
49duševné vlastníctvo | 2 | 2021

ZAUJALO NÁS: VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

ZAUJALO NÁS
 Výročná správa 2020
 ... naša cesta pandemickým rokom

Minulý rok bol kvôli ochoreniu COVID-19 iný, no aj napriek ťažkostiam, ktoré sme spoločne prekonávali, sa nám podarilo 
dosiahnuť viaceré úspechy. Dnes je priestor na bilancovanie, na zhodnotenie uplynulého roka a prekonaných výziev či na-
plnených očakávaní. S pocitom hrdosti na inovátorov a svojich kolegov môžeme povedať, že aj napriek ťažkým časom sme 
napredovali.

Predložená výročná správa je dôkazom toho, že ľudskú tvorivosť a vynaliezavosť nezastavila ani pandémia. Inovácie 
nestagnovali, čo sa prejavilo aj na prudkom náraste prihlášok úžitkových vzorov, ktorých predmet priamo alebo nepriamo 
súvisel s aktuálnou pandémiou. Nárast prihlášok sme zaznamenali aj v prípadoch ochranných známok či dizajnov.

Naším hlavným cieľom bolo zrýchliť interné procesy pri súčasnom zachovaní kvality rozhodovania. Úsilie sme smerovali 
k tomu, aby bol úrad vnímaný ako moderný a ústretový pre tých, ktorí potrebujú jeho služby. Významným prvkom zmien je 
aj komunikovanie legitímnych očakávaní klientov prostredníctvom zverejňovania interných procesov a lehôt jednotlivých 
druhov konaní.

Podarilo sa nám otvoriť úrad verejnosti, skrátiť 3 000 konaní o ochrannej známke na polovicu, zverejniť interné procesy 
konaní, odštartovať spoluprácu s viacerými inštitúciami, zefektívniť chod úradu a uskutočniť mnohé ďalšie úspešné kroky.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky chráni nehmotné vlastníctvo, dušu našich podnikov, a tvorí priestor, 
kde sa nápady premieňajú na aktíva. Prostredníctvom Výročnej správy ÚPV SR 2020 vás pozývam doň nahliadnuť.

Veď predsa, dobré treba chrániť!

Mgr. Matúš Medvec, MBA. 
predseda ÚPV SR  

DIZAJNY

K 31. decembru 2020 úrad registroval v Slovenskej re-
publike spolu 948 platných dizajnov. Počet podaných 
prihlášok dizajnov v roku 2020 stúpol zo 109 na 145, 
čo je oproti roku 2019 viac o 36 prihlášok dizajnov, teda 
o 33 %. Žiadateľmi o zápis dizajnu s najvyšším počtom 
prihlášok boli najmä dva subjekty – SCANIA a Technická 

univerzita Zvolen. Domáci prihlasovatelia ich podali 119 
a zahraniční 26. 

V hodnotenom roku bolo 9 negatívne ukončených po-
daní, čo tvorí v pomere k 140 ukončeným konaniam o zá-
pis dizajnu do registra cca 6 %, t. j. dlhodobo rovnako ako 
v predchádzajúcich obdobiach.
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OCHRANNÉ ZNÁMKY

V roku 2020 bolo podaných 2 986 
národných prihlášok ochranných 
známok, čo je nárast o 3,7 % opro-
ti predchádzajúcemu roku. Klesajúci 
trend z predchádzajúcich štyroch ro-
kov sa v roku 2020 zastavil a je po-
tešiteľný rastúci smer vývinu, najmä 
vzhľadom na nepriaznivú pandemickú 
situáciu v uplynulom roku. 

Domáci prihlasovatelia podali 2 429 
prihlášok a zahraniční 558, pričom ich 
najväčší počet bol z Česka (302), zo Švaj-
čiarska (32), z Cypru (31), zo Spojených štátov (30) a podob-
ne z Nemecka (28). 

