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  Vzdelávací program Duševné vlastníctvo: od septembra 2017 pokračuje v Úrade priemyselného vlast-
níctva SR v Banskej Bystrici vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Duševné vlastníctvo.

Program je rozdelený do štyroch samostatných nadväzujúcich modulov:
- Modul A – Základy práva duševného vlastníctva a autorské právo,
- Modul B – Tvorivosť - jej manažovanie, marketing a ekonomika,
- Modul C – Informácie v oblasti duševného vlastníctva,
- Modul D – Právo priemyselného vlastníctva.

V nasledujúcom školskom roku 2018/2019 budú prebiehať moduly A, B a C.

  Aktivity so základnými školami: prednášky o duševnom vlastníctve, exkurzie žiakov a učiteľov v priesto-
roch úradu, možnosť spolupráce v oblasti prezentácie/výstav výtvarných a technických prác žiakov.

  Aktivity so strednými školami: prednášky prispôsobené zameraniu SŠ, ponuka prednášok v priestoroch 
úradu (daná problematika je názorne prezentovaná študentom, napr. nahliadnutím do patentovej knižnice či štu-
dovne).

  Aktivity s vysokými školami: prednášky pre študentov a akademickú obec, organizovanie medzinárodných 
konferencií pre univerzity v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO).

  Aktivity v oblasti zlepšovania povedomia podnikateľov o priemyselnom vlastníctve: 
 prednášky vhodné nielen pre začínajúcich podnikateľov, ale aj pre podnikateľské subjekty etablované na trhu.

  Odborné, špecializované semináre, workshopy a prednášky podľa záujmu

V prípade záujmu o kurz Duševné vlastníctvo kontaktujte odbor podpory klientov: 
Ing. Helena Gentileová, tel.: 048/43 00 313, e-mail: helena.gentileova@indprop.gov.sk

V prípade záujmu o aktivity so školami a semináre kontaktujte odbor podpory klientov: 
Mgr. Adriána Mesiariková, tel.: 048/43 00 278, e-mail: adriana.mesiarikova@indprop.gov.sk

Aktivity ÚPV SR v oblasti vzdelávania
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Byť výnimočný 
je záväzok aj výzva

Vážení čitatelia,

opäť držíte v rukách časopis Duševné vlastníctvo a táto chvíľa je pre nás, ktorí máme k nemu blízko, v mnohom výnimočná. Skutočnosti, že 
náš časopis vychádza po dlhšom čase, okrem elektronickej, opäť aj v tlačenej podobe, sa všetci veľmi tešíme. Pritom je potrebné oceniť úsilie 
všetkých tých, ktorí sa o to akokoľvek pričinili.

Výnimočné je však aj to, že editoriál píšu dvaja členovia redakčnej rady, čo sa za histórie vydávania časopisu ešte nestalo. Ing. Štefan 
Holakovský stál už pri jeho zrode a nemalou mierou sa pričinil aj o to, ako naše periodikum dnes vyzerá (vrátane jeho loga), čo je nesporne 
tiež výnimočné.

Hoci po obsahovej stránke sa časopis Duševné vlastníctvo zásadne nemení, to, čo isto zaujme, je jeho obálka. Tým, ktorí poznajú časopis od 
začiatku, isto neunikla podobnosť z ranného obdobia jeho vydávania. Z tohto pohľadu zrejme nejde o zmenu výnimočnú, ale zámerom redakč-
nej rady bolo farebne zjednotiť vizuál a aj pomocou farieb dosiahnuť to, aby sa „nestratil“ v regáloch našich knižníc. Návrat k používanému 
logu má zasa pripomínať hodnoty, na ktorých je náš časopis postavený.

A ako si na kreatívny proces tvorby loga spomína jeho autor ?

„Keď sa nám pri zakladaní nového časopisu po viacerých brainstormingoch podarilo dospieť k názvu DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO bol na rade 
nový problém – logo časopisu.

Po nespokojnom vyhodnotení objednaných návrhov od profesionálnych iriem niekto z tvoriacej sa redakčnej rady (myslím, že to bol Stanislav Vyparina) 
prišiel s nápadom, aby som sa pokúsil navrhnúť logo ja.

Ne(u)bránil som sa, bola to pre mňa ďalšia zaujímavá výzva. Vedel som, že najprv treba rozmýšľať, a až potom „rozmýšľať“ s ceruzkou na 
papieri.

Logo som chápal ako výrazný, ojedinelý, ľahko odlíšiteľný 
gra ický symbol. Hlavným poslaním časopisu bude ochrana 
produktov tvorivého myslenia. Ako symbol tvorivého myslenia 
som vnímal ? a ako symbol ochrany výsledkov tvorivého mys-
lenia jednoznačne §.

Po improvizovanej vernisáži na redakčnej rade (v priesto-
roch Patentovej knižnice VSŽ) som sa potešil, že z množstva 
mojich návrhov bol odsúhlasený ten, ktorý sa potom stal sym-
bolom nášho vznikajúceho časopisu.

Radosť mi urobilo aj to, že ako podkladová farba obálky 
bola odsúhlasená moja „ iremná“ teplá oranžová, ktorú som 
už roky používal na vizitkách.“

Spoločne veríme, že zmena vizuálu bude len jednou z mnohých, ktoré náš časopis v budúcnosti čaká. Stojíme pred novými výzvami, naplnenie 
ktorých by nás malo posunúť ďalej aj po odbornej stránke. Výnimočnosť časopisu Duševné vlastníctvo spočíva v tom, že ide o jediné slovenské 
odborné periodikum zamerané na širokú oblasť duševného vlastníctva.

A byť výnimočný zaväzuje.

EDITORIÁL

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
Právnická fakulta

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ing. Štefan Holakovský
patentový zástupca, vynálezca
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VEREJNÉ LICENCIE A ICH VYUŽITIE PRI PODPORE ŠÍRENIA KULTÚRY

Verejné licencie 
a ich využitie pri 
podpore šírenia kultúry 
JUDr. Richard BEDNÁRIK, PhD.1 

Úvod

Kultúra je základným znakom každého 
štátu a spoločenstva pôsobiaceho na urči-
tom území. Pozostáva z rôznych hmotných 
a nehmotných zložiek, ktoré možno kate-
gorizovať do jednotlivých oblastí. Mnohé 
prejavy kultúry bývajú zhmotnené do po-
doby zbierkových predmetov pamäťových 
a fondových inštitúcií (ďalej len „PFI“). 
Počas dlhého obdobia spočíval hlavný zdroj 
prístupu verejnosti k zhmotnenej kultúre 
v možnosti vnímať zbierkové predmety 
statickým spôsobom, a to ich umiestnením 
vo výstavných priestoroch PFI. 

So vznikom nových technológií sa po-
stupne rozširovali možnosti prezentácie 
zbierkových predmetov. Proces digitalizá-
cie, s ktorým majú značné skúsenosti aj 
slovenské PFI, umožnil využiť a zobraziť 
zbierkové predmety v digitálnej podobe. 
Uvedené sa priamo odzrkadlilo v rozšírení 
dostupnosti digitalizovaných zbierkových 
predmetov využitím rôznych komunikač-
ných kanálov. Zbierkové predmety tak môžu 
byť dostupné v digitálnej podobe nielen 
prostredníctvom zobrazenia vo výstavných 
priestoroch, ale aj prostredníctvom rôz-
nych, či už centralizovaných alebo necentra-
lizovaných portálov. Zároveň sa môžu stať 
zdrojom a impulzom na vytvorenie nových 
služieb založených na digitálnom zobrazení.

 

Okrem vytvárania digitálnych objektov 
z evidovaných zbierkových predmetov sa 
viaceré PFI postupne orientujú na podporu 
kreatívnej tvorby prostredníctvom orga-
nizovania rôznych podujatí a workshopov. 
Ide o ďalší spôsob zvyšovania záujmu ve-
rejnosti o kultúrne dianie. Navyše v tom-
to smere ide často aj o vytváranie nového 
materiálu, ktorý je prejavom tvorivosti au-
tora. Uvedené aktivity majú z pohľadu PFI 
dva značné bene ity. Jednak ide o zábavnú 
formu zapojenia verejnosti a mladšej gene-
rácie do diania v oblasti kultúry. Na druhej 
strane ide o doplnenie a rozšírenie aktivít 
PFI, ktoré začínajú byť aktívnejšie v oblasti 
vzdelávania a tvorby podujatí.

Vo všetkých uvedených oblastiach je 
nevyhnutné posudzovať právnu ochranu, 
ktorá sa na zbierkové predmety vzťahuje. 
Jednou z najvýraznejších je ochrana autor-
skoprávna. Tá výrazným spôsobom regulu-
je dispozičné oprávnenie PFI pri nakladaní 
so zbierkovým predmetom. V tomto kon-
texte je vhodné pri komplexnom posúdení 
autorskoprávnej ochrany zvážiť využitie 
verejných licencií aj na účely podpory ší-
renia kultúry. K najznámejším verejným 
licenciám podporujúcim otvorenosť v ob-
lasti kultúry je potrebné zaradiť licencie 
Creative Commons2.

Cieľom príspevku je stručná analýza 
dvoch oblastí, a to:
1) aplikácia verejných licencií v procese di-

gitalizácie;
2) verejné licencie a podpora kreatívnej 

tvorby v rámci PFI.

Verejné licencie a spôsob ich fungovania

Verejné licencie sa stali neodmysliteľnou 
súčasťou šírenia rôznych predmetov ochra-
ny v digitálnom prostredí, pričom ich vyu-
žitie je dostupné aj v procese digitalizácie 
realizovanej PFI.

Na správne a efektívne využitie verejných 
licencií je potrebné porozumieť dvom zá-
kladným procesom. Jednak ide o samotné 
fungovanie verejných licencií a ich prepo-
jenie na systém práva duševného vlastníc-
tva a na druhej strane je potrebné pocho-
piť samotný proces digitalizácie a situácie, 
v ktorých skutočne dochádza k vytvára-
niu rôznych predmetov ochrany. Verejné 
licencie sú širším pojmom, ktorý pôvod-
ne legislatívne nebol upravený v žiadnom 
slovenskom právnom predpise. Praktické 
pomenovanie súviselo s pojmoslovím pre-
važujúcim v zahraničí, kde sa licencia uzat-
vorená neformálnym spôsobom nazývala 
public license, t. j. verejná licencia. Aktuálne 
je pojem verejná licencia už priamo súčas-
ťou § 76 autorského zákona3. 

 
1 JUDr. Richard Bednárik, PhD. pôsobí ako riaditeľ odboru informatizácie Národného osvetového centra a ako asistent v Ústave práva duševného vlastníctva a infor-

mačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Tento článok bol vytvorený v rámci projektu VEGA č. 1/0556/17 Creative Commons ako nástroj na 
sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát. 

2 K zaužívaným licenciám CC patrí nasledovných 6 druhov:
• CC BY - Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0;
• CC BY-ND - Creative Commons Attribution-No-derivates („uvedenie autora – bez odvodeného obsahu“) 4.0;
• CC BY-NC - Creative Commons Attribution-NonCommercial („uvedenie autora – nekomerčné použitie“) 4.0;
• CC BY-SA - Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0;
• CC BY-NC-ND - Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-derivates („uvedenie autora – nekomerčné použitie – bez odvodeného obsahu“) 4.0;
• CC BY-NC-SA - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike („uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0.

3 Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení č. 125/2016 Z. z.

http://www.upv.sk
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Autorské právo vzniká v SR neformálnym 
spôsobom bez potreby registrácie. Každé-
mu autorovi tak vzniká viacero osobnost-
ných a majetkových autorských práv k dielu 
bez ohľadu na jeho reálny záujem na exis-
tencii akejkoľvek ochrany. V prípade, ak má 
autor záujem o šírenie svojho diela a propa-
gáciu svojej osoby, môže mu byť autorské 
právo do istej miery prekážkou. Verejné 
licencie sú v tomto kontexte používané ako 
akési „obmedzenie“ autorského práva, kto-
ré si zvolí sám autor tak, aby umožnil ďalšie 
používanie svojho obsahu.4

V zmysle legislatívnej úpravy sú verejné 
licencie nevýhradné a bezodplatné licenč-
né zmluvy (§ 76 ods. 3 AZ) uzatvárané 
neformálnym kontraktačným procesom. 
K uzatvoreniu licenčnej zmluvy dochádza 
prostredníctvom dvoch právnych úkonov, 
a to ponukou udelenia licencie právnym 
úkonom smerujúcim voči neurčitým oso-
bám (§ 76 ods. 1 AZ), pričom konanie, z kto-
rého možno vyvodiť súhlas s podmienkami 
licencie, je považované za prijatie ponuky 
(§ 76 ods. 1 AZ). 

Za výraznejšiu zmenu v autorskom záko-
ne v kontexte právnej regulácie verejných 
licencií možno považovať úpravu dovole-
ných spôsobov použitia. Poskytovateľ môže 
v rámci verejných licencií udeliť nadobú-
dateľovi súhlas aj na spôsob použitia diela, 
ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmlu-
vy známy. Uvedené predstavuje odklon od 
tradičného princípu autorského práva, kde 
možno udeliť súhlas iba so spôsobmi pou-
žitia predmetov ochrany známymi v čase 
uzatvorenia licenčnej zmluvy. Možno sa za-
myslieť, či práve právna úprava verejných 
licencií je tým právnym inštitútom, ktorý by 
odôvodňoval odklon od zaužívaného prin-
cípu. Argument v prospech tohto riešenia 

možno nájsť v dispozičnej právomoci au-
tora, ktorého oprávneným záujmom môže 
byť umožnenie realizácie všetkých spôso-
bov použitia v prospech používateľov bez 
limitácií súvisiacich s ich obmedzovaním. 

Z pohľadu záväzkového práva sú verejné 
licencie dvojstranným právnym úkonom 
smerujúcim k umožneniu dovoleného spô-
sobu použitia predmetov ochrany za špe-
ci ikovaných podmienok. Z hľadiska zauží-
vaných právnych inštitútov ide o licenčnú 
zmluvu uzatváranú špeci ickou formou. Za 
ofertu je považovaný právny úkon smerujú-
ci k ponuke licencie voči neurčitému okru-
hu adresátov, čo môže byť v praxi realizo-
vané umiestnením informácie o licencii na 
tlačenú publikáciu, resp. iný predmet och-
rany (napr. DVD) alebo uvedením odkazu 
na verejnú licenciu na webovej stránke. Na 
druhej strane, akt prijatia ponuky je formu-
lovaný pomerne všeobecným vymedzením, 
a to konaním vyvodzujúcim súhlas s pod-
mienkami licencie. 

Možnosť vytvárania verejných licencií 
nie je mimo základných zákonných limitov 
obmedzená. Ktokoľvek je oprávnený vytvo-
riť vlastnú verziu licencie, ktorá sa na vy-
tvárané predmety ochrany aplikuje. Aj pre-
to sa možno stretnúť s istými špeci ikami, 
ktoré majú súvis s konkrétnymi požiadav-
kami poskytovateľa licencie. Bez ohľadu na 
uvedené, ide o najviac sa opakujúce pojmo-
vé znaky, ktoré boli základom pri vytváraní 
celého systému. 

Najznámejším zástupcom verejných li-
cencií na poli kultúry sú už dlhodobo licen-
cie CC, ktorých prvá verzia sa začala vyt-
várať v USA v roku 2001.5 Ide o rozvinutú 
štandardizovanú skupinu licencií používa-
ných v rôznych štátoch sveta, ktoré umož-

ňujú šíriť digitálne rozmnoženiny diel bez 
zdĺhavého kontraktačného procesu a bez 
potreby úhrady odmeny v prospech autora. 

Digitalizácia a verejné licencie

V kontexte digitalizácie môže problém 
nastať pri snahe o aplikáciu verejných li-
cencií na vytvárané digitálne rozmnoženi-
ny. Cieľom digitalizácie je verné zachovanie 
kultúrneho objektu v digitálnej forme. Tvo-
rivý aspekt potrebný na vytvorenie autor-
ského diela by nemal zohrávať žiadnu úlo-
hu a vôbec by nemal byť nosným prvkom, 
ktorý má byť jasne viditeľný v požadova-
nom výsledku. 

Preto v prípade vytvorenia digitálnej roz-
množeniny, napr. fotogra ie, obrazu a pod., 
kde môže ísť o predmety chránené autor-
ským právom, nevznikajú nové autorské 
práva konkrétnej PFI. Z hľadiska možného 
ďalšieho sprístupňovania nie je na rozhod-
nutí PFI, či sa na digitálnu rozmnoženinu 
aplikuje verejná licencia, alebo nie. Ide stá-
le o rozhodnutie pôvodného autora, keďže 
proces digitalizácie smeruje k zmene formy 
a nie k tvorivému zachyteniu kultúrneho 
objektu.6 Ide o pomerne častý problém 
v zahraničí, kde sa verejné licencie apliko-
vali na akýkoľvek obrázok sprístupnený 
prostredníctvom internetu bez ohľadu na 
aktuálny status autorskoprávnej ochrany.7 
V tomto smere možno uvažovať aj o kon-
cepčnom probléme autorskoprávnej le-
gislatívy v rámci posudzovania originality 
pri vzniku právnej ochrany. V prípade, ak 
je základom autorskoprávne voľný ob-
jekt, možno aplikovať označenia CC Public 
Domain Mark, ktoré slúži na identi ikáciu 
public domain objektov primárne v digitál-
nom prostredí.

 
4 Verejné licencie môžu byť využívané aj vo forme kombinovaného obchodného modelu. Bližšie k informáciám o obchodných modeloch FOONG, C. Sharing With 

Creative Commons: A Business Model for Content Creators’ PLATFORM: Journal of Media and Communication Yes, We’re Open! Why Open Source, Open Content and 
Open Access. A Creative Commons Special Edition, 2010, s. 64-93 [online].

 http://journals.culture-communication.unimelb.edu.au/platform/resources/includes/cc/PlatformCC_Foong.pdf [cit. 8.2.2018].
5 Pri problematike verejných licencií je potrebné spomenúť tiež iniciatívu Richarda Stallmana, ktorý stál za zrodom softvérových licencií GNU GPL, ktoré značným 

spôsobom pozmenili smerovanie open source softvéru a globálneho zdieľania v rámci rôznych komunít. Prvá verzia licencie GNU GPL bola o iciálne spustená v roku 
1989, pričom aktuálne je v praxi používaná tretia verzia z roku 2005. Spolu všetky verzie sú najviac rozšírenou open source softvérových verejných licencií. Viac 
informácií o GNU GPL môžete nájsť [online]. 

 http://www.gnu.org/licenses/licenses.html [cit. 8.2.2018].
6 Problém s aplikáciou verejných licencií v kontexte prebiehajúcich svetových digitalizačných projektov je značný. Množstvo inštitúcií aplikuje verejné licencie na digi-

tálne rozmnoženiny diel, ktoré sú už dlhé roky súčasťou public domain, t. j. majetkové práva už dávno uplynuli. Proces digitalizácie pozostáva zo zmeny analógového 
formátu na digitálny. V samotnom procese nedochádza k tvorivému vkladu žiadnych subjektov. V prípade, ak by osoby tvorivo vplývali na výsledok digitalizácie, 
nešlo by o reálne zachytenie kultúrneho objektu, ale skôr o vznik nového diela. K problematike nevhodnej aplikácie verejných licencií pozri napr. SANDERHOFF, M. 
This belongs to you On openness and sharing at Statens Museum for Kunst. In. SANDERHOFF, M. (ed.) Sharing is Caring. Copenhagen:Statens Museum for Kunst, 2014, 
s. 81-82 [online]. 

 http://www.smk.dk/en/explore-the-art/free-download-of-artworks/sharing-is-caring/ [cit. 8.2.2018].
7 Opis niektorých projektov aplikujúcich rôznu formu sprístupnenia obsahu verejnosti možno nájsť v SANDERHOFF, M. This belongs to you On openness and sharing 

at Statens Museum for Kunst. In. SANDERHOFF, M. (ed.) Sharing is Caring. Copenhagen:Statens Museum for Kunst, 2014, s. 76-81 [online]. 
 http://www.smk.dk/en/explore-the-art/free-download-of-artworks/sharing-is-caring/ [cit. 9.2.2018].

http://journals.culture-communication.unimelb.edu.au/platform/resources/includes/cc/PlatformCC_Foong.pdf
http://www.gnu.org/licenses/licenses.html
http://www.smk.dk/en/explore-the-art/free-download-of-artworks/sharing-is-caring/
http://www.smk.dk/en/explore-the-art/free-download-of-artworks/sharing-is-caring/
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Odlišná situácia je pri objektoch, ktoré 
v procese vznikajú priamo ako digitálne ob-
jekty. Zväčša ide o audiovizuálne záznamy 
(napr. nehnuteľné kultúrne pamiatky, ľu-
dové tance a pod.) alebo fotogra ie, pričom 
nie všetky automaticky patria do kategórie 
autorských fotogra ií. V takomto prípade 
možno uvažovať o práve PFI rozhodovať 
o spôsobe použitia, no je potrebná existen-
cia jednej z dvoch možností. Buď je digi-
tálny objekt vytvorený v zamestnaneckom 
režime8, kde je potrebné vychádzať najmä 
z pracovnej náplne konkrétnych zamest-
nancov, alebo má PFI súhlasy od subjektov, 
ktoré zabezpečili vytvorenie digitálneho 
objektu (licenčné zmluvy). Ani v tejto ka-
tegórii však nemožno plošne tvrdiť, že by 
všetky vznikajúce fotogra ie mali mať po-
vahu autorských diel. 

