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Význam ochrany zemepisných označení sa v našom prostredí často podceňuje a mnohí
volia cestu ochrany ochrannou známkou. Tu musíme zdôrazniť, že už na prvý pohľad ide
o rozdielnu ochranu. Kým cieľom ochranných známok je na trhu identifikovať obchodný
pôvod výrobkov alebo služieb, (odlíšiť jedného výrobcu od iného), cieľom ochrany zemepisných označení je vymedziť zemepisný pôvod výrokov s odkazom na ich kvalitu, charakteristické vlastnosti a čoraz viac zdôrazňovanú bezpečnosť najmä potravinových výrobkov. Zákonné ustanovenia týkajúce sa vzťahu medzi ochrannými známkami a zemepisnými označeniami sú upravené v novej smernici Európskeho parlamentu a Rady
č. 2015/2436 o aproximácii práv ochranných známok, ako aj v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/2424, ktorým sa novelizuje nariadenie o ochrannej známke spoločenstva.
Vážme si naše tradície
Rešutíková, J., Oravcová, J. ......................................................................................................12
Výroba kvalitných tradičných výrobkov môže pokračovať len, ak sa výrobcom za ich úsilie
dostáva spravodlivej odmeny odzrkadlenej hlavne v primeranej cene. Na to je ale potrebné oboznámiť spotrebiteľov s vlastnosťami ich výrobkov, identifikovať ich na trhu a chrániť.
Vzhľadom na čiastočne tematické zameranie tohto čísla časopisu na ochranu zemepisných označení výrobkov sme chceli čitateľom priblížiť prácu zamestnancov ÚPV SR, ktorí
v poslednom čase navštívili niektoré združenia výrobcov alebo samostatných výrobcov
potravinárskych a remeselníckych výrobkov s cieľom poskytnúť im poradenstvo práve
v tejto oblasti. Okrem toho objasňujeme aj dôvody výberu konkrétnych výrobcov a význam
zemepisného označenia výrobkov v praxi.
Zoznam tovarov a služieb v prihláške ochrannej známky a zásady jeho zostavovania
Kozáková, S. ..............................................................................................................................15
Ochranná známka je spojenie vizuálneho vyjadrenia každého označenia s výrobkami alebo službami, v súvislosti s ktorými sa uvádza na trh. Spojenie označenia a konkrétnych

tovarov alebo služieb stanovuje rozsah ochrany každého zapísaného označenia. Aby bol
rozsah ochrany jednoznačný, je potrebné zabezpečiť, aby pomenovanie tovarov alebo
služieb bolo jasné a presné, nebolo príliš vágne alebo všeobecné. Rozsah ochrany každého označenia určuje v prihláške ochrannej známky znenie zoznamu tovarov a služieb.
Zostavenie tohto zoznamu sa riadi určitými pravidlami, ktoré príspevok približuje a vysvetľuje. Cieľom tohto príspevku bolo na jednom mieste spracovať a poskytnúť ucelený prehľad a vysvetlenie najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov spolu s návodom, ako postupovať a uvádzať výrazy tak, aby boli v konaní akceptovateľné. Zároveň prinášame aj
zosumarizovaný prehľad uvedených odporúčaní ako akýsi rýchly návod na použitie.
Výročné zasadanie Valného zhromaždenia členských štátov WIPO
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V dňoch 3. – 11. októbra 2016 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Svetovej organizácie
duševného vlastníctva. VZ WIPO 2016 bolo vzhľadom na pôvodné nízke očakávania relatívne úspešné. Pôvodne po zasadnutiach jednotlivých výborov WIPO totiž na viacerých
kľúčových otázkach nebol medzi ČŠ WIPO konsenzus. Dôvodom relatívneho úspechu bola predovšetkým politická dohoda na otvorení externých úradov WIPO, zhoda ČŠ WIPO
na vykrytí deficitu Lisabonskej únie, na finančnej udržateľnosti Lisabonskej únie, na
schválení nového volebného cyklu predsedu a podpredsedov VZ WIPO a na zmene Charty vnútorného dohľadu WIPO (Internal Oversight Charter) aj v nadväznosti na tzv. OIOS
správu – správu Úradu OSN pre vnútorný dohľad, diskusie o ktorej boli týmto VZ WIPO
uzavreté. Normatívna práca WIPO však ostala zablokovaná. Nedošlo k dohode na zvolaní
ani jednej z dvoch diplomatických konferencií, ani k téme ochrany vysielacích organizácií
a po neúspešnom pokuse v apríli 2016 ani o opätovnú snahu zvolať diplomatickú konferenciu k téme dizajnového práva – tzv. Design Law Treaty (DLT).
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Francis Gurry, generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), 20.
októbra 2016 prvýkrát počas svojho funkčného obdobia navštívil Slovenskú republiku.
Návšteva sa uskutočnila na pozvanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Počas jednodňovej návštevy ho sprevádzal veľvyslanec Fedor Rosocha,
stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Organizácii spojených národov, a Michal Švantner, riaditeľ divízie pre určité krajiny Európy a Ázie (DCEA) Svetovej organizácie duševného vlastníctva.
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V dňoch 7. – 9. novembra 2016 sa uskutočnila v Bratislave v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ a pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku
medzinárodná odborná konferencia s názvom Formujeme budúcnosť duševného vlastníctva, organizovaná Ministertvom kultúry SR a Úradom priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Európskou komisiou (EK) a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo
(EUIPO). Konferencie sa zúčastnil veľký počet expertov na duševné vlastníctvo nielen
z členských štátov EÚ, ale aj zahraničných delegátov. Medzi prednášajúcimi boli predovšetkým zástupcovia akademickej obce – profesori, zástupcovia súkromnej sféry – advokáti, zástupcovia štátnej správy – sudcovia zaoberajúci sa spormi vznikajúcimi v súvislosti
s právom duševného vlastníctva alebo zástupcovia zahraničných ministerstiev, do pôsobnosti ktorých spadá agenda duševného vlastníctva, zástupcovia EK, či zástupcovia
EUIPO.
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Tento rok si pripomíname 100. výročie úmrtia (13. marca 1916) a 160. výročie narodenia
(25. mája 1856) slovenského vynálezcu a pôvodcu 17 patentov Jána Bahýľa. Pri tejto príležitosti sa jeho rodáci vo Zvolenskej Slatine rozhodli vytvoriť Park Jána Bahýľa. Vedenie
obce chcelo vyzdvihnúť prínos vynálezcu v oblasti kultúry, vzdelania a poznania. Zámerom vystavených patentov, vynálezov a ich nákresov, ako aj rodinných fotografií je priblížiť
prácu a život Jána Bahýľa nielen širokej slatinskej verejnosti, ale aj návštevníkom obce.
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Čestné uznanie predsedu ÚPV SR získali v roku 2014 v rámci 7. Ročníka súťaže o Cenu
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Kotešová a Ing. Stanislav Gavlas, PhD., Kysucké Nové Mesto. Boli ocenení v kategórii
Vysoké školy a výskumné centrá za úžitkový vzor SK 6514 – Zariadenie pre kozubovú
alebo komínovú vložku na ohrev vody so samoregulovateľnou teplotou vody. V priestoroch Katedry energetickej techniky, Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline sme sa
rozprávali s členmi realizačného tímu o tom, ako vznikla ich spolupráca, o realizácii uvedeného úžitkového vzorku, ako aj o ich ďalších spoločných projektoch.
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