Metodický pokyn
pre poskytovanie informácií verejnosti z báz dát registrov vedených Úradom priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky a iných registrov a zoznamov
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov upravuje
všeobecne zásady získavania údajov, spracúvania údajov, zodpovednosti za bezpečnosť údajov.
Podľa uvedeného zákona informačné systémy uvádzané v tomto pokyne, ktoré vedie Úrad
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len úrad), nepodliehajú registrácii v Úrade
na ochranu osobných údajov, ale úrad tieto informačné systémy eviduje.
Na základe uvedeného zákona úrad vydáva nasledovný metodický pokyn, ktorý bližšie upresňuje zásady poskytovania údajov a informácií z báz dát úradu a iných báz dát, ktoré úrad nevedie,
ale ich využíva pri svojej činnosti.
Úrad sa pri svojej činnosti riadi zákonmi a právnymi predpismi vydanými na ochranu priemyselného vlastníctva, ktoré mu ukladajú okrem iného viesť verejne prístupné registre a vydávať
Vestník úradu. Tieto predpisy tiež uvádzajú, aký rozsah údajov a informácií môže byť zverejňovaný a časovú postupnosť sprístupnenia zverejňovaných informácií.
Pokiaľ ide o obsah údajov a informácií, vzťahuje sa ďalej uvedený prehľad údajov a informácií na poskytovanie rešerší a výpisov registrov z báz dát, na poskytovanie ďalších počítačových
výstupov, na poskytovanie informácií v študovni úradu, na poskytovanie informácií v elektronickej forme, na rozsah ústnych a osobných konzultácií poskytovaných zamestnancami úradu, na
poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní a na poskytovanie informácií masmédiám.
Nad rámec ďalej uvedeného prehľadu možno poskytnúť len informáciu o stave konania a meno zamestnanca Úradu, ktorému je spis pridelený na vybavenie.
Na ďalej uvedený rozsah a časovú postupnosť poskytovaných informácií sa primerane prihliada aj pri povoľovaní nahliadnutia do spisov v zmysle § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, § 56 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových
ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 54 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 47 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch, § 41 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 32 zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov. Po udelení ochrany, resp.
zápise do registra neplatia obmedzenia o rozsahu poskytovaných informácií pri nahliadaní do spisu podľa tohto metodického pokynu.
Prehľad údajov a informácií, ktoré môžu byť poskytované a zverejňované :

Časť A: Bázy dát registrov vedených úradom
Prehľad zverejňovaných informácií z báz dát vedených úradom je z hľadiska časovej postupnosti
rozdelený na údaje zverejňované :
I.
II.
III.

po podaní pred zverejnením, resp. pred zápisom do registra
po zverejnení prihlášky
po udelení patentu, resp. po zápise do registra

A. I. 1 po podaní pred zverejnením PP
Poskytované údaje:
-

číslo prihlášky (značka spisu)
dátum podania prihlášky
právo prednosti (dátum podania prioritnej prihlášky, číslo prioritnej prihlášky, krajina priority)
údaje o medzinárodnej prihláške (číslo podania, číslo zverejnenia)
prihlasovateľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
pôvodca (priezvisko, meno, titul, mesto, štát), ak nepožiadal o nezverejnenie
názov prihlášky pri podaní
MPT (kompletné zatriedenie)
zástupca (priezvisko, meno,/názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *

A. I. 2 po podaní pred zverejnením PUV
Poskytované údaje:
-

číslo prihlášky (značka spisu)
dátum podania prihlášky
právo prednosti (dátum podania prioritnej prihlášky, číslo prioritnej prihlášky, krajina priority)
údaje o medzinárodnej prihláške (číslo podania, číslo zverejnenia)
prihlasovateľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
pôvodca (priezvisko, meno, titul, mesto, štát), ak nepožiadal o nezverejnenie
názov prihlášky pri podaní
MPT (kompletné zatriedenie)
zástupca (priezvisko, meno,/názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *

A. I. 3 po podaní žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia
Poskytované údaje:
-

číslo žiadosti (značka spisu)
dátum podania žiadosti o udelenie DOO
žiadateľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
základný patent (číslo, názov vynálezu)

- názov liečiva/výrobku na ochranu rastlín
- zástupca (priezvisko, meno,/názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *
A. I. 4 po podaní PD
Poskytované údaje:
-