Verejné licencie možno ale celkom vhod-
ne aplikovať na šírenie písaného textu 
o kultúrnych objektoch. Väčšina kultúr-
nych objektov má, či už viac alebo menej, 
rozsiahly opis o histórii, období, prípadne 
materiáli, z ktorého predmet pochádza. 
Výskum a identi ikáciu uvedených údajov 
realizuje kurátor PFI. Právne je otázka vý-
konu majetkových práv riešená vo forme 
zamestnaneckého režimu. Verejné licencie 
v tomto prípade môžu poslúžiť ako vhodný 
nástroj na sprístupnenie informácií v digi-
tálnom prostredí so zachovaním požiadav-
ky uvádzania mena konkrétneho kurátora 
a samotnej inštitúcie pri opakovanom po-
užití. V prípade individuálnej dohody medzi 
inštitúciou a kurátorom by bolo možné do-
hodnúť aj odlišný režim nakladania s die-
lom. 

Ako je zrejmé z uvedenej stručnej ana-
lýzy rozsahu využitia verejných licencií 
v kontexte digitalizácie, sú oblasti, kde táto 
forma sprístupnenia obsahu má svoj vý-
znam a je prospešná.9 Treba sa však vyvaro-
vať aplikácie verejných licencií na digitálne 
rozmnoženiny kultúrnych objektov, ktoré 
sú už dlhé obdobie súčasťou public domain, 
čo nepriaznivo vplýva aj na používateľov 
nadobúdajúcich predstavu, že ide o stále 
chránený nový obsah. Je potrebná značná 
miera edukácie a vysvetlenia funkciona-
lity verejných licencií v prostredí PFI tak, 

aby nedochádzalo k nesprávnej aplikácii 
na kultúrne objekty, ku ktorým nevznik-
li žiadne nové autorské práva, resp. je na 
rozhodnutí pôvodného autora, akým spô-
sobom sa rozhodne šíriť svoje dielo v digi-
tálnom prostredí.

Verejné licencie a podpora kreatívnej 
tvorby v rámci PFI

Aktuálnym trendom aj v rámci pôsobenia 
jednotlivých PFI je čoraz širšie podporova-
nie kreatívnych aktivít, ktorých výsledkom 
je vytvorenie množstva nového materiálu 
patriaceho do oblasti kultúry. Ide o priro-
dzený posun, kde je cieľom širšie zapojenie 
návštevníkov do diania samotnej PFI. Sa-
motná propagácia zbierkových predmetov 
zostane naďalej významnou zložkou a pri-
márnou úlohou PFI, ktorú možno efektívne 
doplniť práve vhodne zvolenými a nastave-
nými podujatiami a workshopmi.

Práve organizovanie podujatí a work-
shopov je vhodným priestorom na apliká-
ciu verejných licencií na materiál použitý, 
resp. vytvorený ako výsledok realizovania 
uvedených aktivít. Ako sme už naznači-
li, aplikácia verejných licencií v súvislosti 
so zbierkovými predmetmi je značne obme-
dzená vzhľadom na ich stávajúci autorsko-
právny status. Na druhej strane v prípade 
materiálu vytváraného na potreby podujatí 
alebo ako súčasť podujatí možno vhodne 
nastaviť autorskoprávnu ochranu s cieľom 
umožniť širšie použitie materiálu voľným 
spôsobom. Práve v tejto oblasti možno apli-
kovať vhodne zvolenú verejnú licenciu. 

Vzhľadom na mierne rozdielny kontext 
možno aplikáciu verejných licencií pri organi-
zovaní podujatí v rámci kreatívnej tvorby PFI 
rozdeliť do dvoch základných oblastí, a to:
1) Organizovanie vzdelávacích podujatí.
2) Organizovanie tvorivých workshopov.

V kontexte organizovania vzdelávacích 
podujatí dochádza v mnohých prípadoch 
k nevyhnutnému vytvoreniu materiálu, 
ktorý má byť špeci icky použitý na účely 
určitého podujatia. V prípade, ak na tvorbe 
participujú zamestnanci pôsobiaci v jed-

notlivých PFI a ide v ich prípade o vykona-
nie pracovných aktivít vyplývajúcich z ich 
pracovnej náplne, môžeme uvažovať o ap-
likovaní zamestnaneckého režimu v zmysle 
§ 90 autorského zákona. V tomto prípade 
je v dispozičnej právomoci zamestnáva-
teľa rozhodnúť, či na takto vytvorený ma-
teriál aplikuje niektorú z verejných licen-
cií a umožní širšie použitie aj nad rámec 
pôvodne zamýšľaného účelu. Samozrejme 
v tomto kontexte ide o zjednodušenú situ-
áciu, v ktorej sa predpokladá použitie no-
vovytvoreného materiálu priamo zamest-
nancami v PFI. V praxi môže ísť o kombi-
náciu materiálu, pri ktorom k niektorým 
častiam, napr. fotogra iám, samotná PFI 
nevykonáva autorské práva v rozsahu 
potrebnom na aplikáciu verejnej licencie. 
V tomto prípade je potrebná osobitná ne-
gociácia s autorom.

Na druhej strane v prípade, ak má byť 
vytvorenie a dodanie niektorých častí (prí-
padne aj celého) vzdelávacieho materiálu 
predmetom verejného obstarávania, je ne-
vyhnutné správne nastavenie podmienok 
súťaže. Podmienky by mali obsahovať sa-
mostatnú časť upravujúcu autorské práva 
k dodanému materiálu. Ak je cieľom PFI 
ako verejného obstarávateľa aplikovať na 
dodaný materiál verejnú licenciu, je nevy-
hnutné požadovať najširší rozsah opráv-
není, prípadne na účely právnej istoty 
priamo uviesť záujem verejného obstará-
vateľa aplikovať na dodaný materiál nie-
ktorú z verejných licencií. 

Aplikácia verejných licencií na vytváraný 
vzdelávací materiál, ktorý môže byť pou-
žitý na rôzny účel v rámci PFI, je navyše 
prínosná aj v prepojení na iniciatívu otvo-
reného vzdelávania a vytvárania otvore-
ných vzdelávacích zdrojov10. Výber vhod-
nej verejnej licencie, ktorá umožní voľné 
šírenie vzdelávacieho materiálu a možnosť 
aktualizácie v prípade, ak už obsah nebude 
zohľadňovať najnovšie poznatky, je potreb-
né vnímať aj ako pridanú hodnotu pre danú 
PFI, ktorá „pôjde s dobou“ a podporí otvo-
renosť vo vzdelávaní. Ide tiež o jednu z ob-
lastí podporovaných v rámci akčného plá-
nu OGP 2017-201911. Uvedené môže pri-
spieť aj k postupnému vytváraniu nových 

 
8 § 90 autorského zákona. 
9 Verejné licencie je možné vhodne využiť aj ako licenčnú politiku na sprístupňovanie obsahu vytvoreného používateľmi v rámci rôznych blogov, prípadne uploadu 

vlastného tvorivého obsahu podľa možností konkrétnej platformy.
10 Pre viac informácií k de inovaniu pojmu a koncepcie otvorených vzdelávacích zdrojov pozri napr. HYLÉN, J. Open Educational Resources: Opportunities and Challen-

ges. OECD’s Centre for Educational Research and Innovation Paris, 2005, s. 1 [online]. 
 http://www.oecd.org/edu/ceri/37351085.pdf [cit. 10.2.2018].
11 Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019, pozri http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26262 

[cit. 10.2.2018].

http://www.upv.sk
http://www.oecd.org/edu/ceri/37351085.pdf
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26262
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obchodných modelov založených práve na 
voľne dostupnom materiáli12.

Na druhej strane pri organizovaní rôz-
nych workshopov, tvorivých dielní, resp. 
iných súťaží je situácia odlišná v tom, že 
primárna časť tvorby je realizovaná vo 
vzťahu k PFI externým subjektom, kde ne-
možno automaticky uvažovať o aplikovaní 
verejnej licencie na vytvorené diela. Nejde 
o vytváranie zamestnaneckých diel v zmys-
le § 90 autorského zákona, kde by PFI malo 
oprávnenie rozhodnúť o podmienkach li-
cencovania. V prípade, ak má byť jedným 
z cieľov voľné šírenie kultúry, je nevyhnut-
né zvážiť úpravu podmienok participácie 
na workshope, tvorivej dielni, kde môže 
byť jednou z podmienok práve povinná 
aplikácia verejnej licencie na diela vytvore-
né počas podujatí. V prípade inancovania 
z verejných prostriedkov možno túto pod-
mienku považovať za odôvodniteľnú. Vý-
stupom tak bude autorskoprávne chránený 
materiál, ktorý ale bude sprístupniteľný za 
vopred stanovených podmienok. Navyše je 
plne v dispozícii konkrétnych osôb, či budú 
považovať tieto podmienky za akceptova-
teľné alebo nie.

Podporu kreatívnej tvorby možno badať 
aj zo stany štátu prostredníctvom rozvoja 
kreatívneho priemyslu, ktorý „označuje tie 
časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomic-
kú hodnotu na základe individuálneho tvo-
rivého vkladu či umeleckého nadania. Ide 
o sektor postavený na zhodnocovaní dušev-
ného vlastníctva, do ktorého možno zaradiť 
oblasti tvorivej činnosti, ako architektúra, 
dizajn, ilm, hudba, ale aj tvorba počítačo-
vých hier či reklama.“13 V rámci viacerých 
národných projektov majú byť vytvorené 
kultúrno-kreatívne centrá, ktoré sa stanú 
zázemím, kde potenciálni umelci/autori 
nájdu priestor na realizáciu svojich nápa-
dov a vízií. Nevyhnutnou súčasťou kultúr-
no-kreatívneho centra by mala byť aj zá-
kladná právna podpora pre potenciálnych 
autorov, spočívajúca vo vysvetlení základov 
autorskoprávnej ochrany. Aj napriek tomu, 
že nie je aktuálne známy rozsah právnej 
podpory, vysvetlenie problematiky verej-
ných licencií by malo byť jej priamo súčas-
ťou. Pre začínajúcich autorov/umelcov ide 
o zaujímavý nástroj, ktorým môžu podporiť 
šírenie vlastnej tvorby legálnym spôsobom, 

čo môže mať pozitívny dopad na šírenie ich 
mena v komunite. 

Záver

Verejné licencie sú nástrojom využiteľ-
ným v rôznych oblastiach súvisiacich s kul-
túrou a kreatívnou tvorbou. Prostredie PFI 
nie je výnimkou a aj tu možno identi ikovať 
oblasti, v ktorých majú verejné licencie vý-
znam v prípade, ak je jedným z cieľov čo 
najširšie šírenie a sprístupnenie poznania, 
tvorby.

Predchádzajúce roky sa niesli v trende 
digitalizácie kultúrneho dedičstva, ktoré 
malo za cieľ jednak zabezpečiť dlhodobú 
ochranu zbierkových predmetov, ale záro-
veň aj umožniť širší prístup verejnosti ku 
kultúrnemu dedičstvu a zároveň využiť 
novšie technológie umožňujúce digitálne 
zobrazenie. Na veľké množstvo zbierko-
vých predmetov sa vzťahuje autorskopráv-
na ochrana, preto je potrebné pri aplikácii 
verejných licencií na výsledky digitalizácie 
postupovať veľmi obozretne. Širší priestor 
využitia nastáva v prípade vytvárania nové-
ho materiálu súvisiaceho s kultúrnym de-
dičstvom, resp. v prípade šírenia opisných 
záznamov o jednotlivých kultúrnych objek-
toch. Tu môžu PFI využiť verejné licencie 
ako jednoduchý a prehľadný nástroj, ktorý 
umožní legálne ďalšie využitie dostupného 
materiálu.

Okrem samotnej digitalizácie sa aktivity 
viacerých PFI presúvajú aj do roviny pod-
pory kreatívneho priemyslu, a to prostred-
níctvom organizovania množstva podujatí, 

 
12 Podrobnejšie spracovanie bene itov pre inštitucionálne prostredie a dôvody zapojenia sa do smerovania OER pozri HYLÉN, J. Open Educational Resources: Oppor-

tunities and Challenges. OECD’s Centre for Educational Research and Innovation Paris, 2005, s. 5-6 [online]. http://www.oecd.org/edu/ceri/37351085.pdf 
[cit. 10.2.2018] alebo k obchodným modelom pozri FOONG, Ch. Sharing with Creative Commons: A Businss Model for Content Creators. Dostupné na: 
http://journals.culture-communication.unimelb.edu.au/platform/resources/includes/cc/PlatformCC_Foong.pdf [cit. 10.2.2018].

13 MK SR. Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. Bratislava, 2014, s. 4.

workshopov a tvorivých dielní. Často ide 
o začínajúcu amatérsku tvorbu, ktorú mož-
no podporiť aj vhodne zvoleným spôsobom 
šírenia prostredníctvom siete internet. 
V tomto prípade je opätovne potrebné zvá-
žiť využitie verejných licencií. K najzná-
mejším verejným licenciám, ktoré dokážu 
plniť uvedené úlohy, je potrebné zaradiť 
už rokmi overené licencie Creative Com-
mons.

PUBLIC LICENSES AND THEIR USAGE IN 
THE PROMOTION OF THE DISSEMINATION 
OF CULTURE
BEDNÁRIK, R.
Culture is an essential mark of any country, 
including memory and fund institutions. In 
addition to the primary role of protecting 
and extending the collection fund, they are 
active in other areas such as digitization 
and support of creative creativity.
The goal of digitization is to faithfully cap-
ture the actual state of the collection object 
and preserve it for a long period. However, 
even in this respect, it is possible to identify 
the areas where the public license applica-
tion is meaningful and bene icial.
Supporting creative activities is a current 
trend that results in the creation of new 
material falling into the culture area. This 
is a natural shift where the aim is to wider 
the involvement of visitors in the activities 
of memory and fund institutions.
In both areas, public licenses such as 
Creative Commons licenses might be used 
effectively.

http://www.oecd.org/edu/ceri/37351085.pdf
http://journals.culture-communication.unimelb.edu.au/platform/resources/includes/cc/PlatformCC_Foong.pdf


10 duševné vlastníctvo | 1 | 2018 www.upv.sk

OHODNOCOVANIE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA METÓDOU LICENČNEJ ANALÓGIE

Ohodnocovanie 
duševného vlastníctva 
metódou licenčnej analógie
Ing. Ján HAVIER, PhD.1 

Úvod

Rozvoj celej spoločnosti, v ktorej žijeme, 
vždy závisel od neustáleho zlepšovania, 
inovácií, vynálezov. Tento neustály proces 
zdokonaľovania bol hnaný predovšetkým 
ľudskou zvedavosťou v podobe neustále-
ho skúmania neistoty, hľadania niečoho 
nového. Niečoho, čo nám uľahčí život. Pre-
dovšetkým išlo o duševné procesy, ktoré 
prispievali už po stáročia k tvorbe nových 
vecí, produktov, prístrojov, vynálezov či 
v súčasnosti rôznych inteligentných tech-
nológií. Vynálezy a objavy ako koleso, sklo, 
kompas, papier, pušný prach, kníhtlač, mik-
roskop, železnica, spaľovací motor, parný 
stroj, elektromotor, počítač, plast, telefón, 
žiarovka, automobil, rádio, televízia, anti-
biotiká, tranzistor, jadrový reaktor, laser, 
mikroprocesor či telekomunikačné siete 
dokázali meniť po stáročia celý svet. Hna-
cou silou teda je predovšetkým mozgová 
činnosť človeka, jeho nápady, myšlienky, 
výskumy formované do procesu neustáleho 
zdokonaľovania, testovania až po samot-
nú realizáciu. Za akýmkoľvek výtvorom či 
vytvorenou technológiou nájdeme tvorivú 
duševnú činnosť, ktorá práve v súčasnosti 
spôsobuje ďalšiu expanziu nových techno-
lógií, produktov, vynálezov či inovácií, ktoré 
dobývajú svet. Najnovšie technológie menia 
svet v relatívne krátkych časových interva-
loch. Pre podniky predstavujú nové techno-
lógie z ekonomického či inančného hľadis-
ka významné príležitosti, keďže prakticky 
vytvárajú nový trhový priestor. Celý tento 
proces je práve v súčasnosti azda najviac 
citeľný, keďže nové technológie vznikajú 
neuveriteľnou rýchlosťou a životný cyklus 

podniku či produktu sa podstatne zrýchľu-
je a má nesmierny dosah na celý svet. Táto 
situácia na trhu sa nazýva aj štvrtá priemy-
selná revolúcia. Vzniká potreba venovať 
týmto aktuálnym procesom, ktoré práve 
prebiehajú, dostatočnú pozornosť. V našom 
prípade ide predovšetkým o skúmanie eko-
nomického hľadiska uvedených skutočností 
z hľadiska ohodnocovania jednotlivých zlo-
žiek duševného vlastníctva a z hľadiska sa-
motného transferu duševného vlastníctva 
v prospech rozvoja celej podnikateľskej sfé-
ry. 

Vzhľadom na uvedené a s rozvojom no-
vých technológií, inovácií, vynálezov, pa-
tentov, know-how, inovatívnych start-up či 
spin-off spoločností rapídne stúpa celkový 
význam práve ekonomickej kvanti ikácie 
hodnoty duševného vlastníctva a teda sa-
motné ohodnocovanie duševného vlastníc-
tva. Uvedené aktíva už svojou nehmotnou 
povahou spôsobujú skutočnosť, že samotná 
kvanti ikácia ich hodnoty nie je vôbec jed-
noduchá. Tu sa teda začína naše bádanie 
neistoty, pričom situáciu komplikuje neus-
tále sa vyvíjajúci a zároveň rýchlo rastúci 
segment uvedených predmetov. Je ťažké 
v určitých prípadoch vyjadriť skutočnú 
hodnotu hmotných vecí, pri duševnom 
vlastníctve je táto úloha ešte podstatne ná-
ročnejšia. 

Veľký dôraz v rámci ohodnocovania sa 
kladie na ohodnocovanie podnikov, ale je 
potrebné podotknúť, že oblasť ohodnoco-
vania duševného vlastníctva je oveľa menej 
rozpracovaná. Tento fakt je daný aj skutoč-
nosťou, že mnohé podniky si neuvedomo-

vali význam nehmotného majetku či dušev-
ného vlastníctva. 

Metódy ohodnotenia sa používajú v na-
šich podmienkach približne rovnaké ako 
v zahraničí. Ale v podmienkach Slovenskej 
republiky absentujú aktuálne výskumy 
potrebné na správny odhad jednotlivých 
parametrov, nevyhnutných na správny cel-
kový výpočet. Príspevok sa podrobne za-
meriava na metódu licenčnej analógie, 
ktorá je najčastejšie využívanou metódou 
na stanovenie hodnoty duševného vlastníc-
tva. Kľúčovým parametrom na stanovenie 
skutočnej hodnoty duševného vlastníctva 
je práve výška licenčného poplatku. Výška 
licenčného poplatku je ovplyvnená mnohý-
mi faktormi, ale pre relevantné stanovenie 
výšky licenčného poplatku je nevyhnutný 
výskum výšky licenčných poplatkov. 

Licenčný poplatok predstavuje odmenu 
pôvodcovi predmetu duševného vlastníctva 
za umožnenie využívania tohto predmetu 
nadobúdateľom a je zrejmé, že prichádza-
me k úzkemu súvisu s transferom duševné-
ho vlastníctva. Práve stanovenie relevant-
nej výšky licenčného poplatku je kľúčové 
aj pri rokovaniach o transfere duševného 
vlastníctva. Samotné ohodnotenie metó-
dou licenčnej analógie v podstate simuluje 
transfer predmetu ohodnotenia, keď výška 
licenčného poplatku je odvodená z uskutoč-
nených transferov prostredníctvom poskyt-
nutia/prijatia licencie. 