K 31. decembru 2020 bolo na území Slovenskej republi-
ky platných 47 458 národných ochranných známok.

Počet medzinárodne zapísaných ochranných známok 
(MOZ) s určením pre Slovenskú republiku v roku 2020 kle-
sol o 241 (spolu 1 116), čo je pokles o 17 % oproti pred-
chádzajúcemu roku. V roku 2020 bolo odoslaných do WIPO 
72 žiadostí o medzinárodný zápis ochrannej známky, čo 
znamená pokles o 6 prihlášok oproti predchádzajúcemu 
roku. Z dlhodobého pohľadu nejde o významný pokles, za-
príčiňuje pretrvávajúci známy fakt, že slovenskí prihlasova-
telia využívajú ochranu v zahraničí prostredníctvom systé-
mu ochrannej známky EÚ. Predbežné odmietnutie ochrany, 
ako aj priznanie ochrany MOZ úrad vykonával rovnako ako 
v predchádzajúcom roku, t. j. v lehote do piatich mesiacov.

OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV 
A ZEMEPISNÉ OZNAČENIA 
VÝROBKOV

K 31. decembru 2020 bolo v registri 
ÚPV Slovenskej republiky platných 17 
označení pôvodu výrobkov a 5 zeme-
pisných označení výrobkov a v medzi-
národnom registri označení pôvodu 
výrobkov je zapísaných 8 zo Slovenskej 
republiky. V registri EK je spolu zapísa-
ných 22 označení pôvodu a zemepis-
ných označení a v konaní pred EK sú 
ďalšie dve označenia – Liptovské dro-
by a Hrušovský lepník. 

http://www.upv.sk
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PATENTY

Na území Slovenskej republiky bolo k 31. de-
cembru 2020 platných 21 912 patentov, 
z ktorých 696 bolo udelených národnou 
cestou. K uvedenému dňu bolo na území Slo-
venskej republiky platných 21 216 európ-
skych patentov.

V úrade bolo počas roka 2020 podaných 
221 patentových prihlášok, z toho 206 od 
domácich prihlasovateľov (z nich 205 bolo 
národných a 1 PCT prihláška) a 15 od zah-
raničných prihlasovateľov. V porovnaní s ro-
kom 2019 ide o pokles počtu podaných pri-
hlášok o 5,5 %. Počet patentových prihlášok 
podaných domácimi prihlasovateľmi bol rov-
naký ako v roku 2019, zaznamenaný však 
bol takmer 50 % pokles počtu prihlášok po-
daných zahraničnými prihlasovateľmi. 
Najviac zahraničných prihlasovateľov po-
chádzalo tradične z Českej republiky (6). 
Najviac patentových prihlášok podaných 
v roku 2020 sa týkalo oblasti analytických, 
meracích a kontrolných technológií (11,3 %) 
a oblasti dopravy (10,4 %). 

V zmysle Zmluvy o patentovej spoluprá-
ci (PCT) bolo minulý rok v ÚPV SR ako pri-
jímacom úrade podaných 30 medzinárod-
ných prihlášok, čo predstavuje nárast o 36 % 
v porovnaní s rokom 2019.

V mene Vyšehradského patentového in-
štitútu (VPI) ako orgánu pre medzinárodnú 
rešerš boli vypracované medzinárodné re-
šerše a písomné posudky k 3 medzinárod-
ným prihláškam.

DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA NA LIEČIVÁ 
A NA VÝROBKY NA OCHRANU RASTLÍN

Úrad počas uplynulého roka prijal 59 
žiadostí o udelenie dodatkového ochran-
ného osvedčenia a udelil 42 dodatko-
vých ochranných osvedčení. V roku 
2020 bolo úradu podaných aj päť žiados-
tí o predĺženie doby platnosti osvedčenia 
o šesť mesiacov a úrad rozhodol o pre-
dĺžení doby platnosti deviatich osvedče-
ní.
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odvolacích konaní. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam 
týkajúcich sa patentov, európskych patentov, úžitkových vzo-
rov a dizajnov v roku 2020 predstavovalo 15 podaní.

