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Správy z ÚPV SR
ÚPV SR zrýchľuje postup zápisu dizajnu 
do registra

Dizajn predstavuje vzhľad výrobku alebo jeho časti. Na-
vrhnúť dizajn výrobku v podnikateľskej sfére však zname-
ná vytvoriť funkčné a dekoratívne znaky výrobku a záro-
veň brať do úvahy jeho predajnosť, náklady na výrobu, pre-
pravu, skladovanie, opravu aj nakoniec likvidáciu takéhoto 
výrobku.

Zapísaný dizajn v registri úradu dokáže vytvoriť pridanú 
hodnotu pre spoločnosti. Klient ho vníma ako atraktívny 
a pôsobivý a dokonca môže byť hlavným kritériom jeho 
predajnosti. Ochrana hodnotných dizajnov je významnou 
súčasťou obchodnej stratégie každého dizajnéra a výrobcu. 
Dizajny predstavujú obchodný majetok podniku – zvyšujú 
komerčnú hodnotu podniku a jeho výrobkov. Ochrana di-
zajnu jeho zápisom v registri Úradu priemyselného vlast-
níctva SR (ďalej ÚPV SR) dáva majiteľovi takéhoto zapísa-
ného dizajnu výlučné právo brániť tretím osobám kopíro-
vať alebo napodobňovať zapísaný dizajn.

„ÚPV SR neustále zlepšuje, zrýchľuje a skvalitňuje svoje 
interné procesy v prospech svojich klientov. Prichádza s no-
vinkou, a to zrýchleným postupom zápisu dizajnu do regis-
tra, tzv. FAST TRACK dizajnu. Cieľom tejto zmeny je, že sa 
predmet takejto prihlášky zapíše do registra ÚPV SR v lehote 
45 pracovných dní od dátumu jej podania oproti súčasnej 
priemernej dobe registrácie dizajnov 98 dní,“ uvádza pred-
seda ÚPV SR Matúš Medvec.

Podmienky FAST TRACKU dizajnu sú napríklad podanie 
žiadosti o zápis dizajnu do registra elektronicky, aktivo-
vaná elektronická schránka slovensko.sk na doručovanie, 
zaplatené príslušné poplatky. Všetky podmienky sú zverej-
nené na webovej stránke úradu.

Sme transparentnejší – prvýkrát zverejňujeme 
kvartálnu správu

Úrad priemyselného vlastníctva SR ešte viac približuje 
tému priemyselného vlastníctva verejnosti a podnikateľ-
skému prostrediu. Rozhodli sme sa preto zverejniť Kvartál-
nu správu o stave priemyselného vlastníctva na Slovensku. 
Budeme prinášať pravidelné a transparentné informácie 
o činnostiach, ktoré patria do kompetencie nášho úradu. 
Celú správu nájdete na našom webovom sídle:
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/images/
novinky/2021/05/Kvartalna%20sprva_1%20kvartal%20
2021.pdf

Bilaterálne rokovania v Čechách

Predseda ÚPV ČR Josef Kratochvíl a predseda ÚPV SR Ma-
túš Medvec rokovali o trendoch v ochrane práv duševného 
vlastníctva na národných úrovniach, o podpore malých 
a stredných podnikov či o službách v oblasti mediácie, ale 
aj o nastavení spolupráce úradov do budúcna. Bilaterálne 
stretnutie sa nieslo ako vždy v priateľskom a inšpiratívnom 
duchu.

Foto: archív ÚPV SR

14. stretnutie Správnej rady Vyšehradského 
patentového inštitútu (VPI)

V roku 2015 sa Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko 
dohodli, že vytvoria Vyšehradský patentový inštitút (ďalej 
VPI) a umožnia tak záujemcom o medzinárodný patent vý-
hodne a efektívne získať patentovú ochranu prostredníc-
tvom medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej 
spolupráci (PCT), ktorú spravuje Svetová organizácia du-
ševného vlastníctva (WIPO).