Transfer duševného vlastníctva je mo-
torom inovácií a z ekonomického hľadiska 
predstavuje veľmi atraktívnu príležitosť 

 
1 Ing. Ján Havier, PhD. sa dlhodobo zaoberá ohodnocovaním duševného vlastníctva po teoretickej aj praktickej stránke, viedol výučbu v danej problematike na Eko-

nomickej univerzite v Bratislave, je autorom mnohých výskumných článkov a realizoval výskum v oblasti výšky licenčných poplatkov, transferu a ohodnocovania 
duševného vlastníctva. Ohodnocovaním a transferom duševného vlastníctva sa zaoberá aj v praxi, kde spolupracuje so znaleckou organizáciou a spolupracoval pri 
vypracúvaní viacerých znaleckých posudkov so zameraním na ohodnotenie nehmotného majetku. 

http://www.upv.sk
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tak pre investorov, podniky či iné formy na-
dobúdateľov duševného vlastníctva, ako aj 
pre samotných výskumníkov, univerzity, vý-
skumné inštitúcie či irmy zamerané na vý-
skum (pôvodcovia duševného vlastníctva). 

Význam duševného vlastníctva v rámci 
majetku podniku neustále rastie. V súvis-
losti s tým sa zvyšuje aj počet transferov 
rôznych zložiek duševného vlastníctva, pre-
to je dôležité čo najpresnejšie stanoviť ich 
hodnotu. Na výpočet hodnoty duševného 
vlastníctva sa často využíva metóda licenč-
nej analógie, ktorej výpočet ovplyvňujú 
mnohé faktory. Na území Slovenskej a Čes-
kej republiky je stále rozšírená teória, že 
licenčný poplatok zodpovedá približne 1 % 
z hodnoty tržieb podniku vyprodukovaných 
danou zložkou duševného vlastníctva. Keď-
že dôkladnejší prieskum o skutočnom sta-
ve ohodnocovania duševného vlastníctva 
a výšky licenčného poplatku v rámci nášho 
trhu absentoval, zrealizovali sme vlastný vý-
skum, ktorý bol realizovaný v Českej a Slo-
venskej republike. Tento výskum bol rea-
lizovaný na Ekonomickej univerzite v Bra-
tislave autorom tohto článku. Výskum pre-
ukázal neplatnosť hypotézy, ktorá tvrdí, 
že priemerná výška licenčných poplatkov 
sa štatisticky významne neodlišuje od 1 % 
z výšky tržieb. Hypotézu sme aj štatisticky 
overili, pričom sme ju testovali v programe 
PSPP prostredníctvom párového (jedno-
výberového) t - testu.

Metóda licenčnej analógie

Metóda licenčnej analógie je v praxi čas-
to používaná. Duševné vlastníctvo je naj-
častejšie obchodované poskytnutím práv 
na využívanie prostredníctvom licenčných 
zmlúv. Vychádza z predpokladu, že hodno-
ta danej zložky duševného vlastníctva sa 
rovná cene, ktorá by bola na trhu zapla-
tená ako súhlas na jej využívanie, ak by ju 
iná spoločnosť nevlastnila. To znamená, že 
majiteľ predmetu duševného vlastníctva by 
nebol jej vlastník a musel by si toto právo 
na jej užívanie kúpiť. Tieto práva sú posky-
tované formou licencie, respektíve licenč-
nej zmluvy. Za právo na ich využívanie sa 
platí primeraná inančná úhrada, zvyčajne 
formou priebežných licenčných poplatkov 
v závislosti od skutočného objemu predaja 
v podobe tržieb a v kombinácii s pevnými 
poplatkami. Trhová hodnota duševného 
vlastníctva je odvodená z analógie licenč-

ného obchodu – transferu prostredníctvom 
poskytnutia/prijatia licencie. Výška licenč-
ných poplatkov vyjadruje prínosy nadobú-
dateľa licencie v trhovom vyjadrení. 

Hodnotu duševného vlastníctva s použi-
tím metódy licenčnej analógie môžeme vy-
medziť na nasledujúcich príkladoch:
• Ako úsporu licenčných poplatkov, ktoré 

by vlastník duševného vlastníctva ne-
musel platiť za kúpu týchto práv. Keďže 
vlastník tieto práva vlastní, ide o určitú 
analógiu zakúpenia licencie (licensing 
in). 

• V opačnom prípade sa dá metóda licenč-
nej analógie chápať aj ako hodnota du-
ševného vlastníctva, ktorú tvoria príjmy 
z licencie, ktoré by vlastník duševného 
vlastníctva inkasoval pri prípadnom po-
skytnutí práv na využívanie tretej osobe 
(licensing out). Tento pohľad je v podsta-
te hypotéza predaja. 

• Kombinácia licensing in a licensing out, 
teda analógia úspory licenčných poplat-
kov vo vlastnej výrobe a z nej plynúce 
tržby a zároveň poskytnutie práva na 
využívanie tretej strane a z nej plynúce 
príjmy v podobe licenčných poplatkov. 

Uvedené príklady slúžia na pochopenie 
analógie kúpy či predaja (transferu dušev-
ného vlastníctva), ktorá tvorí podstatu me-
tódy licenčnej analógie. 

Hodnotu predmetu duševného vlastníc-
tva môžeme stanoviť pomocou všeobecné-
ho tvaru metódy licenčnej analógie:

Charakteristika 
jednotlivých premenných:

• H – Hodnota vybranej zložky duševné-
ho vlastníctva.

• OP – Objem predaja vo inančnom 
vyjadrení, obvykle budúce tržby prog-
nózované vo inančnom pláne. Je mož-

né použiť aj inú veličinu ako napríklad 
zisk, EBIT či cash low. Záleží, ako si to 
konkrétna situácia vyžaduje. Pri ozna-
čeniach je vhodné vyčísliť tržby, ktoré 
generuje daný produkt chránený ohod-
nocovanou ochrannou známkou. Pri 
patentoch je taktiež vhodné vyčísliť trž-
by, ktoré generuje produkt, do ktorého 
vstupuje ohodnocovaný patent. Plán 
predaja môže byť zostavený znalcom 
v súčinnosti s daným podnikom alebo je 
plán predaja zostavený samotným pod-
nikom, pričom sa vyžaduje, aby znalec 
otestoval reálnosť takto stanoveného 
plánu predaja. Je však nutné preskúmať, 
či je dosiahnutie navrhovaných tržieb vo 
inančnom pláne reálne. Keďže licenčné 

poplatky za použitie duševného vlast-
níctva sa odvíjajú od tržieb, uvažujeme 
o klasických tržbách. Podstatou vyjadre-
nia budúcich tržieb je aj inančné mode-
lovanie. Ako vo svojej knihe píše Koller2, 
vo vysoko cyklických odvetviach musí-
me brať do úvahy širšie makroekono-
mické trendy. Vysvetľuje, že historický 
ekonomický výkon by sme mali analy-
zovať v kontexte s konkrétnym cyklom 
v odvetví. Finančný plán by mal ďalej 
zohľadňovať plánovaný vývoj v danom 
odvetví a mal by zohľadňovať národo-
hospodárske ukazovatele (HDP, úrokové 
sadzby, in láciu). Taktiež by inančný 
plán mal zohľadňovať trhový podiel 
podniku v danom odvetví. 

• LP – Licenčný poplatok. Nadobúdateľ 
licencie platí poskytovateľovi licencie li-
cenčné poplatky, ktoré sa podľa uskutoč-
nených analýz pohybujú vo výške 15 až 
50 % zo zisku. V rámci premennej OP sú 
zahrnuté tržby, kde je potrebné vychá-
dzať z predpokladaného objemu preda-
ja, pričom licenčný poplatok sa pohybuje 
zvyčajne v intervale 0,5 - 10 % z tržieb. 
Práve licenčný poplatok častokrát pred-
stavuje jeden z najväčších problémov 
pri stanovení hodnoty vybranej zložky 
duševného vlastníctva. Výška licenčné-
ho poplatku závisí od druhu podnikania, 
odvetvia, potenciálu a zároveň od sily 
predmetu duševného vlastníctva. Ak je 
napr. ochranná známka známa, licenčný 
poplatok bude vyšší. Licenčný poplatok 
tvorí kľúčový parameter na stanovenie 

 
2 KOLLER, T. – GOEDHART, M. – WESSELS, D. 2005. Valuation – Measuring and managing the value of companies. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2005. 739 

s. ISBN: ISBN-13 978-0-471-70218-4.
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objektívnej hodnoty duševného vlast-
níctva. Stanovenie primeranej, správnej 
a adekvátnej výšky licenčného poplat-
ku zohráva nesmierne dôležitú úlohu 
pre každého znalca či ohodnocovateľa. 
Výsledná hodnota duševného vlastníc-
tva veľmi citlivo reaguje na výšku licenč-
ného poplatku a samotný licenčný po-
platok tak výraznou mierou ovplyvňuje 
stanovenie všeobecnej hodnoty dušev-
ného vlastníctva metódou licenčnej ana-
lógie.  

• KZ – Koe icient zastarania respektíve 
zhodnotenia. Dôležité je poznať a de i-
novať, akú zložku duševného vlastníctva 
ohodnocujeme. Patent či úžitkový vzor 
v čase svoju hodnotu stráca, preto sa použí-
va koe icient zastarania. Naopak, ochranná 
známka svoju hodnotu v čase zhodnocuje, 
preto sa v určitých prípadoch používa koe-
icient zhodnotenia. Pri iných druhoch du-

ševného vlastníctva sa teda používa zvyčaj-
ne koe icient zastarania, avšak pri ochran-
ných známkach sa využíva koe icient zhod-
notenia, keďže sa predpokladá aj v spojitosti 
s nadštandardnou kvalitou podporova-
nou s účinnou reklamou postupné zvyšo-
vanie hodnoty ochrannej známky v čase, 
zvyšovanie jej poznateľnosti a povedomia 
o ochrannej známke. 

• PM – Podiel duševného vlastníctva. 
Napríklad pri ochrannej známke nemajú 
podniky väčšinou svoju hlavnú ochrannú 
známku, ktorú aplikujú na 100 % svojich 
výrobkov. Okrem nej však vlastnia aj iné 
ochranné známky, ktoré sa používajú 
len na časť výrobkov. Preto je potreb-
né preskúmať, na akú časť výrobkov sa 
táto ochranná známka využíva, teda aká 
časť z celkových tržieb podniku pripadá 
na výrobky chránené ohodnocovanou 
ochrannou známkou. Rovnako pri mno-
hých druhoch technických riešení do i-
nálneho produktu nevstupuje len jeden 
patent, ale častokrát je inálny produkt 
tvorený viacerými patentmi, úžitkovými 
vzormi či ochrannými známkami. Práve 
z tohto dôvodu je potrebné percentuál-
ne vymedziť ako predmetné duševné 
vlastníctvo, ktoré je predmetom ohod-
notenia, vstupuje do inálneho produktu 
či služby. 

• (1+i)t – Koe icient diskontnej sadzby 
slúži na zohľadňovanie časovej hodnoty 
peňazí a na odúročenie (diskontovanie) 
budúcich výnosov z duševného vlastníc-
tva, pričom i vyjadruje aj náklady kapitá-
lu, požadovanú výnosnosť, riziko či nák-
lady ušlej príležitosti. Vypočítanú výšku 
licenčného poplatku je potrebné prepočí-
tať na čistú súčasnú hodnotu. Autori ten-
to koe icient označujú aj ako koe icient 
miery kapitalizácie. Mal by zahŕňať zá-
kladnú bezrizikovú sadzbu danej krajiny, 
ako aj riziko straty likvidity, systematické 
rizikové faktory, nesystematické rizikové 
faktory a riziko nedostatočného odbytu. 
Je potrebné čo najcitlivejšie stanoviť výš-
ku tohto koe icientu, keďže významne 
ovplyvňuje hodnotu ohodnocovaného 
duševného vlastníctva. Nedá sa jedno-
značne stanoviť, závisí od krajiny, odvet-
via, ako aj od samotného predmetu du-
ševného vlastníctva. Mieru kapitalizácie 
môžeme kvanti ikovať pomocou metódy 
priemerných vážených nákladov na jed-
notlivé zložky kapitálu WACC a náklady 
vlastného kapitálu môžeme vypočítať 
pomocou modelu oceňovania kapitálo-
vých aktív CAPM. 

• n – ekonomická životnosť aktíva. 

Licenčná analógia je všeobecne najvyuží-
vanejšia metóda a aj zo znaleckého pohľadu 
je to často preferovaná metóda na ohodno-
tenie vybraných zložiek duševného vlast-
níctva. V metóde licenčnej analógie zohráva 
kľúčovú úlohu primerané stanovenie výšky 
licenčného poplatku. 

Vplyv výšky licenčného poplatku na vý-
slednú hodnotu si ukážeme v nasledujú-
com modelovom ohodnotení predmetu du-
ševného vlastníctva a vzájomnej kompará-
cii dvoch ohodnotení toho istého predme-
tu duševného vlastníctva s dvomi rôznymi 
výškami licenčných poplatkov pri nezme-
není ostatných parametrov, ktoré vstupujú 
do hodnoty duševného vlastníctva. Mode-
lové ohodnotenie ľubovoľného predmetu 
duševného vlastníctva si ukážeme v nasle-
dujúcich tabuľkách, kde budeme modelo-
vo vychádzať z výšky licenčného poplatku 
vo výške 4 % a v druhom prípade vo 
výške 5 %. Ukážeme si teda, aký rozdiel 
vo výslednej hodnote predmetu duševného 
vlastníctva spôsobí jednopercentné zvýše-

nie licenčného poplatku. Predmet dušev-
ného vlastníctva je jedinečný, medzinárod-
ne využívaný a predpokladané generované 
ročné tržby na rok 2018 sú modelovo urče-
né na úrovni 20 000 000 €, pričom sa daný 
predmet duševného vlastníctva podieľa na 
konečnom produkte 100 %. Tržby medzi-
ročne rastú 5 % a modelovo uvažujeme 
o 15-ročnej životnosti duševného vlast-
níctva a nepočítame s koe icientom zne-
hodnotenia. Mieru kapitalizácie modelovo 
určujeme na úrovni 9 %. Toto ohodnotenie 
vykonávame k 31.12.2017.

Pri porovnaní dvoch ohodnotení toho is-
tého predmetu duševného vlastníctva pri 
jednopercentnej zmene výšky licenčného 
poplatku a zachovaní ostatných paramet-
rov vstupujúcich do výslednej hodnoty 
predmetu duševného vlastníctva na ne-
zmenených úrovniach vidíme, že hodnota 
predmetu duševného vlastníctva vzrástla 
z úrovne 7 851 158 € (pri použití výš-
ky licenčného poplatku 4 %) na úroveň 
10 731 378 € (pri použití výšky licenčné-
ho poplatku 5 %). Celkový rozdiel v rámci 
uvedených dvoch variantoch ohodnotenia 
predstavuje takmer 3 mil. €, konkrétne 
2 880 220 €. Túto zmenu spôsobilo 1 % 
zvýšenie licenčného poplatku. Ostatné 
premenné zostali nezmenené. Aj keď bolo 
toto ohodnotenie vykonané modelovo 
za určitých vopred daných premenných, 
je zrejmé, akú dôležitú úlohu zohráva 
správne a adekvátne stanovenie výšky 
licenčného poplatku. Výsledná hodnota 
teda nesmierne citlivo reaguje na výšku 
licenčného poplatku a samotný licenčný 
poplatok tak výraznou mierou ovplyvňu-
je stanovenie všeobecnej hodnoty akého-
koľvek predmetu duševného vlastníctva. 
Licenčný poplatok je najslabšie miesto 
z hľadiska kvanti ikácie v rámci jednotlivých 
premenných v metóde licenčnej analógie, 
a to z dôvodu subjektivity pri jeho stano-
vení. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti po-
važujeme výskum výšky licenčných po-
platkov za nesmierne dôležitý pre znalca 
v odbore priemyselné vlastníctvo či iného 
odborného ohodnocovateľa na stanovenie 
objektívnej hodnoty predmetu duševného 
vlastníctva, rovnako je však dôležitý pre 
investorov, pôvodcov, nadobúdateľov či 
majiteľov. 

VALUATION OF INTELLECTUAL 

http://www.upv.sk
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Roky RV LP KZ PM OZ KD VŠH

2018 20 000 000 0,0400 1 1 800 000 1,09 733 945

2019 21 000 000 0,0400 1 1 840 000 1,188 707 011

2020 22 050 000 0,0400 1 1 882 000 1,295 681 066

2021 23 152 500 0,0400 1 1 926 100 1,412 656 073

2022 24 310 125 0,0400 1 1 972 405 1,539 631 997

2023 25 525 631 0,0400 1 1 1 021 025 1,677 608 804

2024 26 801 913 0,0400 1 1 1 072 077 1,828 586 463

2025 28 142 008 0,0400 1 1 1 125 680 1,993 564 941

2026 29 549 109 0,0400 1 1 1 181 964 2,172 544 209

2027 31 026 564 0,0400 1 1 1 241 063 2,367 524 238

2028 32 577 893 0,0400 1 1 1 303 116 2,580 505 000

2029 34 206 787 0,0400 1 1 1 368 271 2,813 486 468

2030 35 917 127 0,0400 1 1 1 436 685 3,066 468 616

2031 37 712 983 0,0400 1 1 1 508 519 3,342 451 419

2032 39 598 632 0,0400 1 1 1 583 945 3,642 434 853

SPOLU       7 851 158

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Tabuľka 1 – Ohodnotenie predmetu duševného vlastníctva s využitím výšky 
licenčného poplatku na úrovni 4 %

Z tabuľky je zrejmé, že hodnota predmetu duševného vlastníctva dosahuje úroveň 
7 851 158 €.

Roky RV LP KZ PM OZ KD VŠH

2018 20 000 000 0,050 1 1 1 000 000 1,09 917 431

2019 21 000 000 0,050 1 1 1 050 000 1,188 883 764

2020 22 050 000 0,050 1 1 1 102 500 1,295 851 332

2021 23 152 500 0,050 1 1 1 157 625 1,412 820 091

2022 24 310 125 0,050 1 1 1 215 506 1,539 789 996

2023 25 525 631 0,050 1 1 1 276 282 1,677 761 005

2024 26 801 913 0,050 1 1 1 340 096 1,828 733 078

2025 28 142 008 0,050 1 1 1 407 100 1,993 706 176

2026 29 549 109 0,050 1 1 1 477 455 2,172 680 262

2027 31 026 564 0,050 1 1 1 551 328 2,367 655 298

2028 32 577 893 0,050 1 1 1 628 895 2,580 631 250

2029 34 206 787 0,050 1 1 1 710 339 2,813 608 085

2030 35 917 127 0,050 1 1 1 795 856 3,066 585 770

2031 37 712 983 0,050 1 1 1 885 649 3,342 564 274

2032 39 598 632 0,050 1 1 1 979 932 3,642 543 567

SPOLU       10 731 378

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Tabuľka 2 – Ohodnotenie predmetu duševného vlastníctva s využitím výšky 
licenčného poplatku na úrovni 5 %

Z tabuľky je zrejmé, že hodnota predmetu duševného vlastníctva dosahuje úroveň 
10 731 378 €.

PROPERTY BY LICENSING ANALOGUE 
METHODOLOGY
HAVIER, J.

With the development of new techno-
logies, innovations, inventions, patents, 
know-how, innovative start-ups and spin-
-offs, the overall importance of the econo-
mic quanti ication of the value of intellec-
tual property, and therefore the evaluation 
of intellectual property itself is rapidly 
growing.
In this connection the number of transfers 
of different intellectual property compo-
nents is increasing, so it is important to 
determine their value as precisely as po-
ssible. Used valuation methods are in our 
terms approximately the same as abroad. 
In condition of the Slovak Republic there 
is a lack of current research, needed for 
a correct estimation of the individual pa-
rameters, required for a correct overall 
calculation. The article focuses in detail 
on the licensing method, which is the most 
commonly used method for determining 
the value of intellectual property. The key 
parameter for determining the true value 
of intellectual property is the amount of 
the license fee.
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Nové pravidlá štátnej 
inančnej podpory 

v audiovízii 
(1. časť)

JUDr. Lenka HMÍROVÁ1 

Príspevok prináša prehľad najdôležitej-
ších schválených a pripravovaných legis-
latívnych zmien, ktoré sa týkajú nových 
pravidiel štátnej podpory v audiovízii. Väč-
šina zmien zákona o audiovizuálnom fonde 
nadobudla účinnosť 1. júla 2017 s výnim-
kou ustanovení týkajúcich sa inančného 
zabezpečenia podpornej činnosti Audiovi-
zuálneho fondu, ktoré nadobudli účinnosť 
1. januára 2018. 

S účinnosťou od 1. augusta 2017 došlo 
tiež k zásadnej úprave podmienok poskyto-
vania inančných prostriedkov na podporu 
audiovizuálneho priemyslu prostredníc-
tvom Audiovizuálneho fondu. Aj tentoraz je 
legislatívny rámec tejto zmeny tvorený jed-
nak novelizáciou zákona o audiovizuálnom 
fonde a najmä nanovo upravenými ustano-
veniami vyhlášky Ministerstva kultúry SR 
o ilmovom projekte. 