číslo prihlášky (značka spisu)
dátum podania prihlášky
právo prednosti (dátum podania prioritnej prihlášky, číslo prioritnej prihlášky, krajina priority)
údaje o medzinárodnej prihláške (číslo podania, číslo zverejnenia)
prihlasovateľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
pôvodca (priezvisko, meno, titul, mesto, štát), ak nepožiadal o nezverejnenie
názov prihlášky pri podaní
zatriedenie dizajnu podľa medzinárodného triedenia
zástupca (priezvisko, meno,/názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *

A. I. 5 po podaní pred zverejnením POZ
Poskytované údaje:
-

číslo prihlášky (značka spisu)
dátum podania prihlášky
právo prednosti (dátum podania prioritnej prihlášky, číslo prioritnej prihlášky, krajina priority)
prihlasovateľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
znenie prihláseného označenia (reprodukcia OZ)
údaje o kolektívnej ochrannej známke
údaje o farebnosti vyhotovenia prihláseného označenia
triedy tovarov a služieb
zoznam tovarov a služieb, ktoré majú byť chránené OZ
zástupca (priezvisko, meno,/názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *

A. I. 6 po podaní pred zápisom POP a PZO do registra a po podaní žiadosti o zápis POP a
PZO do registra Európskej komisie
Poskytované údaje:
-

číslo prihlášky (značka spisu)
dátum podania prihlášky
prihlasovateľ (priezvisko, meno, titul, /názov združenia/)
znenie označenia pôvodu / znenie zemepisného označenia
zástupca (priezvisko, meno, /názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *

A. I. 7 po podaní pred zápisom PTO do registra
Poskytované údaje:

- číslo prihlášky (značka spisu)
- názov topografie
- pôvodca topografie (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát) – s výnimkou uplatnenia § 32 ods. 5 zákona č. 146/2000 Z. z.
- prihlasovateľ topografie (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
- zástupca (priezvisko, meno, /názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *
=====================================================================
A. II. 1 po zverejnení PP
Poskytované údaje:
- číslo prihlášky (značka spisu)
- dátum podania prihlášky
- právo prednosti (dátum podania prioritnej prihlášky, číslo prioritnej prihlášky, krajina priority)
- údaje o medzinárodnej prihláške (číslo podania, číslo zverejnenia)
- číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
- číslo prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia z prihlášky úžitkového vzoru
- číslo európskej patentovej prihlášky v prípade zmeny na národnú prihlášku
- prihlasovateľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
- pôvodca (priezvisko, meno, titul, mesto, štát), ak nepožiadal o nezverejnenie
- názov pri zverejnení
- MPT (kompletné zatriedenie)
- dátum zverejnenia patentovej prihlášky a číslo vestníka
- anotácia (celý text zverejnenej anotácie)
- opis patentovej prihlášky, výkresy a patentové nároky ako dokument „zverejnená patentová
prihláška“
- zástupca (priezvisko, meno,/názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *
A. II. 2 po zverejnení PUV
Poskytované údaje:
-

číslo prihlášky (spisová značka prihlášky)
dátum podania prihlášky
právo prednosti (dátum podania prioritnej prihlášky, číslo prioritnej prihlášky, krajina priority)
údaje o medzinárodnej prihláške (číslo podania, číslo zverejnenia)
číslo pôvodnej prihlášky pri vylúčenej prihláške
číslo patentovej prihlášky v prípade odbočenia z patentovej prihlášky
číslo európskej patentovej prihlášky v prípade zmeny na národnú prihlášku
prihlasovateľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
pôvodca (priezvisko, meno, titul, mesto, štát), ak nepožiadal o nezverejnenie
názov technického riešenia
MPT (kompletné zatriedenie)
dátum zverejnenia prihlášky úžitkového vzoru a číslo vestníka
anotácia (celý text zverejnenej anotácie)

- opis prihlášky úžitkového vzoru, výkresy a nároky na ochranu ako dokument „zverejnená prihláška úžitkového vzoru“
- zástupca (priezvisko, meno,/názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *
A. II. 3 po zverejnení žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia
Poskytované údaje:
-

číslo žiadosti (značka spisu)
dátum podania žiadosti o udelenie DOO
žiadateľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
základný patent (číslo, názov vynálezu)
názov liečiva/výrobku na ochranu rastlín
prvé povolenie uviesť liečivo alebo výrobok na trh v SR (číslo, dátum)
prvé povolenie uviesť liečivo alebo výrobok na trh v spoločenstve (číslo, dátum, štát)
zástupca (priezvisko, meno,/názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *

A. II. 4 po zverejnení POZ
Poskytované údaje:
-

číslo prihlášky (značka spisu)
dátum podania prihlášky
právo prednosti (dátum podania prioritnej prihlášky, číslo prioritnej prihlášky, krajina priority)
prihlasovateľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
znenie ochrannej známky (reprodukcia OZ)
údaje o kolektívnej ochrannej známke
údaje o farebnosti vyhotovenia ochrannej známky
triedy tovarov a služieb
zoznam tovarov a služieb,ktoré majú byť chránené ochrannej známky
dátum zverejnenia prihlášky ochrannej známky a číslo vestníka
zástupca (priezvisko, meno,/názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *

A. II. 5 po prvom zverejnení žiadosti o zápis OP a ZO do registra Európskej komisie
Poskytované údaje:
-

číslo prihlášky (značka spisu)
dátum podania prihlášky
prihlasovateľ (priezvisko, meno, titul, /názov združenia/)
znenie označenia pôvodu / znenie zemepisného označenia
elektronický prístup k špecifikácii výrobku
zástupca (priezvisko, meno, /názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *

A. II. 6 po druhom zverejnení žiadosti o zápis OP a ZO do registra Európskej komisie
Poskytované údaje:

- všetky údaje dostupné v báze dát Databázy označení pôvodu a zemepisných označení v Európskej únii
=====================================================================
A. III. 1 po udelení patentu – po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o udelení patentu
Poskytované údaje:
-

číslo prihlášky (značka spisu)
dátum podania prihlášky
právo prednosti (dátum podania prioritnej prihlášky, číslo prioritnej prihlášky, krajina priority)
údaje o medzinárodnej prihláške (číslo podania, číslo zverejnenia)
číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
číslo prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia z prihlášky úžitkového vzoru
číslo európskej patentovej prihlášky v prípade zmeny na národnú prihlášku
číslo patentu udeleného na vynález
dátum udelenia patentu
majiteľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
pôvodca (priezvisko, meno, titul, mesto, štát), ak nepožiadal o nezverejnenie
názov patentu pri udelení
MPT (kompletné zatriedenie)
dátum zverejnenia patentovej prihlášky a číslo vestníka
dátum publikácie udelenia a číslo vestníka
anotácia (celý text zverejnenej anotácie)
opis patentovej prihlášky, výkresy a patentové nároky ako dokument „patentový spis“
zástupca (priezvisko, meno,/názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *

Ďalšie rozhodné údaje :
-

právny stav patentu
nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
ponuka licencie
zrušenie patentu
čiastočné zrušenie patentu
zánik patentu
súdny spor
zriadenie záložného práva
zánik záložného práva

Poznámka k A. III. 1 : v prípade žiadosti o výpis z registra budú vo výpise uvedené údaje stanovené podľa vyhlášky č. 223/2002 Z. z.
A. III. 2 po zapísaní úžitkového vzoru do registra
Poskytované údaje:

-

číslo prihlášky (značka spisu)
dátum podania prihlášky
právo prednosti (dátum podania prioritnej prihlášky, číslo prioritnej prihlášky, krajina priority)
údaje o medzinárodnej prihláške (číslo podania, číslo zverejnenia)
číslo zápisu úžitkového vzoru do registra
dátum zápisu úžitkového vzoru
číslo pôvodnej prihlášky pri vylúčenej prihláške
číslo patentovej prihlášky v prípade odbočenia z patentovej prihlášky
číslo európskej patentovej prihlášky v prípade zmeny na národnú prihlášku
majiteľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
pôvodca (priezvisko, meno, titul, mesto, štát), ak nepožiadal o nezverejnenie
názov úžitkového vzoru pri zápise
MPT (kompletné zatriedenie)
dátum zverejnenia prihlášky úžitkového vzoru a číslo vestníka
dátum publikácie zápisu úžitkového vzoru a číslo vestníka
anotácia (celý text zverejnenej anotácie)
opis úžitkového vzoru, výkresy a nároky na ochranu ako dokument „zapísaný úžitkový vzor“
zástupca (priezvisko, meno, /názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *

Ďalšie rozhodné údaje :
-

právny stav úžitkového vzoru
nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
prvé predĺženie platnosti úžitkového vzoru
druhé predĺženie platnosti úžitkového vzoru
výmaz úžitkového vzoru
čiastočný výmaz úžitkového vzoru
zánik úžitkového vzoru
súdny spor
zriadenie záložného práva na úžitkový vzor
zánik záložného práva na úžitkový vzor

Poznámka k A. III. 2: v prípade žiadosti o výpis z registra budú vo výpise uvedené údaje stanovené podľa vyhlášky č. 1/2008 Z. z.
A. III. 3 po udelení dodatkového ochranného osvedčenia
Poskytované údaje:
-

číslo žiadosti (značka spisu)
dátum podania žiadosti o udelenie DOO
číslo osvedčenia
dátum udelenia osvedčenia
žiadateľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
základný patent (číslo, názov vynálezu)

-

názov liečiva/výrobku na ochranu rastlín
prvé povolenie uviesť liečivo alebo výrobok na trh v SR (číslo, dátum)
prvé povolenie uviesť liečivo alebo výrobok na trh v spoločenstve (číslo, dátum, štát)
doba platnosti osvedčenia
zástupca (priezvisko, meno,/názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *

Ďalšie rozhodné údaje :
-

právny stav osvedčenia
nadobúdateľ licencie a dátum zápisu do registra
predĺženie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia
zriadenie záložného práva
zmena, zrušenie a zánik osvedčenia

Poznámka k A. III. 3 : v prípade žiadosti o výpis z registra budú vo výpise uvedené údaje stanovené podľa vyhlášky č. 223/2002 Z. z.
A. III. 4 po zapísaní dizajnu do registra
Poskytované údaje:
ority)
-

číslo prihlášky (značka spisu)
dátum podania prihlášky
právo prednosti (dátum podania prioritnej prihlášky, číslo prioritnej prihlášky, krajina pričíslo zápisu zapísaného dizajnu do registra
dátum zápisu zapísaného dizajnu
odklad zverejnenia zapísaného dizajnu
majiteľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
pôvodca (priezvisko, meno, titul, mesto, štát), ak nepožiadal o nezverejnenie
názov zapísaného dizajnu pri zápise
zatriedenie zapísaného dizajnu podľa medzinárodného triedenia
vyobrazenie zapísaného dizajnu (pokiaľ nie je podaná žiadosť o odklad zverejnenia)
celkový počet zapísaných dizajnov
dátum publikácie zápisu zapísaného dizajnu a číslo vestníka
zástupca (priezvisko, meno, /názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *

Ďalšie rozhodné údaje :
-

právny stav zapísaného dizajnu
deň, do ktorého sa požaduje odklad zverejnenia zapísaného dizajnu
nadobúdateľ licencie a jeho dátum zápisu do registra
predĺženie platnosti zapísaného dizajnu
výmaz zapísaného dizajnu
čiastočný výmaz zapísaného dizajnu
zánik zapísaného dizajnu
súdny spor

-

zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn
zánik záložného práva na zapísaný dizajn

Poznámka k A. III. 4 : v prípade žiadosti o výpis z registra budú vo výpise uvedené údaje stanovené podľa vyhlášky č. 629/2002 Z. z.

A. III. 5 po zapísaní ochrannej známky do registra
Poskytované údaje:
-

číslo prihlášky (značka spisu)
dátum podania prihlášky
právo prednosti (dátum podania prioritnej prihlášky, číslo prioritnej prihlášky, krajina priority)
číslo zápisu ochrannej známky
dátum zápisu
majiteľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
znenie ochrannej známky (reprodukcia OZ)
údaje o kolektívnej ochrannej známke
údaje o farebnosti vyhotovenia ochrannej známky
triedy tovarov a služieb
zoznam tovarov a služieb, ktoré sú chránené ochrannou známkou
dátum zverejnenia prihlášky ochrannej známky a číslo vestníka
dátum publikácie zápisu ochrannej známky a číslo vestníka
predpokladaný dátum doby platnosti (10 rokov od dátumu podania POZ)
číslo medzinárodného zápisu ochrannej známky
názov štátu medzinárodného zápisu ochrannej známky
zástupca (priezvisko, meno, /názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *

Ďalšie rozhodné údaje :
-

právny stav ochrannej známky
nadobúdateľ licencie, dátum uzavretia licenčnej zmluvy a dátum účinnosti licenčnej zmluvy
čiastočný prevod ochrannej známky
dátum obnovy zápisu ochrannej známky
zánik práva na ochrannú známku
výmaz ochrannej známky
čiastočný výmaz ochrannej známky
zriadenie záložného práva na ochrannú známku
zánik záložného práva na ochrannú známku