Pod vedením predsedu ÚPV SR Matúša Medveca ako zá-
stupcu predsedajúceho štátu sa 8. júna 2021 uskutočnilo 
14. virtuálne stretnutie Správnej rady VPI. Zúčastnili sa ho 
predsedovia národných patentových úradov zmluvných 
štátov a riaditeľka inštitútu Johanna Stadlerová, ktorá in-
formovala o inančnom hospodárení inštitútu, výsledkoch 
vnútorného auditu a o činnosti pracovných skupín. 

https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/images/novinky/2021/05/Kvartalna sprva_1 kvartal 2021.pdf
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VPI ponúka medzinárodnú rešerš patentových prihlá-
šok (ISA) a medzinárodný predbežný prieskum patento-
vých prihlášok (IPEA). Už piaty rok pomáha najmä malým 
a stredným podnikom získavať prístup k zahraničným pa-
tentom za zvýhodnených inančných podmienok a kratší čas.

Foto: archív ÚPV SR

Historicky prvé memorandum o spolupráci 
medzi Banskobystrickým samosprávnym 
krajom a Úradom priemyselného vlastníctva SR

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján 
Lunter a predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR 
Matúš Medvec podpísali dnes v priestoroch Úradu prie-
myselného vlastníctva v Banskej Bystrici Memorandum 
o vzájomnej spolupráci.

Memorandum spečaťuje spoločné úsilie samosprávy 
a štátneho orgánu pri zvyšovaní povedomia a významu 
duševného vlastníctva a jeho právnej ochrany pre podni-
kateľské subjekty s inovačným potenciálom. Spoločným 
záujmom je aj spolupráca v oblasti vzdelávania najmä 
v stredných odborných školách, kde je sústredný budúci 
tvorivý potenciál rozvoja.

Úrad priemyselného vlastníctva SR deklaruje rozvoj 
a podporu služieb prediagnostiky priemyselných práv, 
podporu projektom kraja Innolabb a Catching-Up Regions 
na vytvorenie zázemia na rozvoj vedy a techniky.

Foto: archív ÚPV SR

Správy z EPO
Nová služba Online Filing 2.0

EPO uviedol 1. apríla 2021 na trh svoju novú webovú 
službu podávania Online Filing 2.0. Služba je prístupná na 
webovej stránke EPO s čipovou kartou zaregistrovanou pre 
túto službu.

Nástroj umožňuje podávanie európskych patentových 
prihlášok, medzinárodných prihlášok (PCT) a ďalších do-
kumentov týkajúcich sa týchto prihlášok vo formáte PDF. 
Medzinárodné prihlášky je možné podať aj vo formáte 
XML. Služba zahŕňa všetky konania pred EPO vrátane po-
stupov pred odvolacími senátmi.

Zásadným vylepšením tohto nástroja je integrácia WIPO 
ePCT služby. To znamená, že používatelia majú prístup 
k najnovšej verzii ePCT v rámci Online Filing 2.0 pre po-
dania počas medzinárodnej fázy prihlášok PCT. Počas tejto 
fázy môžu byť dokumenty v DOCX pred podaním transfor-
mované do XML pomocou WIPO konvertora, ktorý je integ-
rovaný do softvéru Online Filing 2.0.

Všetky informácie k službe nájdete na webe EPO.
(ls)

Inovácie v zdravotníctve, hlavný motor 
európskych patentových prihlášok 2020

Štatistiky, ktoré zverejnil Európsky patentový úrad uka-
zujú, že inovácie v zdravotníctve podporili patentovú čin-
nosť v roku 2020: medicínske technológie sa stali vedúcou 
oblasťou vynálezov z hľadiska objemu, zatiaľ čo farmace-
utické a biotechnologické riešenia boli najrýchlejšie rastú-
cimi oblasťami.

Napriek pandémii bol celkový počet európskych patento-
vých prihlášok podaných v roku 2020 takmer na rovnakej 
úrovni ako v predchádzajúcom roku, pričom sa znížil len 
o 0,7 %. Európsky patentový úrad prijal v minulom roku 
celkovo 180 250 patentových prihlášok, čo bolo mierne 
pod rekordnou úrovňou dosiahnutou v roku 2019 (181 532).

Spomedzi popredných technických oblastí zazname-
nali najväčší nárast z hľadiska patentových prihlášok 
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