Zmenou podmienok podpory audiovizu-
álneho priemyslu sa upravuje minimálny 
časový rozsah ilmového projektu a zároveň 
sa v oblasti audiovizuálnych diel primárne 
určených pre televízne vysielanie praktic-
ky rozširuje možnosť poskytnúť podporu 
nielen pre hrané diela, ale aj pre dokumen-
tárne a animované diela. Zámerom článku 
je prispieť k transparentnej a efektívnej 
odbornej diskusii v tejto tematike, ako aj ku 

kvalite prijímanej legislatívy v oblasti práva 
duševného vlastníctva.

V zbierke zákonov 2. júna 2017 bola 
uverejnená pod. č. 1382 novela zákona 
č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá-
kon o AVF“)3 a 20. júla 2017 bola uverejnená 
pod č. 1934 novela vyhlášky č. 165/2014 Z. z. 
o ilmovom projekte (ďalej len „vyhláška 
o ilmovom projekte“)5 z dielne Minister-
stva kultúry SR. 

Cieľom noviel je stabilizácia príspevku 
zo štátneho rozpočtu určeného na podpo-
ru audiovizuálnej kultúry, optimalizácia 
procesov Audiovizuálneho fondu (ďalej len 
„AVF“) pri posudzovaní žiadostí o podporu, 
schvaľovaní žiadostí a vypracúvaní návrhu 
zmluvy o poskytnutí podpory, rozšírenie 
predmetu činnosti AVF a nové podmien-
ky podpory audiovizuálneho priemyslu. 
Novela zákona o AVF nadobudla účinnosť 
1. júla 2017 s výnimkou ustanovení týkajú-
cich sa inančného zabezpečenia podpornej 
činnosti AVF (administratívne poplatky 
a príspevky do AVF), ktoré nadobudnú 
účinnosť 1. januára 2018. Novela vyhlášky 
o ilmovom projekte nadobudla účinnosť 
1. augusta 2017. 

V súlade so zákonom o AVF s účin-
nosťou od 1. januára 2009 (§ 18 až § 22 
zákona o AVF) poskytuje AVF: a) výrobcom 
slovenských audiovizuálnych diel, b) auto-
rom a spoluautorom slovenských audio-
vizuálnych diel, c) distributérom audiovi-
zuálnych diel, d) fyzickým osobám alebo 
právnickým osobám na obnovu a rozvoj 
technologickej základne pre výrobu au-
diovizuálnych diel a ich uvádzanie na ve-
rejnosti na území SR, e) fyzickým osobám 
alebo právnickým osobám na propagáciu 
a podporu rozširovania audiovizuálnych 
diel, f) fyzickým osobám na rozvoj vzdelá-
vania a odborného výskumu v oblasti au-
diovizuálnej kultúry a ilmového umenia, 
g) prevádzkovateľom audiovizuálneho tech-
nického zariadenia na území SR na obno-
vu a rozvoj technologickej základne týchto 
zariadení inančné prostriedky na pod-
poru audiovizuálnej kultúry (ďalej len 
dotácia na podporu audiovizuálnej kultúry) 
a s účinnosťou od 1. januára 2014 (§ 22a 
až § 22f zákona o AVF) AVF poskytuje pro-
ducentom alebo koproducentom ilmového 
projektu inančné prostriedky na pod-
poru audiovizuálneho priemyslu (ďalej 
len „dotácia na podporu audiovizuálneho 
priemyslu“). 

 
1 JUDr. Lenka Hmírová je absolventkou  Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa analýze legislatívy verejnej správy a legislatíve upravujúcej 

otázky inančnej pomoci (napr. dotácie, granty, príspevky), poskytovaných najmä zo strany štátu v rôznych oblastiach spoločenského života vo vzťahu k rôznym 
typom žiadateľov (napr. obce a mestá, organizácie neziskového sektora, podnikatelia). Zameriava sa najmä na identi ikáciu procesov a inštitúcií zodpovedných za 
ich poskytovanie a implementáciu v praxi a možnosti lepšej regulácie vrátane znižovania administratívnej záťaže.

2 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/138/20180101
3 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/516/20180101
4 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/193/20170801
5 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/165/20170801

http://www.upv.sk
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/138/20180101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/516/20180101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/193/20170801
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/165/20170801
http://avf.sk/Libraries/Z%C3%A1kony_a_predpisy/zakon_516_2008_verzia_20170701.sflb.ashx
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-165/znenie-20170801
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AVF poskytuje inančné prostriedky: 
a) fyzickým osobám so spôsobilosťou na 
právne úkony v plnom rozsahu, b) fyzickým 
osobám oprávneným na podnikanie s mies-
tom podnikania na území SR a c) právnic-
kým osobám oprávneným na podnikanie 
so sídlom v SR. 

AVF poskytuje inančné prostriedky aj 
právnickej osobe so sídlom v SR, ktorou 
je: a) občianske združenie, b) záujmové 
združenie právnických osôb, c) neinvestič-
ný fond, d) nezisková organizácia, e) nadá-
cia, f) vysoká škola alebo stredná škola, 
g) rozpočtová organizácia alebo príspevko-
vá organizácia a h) obec. 

Podľa § 19 ods. 1 zákona o AVF žiadateľ, 
ktorý je podnikateľom a žiada o poskytnu-
tie inančných prostriedkov formou dotá-
cie alebo pôžičky, musí mať oprávnenie na 
výkon činnosti, na ktorú sa inančné pros-
triedky požadujú. 

Žiadateľom o dotáciu na podporu 
audiovizuálneho priemyslu podľa § 22a 
až 22f zákona o AVF môže byť: a) práv-
nická osoba, ktorá je producentom alebo 
koproducentom ilmového projektu, alebo 
b) právnická osoba, ktorá uzatvorila s pro-
ducentom alebo koproducentom ilmového 
projektu písomnú dohodu o spolupráci, 
ktorej predmetom je: 
1. záväzok tejto osoby vykonávať pre práv-

nickú osobu, ktorá je producentom ale-
bo koproducentom ilmového projektu 
činnosti spočívajúce v realizácii ilmové-
ho projektu, na realizáciu ktorého žiada 
o dotáciu na podporu audiovizuálneho 
priemyslu, 

2. identi ikácia ilmového projektu, na rea-
lizáciu ktorého žiada dotáciu na podpo-
ru audiovizuálneho priemyslu, 

3. súhlas právnickej osoby, ktorá je produ-
centom alebo koproducentom ilmového 
projektu so žiadosťou o dotáciu na rea-
lizáciu ilmového projektu uvedeného 
v takejto písomnej dohode. V prípade il-
mového projektu realizovaného v kopro-
dukcii, žiadateľom o dotáciu na podporu 
audiovizuálneho priemyslu môže byť 
iba jeden koproducent, ktorý je na tento 
účel písomne splnomocnený ostatnými 
koproducentmi, alebo právnická osoba, 
ktorá s týmto koproducentom uzatvorila 
písomnú dohodu o spolupráci. 

Podľa § 19 ods. 3 zákona o AVF dotá-
ciu na podporu audiovizuálnej kultúry 
a podľa § 22b ods. 3 zákona o AVF dotáciu 

na podporu audiovizuálneho priemyslu 
nemožno poskytnúť žiadateľovi: a) ktorý 
je v konkurze alebo v likvidácii, b) proti kto-
rému je vedené exekučné konanie, c) kto-
rý nemá vysporiadané inančné vzťahy so 
štátnym rozpočtom alebo s AVF, d) ktorý 
je podnikateľom alebo združením podnika-
teľov a porušil zákaz nelegálneho zamest-
návania podľa zákona o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní, alebo e) ktorý 
nepredložil vyúčtovanie inančných pros-
triedkov z AVF v lehote určenej zmluvou 
o poskytnutí inančných prostriedkov z AVF.

 
Finančné prostriedky AVF nemožno 

poskytnúť ani žiadateľovi, ktorý: a) ne-
preukáže, že má na inancovanie projektu, 
na ktorý sa inančné prostriedky požadujú, 
zabezpečené spolu inancovanie z vlastných 
alebo z iných zdrojov vo výške určenej Ra-
dou AVF v štruktúre podpornej činnosti 
AVF na príslušné obdobie,6 b) bol právo-
platne odsúdený za úmyselný trestný čin 
proti majetku, ak ide o žiadateľa, ktorý je 
fyzickou osobou, c) je partnerským podni-
kom alebo prepojeným podnikom vo vzťa-
hu k osobe, ktorá nemá vysporiadané i-
nančné vzťahy so štátnym rozpočtom alebo 
s AVF alebo d) je závislou osobou vo vzťahu 
k osobe, ktorá nemá vysporiadané inančné 
vzťahy so štátnym rozpočtom alebo s AVF. 

Z AVF možno požadovať inančné pros-
triedky v piatich programoch, a to:

Program 1 – Tvorba a realizácia sloven-
ských audiovizuálnych diel;
Program 2 – Distribúcia a iné uvádzanie 
audiovizuálnych diel na verejnosti;
Program 3 – Výskum, vzdelávanie a edič-
ná činnosť v oblasti audiovizuálnej kul-
túry;
Program 4 – Rozvoj audiovizuálnych 
technológií v SR;
Program 5 – Podpora audiovizuálneho 
priemyslu.

Podprogramy v programe 1: 1.1 Hrané 
audiovizuálne diela s väčšinovým tvori-
vým aj producentským podielom sloven-
ského producenta, 1.2 Dokumentárne au-
diovizuálne diela s väčšinovým tvorivým 
aj producentským podielom slovenského 
producenta, 1.3 Animované audiovizuálne 
diela s väčšinovým tvorivým aj producent-
ským podielom slovenského producenta, 
1.4 Školské a vzdelávacie audiovizuálne 
diela, 1.5 Produkcia koprodukčných audio-
vizuálnych diel s menšinovým tvorivým 
a producentským podielom slovenského 
koproducenta (len kinematogra ické diela 

a animované audiovizuálne diela primárne 
určené pre televízne vysielanie). 

Podprogramy v programe 2: 2.1 Distri-
búcia a prezentácia audiovizuálnych diel, 
2.2. Verejné kultúrne podujatia s účasťou 
audiovizuálnych diel v SR, 2.3 Podpora náv-
števnosti na slovenské kinematogra ické 
diela. 

Podprogramy v programe 3: 3.1 Edičná 
činnosť, 3.2 Odborný výskum a sprístupňo-
vanie odborných informácií, 3.3 Odborné 
vzdelávanie a profesionálna príprava. 

Podprogramy v programe 4: 4.1 Ob-
staranie premietacej digitálnej technológie 
D-cinema podľa štandardov DCI, 4.2 Digi-
talizácia kín technológiou E-cinema HD, 
4.3. Modernizácia vybavenia digitalizova-
ných kín a aktivity zamerané na lokálny 
marketing kín, 4.4 Rozvoj technológií ur-
čených na realizáciu audiovizuálnych diel 
v SR. 

Program 5 je bez podprogramov. 

Dotácia na podporu audiovizuálnej 
kultúry sa poskytuje na podporu audiovi-
zuálnej tvorby, a to: a) tvorby, vývoja, príp-
ravy realizácie a výroby slovenských audio-
vizuálnych diel, b) tvorby, vývoja, prípravy 
realizácie a výroby hraných, dokumentár-
nych alebo animovaných slovenských ki-
nematogra ických diel, c) distribúcie audi-
ovizuálnych diel, d) realizácie a distribúcie 
koprodukčných kinematogra ických diel, 
v ktorých má slovenský producent kopro-
dukčný podiel, e) festivalov, prehliadok 
a iných kultúrnych aktivít a činností subjek-
tov pôsobiacich v oblasti audiovízie a kine-
matogra ie v SR a prezentácie a propagácie 
slovenských audiovizuálnych diel, f) vyda-
nia a rozširovania periodických publikácií 
a neperiodických publikácií z oblasti audio-
vízie a kinematogra ie, g) rozvoja technoló-
gií v oblasti výroby, rozširovania, uvádzania 
na verejnosti a uchovávania audiovizu-
álnych diel v SR a h) rozvoja vzdelávania 
a odborného výskumu v oblasti audiovizu-
álnej kultúry a ilmového umenia. 

Dotácia na podporu audiovizuálne-
ho priemyslu sa poskytuje s cieľom zlep-
šiť podmienky tvorby, podnikania a pro-
fesionálneho rozvoja v audiovizuálnom 
priemysle. Očakávanými efektmi štátnej 
podpory sú najmä: a) vyvolanie záujmu 
o nakrúcanie a realizáciu audiovizuálnych 
diel v SR, b) vytvorenie impulzov pre rozvoj 
infraštruktúry audiovizuálneho priemyslu 
v SR najmä v oblasti moderných technoló-
gií, c) zvýšenie medzinárodnej konkuren-

 
6 http://avf.sk/support/structure2018.aspx 
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cieschopnosti audiovizuálneho priemyslu 
v SR, d) prínosy pre verejné rozpočty (dane 
a odvody), e) rozvoj služieb a pracovných 
príležitostí v audiovízii, f) prínos pre pro-
pagáciu a prezentáciu SR a jej regiónov 
a g) zvýšenie príležitostí na uplatnenie pro-
fesií a na získanie profesijných skúseností 
aj na takých projektoch, ktoré svojou inan-
čnou aj realizačnou náročnosťou výrazne 
prevyšujú potenciál slovenského produ-
centského prostredia. Dotácia na podporu 
audiovizuálneho priemyslu sa poskytuje na 
princípe spätného vyplatenia inančných 
prostriedkov vo výške 20 % z oprávnených 
výdavkov vynaložených na produkciu il-
mových projektov v SR. 

Finančné prostriedky AVF sa poskytujú 
žiadateľovi podľa príslušných ustanovení 
zákona o AVF a podľa vnútorných predpi-
sov AVF.7 Z podpornej činnosti AVF sú 
vylúčené audiovizuálne diela alebo zvuko-
voobrazové záznamy, ktoré nie sú určené 
na uvádzanie na verejnosti, a to najmä ama-
térske ilmy a iné diela realizované ako zá-
ujmové alebo voľnočasové aktivity, rodinné 
(domáce) videá, iremné prezentácie alebo 
iné zvukovoobrazové záznamy vytvorené 
na interné účely. Z podpornej činnosti AVF 
je vylúčené aj audiovizuálne dielo, ktoré 
je reklamou, inzerciou alebo doplnkovým 
vysielaním televízneho vysielania, ako aj 
súčasť televíznej programovej služby ako 
spravodajstvo, publicistika (s výnimkou 
publicistických programov o audiovizuál-
nej kultúre), zábavný, hudobný, náboženský 
alebo športový program.

Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce 
z noviel8:

1. Zmena spôsobu určenia príspevku 
zo štátneho rozpočtu do AVF a určenie 
zákonom garantovanej minimálnej výš-
ky tohto príspevku v sume 6 miliónov eur 
ročne.

2. Spresnenie podmienok výpočtu prís-
pevku ďalších, zákonom určených pris-
pievateľov inančných prostriedkov do AVF.

3. Rozšírenie predmetu činnosti AVF 
o podporu propagácie audiovízie na Slo-
vensku aj v zahraničí.

4. Úprava minimálneho časového roz-
sahu ilmového projektu.

5. Rozšírenie možnosti poskytnúť do-
táciu na podporu audiovizuálneho prie-
myslu v oblasti audiovizuálnych diel pri-
márne určených pre televízne vysielanie 
nielen pre hrané diela, ale aj pre dokumen-
tárne a animované diela.

6. Možnosť poskytnúť dotáciu na pod-
poru audiovizuálneho priemyslu na rea-
lizáciu ilmového projektu, ktorý pozostáva 
z jedného, dvoch alebo troch samostatných 
audiovizuálnych diel s časovým rozsahom 
každého z nich najmenej 70 minút.

7. Možnosť poskytnúť dotáciu na pod-
poru audiovizuálneho priemyslu aj pre 
viacdielne audiovizuálne diela primárne 
určené pre televízne vysielanie; pre jed-
no takéto televízne dielo je určený rozsah 
najviac 13 častí, pričom v prípade hraných 
seriálov musí mať každá časť najmenej 
40 minút a v prípade dokumentárnych ale-
bo animovaných seriálov musí mať každá 
časť najmenej päť minút.

8. Zníženie minimálneho limitu na 
oprávnené výdavky, ktorý musí splniť 
každý žiadateľ o dotáciu na podporu audio-
vizuálneho priemyslu; vstupný limit bol 
v minulosti určený sumou dva milióny eur, 
čo bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa 
na Slovensku doteraz neregistroval dosta-
točný počet ilmových projektov.

9. Úprava minimálnej sumy oprávne-
ných výdavkov rozdeľuje ilmové projek-
ty do dvoch skupín; pre ilmové projekty, 
ktoré sú televíznym hraným seriálom alebo 
„balíkom“ samostatných ilmov, platí vyšší 
vstupný limit v sume 300 tisíc eur; pre 
ostatné ilmové projekty – t. j. samostatné 
ilmy, dokumentárne alebo animované se-

riály platí nižší limit v sume 150 tisíc eur.

10. Zavedenie minimálneho stropu 
oprávnených výdavkov pre obe skupiny 
ilmového projektu; určená suma nemôže 

presiahnuť 50 % celkového rozpočtu na 
produkciu ilmového projektu; v platnos-
ti zostáva aj podmienka, že do celkovej 
sumy oprávnených výdavkov sa nemôžu 
započítať výdavky, ktoré prijímateľ vyúč-
tuje voči verejným inanciám (napr. dotácia 
z AVF alebo inančný vstup RTVS vyúčto-

vaný ako súčasť zmluvy so štátom); vy-
účtovaná suma oprávnených výdavkov 
nemôže byť vyššia ako 80 % celkového 
rozpočtu na produkciu ilmového projektu.

11. Predĺženie termínu, do ktorého 
musí AVF nahlásiť ministerstvám kultúry 
a ministerstvu inancií požadovanú cel-
kovú sumu, ktorá má byť určená na účely 
poskytovania dotácií na podporu audiovi-
zuálneho priemyslu pre nasledujúci roz-
počtový rok.

12. Doplnenie vnútorného predpisu 
AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania i-
nančných prostriedkov a jeho schválenie 
Radou AVF s účinnosťou od 25. júla 2017.

13. Zamedzenie možnosti poskytnúť 
inančné prostriedky z AVF sa okrem ne-

vysporiadaného žiadateľa rozširuje aj na 
osoby, ktoré sú s takýmto žiadateľom 
personálne alebo ekonomicky prepo-
jené tak, že vytvárajú jeden podnik alebo 
skupinu podnikov; toto opatrenie zabraňu-
je tomu, aby žiadateľ, ktorý má nevysporia-
daný inančný vzťah s AVF alebo so štátnym 
rozpočtom, mohol získať inančné pros-
triedky z AVF prostredníctvom prepojenej 
osoby.

14. Úprava zásad poskytovania aj 
vo vzťahu k neoprávneným výdavkom, 
ktoré prijímateľ inančných prostriedkov 
môže vyúčtovať voči AVF; s účinnosťou od 
25. júla 2017 bude môcť prijímateľ vyúč-
tovať voči prostriedkom z AVF iba také vý-
davky, ktoré sú daňovými výdavkami pod-
ľa príslušných ustanovení zákona o dani 
z príjmov; toto ustanovenie AVF už aplikuje 
aj do nových zmlúv o poskytnutí inančných 
prostriedkov.

15. Zmena lehôt po ukončení hodno-
tiaceho procesu žiadostí; na prijatie roz-
hodnutia riaditeľa AVF je po novom určená 
lehota 60 pracovných dní odo dňa uzávier-
ky príslušnej výzvy; na predloženie návrhu 
zmluvy podporenému žiadateľovi má VVF 
odteraz 30 pracovných dní odo dňa doruče-
nia všetkých podkladov od žiadateľa, ktoré 
sú na vyhotovenie návrhu zmluvy potreb-
né; upravila sa aj lehota platnosti všetkých 
potvrdení týkajúcich sa podporených žia-
dateľov (napr. daňový úrad, Sociálna pois-
ťovňa, zdravotné poisťovne a pod.).