Poznámka k A. III. 5 : v prípade žiadosti o výpis z registra budú vo výpise uvedené údaje stanovené
podľa vyhlášky č.117/1997 Z. z. v znení vyhlášky č. 709/2002 Z. z.
A. III. 6 po zapísaní označenia pôvodu a zemepisného označenia do registra
Poskytované údaje:
-

číslo prihlášky (značka spisu)
dátum podania prihlášky
číslo zápisu označenia pôvodu do registra
dátum zápisu označenia pôvodu do registra

znenie označenia pôvodu / znenie zemepisného označenia
názov výrobku, na ktorý sa označenie pôvodu vzťahuje
zemepisné vymedzenie územia, v ktorom sa uskutočňuje výroba, spracovanie a príprava výrobku
držiteľ označenia pôvodu (priezvisko, meno, titul, /názov združenia, obchodné meno/, adresa,
/sídlo/, štát)
názov a sídlo prevádzky alebo prevádzok, v ktorých sa na vymedzenom území vyrába, spracováva a pripravuje výrobok, na ktorý sa označenie pôvodu vzťahuje
opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným
prostredím, alebo opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vrátane prípadnej suroviny a
opis jeho základných fyzikálnych, chemických, mikrobiologických alebo zmyslami vnímateľných
vlastností
dátum publikácie zápisu OP a číslo vestníka
zástupca (priezvisko, meno, /názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *
Ďalšie rozhodné údaje :
-

právny stav označenia pôvodu
zrušenie zápisu označenia pôvodu

Poznámka k A. III. 6 : v prípade žiadosti o výpis z registra budú vo výpise údaje stanovené podľa zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
A. III. 7 po zapísaní topografie do registra
Poskytované údaje:
číslo prihlášky (značka spisu)
dátum podania prihlášky
číslo zápisu topografie
dátum zápisu topografie
názov topografie
pôvodca topografie (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát) – s výnimkou uplatnenia § 32 ods. 5 zákona č. 146/2000 Z. z.
majiteľ topografie (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
dátum prvého obchodného využitia topografie, ak je skorší ako dátum podania prihlášky
zástupca (priezvisko, meno, /názov/, plná adresa pre korešpondenciu) *
Ďalšie rozhodné údaje :
-

právny stav topografie
nadobúdateľ licencie, dátum uzavretia licenčnej zmluvy a dátum účinnosti licenčnej zmluvy
výmaz topografie
čiastočný výmaz topografie
zánik topografie

-

súdny spor
zriadenie záložného práva na topografiu
zánik záložného práva na topografiu

Poznámky:
*) Ak nie je stanovený zástupca, v tom prípade sa zverejňuje úplná adresa prihlasovateľa alebo
úplná adresa pre korešpondenciu
U patentových prihlášok, prihlášok úžitkových vzorov, prihlášok dizajnov, ktoré sú vedené v
Úrade ako utajované sa žiadne informácie nezverejňujú.
Prihlasovateľ je oprávnený označiť podklady ako obchodné tajomstvo podľa § 51 Obchodného
zákonníka. V takom prípade takto označené údaje nemožno poskytnúť tretím osobám.
Súčasťou poskytovania informácií z registrov Úradu je aj poskytovanie informácií o priebehu konanie (tzv. protokol) pre všetky druhy priemyselných práv (patenty, úžitkové vzory, dodatkové ochranné osvedčenia, dizajny, ochranné známky, označenia pôvodu a topografie) vo
všetkých fázach konania.
Na základe žiadosti je možné komukoľvek z patentovej knižnice Úradu poskytnúť kópiu úplného
opisu patentovej prihlášky, ktorá bola zverejnená vo Vestníku úradu vo forme vydaného dokumentu
„Zverejnená patentová prihláška“ odo dňa jej zverejnenia vo Vestníku úradu, kópiu dokumentu „Patentový spis“ odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o udelení patentu, kópiu úplného opisu prihlášky úžitkového vzoru, ktorá bola zverejnená vo Vestníku úradu vo forme vydaného dokumentu
„Zverejnená prihláška úžitkového vzoru“ odo dňa jej zverejnenia vo Vestníku úradu, kópiu dokumentu „Úžitkový vzor“ odo dňa zápisu úžitkového vzoru do registra, kópiu prekladu patentových nárokov
európskej patentovej prihlášky vo forme dokumentu „Preklad patentových nárokov európskej patentovej prihlášky“ odo dňa zverejnenia oznámenia o ich sprístupnení vo Vestníku úradu, kópiu prekladu
európskeho patentového spisu vo forme dokumentu „Preklad európskeho patentového spisu“ odo dňa
zverejnenia oznámenia o jeho sprístupnení vo Vestník u úradu.

