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Vyšehradský 
patentový inštitút 
oslavuje piate narodeniny...
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Výročia sú tým správnym momentom na rekapituláciu, ale 
aj na nastavenie nových výziev či očakávaní. Päť rokov exis-
tencie VPI je dostatočne dlhý čas nato, aby sme zhodnotili 
význam a prínos tejto regionálnej inštitúcie. 

Myšlienky, dobré nápady a inovácie nepoznajú štátne hra-
nice. Ich ochranu je dôležité chápať v regionálnom či dokon-
ca v globálnom meradle. Zoskupenia štátov s geogra ickou 
príbuznosťou, s podobnými historickými skúsenosťami, kul-
túrnou či ekonomickou základňou predstavujú v medziná-
rodnom priestore silnejší hlas, schopný presadiť zásadnejšie 
opatrenia. Vyšehradský patentový inštitút je príkladom vy-
sokej profesionálnej kvality patentových expertov národných 
úradov, ktorí môžu pracovať jednotne v tak zložitej právnej 
oblasti, ako je medzinárodná rešerš a medzinárodný pred-
bežný prieskum, v úplnej jednote zastupovať Vyšehradský 
patentový inštitút a poskytovať služby klientom na svetovej 
úrovni. Tieto zásluhy však nepadli z neba a sú výsledkom dl-
horočnej kvalitnej práce patentových úradov.

Na svete existuje len 23 inštitúcií, ktorým bol udelený sta-
tus medzinárodnej rešeršnej autority a autority pre medzi-
národný predbežný prieskum. VPI  je jednou z týchto inšti-
túcií. Je to nespochybniteľne dané výsledkom kvality práce 
a produktov, ktoré patentové úrady krajín V4 poskytujú svo-
jim klientom.

Efektívnejšia ochrana nápadov malých a stredných podni-
kov v regióne V4 šetrí náklady a čas a celkovo napomáha ino-
vatívnemu podnikateľskému prostrediu. Komunikácia v ná-
rodnom jazyku eliminuje bariéry a je ľahko dostupná pre 
prihlasovateľov. Vďaka inštitútu môžu prihlasovatelia krajín 
V4 komunikovať s autoritou vykonávajúcou medzinárodnú 
rešerš a medzinárodný predbežný prieskum prihlášky vo 
svojom materinskom jazyku a prípadné otázky týkajúce sa 

medzinárodnej prihlášky osobne prekonzultovať s expertmi 
národných patentových úradov Česka, Maďarska, Poľska 
a Slovenska, ktoré pôsobia ako pobočky VPI.

Nezanedbateľnou je aj možnosť získať 40 % zľavu z po-
platku za vykonanie medzinárodnej rešerše v prípade, že re-
šerš vykonáva VPI a sú splnené stanovené podmienky.

Slovenská republika sa postavila za pomyselné kormidlo 
VPI na začiatku tohto roka. Verím v náš pozitívny vplyv na 
rýchle vysokokvalitné služby. Zároveň si uvedomujem úlohy, 
pred ktorými stojíme či už v zmysle harmonizácie, či aproxi-
mácie právnych predpisov Európskej únie a v ľudskom zmysle 
sa vyrovnávame s neutíchajúcou pandémiou. Nie je ľahký rok, 
hoci sme len v jeho polovici, máme za sebou veľký kus práce, 
ktorý reprezentuje Slovensko v regióne a región vo svete.

Rovnako tak aj časopis Duševné vlastníctvo oslavuje svo-
je výročie. 25 rokov sa časopis vyvíjal, rozširoval zameranie, 
upevňoval svoje postavenie v odbornej komunite a stal sa po-
čas nich akceptovaným médiom. Dnes slúži odbornej, ale aj 
laickej verejnosti na rýchly, no zároveň dostatočne odborný 
náhľad do problematiky ochrany výsledkov ľudskej tvorivosti. 

Opäť vás pozývam nahliadnuť do nového čísla časopisu 
a zároveň by som chcel vyjadriť potešenie, že verní čitatelia s na-
mi ostávajú a noví  stále pribúdajú. Vidíme sa opäť na jeseň. 
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