 
7 http://avf.sk/aboutus/internationaldocs.aspx, http://avf.sk/aboutus/lawacts.aspx, http://avf.sk/aboutus/interalregulations.aspx
8 http://avf.sk/news/17-06-2017/Zmeny_z%c3%a1kona_o_Audiovizu%c3%a1lnom_fonde.aspx?News=NewsItem,
 http://avf.sk/news/01-08-2017/Nov%c3%a9_podmienky_podpory_audiovizu%c3%a1lneho_priemyslu_na_Slovensku.aspx?News=NewsItem, 
 http://avf.sk/news/04-08 2017/Zmeny_z%c3%a1sad_poskytovania_ inan%c4%8dn%c3%bdch_prostriedkov_z_Audiovizu%c3%a1lneho_fondu.aspx?News=NewsItem
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NOVÉ PRAVIDLÁ ŠTÁTNEJ FINANČNEJ PODPORY V AUDIOVÍZII (1. ČASŤ)

Aktuálne je od 16. februára 2018 v me-
dzirezortnom pripomienkovom konaní ďal-
šia novela zákona o AVF9 predložená 
v nadväznosti na prijatie revidovaného 
Dohovoru Rady Európy o ilmovej ko-
produkcii (ďalej len „revidovaný doho-
vor“), ktorý nadobudol aj pre SR platnosť 
1. októbra 2017. Jeho základným cieľom je 
podpora rozvoja medzinárodnej ilmovej 
koprodukcie. 

Revidovaný dohovor upravuje zmluvné 
vzťahy v oblasti mnohostranných kopro-
dukcií vzniknutých na území zmluvných 
strán. Ustanovuje predovšetkým podmien-
ky na priznanie koprodukčného štatútu, 
vzájomné pomery vkladov koproducentov, 
práva koproducentov na ilmové dielo a ďal-
šie práva súvisiace s použitím ilmového 
diela. Významnou je aj zmena vzájomného 
pomeru vkladov koproducentov, ktorá je 
pre menšie krajiny, akou je aj Slovensko, 
zmenou priaznivou, umožňujúcou vstupo-
vať do koprodukcií aj s menším vkladom, 
keďže najmenší vklad koproducenta pri 
mnohostrannej koprodukcii sa znižuje 
z 10 % na 5 % a pri dvojstrannej koproduk-
cii z 20 % na 10 %.

Revidovaný dohovor taktiež upravuje pro-
ces udeľovania koprodukčného štatútu ná-
rodnými orgánmi a ustanovuje, ktoré doku-
menty je potrebné predložiť v jednotlivých 
fázach tohto procesu. Orgánom oprávne-
ným priznávať koprodukčné štatúty je 
v podmienkach SR AVF. 

Z dôvodu zjednodušenia situácie sa zo 
zákona o AVF navrhuje vypustiť podrobný 
mechanizmus udeľovania koprodukčného 
štatútu a prenechať jeho úpravu na inter-
ný predpis AVF s cieľom zabezpečiť väčšiu 
lexibilitu pri priznávaní štatútu o iciálnej 

koprodukcie. Predložená novela zákona 
o AVF reaguje aj na aplikačné problémy, 
ktoré so sebou priniesla praktická činnosť 
podporných fondov. Navrhuje sa spresne-
nie vymedzenia činností AVF a Fondu na 
podporu umenia tak, aby bolo zrejmé, že 
určité činnosti týchto fondov predstavujú 
realizáciu ich podpornej činnosti vo forme 
tzv. ne inančnej podpory. Ide predovšetkým 
o uskutočňovanie prezentačných a propa-
gačných aktivít, vzdelávacích aktivít, meto-
dicko-poradenskej činnosti či sprostredko-
vateľskej činnosti. 

V návrhu novely zákona o AVF sa preci-
zujú aj niektoré ustanovenia týkajúce sa 
procesu poskytovania podpory týmito 
fondmi a tiež možnosť riešiť na rozhod-
covskom súde prípadné spory s prijíma-
teľmi inančných prostriedkov. Upravujú 
sa aj podmienky spracúvania osobných 
údajov AVF. V nadväznosti na zmenu vzá-
jomného pomeru vkladov koproducentov, 
ktorú priniesol revidovaný dohovor, na-
vrhuje sa v zákone č. 40/2015 Z. z. o audio-
vízii a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení zákona č. 278/2015 Z. z. 
upraviť de iníciu pojmu slovenské audio-
vizuálne dielo. Navrhuje sa zjednodušenie 
vymedzenia slovenského audiovizuál-
neho diela, ktoré je koprodukčným dielom, 
odkazom na splnenie podmienok o iciálnej 
koprodukcie za súčasného predpokladu, že 
aspoň jeden koproducent tohto diela má 
vzťah so SR formou trvalého pobytu, miesta 
podnikania alebo sídla. 

(Pokračovanie príspevku v DV 2/2018)
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NEW STATE AID RULES OF FINANCIAL 
SUPPORT IN AUDIOVISUAL WORKS 
PART 1
HMÍROVÁ, L.

The article brings an overview of the most 
important approved and forthcoming le-
gislative changes, relating to the new sta-
te aid rules in the audiovisual area. Most 
amendments of the Audiovisual Fund 
Act came into effect on 1 July 2017, with 
exception for the provisions relating to 
the financial support of the Audiovisual 
Fund‘s support activity, which entered 
into force on 1 January 2018. With effect 
from 1 August 2017, the conditions for 
the provision of funds to support the au-
diovisual industry through the Audiovi-
sual Fund have also been fundamentally 
modified. The legislative framework of 
this change consists of an amendment to 
the Audiovisual Fund Act and, in particu-
lar, the newly amended provisions of the 
Decree of the Ministry of Culture of the 
Slovak Republic on the film project. By 
modifying the conditions of support for 
the audiovisual industry, the minimum 
time frame for the film project is adjus-
ted and at the same time in the area of 
audiovisual works primarily intended 
for television broadcasting extends the 
ability of providing support not only for 
fiction but also for documentary and ani-
mated works. The purpose of the article is 
to contribute a transparent and effective 
expert discussion on this issue as well as 
to improve the quality of the legislation 
on intellectual property rights.

 
9 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/90
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AKTUÁLNE Z AUTORSKÉHO PRÁVA

Aktuálne 
z autorského práva

Oblasť verejného prenosu v zmysle čl. 3 
ods. 1 smernice 2001/29/ES1 bola predme-
tom už pomerne početnej judikatúry SDEÚ, 
napr. C-160/15 GS Media, C-527/15 Film-
speler alebo C-610/15 Ziggo. Tá sa rozrastie 
o judikát vo veci C-161/17 Cordoba2, kde 
bola zo strany nemeckého súdu položená 
nová prejudiciálna otázka, ktorá by mala 
dodatočne spresniť nazeranie na túto ob-
lasť. V rámci prejudiciálnej otázky je po-
trebné zaujať stanovisko, či je verejným 
prenosom diela situácia, keď jeden z po-
užívateľov vyhotoví rozmnoženinu diela 
(v tomto prípade obrázok mesta Cordoba) 
voľne dostupného všetkým používateľom 
internetu so súhlasom nositeľa práv pros-
tredníctvom webovej stránky a túto roz-
množeninu nahrá používateľ na svoj ser-
ver a ďalej šíri prostredníctvom svojej we-
bovej stránky. Najvýraznejším rozdielom 
oproti predchádzajúcej judikatúre SDEÚ 
je fakt, že v tomto prípade nešlo o tzv. od-
kazovanie (linking) na pôvodný zdroj sprí-
stupňujúci určité dielo verejnosti, ale išlo 
o vyhotovenie permanentnej rozmnoženiny 
a jej umiestnenie na samostatnom serveri3. 
Právo verejného prenosu diel a právo sprí-
stupňovania predmetov ochrany verejnosti 
v zmysle čl. 3 ods. 3 smernice 2001/29/ES 
nezaniknú žiadnym aktom verejného pre-
nosu alebo sprístupnenia verejnosti. Preto 
vyššie uvedený vzhľadom na odlišný cha-
rakter vyhotovenia rozmnoženiny, zjavne 
bude patriť pod použitie v rámci verejného 
prenosu (sprístupnenie diela verejnosti).

-o0o-

Jeden z najväčších internetových portá-
lov na predaj tovaru Alibaba, zverejnil po-
čas januára 2017 výročnú správu k ochrane 
duševného vlastníctva v rámci svojich akti-
vít4. Správa sa primárne zameriava na šta-
tistiky týkajúce sa falzi ikátov a ich dostup-
nosti prostredníctvom webových stránok 
a predajcov. Správa tiež analyzuje využitie 
technológií na spracovanie dát a ich využi-
tie práve na identi ikáciu predmetov, ktoré 
zasahujú do práv duševného vlastníctva. 

Prepojenie kultúrneho dedičstva s autor-
skoprávnou ochranou môže byť často prob-
lémovým spojením, kde dochádza v mno-
hých prípadoch k nejasnému vyváženiu 
rôznych práv. Pri umiestnení kultúrneho 
dedičstva, napr. sochy, na verejnom priesto-
re je v niektorých členských štátoch ďalšie 
použitie rozmnoženín takto umiestneného 
diela podradené pod niektorú z výnimiek 
z autorskoprávnej ochrany. Na Slovensku 
ide o výnimku obsiahnutú v § 41 Autorské-
ho zákona, ktorá upravuje použitie diela 
umiestneného na verejnom priestranstve.

Nedávno sa v Taliansku otvorila otázka 
komerčného využitia kultúrneho dedičstva 
pri použití zobrazenia známej sochy Dávida 
vo Florencii. Taliansky okresný súd vo Flo-
rencii zakázal komerčné použitie zobraze-
nia sochy Dávida bez osobitného súhlasu. 
Aj napriek uplynutiu doby autorskoprávnej 
ochrany súd aplikoval „taliansky zákonník 
kultúrneho dedičstva“, podľa ktorého by 
záujemca mal získať súhlas s daným pou-
žitím. Pravidlo obsahuje tiež skupinu výni-
miek, keď súhlas nie je potrebný5. Uvedený 
judikát zdôrazňuje fakt, že pri posudzovaní 
chránených predmetov je často nevyhnutné 

zohľadniť viaceré právne predpisy s cieľom 
správne posúdiť možnosti ďalšieho použi-
tia.

-o0o-

Spôsob počúvania hudby a hudobný 
priemysel v kontexte predaja a distribúcie 
sa po príchode streamovacích platforiem 
výrazným spôsobom zmenil. Jednou z naj-
úspešnejších platforiem je Spotify, ktorá 
dokázala vytvoriť používateľsky zaujímavú 
službu a podarilo sa jej zazmluvniť dosta-
točné množstvo neustále pribúdajúceho 
zaujímavého obsahu.

Nevyhnutnou zložkou fungovania služby 
sú zmluvy s veľkými distribučnými spoloč-
nosťami, ktoré oprávnene vykonávajú znač-
nú časť autorských práv a práv súvisiacich 
s autorským právom týkajúcich sa dostup-
nej hudby. Práve v tejto oblasti aktuálne 
Spotify čelí žalobe, v rámci ktorej vydava-
teľstvo Wixen Music Publishing požaduje 
náhradu škody vo výške 1,6 miliardy USD. 
Dôvodom žaloby je použitie hudobných 
skladieb bez dostatočne vysporiadaných 
práv textárov a vydavateľov6. Spotify sa 
navyše pomerne nedávno poradilo urov-
nať prostredníctvom mimosúdnej dohody 
spor so začiatkom v decembri 2015, v rám-
ci ktorého muselo uhradiť sumu vo výške 
43,4 milióna USD7. Ako vidno, prípadné ne-
gatívne rozhodnutie v tejto veci môže mať 
pre Spotify výrazný vplyv na ďalší rozvoj 
služby, ale hlavne môže ísť o začiatok ďal-
ších niekoľkoročných žalôb.

 
1 Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej 

spoločnosti.
2 Pozri http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192762&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ= irst&part=1&cid=483947 

(4.2.2018).
3 Pozri http://ipkitten.blogspot.sk/2018/01/cordoba-cjeu-to-re-visit-right-of.html (4.2.2018).
4 Pozri http://ipkitten.blogspot.sk/2018/01/alibaba-released-2017-annual-report-on.html (4.2.2018).
5 Pozri http://ipkitten.blogspot.sk/2017/11/ lorence-court-prohibits-unauthorized.html (4.2.2018).
6 Pozri https://www.theverge.com/2018/1/2/16842402/spotify-wixen-music-publishing-lawsuit-publishers-songwriters (4.2.2018).
7 Pozri https://www.forbes.com/sites/legalentertainment/2017/06/01/spotify-settles-43-million-class-action-copyright-lawsuit/#1bfa04451e3f (4.2.2018).

http://www.upv.sk
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192762&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=%ED%AF%80%ED%BF%90irst&part=1&cid=483947
http://ipkitten.blogspot.sk/2018/01/cordoba-cjeu-to-re-visit-right-of.html
http://ipkitten.blogspot.sk/2018/01/alibaba-released-2017-annual-report-on.html
http://ipkitten.blogspot.sk/2017/11/%ED%AF%80%ED%BF%90lorence-court-prohibits-unauthorized.html
https://www.theverge.com/2018/1/2/16842402/spotify-wixen-music-publishing-lawsuit-publishers-songwriters
https://www.forbes.com/sites/legalentertainment/2017/06/01/spotify-settles-43-million-class-action-copyright-lawsuit/#1bfa04451e3f
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AKTUÁLNE Z AUTORSKÉHO PRÁVA

Aktuálne platný a účinný Autorský zákon 
je v praxi už viac ako dva roky a v najbliž-
šom období možno očakávať jeho novelizá-
ciu. Ministerstvo kultúry SR aj v spolupráci 
s pracovnou skupinou tvorenou zástupca-
mi autorov, odborníkov na rôzne oblasti 
autorského práva, zástupcami akademickej 
obce a zástupcami používateľov pripravujú 
znenie novely Autorského zákona, ktorá by 
sa v priebehu marca mohla dostať do pri-
pomienkového konania. Obsahovo by ne-
malo ísť o výrazné zmeny, ktoré by menili, 
resp. dopĺňali už zavedené inštitúty a pra-
vidlá. Najvýraznejšou zmenou bude trans-
pozícia smernice 2017/1564/EÚ8 do slo-
venského právneho poriadku. Novelizáciou 
Autorského zákona sa v zmysle smernice 
2017/1564/EÚ9 zavedie povinná výnim-
ka z autorského práva a práv súvisiacich 

 
8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov 

ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou číta-
nia, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov 
ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou číta-
nia, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.

10 Pozri  https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/ (4.2.2018).
11 Pozri  http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1078 (4.2.2018).

s autorským právom v prospech zrakovo 
zdravotne postihnutých osôb, t. j. nevi-
diacich, zrakovo postihnutých alebo pos-
tihnutých inou poruchou čítania. Cieľom 
úpravy je zlepšiť dostupnosť rozmnoženín 
v prístupných formátoch a zabrániť neo-
právnenému šíreniu diel alebo iných pred-
metov ochrany. Výnimka nadviaže na už 
v Autorskom zákone existujúcu výnimku 
v § 46, ktorá upravuje všeobecné použi-
tie diela pre potreby osôb so zdravotným 
postihnutím. Súčasťou novely Autorského 
zákona by mala byť aj úprava parciálnych 
oblastí, ktoré boli v praxi identi ikované 
ako problematické, resp. ktoré vyžadujú 
pre lepšie riešenie dodatočné spresnenie.

V súvislosti s Ministerstvom kultúry SR je 
vhodné spomenúť aj spustenie novej verzie 

portálu Duševné vlastníctvo10. Ten prešiel 
kompletným redizajnom s cieľom stať sa 
užívateľsky prijateľnejším, prístupnejším 
a intuitívnejším. V rámci funkcionality mô-
že verejnosť prostredníctvom portálu bez-
pečnejšie a jednoduchšie položiť akúkoľ-
vek otázku z oblasti duševného vlastníctva. 
Taktiež možno jednoduchšie využívať už 
dostupný obsah na portáli, a to prostred-
níctvom kopírovania „linkov“ na jednotlivé 
informácie a príklady.11

JUDr. Richard Bednárik, PhD. 
Ústav práva duševného vlastníctva 

a informačných technológií
Právnická fakulta

Trnavskej univerzity v Trnave

Časopis DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO je v súčasnos   jediné slovenské periodikum, ktoré sa zameriava  na problema  ku priemyselných 
a autorských práv. Vychádza od roku 1997 a tento rok vstúpi do 22. ročníka vydávania.

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyšiel v ústrety čitateľom, ktorí preferujú tlačenú verziu časopisu a od čísla 1/2018 
vychádza v aj tlačenej verzii (štyrikrát ročne). Zároveň zostáva možnosť predpla  ť si časopis v elektronickej verzii (štyrikrát roč-
ne). Predpla  telia si môžu vybrať medzi tlačenou a elektronickou verziou časopisu, prípadne si ich môžu objednať obidve.

Tlačené periodikum bude predpla  teľom distribuované poštou, cena jedného čísla je 4,50 €, ročné predplatné 18 € + poštovné. 
Odberateľom sa bude účtovať poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty.
Elektronické periodikum bude predpla  teľom distribuované v PDF formáte, cena jedného čísla bude 3,50 €, ročné predplatné 14 €. 

Online objednávka: h  p://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo

duševné REVUE PRE TEÓRIU A PRAX 
V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

| ŠTVRŤROČNÍK 

vlastníctvo 
U

 OBLA

Zaujímavé témy z oblasti duševného vlastníctva, diskusie a polemiky, z rozhodnutí Úradu priemyselného 
vlastníctva SR, judikatúra, profi ly úspešných vynálezcov, spektrum dobrých nápadov a riešení, aktuálne správy.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/
http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1078
http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo


Každoročne 26. apríla oslavujeme Svetový deň duševného vlastníctva, aby sme 
si pripomenuli význam práv duševného vlastníctva (patentov, ochranných 

známok, dizajnov, autorských práv) pri podpore inovácií a tvorivosti.        
Tohtoročná kampaň Svetového dňa duševného vlastníctva osla-

vuje brilantnosť, vynaliezavosť, zvedavosť a odvahu žien, 
ktoré sú hnacou silou zmien vo svete a formujú 

našu spoločnú budúcnosť. 
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Z GALÉRIE TVORCOV: LEDCO S. R. O. – KAŽDÝ NOVÝ PROJEKT JE PRE NÁS VÝZVOU PREMENIŤ PREDSTAVY ZÁKAZNÍKA...

Z GALÉRIE TVORCOV
LEDCO s. r. o. – Každý nový projekt je pre nás výzvou 
premeniť predstavy zákazníka na skutočnosť.

Kedy a ako vznikla spoločnosť LEDCO s. r. o.? 
Naša spoločnosť vznikla 30. apríla 2010, 

no jej história siaha do roku 2004, keď za-
kladateľov očaril obrovský potenciál vo 
vysokosvietivých diódach LED. Spoločnosť 
LEDCO s. r. o. vznikla odčlenením sa od spo-
ločnosti LEDCO Corporation s. r. o. s cieľom 
zvýšiť kvalitu ponúkaných služieb a pro-
duktov v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti 
svetelnej techniky. 

Zameriavate sa na oblasť svetelnej tech-
niky, aké rôzne služby ponúkate svojim 
klientom?

Našim zákazníkom ponúkame viaceré 
služby. Ak si klienti nevedia rady s výberom 
svietidiel, voľbou technológie či výkonu 
a počtu svetelných bodov, odporučíme naj-
vhodnejšie riešenie osvetlenia a vyberieme 
adekvátne svietidlá a systémy riadenia či už 
s prihliadnutím na cenu, efektivitu, jedno-
duchosť a unikátny dizajn. Ide hlavne o ná-
vrh osvetlenia, resp. svetelných systémov, 
výber produktov a produktových riešení 
a nakoniec realizácia či koordinácia na-
vrhnutých projektov a riešení.

Poskytujete poradenskú činnosť v ob-
lasti svetelných technológií, vypracúvate 
svetelno-technické výpočty, pripravuje-
te 3D vizualizáciu – aké technológie pri 
tom využívate?

Realizujeme 2D a 3D vizualizácie projek-
tov osvetlenia interiéru na základe predstáv 
a podkladov od zákazníka či architekta. Pri 
návrhu používame softvér DIALUX na výpo-
čet parametrov osvetlenia, ktorý nám umož-
ňuje vypočítať parametre budúcej osvet-
ľovacej sústavy. Výpočtom sa projektant 
uistí, či daná sústava bude spĺňať hygienickú 
normu na osvetlenie pracovných priestorov 
či predstavu klienta. Na ostatné zobrazova-
nie a vizualizáciu používame AutoCAD.

Zabezpečujete aj montáž svietidiel a inte-
ligentných ovládacích zariadení, aj elek-
troinštalačné práce. Ako teda prebieha 
celkový proces od zadania zákazky až po 
realizáciu? Spolupracujete aj s externý-
mi dodávateľmi?

Všetko záleží na zákazníkovi, ten je prio-
rita. Snažíme sa mu dodať čo najlepšie 
služby a podať všetky informácie čo najz-
rozumiteľnejšie. Spracovávame s ním jeho 
požiadavky a snažíme sa ponúknuť čo naj-
vhodnejšie riešenie a tra iť sa tak do jeho 
predstáv. Následne splniť aj ekonomické 
ukazovatele a môžeme tak pristúpiť k objed-
návke, resp. realizácii. Samozrejme niektoré 
riešenia si vyžadujú aj externý zásah, hlav-
ne pri náročnejších návrhoch, resp. klien-
toch.