Časť B. Iné bázy dát
B. I. Medzinárodné ochranné známky (MOZ)
Register medzinárodných ochranných známok je vedený na Medzinárodnom úrade duševného vlastníctva v Ženeve. Úrad priemyselného vlastníctva SR dostáva a poskytuje len tie údaje, ktoré sa týkajú
ochranných známok s vyznačením Slovenskej republiky a ochranných známok, pre ktoré je Slovenská
republika, prípadne ešte Československá republika krajinou pôvodu.
Poskytovanie informácií k medzinárodným ochranným známkam sa riadi národnou legislatívou uvedenou v prvej časti - poskytovanie informácií verejnosti z báz dát národných registrov a tiež ustanoveniami článku 5ter Madridskej dohody (vyhl. č. 65/1975 Zb.) a článku 5ter Protokolu k Madridskej

dohode (vyhl. č. 111/1998 Z.z.).
B. I. 1 MOZ, kde SK (prípadne CS) je krajinou pôvodu
B. I. 1. 1 po podaní pred zápisom do medzinárodného registra
Poskytované údaje:
POZ)
-

číslo národnej prihlášky (značka spisu)
dátum podania národnej prihlášky
dátum podania medzinárodnej prihlášky
právo prednosti (dátum podania prioritnej prihlášky, číslo prioritnej prihlášky, krajina priority)
číslo zápisu ochrannej známky do národného registra (ak je už známka zapísaná)
dátum zápisu do národného registra
predpokladaný dátum doby platnosti národnej ochrannej známky (10 rokov od dátumu podania
prihlasovateľ (priezvisko, meno, titul, /názov/, adresa, /sídlo/, štát)
znenie alebo vyobrazenie prihlásenej ochrannej známky
údaje o kolektívnej ochrannej známke
údaje o farebnosti vyhotovenia prihláseného označenia
slovný popis obrazovej alebo priestorovej ochrannej známky
triedy tovarov a služieb
zoznam tovarov a služieb, ktoré majú byť chránené MOZ
zástupca (priezvisko, meno /názov/, plná adresa pre korešpondenciu)
zoznam štátov, v ktorých je žiadaná ochrana medzinárodným zápisom ochrannej známky

B. I. 1. 2 po zápise do medzinárodného registra
Poskytované údaje:
-

všetky údaje podľa bodu B.1.1.
číslo medzinárodného zápisu ochrannej známky
dátum medzinárodného zápisu ochrannej známky
dátum publikácie zápisu medzinárodnej ochrannej známky a číslo medzinárodného vestníka
zoznam vyznačených štátov v medzinárodnom zápise ochrannej známky
údaje týkajúce sa čiastočných prevodov
údaje o poskytnutých licenciách
údaje o záložnom práve
obmedzenia zoznamu výrobkov a služieb
následné vyznačenia
údaje týkajúce sa odmietnutí ochrany
údaje týkajúce sa neplatností
vzdania sa ochrany
zmena mena alebo adresy majiteľa

-

údaje o obnove
údaje o prípadnom neobnovení
výmaz, prípadne čiastočný výmaz ochrannej známky
prípadne ďalšie údaje vyplývajúce z medzinárodnej dohody

B. I. 2 MOZ s vyznačením Slovenskej republiky
Úrad môže poskytnúť informácie a údaje z rešeršnej bázy dát Romarin, t. j. všetky informácie, ktoré
táto báza dát obsahuje (môžu byť v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku).
Úrad môže tiež poskytnúť údaje a informácie z vestníka medzinárodného úradu (Gazette OMPI)– bude sa jednať len o vyhotovenie fotokópii príslušných strán vestníka, ktoré sú v jazyku medzinárodnej
prihlášky alebo medzinárodného zápisu.
B. I. 2. 1 po zverejnení v medzinárodnom vestníku (Gazette WIPO-OMPI)
Poskytované údaje:
-