ÚŽITKOVÉ VZORY

K 31. decembru 2020 bolo na území Slo-
venskej republiky platných 1 854 úžitko-
vých vzorov, pričom v roku 2020 bolo do 
registra zapísaných 323 úžitkových vzo-
rov, čo predstavuje nárast o jednu prihlášku 
v porovnaní s rokom 2019.

Počas roka 2020 bolo v úrade prijatých 
390 nových prihlášok úžitkových vzo-
rov, čo predstavuje nárast v porovnaní s ro-
kom 2019 o 20 %. Domáci prihlasovatelia 
v roku 2020 podali 342 prihlášok a zahra-
niční prihlasovatelia podali 48 prihlášok. 
Najväčší podiel na prihlásených úžitkových 
vzoroch zo zahraničia mali prihlasovatelia 
z Česka a Švajčiarska. Najviac prihlášok úžit-
kových vzorov podaných v roku 2020 sa 
týkalo oblasti dopravy (11 %) a analytic-
kých, meracích a kontrolných techno-
lógií (9,7 %). Zaznamenaný 20 % nárast v počte poda-
ných prihlášok úžitkových vzorov bol spôsobený aj tým, 
že po vypuknutí pandémie ochorenia Covid-19 bol úradu 

podaný relatívne vysoký počet prihlášok, ktorých predme-
ty priamo alebo nepriamo súvisia s liečením, prevenciou 
a ochranou pred uvedeným ochorením. 

SPOROVÉ KONANIA

Za rok 2020 bol počet nových námietkových podaní 147, čo je v porovnaní s minulým rokom menej asi o 6 %. 

ODVOLACIE KONANIA

V roku 2020 bolo začatých 
101 konaní o opravných pros-
triedkov proti prvostupňovým 
rozhodnutiam úradu. Spolu ide 
o 100 podaných rozkladov a v 
jednom prípade ide o konanie 
o preskúmanie rozhodnutia mi-
mo odvolacieho konania. V po-
rovnaní s rokom 2019 počet po-
daných opravných prostriedkov 
poklesol o necelých 19 %. 

Najväčší počet podaní, rovnako 
ako aj v predchádzajúcich rokoch, predstavujú podania oprav-
ných prostriedkov vo veciach ochranných známok. Tieto 
v roku 2020 predstavovali 85 % všetkých podaní na odbore 

http://www.upv.sk
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LEGISLATÍVA

V roku 2020 prebiehali legislatívne práce na novele zá-
kona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov 
a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny v ob-
lasti národnej legislatívy vychádzajú z relevantných právnych 
aktov EÚ a taktiež re lektujú pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu 
Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných ozna-
čeniach.

V roku 2020 bolo na Krajský súd v Banskej Bystrici podaných 
päť žalôb na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí úradu, z toho 
sa tri žaloby týkali ochranných známok a dve žaloby patentov. 
Ide o výrazný pokles nápadu žalôb v porovnaní s predchádza-
júcim obdobím, ktorý mohol byť zapríčinený najmä pandemic-
kou situáciou v roku 2020.

Celé znenie Výročnej správy ÚPV SR nájdete na našom webovom sídle: 
https://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=vyrocna-sprava-2020

Časopis Duševné vlastníctvo od roku 2021 vydávame vo forme otvoreného prístupu. Elektronická verzia časopisu sa stala 
voľne dostupnou každému so záujmom o problema  ku duševného vlastníctva. Rovnako vychádzame v ústrety fanúšikom tla-
čenej verzie časopisu. Naďalej si budete môcť objednať ročné predplatné, resp. kúpiť si samostatne každé číslo. Cena tlačenej 
verzie časopisu zostáva nezmenená, informácie týkajúce sa odberu nájdete na www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo.
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