Pri renovácii osvetlenia zaručujeme pri 
prechode na LED technológiu rovnakú, 
prípadne vyššiu intenzitu osvetľovaných 
priestorov. S našimi technikmi je možné 
dohodnúť meranie súčasného stavu osvet-
lenia, následne na základe výpočtového 
programu navrhneme najvhodnejšiu ná-
hradu zastaraných svietidiel a po montáži 
vykonáme potvrdzujúce meranie.

Zákazník má možnosť nahliadnuť do svo-
jej budúcej stavby (bytu, kancelárie, obcho-
du či záhrady) a urobiť si vernú predstavu 
pred samotnou realizáciou, čo umožňuje 
aj vyhnutiu sa mnohým nechceným prob-
lémom objavujúcim sa až v dokončenom 
projekte.

Ponúkate svietidlá od renomovaných 
výrobcov – zameriavate sa prioritne na 
LED technológie?

Vo veľkej miere sa snažíme na našom 
trhu presadzovať nové trendy v oblasti 
osvetlenia a najmä v LED (svetlo vyžarujú-
ca dióda) technológiách. Táto technológia 
si získava čoraz väčšiu popularitu vďaka 
svojej hospodárnosti, dlhej životnosti, vy-
sokej odolnosti a samozrejme i vďaka veľmi 
malým rozmerom, čo umožňuje dizajnérom 
navrhovať dosiaľ len veľmi ťažko realizova-
teľné kúsky. 

LED technológie sú teda našou prioritou. 
Avšak nie vždy dokážeme plnohodnotne 
nahradiť klasické svetelné riešenia, či už 
z pohľadu konštrukcie alebo dizajnu. LED 
technológia sa neustále vyvíja a určite ča-
som nájdeme riešenia na všetky „problé-
my“.

Medzi naše produktové portfólio patria 
teda hlavne svietidlá s využitím LED tech-
nológie s čipmi od renomovaných značiek 
ako CREE, Edison, Osram, SHARP, Philips, 
Seoul a iné. Vďaka dôrazu na kvalitu jed-
notlivých komponentov, majú svietidlá 
garantovanú funkčnosť počas celého život-
ného cyklu. Naša ponuka je obohatená aj 
o produkty našich obchodných partnerov 
s cieľom uspokojiť špeciálne požiadavky 
zákazníkov, a tým rozšíriť pole pôsobnosti 
na svetelno-technickom trhu.

Nielen o vzniku spoločnosti, používaných LED technológiách, prístupe k zákazníkom, realizáciách, registrácii ochrannej znám-
ky či zápise úžitkového vzoru, ale aj o plánoch do budúcna, sme sa rozprávali s obchodným manažérom spoločnosti LEDCO s. r. o. 
Ing. Milošom Pardavým.
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Uskutočňujete návrhy osvetlenia byto-
vých priestorov, rodinných domov, kan-
celárií, komerčných plôch, priemysel-
ných podnikov, hál, parkov a záhrad. 
O realizácie ktorých z týchto priestorov 
je zo strany zákazníkov najväčší záujem?

Samozrejme záleží od projektu. Máme 
klientov, s ktorými realizujeme hlavne re-
zidenčné projekty, ako sú byty a domy. 
V poslednom čase však stúpol záujem aj 
o polyfunkčné-komerčné priestory, ako aj 
priemyselné haly.

Ktoré z vašich realizovaných projektov 
by ste vyzdvihli?

Snažíme sa každý projekt navrhovať tak, 
aby bol niečím iný – jedinečný. A tým má 
každý projekt svoje čaro. Vkladáme do nich 
kus seba a po konzultáciách s našimi klien-
tami aj kus ich samých. 

Zameriavame sa predovšetkým na efekti-
vitu návrhu. To znamená, že prioritou pro-
jektu je jeho hospodárna prevádzka s priaz-
nivým vplyvom na životné prostredie (či už 
samotnou úsporou energií, ako aj výberom 
materiálov). Najväčšou výhodou našich 
svietidiel i samotných návrhov je ich níz-
ka spotreba elektrickej energie, dlhá doba 
prevádzky (životnosť) a ich dizajn. Svetlo je 
neoddeliteľnou súčasťou našich životov, tak 
prečo mu nevenovať viac pozornosti, ako je 
zvykom. Prispejeme tým k skvalitneniu náš-
ho okolia, čím priaznivo vplývame na našu 
psychickú pohodu i na prostredie okolo nás.

So svojimi produktmi sa pravidelne zú-
častňujete aj výstav a veľtrhov, ktoré 
z nich sú pre vás kľúčové a prečo?

Hlavnou prioritou je pre nás rad našich 
vlastných výrobkov značky TRILUM. S tou-
to značkou pravidelne vystavujeme na veľ-
trhu Nábytok a bývanie v Nitre, ako ja na 
medzinárodnej výstave vo Frankfurte Light 
and Building. Ešte by sme radi predstavili 
naše drevené svietidlá na výstave v Miláne 
a to by boli asi TOP výstavy v našom seg-
mente.

V databázach Úradu priemyselného 
vlastníctva SR máte registrovanú ochran-
nú známku LEDCO. Čo vás viedlo k tomu, 
aby ste si dali svoju ochrannú známku 
registrovať? 

Chceli sme stavať na niečom, o čo sa 
môžeme vždy oprieť. Taktiež sme nešli do 
podnikania len na skúšku, ale s cieľom robiť 
niečo čo nás baví a čo raz necháme svojim 
deťom. V súčasnosti sa menia názvy iriem 
veľmi rýchlo a často. My chceme stavať na 
tej, pre ktorú sme sa rozhodli už dávno. 

Výstava Nábytok a bývanie 2016 v Nitre

Realizácia maticového LED osvetľovacieho systému

Prepočet intenzity osvetlenie v programe Dialux

http://www.upv.sk
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Z akých dôvodov ste sa rozhodli váš „Ma-
ticový LED osvetľovací systém“ zapísať 
ako úžitkový vzor v ÚPV SR? 

Na tomto úžitkovom vzore sa pracovalo 
viac ako jeden rok. Preto sme usúdili, že sto-
jí to za tú námahu, mať registrovaný úžitko-
vý vzor. Videli sme v tom potenciál využitia, 
keďže na trhu nebol obdobný systém.

Ako vznikol realizačný tím, ktorý vymys-
lel nápad uvedeného úžitkového vzoru?

Bolo nutné riešiť pre viacero klientov 
celoplošné riešenie osvetlenia. Hlavne so 

zámerom na jednoduchú montáž s výbor-
nými svetelnými vlastnosťami. Tak vznikol 
tím, ktorý určil všetky požiadavky a násled-
ne hľadal riešenie.

Pri zápise úžitkové vzoru „Maticový LED 
osvetľovací systém“ ste sa rozhodli vy-
užiť služby patentového zástupcu...

Samozrejme sme využili služby odborní-
ka, keďže v oblasti registrácie úžitkových 
vzorov a patentov sme neskúsení a chceli 
sme, aby registrácia prebehla podľa predpi-
sov a nariadení. 

Pripravujete momentálne nejaké novin-
ky, prípadne sa chystáte na zaujímavú 
výstavu či veľtrh?

Aktuálne sa pripravujeme na dve výstavy. 
Nábytok a bývanie v Nitre a do Frankfurtu 
na Light and Building. Obe výstavy budú 
v marci 2018.

Ing. Elena Bobeková, PhD.
Foto: Ledco s. r. o. 

Zapísaný úžitkový vzor

Názov Číslo 
prihlášky

Prihlasovateľ/ 
majiteľ Pôvodcovia Zástupca

Maticový LED 
osvetľovací systém 5047-2015 LEDCO s.r.o.

Palenčár Marek, Ing. 
Kovačič Milan, Ing. 
Pardavý Miloš, Ing.

Kováčik Štefan, Ing.

FROM GALLERY OF CREATORS: 
LEDCO S.R.O.  EVERY NEW PROJECT 
IS A CHALLENGE FOR US TO TRANSFORM 
OUR CUSTOMERS´ IDEAS INTO REALITY.
BOBEKOVÁ, E.

We have spoken to the business mana-
ger of LEDCO s.r.o. Ing. Miloš Pardavý 
not only about establishing a company, 
used LED technologies, customer service, 
trademark and utility model registrati-
on, but also about plans for the future. 
The priority of the company is the custo-
mer, to whom they try to deliver the best 
possible service and to provide all the 
information in the most understandab-
le way. They process their requirements 
and try to offer them the most appropria-
te solution, paying attention to economic 
indicators.

Použitie drevených svietidiel TRILUM v interiéri
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SPEKTRUM DOBRÝCH NÁPADOV A RIEŠENÍ 

Spektrum 
dobrých nápadov 
a riešení 

Mäkká aktívna spájka a jej použitie 
(P SK 288500)

Technológia spájkovania pri vyšších aplikačných teplotách je 
v súčasnosti značne rozšírená a poskytuje nenahraditeľné vlast-
nosti výsledným produktom, napr. výbornú tepelnú vodivosť, 
vysokú spoľahlivosť a taktiež podporuje možnosť miniaturizácie 
výrobkov. 

Ako vysokoteplotné spájky boli bežne používané vysoko-
olovnaté spájky typu Pb5Sn a Pb10Sn. Hlavný odbyt spájok pre 
vyššie aplikačné teploty je v rámci elektronického priemyslu, 
a to hlavne pri progresívnych technológiách zapuzdrovania. Pro-
gresívne technológie zapuzdrovania sú veľmi dôležité, pretože od 
elektronických zariadení sa v súčasnosti vyžaduje, aby pracova-
li rýchlejšie, boli menšie, ľahšie a multifunkčné. Z tohto dôvodu 
veľa progresívnych technológií zapuzdrovania používa vysoko-
teplotné spájky. Preto sa rozvoj vysokoteplotných bezolovnatých 
spájok stal v súčasnosti vážnym problémom, kvôli zdravotným 
a environmentálnym obavám, ktoré sú spojené s používaním olo-
va. Bohužiaľ, zatiaľ je k dispozícii 
iba malé limitované množstvo vyso-
koteplotných bezlovnatých zliatin, 
ktoré by aspoň čiastočne dokázali 
nahradiť vysokoolovnaté spájky.

Prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. 
o svojom vynáleze povedal: Vynález 
sa týka spájkovacej zliatiny pre vyš-
šie aplikačné teploty typu Zn-In-Mg 
určenej na ultrazvukové spájkovanie 
kovových a nekovových materiálov. 
Novosť spočíva v návrhu nového zlo-
ženia spájkovacej zliatiny, ktorá ob-
sahuje 3 aktívne kovy: zinok, indium 
a horčík. Táto spájkovacia zliatina je 
v kombinácii s ultrazvukovou aktivá-
ciou vhodná na priame spájkovanie 
keramických a iných ťažko spájko-
vateľných materiálov bez použitia 
povlakovania a bez použitia taviva. 
Spájka na báze Zn-In-Mg je perspek-

tívnou náhradou spájok za olovnaté spájky pre vyššie aplikačné 
teploty. Uplatnenie môže nájsť v elektronickom, elektrotechnic-
kom, ale aj automobilovom priemysle. Môže sa použiť pri postup-
nom spájkovaní v progresívnych technológiách zapuzdrovania. Sú 
to napríklad technológie Ball Grid Array (BGA), Flip-Chip technology 
(C4), Chip-Scale-Package (CSP) alebo Multi-Chip Module (MCM).

Mikroštruktúra spájky Zn-In-Mg je zobrazená na obr. 1. Je tvo-
rená podlhovastými zrnami. Matrica zinkovej spájky je tvorená 
čistým Zn. Na hraniciach zŕn sú vylúčené fázy MgZn2 a tuhý roz-
tok (In) β-In. Pevnosť v ťahu spájkovacej zliatiny Zn-In-Mg do-
sahuje hodnoty od 46 do 124 MPa a je závislá od obsahu india. 
Pevnosť v šmyku spájkovaných spojov bola od 34 do 65 MPa, čo 
je dostatočné pre spájky podobného typu.

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/
5011-2016

Obr. 1 Detail mikroštruktúry spájky Zn10In1Mg 

http://www.upv.sk
https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/5011-2016
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Rotačný mikrotribometer na hodnotenie 
tribologických vlastností povrchov a povlakov 
konštrukčných materiálov
(ÚV SK 7983)

Toto skúšobné zariadenie umožňuje mikroskopické a submik-
roskopické skúmanie procesov trenia a opotrebovania. Technické 
riešenie sa týka konštrukčného návrhu laboratórneho skúšobné-
ho zariadenia, rotačného mikrotribometra s lexibilnou hlavou 
a prítlačnou hlavou s trojbodovým usporiadaním trecích kontakt-
ných členov, ako prístroja na hodnotenie tribologických vlastnos-
tí funkčných povrchov a povlakov vzoriek konštrukčných mate-
riálov. 

Existujú spôsoby, ako skúmať tribologický proces a sú známe aj 
zariadenia na ich vykonávanie. Tribologický proces charakterizu-
jú materiálové interakcie trecích telies, medzilátky a okolia, ktoré 
prebiehajú v priestore a čase. Vždy ide o vytvorenie trecej dvoji-
ce - tribologického uzla v prostredí okolia (atmosféry, vody, pra-
chu a pod.), s možnosťou modelovať procesy trenia a opotrebenia 
a súčasne merať a zaznamenávať parametre týchto procesov.

Pri výskume procesov trenia a opotrebenia sa v súčasnosti po-
užíva množstvo rôznych kon igurácií laboratórnych experimen-
tálnych skúšobných zariadení, ktoré sú členené podľa prevláda-
júceho mechanizmu opotrebenia, charakteru energetického im-
pulzu, druhu trenia a charakteru dotyku povrchov. Rozdielnosť 
konštrukcie skúšobného zariadenia je podmienená predovšet-
kým: geometrickým tvarom prvkov trecieho uzla triboelemen-
tov, charakterom klzného dotyku povrchov v skutočnom režime 
prevádzky skúmaných vzoriek, charakterom zaťaženia, druhom 
a spôsobom vyvodenia vzájomného pohybu tribologickej dvojice 
(vzorky zo skúmaného materiálu a pôsobiaceho telieska).

Najrozšírenejšie prístroje majú jednoduchú konštrukciu a pra-
cujú na princípe čap na disku (pin - on - disc) alebo guľôčka na 
disku (ball - on - disc).

Nevýhodami týchto riešení sú vysoké požiadavky kladené na 
prípravu povrchu trecích povrchov trecích elementov, a to na 
geometrickú presnosť tvaru rovinnosti kontaktnej plochy po-
vrchu disku, resp. čapu a čelné hádzanie povrchu disku. Ďalšou 
nevýhodou takéhoto riešenia je skutočnosť, že pri malých zaťa-
ženiach, napr. pri mikrometrických skúškach trenia, môže dôjsť 
počas skúšky k presunu trecej stopy v mieste kontaktu, čím sa 
preruší kontinuálny a spojitý prívod energie do miesta kontaktu.

Prof. Ing. Marián Dzimko, PhD. vysvetľuje svoje technické rie-
šenie: 

Uvedené nedostatky nás viedli k navrhnutiu iného systému rie-
šenia s lexibilnou hlavou upevnenia disku. Výsledkom tohto úsilia 
je konštrukcia skúšobného zariadenia, rotačného mikrotribomet-
ra na hodnotenie tribokoróznych vlastností povrchov a povlakov 
konštrukčných materiálov v predloženom úžitkovom vzore. Jeho 
podstatou je optimálne priestorové usporiadanie vhodne navrhnu-
tých mechanických a elektrických prvkov, ktoré vytvárajú riadený 
a merateľný tribologický uzol s dvoma členmi tribologickej dvojice. 

Výhody tohto prístroja na hodnotenie tribologických vlastnos-
tí povrchov a povlakov vzoriek konštrukčných materiálov podľa 
technického riešenia, sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavu-
je navonok. Účinky spočívajú v tom, že vnútorné prstence rotačnej 
lexibilnej hlavy s presne de inovaným rotačným pohybom, ktoré 

sú vzájomne čiastočne otočné okolo osí XaY, vždy umožnia/zabez-
pečia polohu vzorky tak, aby rovina povrchu vzorky bola zhodná 
s rovinou de inovanou troma dotykmi prítlačnej hlavy. Prítlačná 
hlava s trojbodovým usporiadaním trecích kontaktných členov – 
trecích teliesok (čapov alebo guľôčok) s lexibilne prichytenou vzor-

kou umožňuje eliminovať geometrické nerovnosti povrchu vzorky, 
a tým dosiahnuť konštantný prítlak v dotykoch a spojitý prívod 
energie do miesta kontaktu počas celého priebehu skúšky. Umož-
ní aj mikroskopické a submikroskopické skúmanie procesov trenia 
a opotrebovania.

Rotačný mikrotribometer na hodnotenie tribologických vlast-
ností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov podľa tohto 
úžitkového vzoru sa používa vo výskume povrchov konštrukč-
ných materiálov, povlakov v podmienkach trenia v pasívnom 
prostredí okolia (atmosféry, vody, prachu a pod.), s možnosťou 
modelovať procesy trenia a opotrebenia aj pri extrémne malých 
zaťaženiach, merať a zaznamenávať parametre týchto procesov.

Konštrukčné riešenie pozostáva z lexibilnej rotačnej hla-
vy (1), ktorá sa skladá z troch koncentrických kruhových prs-
tencov. Vonkajší prstenec (5) tvorí rám a stredný prstenec 
(6) a vnútorný prstenec (7) sú vzájomne otočné okolo osí X 
a Y. Osi kĺbov (8) jedného prstenca sú kolmé na osi kĺbov druhé-
ho prstenca. Na vnútornom prstenci (7) je prichytená vzorka (3) 
zo skúšaného materiálu. Rám ako vonkajší prstenec (5) je otočný 
okolo osi Z a jeho rotačný pohyb vykonáva pohonná jednotka (4). 
Prítlak do miesta kontaktu zabezpečuje prítlačná hlava (2), ktorá 
tvorí druhý člen tribologickej dvojice a umožňuje umiestniť buď 
tri guľôčky, alebo tri čapy, aby sa vytvoril trojbodový kontakt. Sús-
tava horných závaží (12) a spodných závaží (13) rôznej hmotnosti 
v súčinnosti so zemskou gravitáciou zabezpečí požadovanú hod-
notu normálovej sily Fn v trojbodovom kontakte trecích teliesok 
(11). Na vzorku (3) zo skúšaného materiálu pôsobia sily, a to zvis-
lá normálová sila Fn od sústavy horných závaží (12) a spodných 
závaží (13) a vodorovná trecia sila Fr, ktorá vznikne pri rotačnom 
pohybe v kontakte medzi trecími telieskami (11) a vzorkou (3) 
zo skúšaného materiálu. Rotačný pohyb prítlačnej hlavy (2) je 
zachytený snímačom (20) sily v tvare planžety, ktorá má jeden 
koniec votknutý v príchytoch držiaka (21) a druhý voľný koniec 
planžety zapadá do zárezov v sústave horných závaží (12) a spod-
ných závaží (13). Riešenie s trojbodovým kontaktom a lexibilne 
prichytenou vzorkou (3) zo skúšaného materiálu umožňuje do-
siahnuť kontinuálny a spojitý prívod energie do miesta kontaktu 
počas celého priebehu skúšky

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/
Detail/92-2017

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/92-2017
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Záhradné kreslo
(D SK 28263)

Pôvodca Ing. Weiss Eduard, ArtD. o uvedenom dizajne pove-
dal: Inšpiráciou na návrh záhradného kresla bola kniha, leporelo, 
umožňujúce listovanie, resp. prevracanie jednotlivých listov symet-
ricky do strán, na jednu alebo druhú stranu. 

Záhradné kreslo jednoduchej drevenej konštrukcie umožňuje 
svojím riešením jednoduchú manipuláciu mäkkých opierok pod-
ľa potreby. Pridaním ďalšieho kresla sú vytvárané podmienky na 
pohodlné sedenie a ležanie jednej a viac osôb.

Základná drevená montovaná konštrukcia – rám s bočnými 
nohami, umožňuje vo výrezoch nachádzajúcich sa vo vnútornej 
časti bezpečné uloženie a vyberanie jednotlivých drevených tyčí 
kruhového prierezu s nasunutými pružnými penovými pro ilmi. 
Tieto je možné zasúvať len v zvislej polohe, v sklopenej polohe sa 
už nedajú vyberať. Operadlá kresla sú v zvislej polohe istené vnú-
tornými bočnými sklopnými hranolmi. Po ich sklopení vytvárajú 
otočené penové pro ily podmienky na ležanie. 

