ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4

Banská Bystrica 9. 8. 2019
POZ1383-2018/Z-331-2019

ROZHODNUTIE
Prihláška ochrannej známky POZ 1383-2018 zo 4.7.2018 prihlasovateľa Emanuela Nápokého, Zlatovská,
Ubytovňa DEMI24, 911 05 Trenčín 5,
sa zamieta
podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. j) citovaného zákona.
Odôvodnenie:
Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo
prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 28.5.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je
spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných
známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. j) citovaného zákona, za ochrannú
známku nemožno uznať označenie, ktoré obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský
symbol.
Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti
z 28.5.2019 uviedol, že obrazové označenie
VÍŤAZI LEV Z KMEŇA JUDA

*

BETLEHEM
prihlásené pre tovary „pečiatky (s adresnými údajmi); papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; spisové obaly (papiernický tovar); podnožky pod pivové poháre; kancelárske pečatné stroje;
zošity; hárky papiera; obaly na doklady; obálky (papiernický tovar); emblémy (papierové pečate);
pečiatky; tlačené publikácie; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; bankovky; identifikačné visačky
(kancelárske potreby)“ v triede 16, „baretky; opasky (časti odevov); rúcha, ornáty; košele; odevy;
pokrývky hlavy; šatky, šály; šerpy; športové tričká, dresy; manipuly (časti kňazského rúcha);
čelenky(oblečenie); šatky na krk; tričká; šály viazané pod krkom “ v triede 25 a služby „ mediačné služby;
astrologické poradenstvo; špiritistické poradenstvo; veštenie (z kariet); dohodovanie zmlúv pre tretie
osoby; právny dohľad; právny výskum; vypracovávanie právnych dokumentov“ v triede 45
medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok
v zmysle § 5 ods. 1 písm. j) citovaného zákona.

Úrad uviedol, že prieskumom bolo zistené, že prihlásené označenie nemôže byť zapísané do registra
ochranných známok z dôvodu, že obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty - náboženský symbol,
v zmysle § 5 ods. 1 písm. j) citovaného zákona. Uvedené vyplýva z toho, že predmetné označenie obsahuje
názov BETLEHEM, ktorý je podľa Novozákonného evanjelia označovaný ako miesto narodenia Ježiša
Nazaretského (In.: encyklopédia Wikipédia). Kresťania mesto Betlehem považujú zajedno z najsvätejších
kresťanských miest. Každoročne ho navštívia tisícky pútnikov. V meste sídli jedna z najstarších
kresťanských komunít na svete.
V tejto súvislosti úrad taktiež uviedol, že zo znenia zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
v znení neskorších predpisov vyplýva výslovná ochrana najmä pre symboly náboženské ako sú kríž, ako
symbol kresťanstva, pieta, a tŕňová koruna. Predmetným ustanovením tohto zákona sú tiež chránené nie len
uvedené symboly samotné, ale aj mená svätcov, názvy cirkevných rádov a reholí, označenia posvätných
pútnických miest, označenia a symboly spoločnosťou uznávaných spolkov a ustanovizní a podobne.
Ochrana v zmysle uvedeného ustanovenia sa teda vzťahuje aj na prihlasované označenie. Zápisná výluka
ustanovená v § 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších
predpisov sa vzťahuje na akékoľvek tovary bežnej spotreby či služby bez rozdielu.
Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 6.8.2019 okrem nenáležitých invektív a nadávok na pracovníka
úradu neuviedol žiadne argumenty týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu
k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 25 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.
Vyjadril len súhlasného stanovisko o skutočnosti, resp. vedomosť o tom, že slovo „BETLEHEM“ je
považované za znak vysokej symbolickej hodnoty - náboženský symbol. Na záver prihlasovateľ uviedol, že
upravuje prihlásené označenie na znenie: VÍŤAZÍ LEV Z KMEŇA JUDA - Emanuel (v latinskom
preklade: VICIT LEO DE TRIBV JUDA - EMANUEL). Súčasne doložil aj nové vyobrazenie označenia:

VÍŤAZÍ LEV Z KMEŇA JUDA - EMANUEL
Á

—

-------------

•

Záverečné zhodnotenie úradu:
Keďže prihlasovateľ vo svojej odpovedi neuviedol žiadne relevantné argumenty k námietke úradu
týkajúcej sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, stanovisko úradu tak zostáva nezmenené, a to, že
obrazové označenie
VÍŤAZI LEV Z KMEŇA JUDA

Sk

BETLEHEM
nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. j) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám
v triedach 16, 25 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb spôsobilé na zápis do registra
ochranných známok, pretože obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty - náboženský symbol, konkrétne
názov BETLEHEM, ktorý je podľa Novozákonného evanjelia označovaný ako miesto narodenia Ježiša
Nazaretského. Úrad opakovane uvádza, že kresťania mesto Betlehem považujú za jedno z najsvätejších
kresťanských miest. Každoročne ho navštívia tisícky pútnikov. V meste sídli jedna z najstarších
kresťanských komunít na svete. Vedomosť o tejto skutočnosti uviedol vo svojej odpovedi aj samotný
prihlasovateľ.
Pokiaľ ide o požiadavku na úpravu prihláseného označenia na nové znenie VÍŤAZÍ LEV Z KMEŇA
JUDA — Emanuel, o ktorú úrad v odpovedi požiadal prihlasovateľ, úrad poukazuje na to, že podľa § 27 ods.
1 citovaného zákona na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena,
priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak

ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu
so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú
po podaní prihlášky prípustné. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že úrad nemôže v prihláške ochrannej
známky POZ 1383-2018 upraviť prihlásené označenie, resp. zmeniť pôvodné označenie na nové označenie.
Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil
námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom
a službám v triedach 16, 25 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bolo rozhodnuté tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie o opravnom prostriedku:
Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit.
zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má
odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa
§ 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
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