číslo medzinárodného zápisu
dátum medzinárodného zápisu
číslo Vestníka a dátum vydania
jazyk základnej prihlášky
doba ochrany
znenie alebo vyobrazenie známky
vyznačenie nechrániteľných prvkov známky, tzv. „Disclaimer“
slovný popis známky
triedy Viedenskej klasifikácie obrazových prvkov
údaje o farbe a lebo farbách
majiteľ medzinárodného zápisu
predchádzajúci majiteľ, ak existoval
právna forma majiteľa
adresa pre korešpondenciu
meno a adresa oprávneného zástupcu
krajina pôvodu
údaje o základnej prihláške
údaje o základnom zápise
údaje o nárokovanej priorite
vyznačenie zmluvných strán podľa Dohody
vyznačenie zmluvných strán podľa Protokolu
triedy Niceského triedenia výrobkov a služieb
zoznam výrobkov a služieb
obmedzenie zoznamu výrobkov a služieb
následné vyznačenie
pokračovanie účinkov
zmena mena alebo adresy majiteľa
údaje týkajúce sa čiastočných prevodov

-

údaje o poskytnutých licenciách
údaje o záložnom práve
výmaz, prípadne čiastočný výmaz ochrannej známky
prípadne ďalšie údaje vyplývajúce z medzinárodnej dohody

Ďalšie rozhodné údaje :
-

informácie o predbežnom odmietnutí z moci úradnej
informácie o predbežnom odmietnutí na základe podaných námietok

B. I. 2. 2 po poskytnutí ochrany na území SR
(t.j. po uplynutí 12 mesiacov pre známky podliehajúce Dohode a 18 mesiacov pre známky podliehajúce Protokolu od dátumu oznámenia zápisu Úradu PV SR)
Poskytované údaje:
-

číslo medzinárodného zápisu
dátum medzinárodného zápisu
číslo Vestníka a dátum vydania
jazyk základnej prihlášky
doba ochrany
znenie alebo vyobrazenie známky
vyznačenie nechrániteľných prvkov známky, tzv. „Disclaimer“
slovný popis známky
triedy Viedenskej klasifikácie obrazových prvkov
údaje o farbe a lebo farbách
majiteľ medzinárodného zápisu
predchádzajúci majiteľ, ak existoval
právna forma majiteľa
adresa pre korešpondenciu
meno a adresa oprávneného zástupcu
krajina pôvodu
údaje o základnej prihláške
údaje o základnom zápise
údaje o nárokovanej priorite
vyznačenie zmluvných strán podľa Dohody
vyznačenie zmluvných strán podľa Protokolu
triedy Niceského triedenia výrobkov a služieb
zoznam výrobkov a služieb
obmedzenie zoznamu výrobkov a služieb
následné vyznačenie
vzdanie sa ochrany
pokračovanie účinkov
zmena mena alebo adresy majiteľa
údaje týkajúce sa čiastočných prevodov

-

údaje o poskytnutých licenciách
údaje o záložnom práve
údaje o obnove
údaje o prípadnom neobnovení
výmaz, prípadne čiastočný výmaz ochrannej známky
prípadne ďalšie údaje vyplývajúce z medzinárodnej dohody

Ďalšie rozhodné údaje :
-

informácie o definitívnom odmietnutí z moci úradnej
informácie o definitívnom odmietnutí na základe podaných námietok
informácie o vyhlásení neplatnosti na území SR

B. II. Ochranné známky Spoločenstva
Register ochranných známok Spoločenstva je vedený Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu
(OHIM) v Alicante.
Poskytované údaje:
všetky údaje dostupné v báze dát ochranných známok Spoločenstva
B. III. Zapísané dizajny Spoločenstva
Register zapísaných dizajnov Spoločenstva je vedený Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu
(OHIM) v Alicante.
Poskytované údaje:
všetky údaje dostupné v báze dát zapísaných dizajnov Spoločenstva
B. IV. Európsky patentový register
Európsky patentový register je vedený Európskym patentovým úradom (EPO) v Mníchove.
Poskytované údaje:
všetky údaje dostupné v báze dát Európskeho patentového registra
B. V. Databáza označení pôvodu a zemepisných označení v Európskej únii
Databáza označení pôvodu a zemepisných označení v Európskej únii je vedená Európskou komisiou (EK) v Bruseli.
Poskytované údaje:

všetky údaje dostupné v báze dát Databázy označení pôvodu a zemepisných označení v
Európskej únii