Ako materiál na sedenie a operadlo je zvolená mäkká pružná 
hmota, pozostávajúca zo syntetickej pórovitej peny EVA (etylén-
vinylacetát). Táto pena sa vyrába v rôznych hrúbkach, farebných 
vyhotoveniach, hustotách a tvrdosti ako polotovar. Vyniká vlast-
nosťami, ako sú dobrá elasticita, tlmenie nárazov, chemická odol-
nosť, antibakteriálnosť, netoxickosť a vodotesnosť. 

Tieto vlastnosti spolu s odolnosťou proti vzniku trhlín a UV žiareniu 
vytvárajú vhodné predpoklady na jeho dlhú životnosť hlavne v exteriéro-
vých podmienkach. V súčasnosti táto pena nachádza preto široké uplat-
nenie pri výrobe obuvi, ďalej ako podkladový materiál pri športoch, ako 
sú gymnastika, rôznych rehabilitačných pomôckach, ale aj pri výrobe ka-
rimatiek. Prispôsobivosť a poddajnosť peny napomáhajú pohodlnému 
sedeniu a ležaniu. Spojením dvoch kresiel je možné vytvoriť ležadlo pre 
jednu osobu, prípadne ďalších kresiel, ležanie pre dve osoby s operadlom 
alebo bez operadla. Naklápanie pro ilov do strán a vyberanie zadných 
operadiel kresla tak ponúka pre relaxujúcu osobu rôzne polohy. 

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/
32-2016

Základná drevená montovaná konštrukcia – rám s bočnými nohami 
umožňuje vo výrezoch nachádzajúcich sa vo vnútornej časti bezpečné 
uloženie a vyberanie jednotlivých drevených tyčí kruhového prierezu 
s nasunutými pružnými penovými pro ilmi.

Záhradné kreslo jednoduchej drevenej konštrukcie umožňuje 
svojím riešením jednoduchú manipuláciu mäkkých opierok podľa 
potreby.

Pridaním ďalšieho kresla 
sú vytvárané podmien-
ky na pohodlné sedenie 
a ležanie jednej a viac osôb.

(eb)
(Publikované so súhlasom pôvodcov)

http://www.upv.sk
https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/32-2016
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FOSALI a. s.

Vaša spoločnosť sa špecializuje na výro-
bu dizajnových svietidiel. Bolo to tak už 
pri vzniku spoločnosti alebo ste sa tým-
to smerom ubrali až neskôr?

Nie, určite tomu tak nebolo od začiatku. 
História našej spoločnosti siaha do roku 
2007, kedy si brat Jozef otvoril živnosť, 
v roku 2010 vzniká s. r. o. (LEDeco solu-
tion) a až v roku 2014 sa tento krásny brand 
FOSALI odčleňuje. Bol to v podstate taký 
prirodzený vývoj. Na začiatku sme sa sú-
stredili najmä na návrh a montáž osvetlenia 
pre našich klientov, i keď už aj vtedy sme si 
vybrali tú ťažšiu cestu a hľadali pre našich 
klientov iné než štandardné riešenia, nové 
technológie a originálne dizajny. Neskôr 
nám už prestali úplne vyhovovať zabehnu-
té dizajny, veľmi nás totiž limitovali, a preto 
sme si začali sami vyrábať určité prvky. 

Až napokon prišiel čas, keď sme si po-
vedali, že by bolo fajn, keby o nás vedelo 
aj zahraničie. Koncom roka 2013 sme sa 
rozhodli vystavovať na celosvetovo najvýz-
namnejšej výstave osvetlenia - Light & Bu-
ilding vo Frankfurte. S týmto rozhodnutím 
prišla samozrejme otázka prezentácie, kor-
porátnej identity, obchodnej komunikácie 
atď., takže padlo rozhodnutie vytvoriť novú 
značku – FOSALI. Naše dizajnové lustre 
skrášľujú či už súkromné alebo komerčné 
priestory po celom svete, no stále ostávame 
verní našim slovenským zákazníkom...

Rozhodli ste sa pre tvorbu dizajnových 
svietidiel na základe požiadaviek trhu?

V podstate áno, i keď určite neprebehol 
žiadny o iciálny prieskum trhu či nejaká 
skvelá, profesionálna analýza. Toho času 
sme v podstate už vyrábali rôzne atypické 
svietidlá a svetelné inštalácie pre najroz-
ličnejších klientov a tí boli s výsledkom 
veľmi spokojní. K tomu nám neustále naši 

Dizajnové svietidlo LOOP od spoločnosti FOSALI ibre optic solutions & lighting nás zaujalo na súťaži „Národná cena za dizajn 2017 
– produktový dizajn“ , kde postúpilo medzi inalistov v kategórii profesionálny dizajn. Preto sme sa rozhodli predstaviť vám túto spo-
ločnosť detailnejšie a porozprávali sme sa s jej obchodnou manažérkou Mariannou Slivkovou.
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návštevníci showroomu v Banskej Bystrici 
pripomínali unikátnosť a odlišnosť našich 
dizajnov, čo sme považovali za dostatočnú 
motiváciu na tvorbu nového brandname 
FOSALI.

Aké materiály používate na výrobu di-
zajnových svietidiel? Jednotlivé kompo-
nenty si vyrábate sami alebo využívate 
aj externých dodávateľov?

Optické vlákna si nechávame vyrábať 
podľa vlastných inštrukcií, nárokov a v naj-
rozmanitejšom vyhotovení (s koncovým 
vyžarovaním, s bočným, trblietavé, s ne-
rezovými lankami, hrubé, tenké, v ochran-
ných plášťoch atď.) a krásne, umelecké sklo 
nám zase ručne fúkajú naši zaučení sklári. 
Sme posadnutí tým, aby všetky rušiace prv-
ky, ako sú príchytky, prechodky, skrutky či 
iné veci, boli absolútne neviditeľné, resp. 
čo najmenej rušiace, v tomto sme dosť ná-
roční. Všetko ostatné počnúc od svetelných 
zdrojov, cez základne až po inálny výrobok, 
si robíme sami. Sme pyšní na to, že každé 
jedno svietidlo je svoj vlastný unikát, a toto 
naši klienti oceňujú.

Spolupracujete pri tvorbe produktov aj 
s externými dizajnérmi?

Áno a veľmi radi. Máme tím interných 
dizajnérov, ale už niekoľko rokov spolu-
pracujeme na nových kolekciách s rôznymi 
štúdiami, dizajnérmi, ako aj študentmi. Je to 
skvelé, lebo každý má úplne iný pohľad na 
problematiku a napadnú im tie najrozmani-
tejšie riešenia.

Na akú cieľovú skupinu zákazníkov sa 
prioritne zameriavate? Sústredíte sa na 
slovenský trh alebo viac expandujete do 
zahraničia?

Korporátna identita je celá v angličtine, 
pretože sa sústredíme primárne na zahra-
ničie. Plánujeme aj mutácie do ruštiny či 
arabčtiny neskôr. Ale máme veľké množ-
stvo našich verných klientov zo Sloven-
ska, ako aj stále nových, ktorí nás veľakrát 
navštívia na výstave v Miláne či Frankfurte 
a až neskôr zisťujú, že ide o slovenskú ir-
mu, čomu sa následne veľmi tešia. Takže, 
sme radi, že produktmi, ako aj prezentáciou 
sa vyrovnávame tým zahraničným a že naši 
tuzemskí klienti sú pri nás.

Vaša spoločnosť uviedla na trh vlastnú 
značku dizajnových svietidiel pod náz-
vom FOSALI® – ibre optic solutions & 
lighting počas medzinárodného veľtrhu 
LIGHT+BUILDING 2014 vo Frankfurte…

Áno. Odvtedy túto výstavu pravidelne 
navštevujeme, taktiež sa každé dva roky 
prezentujeme aj na EUROLUCE v Miláne 
po boku veľkých značiek, ako sú Swarov-
ski, Lasvit. Koncom minulého roka sme boli 
prvýkrát prezentovať v Moskve a máme 
ambície ísť do Dubaja a samozrejme ešte 
ďalej :-) 

Startup FOSALI® sa zúčastnil aj na oce-
ňovaní najlepších slovenských startupov 
pre rok 2014 StartupAwards a získal pr-
venstvo vo svojej kategórii Art & Design. 
Ako vnímate podobné ocenenia?

Musím priznať, že sme sa prihlásili do 
tejto súťaže len náhodou, my sme totiž 

v tom čase ani netušili, že sme startup… 
Vnímala som, že startupy sú väčšinou tech-
nologické, prevažne IT irmy a práve toto ví-
ťazstvo bolo pre nás veľký a nečakaný šok. 
Doteraz si však pamätám reakcie mentorov, 
ktorých sme stretli počas celého podujatia, 
ako aj ostatných súťažiacich. No a počas 
inále, kde som prezentovala naše dizajny 

a vlastne celú ilozo iu FOSALI, boli reakcie 
hľadiska neopísateľné. Dokonca som v jed-
nom bode môjho ‘pitch’ zaváhala, keď začali 
ľudia ochkať nad obrázkami… Toto ocene-
nie považujem za naše spoločné víťazstvo 
a také potľapkanie po ramene, že očivid-
ne máme dobrý produkt a veria v nás. No 
a samozrejme celá medializácia, ktorá 
potom nasledovala, bola skvelá a musím 

http://www.upv.sk
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uznať, že dodnes nám ľudia gratulujú k to-
muto úžasnému oceneniu.

Vaše dizajnové svietidlo LOOP postúpilo 
medzi inalistov súťaže „Národná cena 
za dizajn 2017 – produktový dizajn“ 
v kategórii profesionálny dizajn. Čo pre 
vás znamená takéto hodnotenie od me-
dzinárodnej poroty?

Prihlásila som nás do tejto súťaže, preto-
že máme produkt vyrábaný na Slovensku, 
ktorý je originálny. Konkrétne kolekcia 
LOOP je výsledkom návrhu a spolupráce 
slovenských dizajnérov (MEJD studio) a ide 
o zaujímavý a škálovateľný produkt. Dúfa-
la som, že táto kombinácia porotu zaujme. 
Som preto nesmierne rada, že sa tak stalo 
a že sme sa dostali s kolekciou LOOP až do 
inále. 

Z akých dôvodov ste sa rozhodli pre 
zápis ochrannej známky „FOSALI ibre 
optic solutions & lighting“ na ÚPV SR? 

Cítili sme, že vzniká názov veľmi špe-
ciálnej značky, ktorý môže mať budúcnosť 
s celosvetovým pôsobením, a práve toto 
sme si chceli chrániť. A taktiež deklarovať 
našim klientom, že to myslíme vážne...
Aké aktivity na vás čakajú v najbližšom 
čase?

Primárne sa sústredíme na prezentáciu 
na zahraničných výstavách a zabezpečenie 
zahraničných partnerov, ktorí s nami spo-
lupracujú na svojich projektoch osvetlenia 
od súkromných priestorov, cez reštaurácie, 
butiky, bankové priestory až po komerčné 
centrá. Toto všetko chceme podporiť onli-
ne optimalizáciou či už formou SEO a jazy-
kových mutácií. A v neposlednom rade by 
sme chceli zaregistrovať niektoré ochranné 
známky a dizajny.

LOOP
Autori: Katarína Beličková, Štefan 
Nosko
Štúdio: MEJD STUDIO
Klient: FOSALI a. s.

Svietidlo, resp. kolekcia LOOP bolo 
navrhnuté a vyrobené začiatkom roka 
2016. Nosnou myšlienkou tohto svie-
tidla je vzdušnosť, ako aj jeho tvaro-
vá hravosť. Základný materiál je číre 
technické sklo a priehľadné svetlovo-
divé tyče, všetko osadené do zrkad-
lového materiálu lešteného antikora. 
Základ svietidla tvorí osem individu-
álnych segmentov, ktoré sú usporia-
dané do kruhu a spoluurčujú jeho tvar 
a veľkosť. Špeciálnou ohýbacou tech-
nikou bol zabezpečený tvar jednotli-
vých ramien. Každá svetlovodivá tyč 
je ukončená technickým sklom so špe-
ciálnou optikou a jemne vysústružený-
mi koncovkami v antikorovom vyhoto-
vení, ktoré ladia s povrchovou úpravou 
základne. Svietidlo slúži najmä ako 
doplnok interiéru a disponuje aj mi-
niatúrnymi LED bodovými svietidlami, 
ktoré ponúkajú dodatočné prisviete-
nie priestoru. Veľkou výhodou, hlavne 
z užívateľského hľadiska, je možnosť 
zapnúť samostatné okruhy a prispô-
sobiť osvetlenie priamo potrebám 
klienta. Pri návrhu dizajnéri brali ohľad 
aj na možnosti budúceho rozširovania 
kolekcie. Základný tvar je prenesený aj 
do rôznych verzií svietidla, z ktorých sú 
už dve zaradené do výrobného progra-
mu. Solitérne svietidlo LOOP SINGLE je 
určené ako samostatné čítacie svietidlo 
nad nočný stolík alebo ako bodové pri-
svietenie pracovnej plochy. Toto svie-
tidlo je ešte doplnené o tzv. uzamykací 
mechanizmus na zabezpečenie poža-
dovaného uhla svietenia. Sú dostupné 
rôzne farebné vyhotovenia – biela, an-
tikoro, čierna, červená, zelená, zlatistá. 
Druhá verzia tohto moderného svietid-
la je LOOP RING. Úpravou základne do 
tzv. dutého kruhu sa dosiahla možnosť 
vložiť do seba dve podobné základne 
a vytvoriť tak svietidlo v dvoch, resp. 
viacerých poschodiach. To umožňuje 
hravosť s dizajnom svietidla, jeho výš-
kou, a tak je možné vytvoriť aj zaujíma-
vú svetelnú inštaláciu. Svietidlo LOOP 
je veľmi pekným doplnkom interiéru, 
ktorý v sebe nesie funkčnosť hlavného 
svietenia. Vyznačuje sa veľkou dávkou 
umeleckého cítenia a dôrazom na ino-
vatívne svetelné technológie.

Foto: FOSALI a. s. a archív ÚPV SR
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Finančná správa 
Slovenskej republiky
 Finančná správa SR v roku 2017

V prvom tohtoročnom čísle časopisu Duševné vlastníctvo prinášame prehľad o aktivitách Finačnej správy Slovenskej republiky 
počas roka 2017.

Odborné školenia a semináre v oblasti 
ochrany práv duševného vlastníctva

– S cieľom skvalitniť činnosť colných or-
gánov pri odhaľovaní porušení práv dušev-
ného vlastníctva a zlepšiť vymožiteľnosť 
práv v tejto oblasti FS v roku 2017 zorga-
nizovala pre koordinátorov zo všetkých CÚ 
odborné školenia aj s medzinárodnou účas-
ťou zamerané na identi ikáciu falšovaného/
originálneho tovaru. Školenia sa zúčastnili 
zástupcovia uvedených oprávnených osôb: 
adidas AG, adidas International Marketing 
BV, EPAL, Železničná spoločnosť Cargo Slo-
vakia a. s., Honda, Toyota, Škoda, VW, P izer 
Inc., Longchamp, New Era,  Puma, Diageo, 
Bi-Oil, Pentland, Michael Kors, Hasbro, Lacos-
te, Crocs, Louis Vuitton, HUGO BOSS a ďalšie.

– Odborné školenie v oblasti ochrany 
práv duševného vlastníctva so zameraním 
na databázu EDB (The Enforcement Data-
base) a právnu legislatívu bolo v roku 2017 
zorganizované nielen pre colníkov, ale aj 
zástupcov Ministerstva vnútra SR, Generál-
nej prokuratúry SR a splnomocnených zá-
stupcov držiteľov práv duševného vlastníc-
tva. Hlavným bodom na programe školenia 
bola EDB databáza s odborným výkladom 
pani Nicole Semjevski z Európskeho stre-
diska pre monitorovanie porušovania práv 
duševného vlastníctva so sídlom v španiel-
skom Alicante, ktorá sa priamo podieľala na 
vývoji tejto databázy.

– Finančná správa SR v roku 2017 hostila 
aj kolegov z maďarskej Národnej daňovej 
a colnej správy. V rámci seminára pod náz-
vom „Working Seminar on Enforcement of 
Intellectual Property Rights” sa  vytvoril 
priestor na výmenu skúseností, odborných 
znalostí a príkladov z praxe v oblasti práv 
duševného vlastníctva medzi slovenskými 
a maďarskými colníkmi a zástupcami z Úra-
du priemyselného vlastníctva SR. 

– Dňa 17.10.2017 sa zástupcovia z FR SR 
zúčastnili  medzinárodnej konferencie VII. slo-
venských rastlinolekárskych dní v Nitre 
a predniesli odbornú prednášku  na tému 
,,Falšovanie tovarov vrátane prípravkov na 
ochranu rastlín - činnosť a úloha colných 
orgánov v tejto oblasti”.

– Na seminári organizovanom Katedrou 
Justičného vzdelávania Justičnej akadémie 
SR colníci inančnej správy predniesli od-
borné prednášky na tému Systém ochra-
ny proti falšovaniu v Slovenskej republike 
a úloha colných orgánov pri  zistení poru-
šenia práv duševného vlastníctva  a Vyšet-
rovanie trestných činov  inančnou správou 
spáchaných v oblasti práv duševného vlast-
níctva.

Medzirezortná komisia pre koordináciu 
spolupráce v oblasti boja proti 
falšovaniu a autorskému pirátstvu

Uznesením vlády SR č. 198 zo dňa 16. mar-
ca 2011 bola zriadená Medzirezortná ko-
misia pre koordináciu spolupráce v ob-
lasti boja proti falšovaniu a autorské-
mu pirátstvu (ďalej len „komisia“), ktorej 
gestorom je Úrad priemyselného vlast-
níctva SR. Predseda Úradu priemyselné-
ho vlastníctva SR je predsedom komisie 
a zástupca Finančného riaditeľstva (FR) 
SR je jej podpredsedom. Členmi komisie 
sú zástupcovia jednotlivých rezortov, kto-
ré prispievajú k ochrane a presadzovaniu 
práv duševného vlastníctva (PDV) v SR 
(Ministerstvo kultúry SR, MF SR, Minister-
stvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo 
spravodlivosti SR, Generálna prokuratúra 
SR atď.). K 31. decembru 2016 sa usku-
točnilo deväť zasadnutí komisie (zápis-
nice z rokovaní sú k dispozícií na strán-
ke Úradu priemyselného vlastníctva SR 
http://www.upv.sk/?zasadania-komisie). 

Cieľom činnosti komisie je prispievať 
k zvyšovaniu úrovne ochrany a dodržiava-
nia PDV v SR implementáciou opatrení za-
meraných na znižovanie miery porušovania 
PDV. 

Jednou z hlavných úloh komisie bolo vy-
pracovanie Národnej stratégie boja proti 
falšovaniu a autorskému pirátstvu, ktorá 
bola prijatá na druhom zasadnutí vo febru-
ári 2012. 

V roku 2015 bola národná stratégia zno-
vu doplnená a aktualizovaná. Uvedená stra-
tégia predstavuje komplexný a koordinova-
ný súbor opatrení, ktorých implementáciou 
zo strany komisie sa zabezpečí naplnenie 
stanovených priorít, ktorými sú:
- budovanie povedomia verejnosti o nega-

tívnych dôsledkoch falšovania a autor-
ského pirátstva na jednotlivca a spoloč-
nosť,

- znižovanie miery porušovania PDV,
- disponovanie dôveryhodnými a presný-

mi údajmi o rozsahu a štruktúre PDV.

FR SR hodnotí pozitívne zriadenie a do-
terajšiu činnosť komisie a považuje ju za 
dôležitý nástroj na posilnenie spolupráce 
národných orgánov pri ochrane PDV a po-
silnení vymožiteľnosti PDV v SR a bude 
naďalej aktívne spolupracovať na činnosti 
tejto komisie.

Rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR 
v roku 2017

Finančné riaditeľstvo SR rozhodovalo 
v roku 2017 o podaných:
- žiadostiach o prijatie opatrenia na domá-

com trhu podľa zákona č. 486/2013 Z. z.,
- vnútroštátnych žiadostiach o prijatie 

opatrenia podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013,

http://www.upv.sk/?zasadania-komisie
http://www.upv.sk


31duševné vlastníctvo | 1 | 2018

FINANČNÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2017

- žiadostiach na úrovni EÚ, ktoré boli poštou 
doručené Finančnému riaditeľstvu SR 
z ostatných členských štátov EÚ alebo 
ktoré boli prostredníctvom noti ikácie zo 
systému COPIS spracované do nášho ná-
rodného systému.

Schválené žiadosti sa týkali najmä och-
rany pred porušovaním nasledovných PDV: 
ochranné známky, dizajny, patenty, autor-
ské práva, označenia pôvodu výrobkov 
a chránené zemepisné označenia.

