
Príspevky sú preberané do príslušných elektronických právnych informačných systémov spoločnosti Wolters Kluwer, s. r. o.

Časopis sa hlási k politike otvoreného prístupu. 

Časopis a príspevky sú dostupné na webových stránkach časopisu https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo za verejne dostupných licenčných 
podmienok Creative Commons Attribution - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International 
(dostupné on-line na adrese https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Úrad priemyselného vlastníctva SR aj v tomto kalendárnom roku vychádza čitateľom v ústrety a bude vydávať časopis 
Duševné vlastníctvo v tlačenej aj v elektronickej verzii.

Tlačené periodikum je predplatiteľom distribuované poštou, cena jedného čísla bude 4,50 €, cena ročného predplatného je 
18 € + poštovné. Odberateľom bude účtované poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty. 

Objednávka tlačenej verzie: http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo

Elektronické periodikum je voľne dostupné na webovom sídle úradu.

Pokyny pre autorov
Časopis Duševné vlastníctvo je špecializovaným odborným recenzovaným časopisom, ktorý je zameraný na problematiku teórie 
a praxe duševného vlastníctva. Časopis vychádza štyrikrát do roka.

Zaslané príspevky v rubrike Štúdie sú anonymne posudzované dvomi nezávislými recenzentmi  a konečné rozhodnutie o pub-
likácii všetkých zaslaných príspevkov je v kompetencii redakčnej rady. Orientačný čas recenzie je jeden mesiac. Články prechá-
dzajú jazykovou korektúrou.

Uzávierka na prijímanie štúdií do časopisu má tieto pravidlá: do 15. januára sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené 
v 1. čísle; do 15. marca sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v druhom čísle; do 15. júna sa prijímajú príspevky, ktoré 
budú uverejnené v 3. čísle a do 15. septembra sa prijímajú príspevky uverejnené v 4. čísle.

Príspevky do rubriky Komentáre je možné posielať priebežne, pričom budú uverejnené v najbližšom čísle.

Časopis Duševné vlastníctvo aktuálne prijíma autorské príspevky na rok 2021. Prosíme autorov o dodržiavanie nasledujúcich 
požiadaviek:

1. Rukopis zasielajte  na casopisDV@indprop.gov.sk. Vzor úpravy príspevkov je k dispozícii na rovnakej adrese na požiadanie.

2. Odporúčaný rozsah strán Štúdie je 10 až 30 normostrán, v rubrike Komentáre je odporúčaný rozsah 5 až 10 normostrán.

3. K autorskému článku je potrebné pripojiť abstrakt (10 až 20 riadkov) a kľúčové slová (5 až 8) v slovenskom aj anglickom 

jazyku.

4. Pod názov článku uveďte meno, zaradenie, pracovisko, presnú adresu a emailový kontakt na autora.

5. Odkazy (citácie, parafrázy) na literatúru uvádzajte v poznámke pod čiarou. Na konci článku uveďte zoznam literatúry. Komen-

táre v texte sa uvádzajú rovnako v poznámke pod čiarou.

6. Významné pasáže v texte zvýraznite hrubým písmom (boldom). V záujme prehľadnosti je vhodné členiť články do kapitol.

7. Nevyžiadané rukopisy sa autorom nevracajú späť.

8. Autorský rukopis je v prípade uverejnenia v časopise honorovaný.

Detailné informácie ohľadne publikačného procesu, štruktúry, formálnych náležitostí príspevkov, recenzného konania a autor-
ských práv sú dostupné na vyžiadanie na emailovej adrese casopisDV@indprop.gov.sk

Príspevky sú preberané do príslušných elektronických právnych informačných systémov spoločnosti Wolters Kluwer, s. r. o.

Časopis je indexovaný v databáze                           

Časopis Duševné vlastníctvo vydáva:
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 
974 04  Banská Bystrica, Slovenská republika
www.upv.sk 

Registrované MK SR – EV 5622/18 
ISSN 1339-5564
Vychádza 4x ročne

Publikované názory autorov príspevkov sa nemusia stotožňovať 
s názormi vydavateľa časopisu.

Adresa redakcie:  
Úrad priemyselného vlastníctva SR,  ,,Duševné vlastníctvo”, 
Švermova 43, 974 04  Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 0908 676 865, fax: 048/43 00 402
E-mail: casopisDV@indprop.gov.sk 
IČO: 30 810 787

Vydané: 31. 3. 2021

Cena jedného čísla v tlačenej verzii v roku 2020 je 4,50 €, ročné predplat-
né 18 € + poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty. Odberateľom 
bude časopis distribuovaný poštou.

Elektronická verzia časopisu je od roku 2021 voľne dostupná na 
https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo

Online objednávka: 
www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo

Informácie o obsahu jednotlivých čísel:
www.upv.sk/?dusevne-vlastnictvo-archiv

V roku 2021 časopis prechádza do podoby otvoreného 
prístupu.  Predplatné tlačenej verzie časopisu  je naďalej 
k dispozícii za nezmenenú cenu!

Redakčná rada:
Predseda: 
• Mgr. Vladimír Hardoň

Členovia:
• JUDr. Zuzana Adamová, PhD. - Ústav práva duševného vlastníctva 

a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská 
republika

• doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. – Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

• JUDr. Richard Bednárik, PhD. – Ústav práva duševného vlastníctva 
a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská 
republika

• Mgr. Michal Černý, PhD.  – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká 
republika

• prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. – Hokkaido univerzita, Japonsko
• Ing. Štefan Holakovský – patentový zástupca, Slovenská republika
• Mgr. Martin Husovec, Ph.D. – London School of Economics and Politi-

cal Science (LSE), Veľká Británia 
• prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. – Metropolitní univerzita Praha, Česká 

republika
• doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, Slovenská republika
• Dr. h.c.doc. Ing. Peter Mihók, CSc. – Slovenská obchodná a priemyselná 

komora
• JUDr. Jakub Slovák – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
• prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Slovenská republika
• prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká 

republika
• prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Slovenská republika
• doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. – Slovenská akadémia vied
• Mgr. Ing. Martin Žovic - patentový zástupca, Slovenská republika

Redakčný kruh: 
• Ing. Zdena Hajnalová
• Ing. Ingrid Brezňanová
• JUDr. Lucia Kováčiková
• Ing. Lukrécia Marčoková
• Mgr. Jitka Mikuličová

Výkonný redaktor: Mgr. Lucia Spišiaková, PhD., MBA
Jazyková korektúra: Mgr. Monika Halásová
Gra ická úprava: Mgr. Janka Zimová
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8. Autorský rukopis je v prípade uverejnenia v časopise honorovaný.
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