrite-si-pribeh-prveho-auta-Zadr%C5%BEali
http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000611/1525001/K--F--Benz-ziskal-pred--130-rokmi-patent-na-automobil--Pozrite-si-pribeh-prveho-auta-Zadr%C5%BEali
http://www.etrend.sk/ekonomika/zadrzali-tisice-netradicnych-fejkov-dielov-do-skodoviek.html
http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-4/slovensky-vedec-chysta-revoluciu-v-doprave.html
http://adam.cas.sk/clanky/22785/james-watt-muz-ktory-parou-rozhybal-moder-ny-svet.html
http://adam.cas.sk/clanky/22785/james-watt-muz-ktory-parou-rozhybal-moder-ny-svet.html
http://adam.cas.sk/clanky/22785/james-watt-muz-ktory-parou-rozhybal-moder-ny-svet.html
http://www.masmedialne.info/matej-cifra-si-registruje-znacku-sajfa/
http://medialne.etrend.sk/internet/vymysleli-flasku-ktora-sama-vyraba-vodu-zo-vzduchu.html
http://www.etrend.sk/ekonomika/slovensko-by-mohlo-byt-dizajnerska-velmoc.html
http://zivot.cas.sk/clanok/31000/vynalezcu-televizie-povazovali-pred-90-rokmi--za-blazna-obraz-sa-predsa-neda-sirit-vzduchom
http://zivot.cas.sk/clanok/31000/vynalezcu-televizie-povazovali-pred-90-rokmi--za-blazna-obraz-sa-predsa-neda-sirit-vzduchom
http://zahori.sk/34224/v-okresoch-senica-a-skalica-skoncilo-v-rukach-col-nikov-45-730-falzifi
http://zahori.sk/34224/v-okresoch-senica-a-skalica-skoncilo-v-rukach-col-nikov-45-730-falzifi
http://zahori.sk/34224/v-okresoch-senica-a-skalica-skoncilo-v-rukach-col-nikov-45-730-falzifi
http://www.aktuality.sk/clanok/312439/legendarne-fi
http://fontus.at/
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KTO VIE, ODPOVIE
Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu je známy pod skratkou OHIM (z ang. Offi ce for Harmonization in the Internal Market). 

Je agentúrou Európskej únie zodpovednou za správu ochrannej známky Spoločenstva a zapísaného dizajnu Spoločenstva.
OHIM je však pripravený prijať v roku 2016 zmeny, súčasťou ktorých je aj nový názov tejto organizácie s celoeurópskou 

pôsobnosťou.

Otázka č. 1: Aký bude nový názov agentúry, ktorú teraz poznáme ako OHIM?

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk. V predmete správy uveďte „e-zine_otázka_1“. Vylosovanému autorovi 
správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.

ravinovým gigantom Nestlé o použitie 
dvojníka známeho hollywoodskeho her-
ca Georgea Clooneyho síce zvíťazil, no 
radosť dlho netrvala. Spoločnosť Nestlé 
minulú stredu podala odvolanie a vzdať 
sa nemieni.
http://medialne.etrend.sk/marketing/nestle-nevinny-
-vtip-s-dvojnikom-georgea-clooneyho-nepredychal-
-zaluje-izraelsku-fi rmu.html

Štatistika slovenských domén.
Ktorým písmenom väčšinou začínajú?
Správca slovenskej národnej domény naj-
vyššej úrovne .sk SK-NIC v súčasnosti
eviduje vyše 336-tisíc domén. Oproti roku
2014 zaznamenal čistý prírastok o štyri 
percentá. „Za minulý rok sme zaregis-
trovali takmer 22-tisíc úplne nových do-
mén – teda takých, ktoré ešte predtým ne-
boli nikdy zaregistrované,“ uviedol riaditeľ
SK-NIC Peter Bíro.

Zaujímavosťou je, že najvyšší počet zo 
všetkých názvov začína písmenom „s“ – je
ich konkrétne viac ako 33-tisíc. Pri počte 
znakov sa zas najčastejšie mená stránok
skladajú z ôsmich písmen, respektíve čís-
lic.
http://www.zive.sk/clanok/112054/statistika-sloven-
skych-domen-ktorym-pismenom-vacsinou-zacinaju 
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