
EDITORIÁL

Pre malé a stredné podniky 
sa stáva ochrana duševného 
vlastníctva dostupnejšia

Vážení čitatelia, 

pandémia koronavírusu sa prakticky podpísala na všet-
kých oblastiach hospodárstva počnúc globálnou ekonomi-
kou a končiac malými a strednými podnikmi. Na strane po-
nuky spoločnosti čelia zníženému množstvu pracovných síl 
a na strane dopytu sa stráca záujem o ich tovary či služby. 

Práve zavádzanie nových produktov, služieb či spôsobov 
podnikania bude kľúčovým prvkom obnovy spoločnosti po 
prekonaní pandémie. V tejto oblasti majú malé a stredné 
podniky nezastupiteľné miesto. Veľká pozornosť spojená 
s istou dávkou nádeje sa vkladá do inovatívnych spoločností. 

Veda a výskum sú však riskantné oblasti s neistými výsled-
kami. Podiel neúspešných inovatívnych projektov sa pohybu-
je na úrovni 40 až 90 %. Zároveň spoločnosti s menšou inan-
čnou rezervou budú po pandémii menej ochotné uskutočňo-
vať riskantné investície. Slabý dopyt na trhu a potenciálna 
volatilita môžu rovnako znižovať motiváciu inovovať. Tieto 
spoločnosti potrebujú pomoc zo strany vlády.

Úrad priemyselného vlastníctva SR vníma dôležitosť pod-
pory malých a stredných podnikov v čase krízy a pridal sa 
k iniciatíve Európskej komisie a Úradu Európskej únie pre 
duševné vlastníctvo na podporu malých a stredných podni-
kov, cieľom ktorej je priama inančná podpora tých podnikov, 
ktoré prichádzajú na trh s inovatívnymi riešeniami a ma-
jú záujem ochraňovať a manažovať svoje práva duševného 
vlastníctva, a tým si posilniť pozíciu na trhu či aktívne zlep-
šiť konkurencieschopnosť. 

O prostriedky z fondu môžu požiadať podniky z EÚ, ktoré 
spĺňajú o iciálne kritériá malých a stredných podnikov, a tak 
získať inančnú podporu vo forme 50 % náhrady poplatkov 
za prihlášky ochranných známok a dizajnov a na audit v ob-
lasti duševného vlastníctva (IP scan) do maximálnej výšky 
1 500 eur na podnik.

V prvom časovom úseku sa do fondu zapojilo viac ako 
1 175 malých a stredných podnikov. Záujem o získanie zľavy 
z prihlasovacích poplatkov prejavilo aj 24 malých a stred-
ných podnikov zo Slovenska. Podľa očakávania je najväčší 
záujem o prihlášky ochrannej známky EÚ (40 %), nasledu-
jú národné prihlášky ochranných známok (38 %), prihlášky 
dizajnu Spoločenstva (11 %), národné prihlášky dizajnov 
(9 %) a žiadosti týkajúce sa prediagnostiky (2 %).

Aktuálne sa uzatvára druhý časový úsek podávania žia-
dostí. Nič nie je však stratené, ďalšia etapa sa otvára 1. mája 
a bude trvať mesiac. Všetky informácie hľadajte na našom 
webe. 

Následne vás pozývam nahliadnuť do prvého tohtoroč-
ného čísla. Obsah je tak široký, že každý v ňom nájde tie 
správne a potrebné informácie. Zároveň by som vám chcela 
predstaviť novú rubriku, ktorá sa bude venovať doménovým 
sporom či našu vynovenú rubriku rozhodnutí ÚPV, v ktorej 
sme sa zamerali hneď na tri rozhodnutia vydané úradom.

Rozhodne by som nemala zabudnúť na náš otvorený prí-
stup na webe upv.sk, kde nájdete všetky texty samostatne, 
a tak sa citácia či práca s článkami stáva o to jednoduchšia. 
Informácie o dôležitosti duševného vlastníctva by mali byť 
dostupné všetkým, a to je naše motto, s ktorým sa s vami lú-
čim. Vidíme sa opäť v lete.
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