Výsledky dosiahnuté colnými orgánmi 
v SR pri ochrane PDV v roku 2017 

FR SR v rámci kontrolnej činnosti pri do-
voze z tretích krajín za rok 2017 zaevido-
valo 1 363 prípadov podozrenia z porušo-
vania PDV, čo je 79 362 ks tovaru v hodnote 
1 566 254 €, najmä textilného tovaru a obuvi.

FR SR v rámci kontrolnej činnosti na 
domácom trhu za rok 2017 zaevidovalo 
918 prípadov podozrenia porušenia PDV, 
čo predstavuje 55 747 ks tovaru v hodnote 
1 800 396 €,  najmä textilného tovaru, par-
fumov a kozmetiky.

mjr. Mgr. Bc. Henrieta Baková
Foto: archív FS SR

Prehľad počtu podaných žiadostí v jednotlivých rokoch

Rok
Prijaté Zamietnuté

EÚ VN DT Spolu prijaté EÚ VN DT Spolu zamietnuté
2015 1 017 43 95 1 155 0 3 1 4
2016 1 090 51 95 1 236 0 0 1 1
2017 1 091 50 83 1 224 0 0 1 1

EÚ - Žiadosti na úrovni Únie 
VN - Vnútroštátna žiadosť 
DT - Žiadosť na domácom trhu

Štatistika prípadov podozrení z porušovania PDV v rokoch 2015 – 2017

Rok
Počet prípadov Hodnota 

zaisteného tovaru v €
Množstvo 

zaisteného tovaru
Colný dohľad Domáci trh Colný dohľad Domáci trh Colný dohľad Domáci trh

2015 1 721 744 6 726 609 450 056 108 009 22 100
2016 1 772 757 2 579 286 304 048 84 279 20 702
2017 1 363 918 1 566 254 1 800 396 79 362 55 747
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Z rozhodnutí ÚPV SR
Zápisná spôsobilosť označenia

Prihlásené označenie: svetlogra ia
(Rozhodnutie zn. POZ 2554-2015/II-62-2017, § 59 ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochran-
ných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., právoplatnosť 
29. septembra 2017; potvrdenie prvostupňového rozhodnutia o za-
mietnutí prihlášky ochrannej známky)

Prihlasovateľku úrad oboznámil s výsledkom prieskumu zápis-
nej spôsobilosti prihláseného slovného označenia „svetlogra ia“ 
(ďalej „prihlásené označenie“), ktoré bolo predmetom prihláš-
ky ochrannej známky č. spisu POZ 2554-2015. Bola informova-
ná, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným službám 
napĺňa zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona 
č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prihlasovateľka vo svo-
jej odpovedi vyjadrila nesúhlas s výsledkom vykonaného pries-
kumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa 
názoru prvostupňového orgánu nevyvrátila argumenty uvedené 
v správe úradu, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu 
napadnutého rozhodnutia.

Prvostupňovým rozhodnutím úradu bola v zmysle § 28 ods. 3 
zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona 
č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadvä-
znosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona prihláška 
slovnej ochrannej známky „svetlogra ia“, č. spisu POZ 2554-2015, 
zamietnutá.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť, že slovné 
označenie „svetlogra ia“ nemá vo vzťahu k nárokovaným službám 
„výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť“ v trie-
de 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu 
spôsobilosť, a teda vo vzťahu k týmto službám napĺňa zápisnú vý-
luku v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. 
Prvostupňový orgán zastával názor, že prihlásené označenie je 
tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakte-
ru a zamerania týchto služieb, konkrétne údajom, že ide o služby 
v oblasti získavania fotogra ického obrazu pomocou svetelného 
zdroja. Z uvedeného dôvodu nemôže byť uznané za ochrannú 
známku ani podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných znám-
kach. Podľa prvostupňového orgánu je dôvodné očakávať, že časť 
spotrebiteľskej verejnosti si bude slovný prvok „svetlogra ia“ spá-
jať s pojmom „luminogra ia“, čo je spôsob získavania fotogra ic-
kého obrazu, kresby, pomocou bodového svetelného zdroja, napr. 
svetelným kyvadlom.

Proti tomuto rozhodnutiu podala prihlasovateľka rozklad, 
v odôvodnení ktorého nesúhlasila s posúdením prihláseného 
označenia prvostupňovým orgánom s ohľadom na existenciu ním 
konštatovaných zápisných výluk.

Argumenty prihlasovateľky v podanom rozklade:
- získavanie fotogra ického obrazu prostredníctvom svetelného 

zdroja neopisuje správne ani len časť fotogra ickej služby spo-
čívajúcu v samotnom zosnímaní požadovaného objektu/sub-
jektu, ale iba jednu špeci ickú metódu získavania konkrétneho 
druhu snímku, a to metódu luminogra ie;

- prihlásené označenie „svetlogra ia“ nie je možné stotožňovať 
s pojmom luminogra ia, pretože v žiadnej prihlasovateľke zná-
mej publikácii obsahujúcej zmienku o luminogra ii nie je mož-
né nájsť informáciu o tom, že by tento termín bol nahraditeľný 
slovom svetlogra ia;

- priemerný spotrebiteľ nárokovaných služieb si uvedené výrazy 
nestotožní, pretože nemožno od neho očakávať, že pozná vý-
znam cudzieho slova luminogra ia, ktoré označuje odborný po-
jem, význam tohto slova prvostupňový orgán musel vyhľadať 
v akademickom slovníku cudzích slov;

- nie je možné očakávať, že bežný spotrebiteľ ovláda latinský ja-
zyk, a teda pozná význam latinského slova lumos, resp. tvaru 
lumino;

- latinská prípona -gra ia má okrem významu zapisovanie, za-
znamenávanie niečoho, aj ďalšie významy, ako napríklad vedný 
odbor, veda, ktoré prvostupňový orgán v napadnutom rozhod-
nutí nezohľadnil;

- prvostupňový orgán nijako nevysvetlil, akým spôsobom by 
mohlo dôjsť k opisu druhu, kvality, množstva, účelu, hodno-
ty, zemepisného pôvodu, príp. času poskytnutia služieb, resp. 
iných vlastností služieb na základe prihláseného označenia 
„svetlogra ia“, pretože pojmu svetlogra ia nie je možné pripísať 
žiadny ustálený obsah.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľka navrhla, aby odvolací 
orgán prvostupňové rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej 
známky „svetlogra ia“, č. spisu POZ 2554-2015 zverejnil vo vest-
níku úradu.

Z odôvodnenia rozhodnutia:
Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných 

známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. do registra sa nezapíše 
označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných 
známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. do registra sa nezapíše 
označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré 
v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množ-
stva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby 
tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo 
služieb.

http://www.upv.sk
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Prihláška slovnej ochrannej známky „svetlogra ia“, č. spisu 
POZ 2554-2015, bola podaná 22. decembra 2015 pre služby „vý-
chova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť“ v triede 
41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľka spochyb-
nila prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia existencie 
zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochran-
ných známkach.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvo-
stupňového rozhodnutia, odvolací orgán uviedol, že prihlásené 
označenie je tvorené slovným prvkom „svetlogra ia“ napísaným 
štandardným typom písma s použitím malých písmen bez akých-
koľvek ďalších slovných alebo gra ických prvkov. Odvolací orgán 
zastal názor, že predmetné označenie bude slovenský spotrebiteľ 
vnímať ako slovné spojenie, ktorému porozumie.

Slovo „svetlo“ bude spotrebiteľ podľa odvolacieho orgánu vní-
mať v jeho všeobecnom význame (Krátky slovník slovenského ja-
zyka, VEDA Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1997, slovo „svetlo“ de-
inuje ako „viditeľné elektromagnetické žiarenie umožňujúce vní-

manie zrakom, napríklad slnečné, mesačné, umelé svetlo atď.“).
Slovo „gra ia“ v predmetnom spojení bude spotrebiteľ vnímať 

ako druhú časť zložených slov s významom „zapisovanie, rysovanie, 
tlač, kreslenie“ (Slovník cudzích slov online, www.cudzieslova.sk; 
Slovník cudzích slov, slovnik.sk), resp. s významom „zapisova-
nie, zaznamenávanie niečoho (napr. litogra ia)“ [Slovník cudzích 
slov (akademický), SAV Bratislava, 2005]. V tejto súvislosti 
odvolací orgán poukázal na bežné slová v slovenskom jazyku, 
s ktorými sa relevantný spotrebiteľ stretáva, a ktorých druhú 
časť predstavuje prípona „-gra ia“ v skôr uvedenom význame. 
S takýmito slovami je konfrontovaný napríklad pri lekárskych 
diagnostických metódach - sonogra ia, echogra ia (vyšetrovacie 
zobrazovacie metódy pracujúce na základe odrazu ultrazvu-
ku od látok s rôznymi akustickými vlastnosťami), arteriogra-
ia (röntgenologické vyšetrenie tepien po predchádzajúcom 

vstreknutí kontrastnej látky), ale takéto slovo s časťou „-gra ia“ 
v uvedenom význame, predstavuje napr. aj úplne bežné slovo 
„fotogra ia“ a mnohé ďalšie.

S ohľadom na uvedené skutočnosti odvolací orgán konšta-
toval, že prihlásené označenie „svetlografia“ bude spotrebiteľ 
vnímať vo význame „svetelné zaznamenávanie, zapisovanie 
či kreslenie“, resp. „zaznamenávanie, zapisovanie či kreslenie 
svetlom“.

Odvolací orgán zdieľal názor prvostupňového orgánu, že nie 
je možné vylúčiť, že relevantný spotrebiteľ si bude prihlásené 
označenie „svetlogra ia“ spájať s pojmom luminogra ia. Lumi-
nogra ia predstavuje spôsob získavania fotogra ického obrazu, 
kresby, pomocou bodového svetelného zdroja, napr. svetelným 
kyvadlom [Slovník cudzích slov (akademický), SAV Bratislava, 
2005]. Podľa Malej slovenskej encyklopédie, Encyklopedický 
ústav SAV, Bratislava 1993, luminogra ia je spôsob získavania 
fotogra ického obrazu pomocou bodového zdroja (baterka, 
sviečka), ktorým pohybujeme pri otvorenej závierke fotoapa-
rátu v zatemnenej miestnosti, pričom bod zanecháva za sebou 
svetelnú stopu (svetelná ceruzka) - ak je zdroj zavesený, ide 
o svetelné kyvadlo. V tejto súvislosti odvolací orgán doplnil, že 
v súčasnosti sa tejto technike venujú mnohí fotogra i, pričom 
v oblasti fotogra ie sú rozšírené fotogra ické kurzy, cvičenia, 

tvorivé dielne, resp. aj výstavy či súťaže, ktoré sú zamerané prá-
ve na techniku luminogra ie.

Skutočnosť, že relevantný spotrebiteľ si bude prihlásené ozna-
čenie spájať s pojmom luminogra ia, podľa odvolacieho orgánu 
vyplýva z toho, že týmto výrazom priradí relevantný spotrebiteľ 
rovnaký význam s ohľadom na ich skladbu, a to aj napriek tomu, 
že v žiadnej o iciálnej jazykovednej publikácii nie je uvedené, že 
pojem svetlogra ia sa používa namiesto pojmu luminogra ia. Čo sa 
týka zhodnej časti „gra ia“ jej význam bude relevantný spotrebi-
teľ vnímať rovnako v obidvoch pojmoch. Pokiaľ ide o slovnú časť 
„svetlo“/„lumino“ odvolací orgán uviedol, že slovný prvok „lumi-
no“ predstavuje odvodeninu od latinského slova „lūmen“, ktoré 
v preklade do slovenčiny znamená „svetlo“ (Latinsko-slovenský 
slovník, Slovensko-latinský slovník, SPN Bratislava, 1962). Hoci 
je pravda, že ide o slovný prvok, ktorý má pôvod v jazyku, ktorý 
je pre relevantného spotrebiteľa cudzím jazykom, nie je dôvodné 
očakávať, že relevantný spotrebiteľ tomuto slovnému prvku ne-
bude rozumieť, pretože aj v slovnej zásobe slovenského jazyka sa 
nachádzajú viaceré slová odvodené od latinského slova „lūmen“, 
ako napríklad „lúmen“, s významom hlavná jednotka svetelného 
toku v sústave SI, alebo „luminiscencia“ – svetelné žiarenie bez 
sprievodnej vysokej teploty, svetielkovanie (Krátky Slovník slo-
venského jazyka, VEDA Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1997).

Odvolací orgán nesúhlasil s názorom prihlasovateľky, že vý-
znam slova „luminogra ia“ nie je širokej spotrebiteľskej verej-
nosti dostatočne známy, pretože ide o cudzojazyčné slovo, ktoré 
je vysvetlené v akademickom slovníku cudzích slov. K uvedené-
mu pripomenul, že samotná skutočnosť, že ide o cudzie slovo, 
automaticky neznamená, že relevantný spotrebiteľ nepoz-
ná jeho význam. Cudzie slová sú slovami, ktoré majú pôvod 
v inom ako slovenskom jazyku a boli prevzaté z cudzích jazy-
kov do slovenčiny, pričom sa stali súčasťou slovnej zásoby slo-
venského jazyka. V prospech toho, že relevantný spotrebiteľ 
nepozná význam slova „luminogra ia“ podľa odvolacieho orgá-
nu nesvedčí ani skutočnosť, že je vysvetlené v akademickom 
slovníku cudzích slov. V tejto súvislosti poukázal na to, že podľa 
tiráže akademického slovníka cudzích slov, ktorý bol citovaný 
prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí: „vydanie 
akademického Slovníka cudzích slov obsahuje vyše 100 000 
významov v súčasnosti používaných slov, citátových spojení, 
skratiek a značiek cudzieho pôvodu. Slovník aktuálne odráža 
spoločenské, ekonomické a politické zmeny v našej spoločnosti, 
ktoré sa premietli aj do jazyka. Autori a prekladatelia doplnili 
nové slová a výrazy z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich komu-
nikačných sfér; spresnili a aktualizovali výklad niektorých slov; 
pridali nové významy k už existujúcim slovám; zrevidovali údaje 
o pôvode slov a výslovnosti; opierali sa aj o elektronické texty 
slovenského jazyka v Slovenskom národnom korpuse. Vybraná 
aktuálna slovná zásoba používateľom zaručuje dobrú orientáciu 
v základných vedných odboroch, v technike a umení, v cudzích 
reáliách a v ďalších oblastiach spoločenského života“. Na zákla-
de uvedeného preto nie je možné tvrdiť, že akademický slovník 
cudzích slov obsahuje slovnú zásobu určenú výlučne pre ľudí 
z akademického prostredia, ktorej relevantný spotrebiteľ nemô-
že rozumieť. Odvolací orgán naopak zastal názor, že aj akade-
mický slovník cudzích slov je potrebné považovať za relevantný 
zdroj informácií v posudzovanom prípade, a preto zohľadnenie 
uvedeného zdroja prvostupňovým orgánom v napadnutom 
rozhodnutí nemožno vnímať ako nesprávne a neprimerané 
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očakávania kladené na relevantného spotrebiteľa, ako to tvrdila 
prihlasovateľka v podanom rozklade.

Odvolací orgán zdôraznil, že aj v prípade, že spotrebiteľ nebude 
poznať techniku luminogra ie a prihlásené označenie si s týmto 
pojmom nespojí, nepochybne bude z dôvodov už uvedených vní-
mať prihlásené označenie vo význame „svetelné zaznamenáva-
nie, zapisovanie či kreslenie“, resp. „zaznamenávanie, zapisovanie 
či kreslenie svetlom“, a to s poukazom na jednoznačný obsah poj-
mov, ktoré ho tvoria, čo je samo osebe relevantné pre posúdenie 
jeho rozlišovacej spôsobilosti.

V súvislosti s vnímaním prihláseného označenia spotrebi-
teľmi odvolací orgán poukázal na rozsudok Všeobecného súdu 
vo veci T-56/15, ktorý sa týkal prihlášky ochrannej známky 
EÚ „Brauwelt“ („Svet pivovarníctva“), ktorá bola rozhodnu-
tím Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo zamietnu-
tá z dôvodu opisnosti a nedostatku rozlišovacej spôsobilosti. 
Súd v tejto veci zdôraznil, že prihlasovaná ochranná známka 
v súlade s nemeckými gramatickými a syntaktickými pravid-
lami spočíva v jednoduchom spojení dvoch prvkov, z ktorých 
každý má konkrétny sémantický obsah, pričom neexistencia 
výrazu „brauwelt“ v relevantnej literatúre je v tomto ohľade 
irelevantná. Tiež uviedol, že kombinácia týchto dvoch prvkov 
(pozn. „brau“ a „welt“) neprekračuje súčet informácií, ktoré 
prinášajú, a predstavuje neologizmus, ktorý má konkrétny cel-
kový význam spočívajúci v širokej obchodnej ponuke spojenej 
s oblasťou pivovarníctva. Odvolací orgán uviedol, že ide o časť 
rozsudku súdu, v ktorej súd reagoval na žalobnú argumentáciu 
navrhovateľa, že výraz „brauwelt“ je nový pojem, neurčitý, ne-
obvyklý a originálny.

Odvolací orgán konštatoval, že príslušný spotrebiteľ nárokova-
ných služieb „výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna 
činnosť“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 
ktorého, vzhľadom na široký rozsah týchto služieb, predstavuje 
jednak laická verejnosť reprezentovaná koncovými spotrebiteľ-
mi služieb vzdelávania, zábavy či športovej a kultúrnej činnosti, 
a tiež aj odborná verejnosť pôsobiaca v odvetví týchto služieb, 
bude prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným službám okam-
žite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce 
spotrebiteľovi informáciu o charaktere a zameraní týchto služieb, 
konkrétne, že ide o služby v oblasti získavania obrazu (napr. foto-
gra ického) pomocou svetelného zdroja. Inak povedané, prihlá-
sené označenie vo vzťahu k takto označeným službám poskytuje 
spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu, že nárokované služby 
sa týkajú získavania obrazu pomocou svetelného zdroja, resp. 
s ním súvisia. S ohľadom na uvedené odvolací orgán dospel k zá-
veru, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spô-
sobilosti, na základe čoho je zrejmé, že sa nemôže stať ochrannou 
známkou. 

Pokiaľ ide o služby „výchova; vzdelávanie“ v triede 41 medzi-
národného triedenia tovarov a služieb, odvolací orgán uviedol, že 
vo vzťahu k nim je prihlásené označenie opisným z dôvodu, že 
poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu o zamera-
ní týchto služieb, t. j. že ide o výchovu a vzdelávanie, napríklad 
prostredníctvom kurzov, školení, tvorivých dielní, ktorých cieľ-
om je oboznámenie sa a zvládnutie techniky získavania obrazu 
(napr. fotogra ického) pomocou svetelného zdroja. Odvolací or-
gán v tejto súvislosti opätovne poukázal na to, že v súčasnosti 

je medzi vzdelávacími akciami v oblasti fotogra ie možné nájsť 
aj kurzy a školenia, ktoré sa venujú technike označovanej aj ako 
kreslenie svetlom. Čo sa týka ostatných nárokovaných služieb 
„zábava; športová a kultúrna činnosť“ v triede 41 medzinárodné-
ho triedenia tovarov a služieb, odvolací orgán konštatoval, že aj 
vo vzťahu k predmetným službám je prihlásené označenie opis-
ným označením, ktoré len poukazuje na ich zameranie, keďže 
spomínané služby výchovy a vzdelávania môžu byť poskytované 
aj pri organizovaní zábavných, športových a kultúrnych podujatí, 
ako tzv. doplnkové služby. 

V súvislosti s argumentom prihlasovateľky, že latinská prípona 
„-gra ia“ má okrem významu „zapisovanie, zaznamenávanie nie-
čoho“, uvedeného prvostupňovým orgánom, aj ďalšie významy, 
a to „vedný odbor, veda“, ktoré však prvostupňový orgán v napad-
nutom rozhodnutí neuviedol, odvolací orgán konštatoval nasle-
dovné. V prípade označení, ktoré majú viac ako jeden význam, čo 
je aj prípad latinskej prípony „-gra ia“, na konštatovanie zápisnej 
nespôsobilosti označenia z dôvodu nedostatku rozlišovacej spô-
sobilosti a opisnosti vo vzťahu k nárokovaným tovarom a služ-
bám postačuje, že aspoň jeden z možných významov označuje 
povahu, zameranie, účel či ďalšie vlastnosti tovarov a služieb. 
S ohľadom na uvedené bolo podľa odvolacieho orgánu zrejmé, že 
prvostupňový orgán nepochybil, keď pri posúdení zápisnej spô-
sobilosti prihláseného označenia nevzal do úvahy ďalší význam 
prípony „-gra ia“.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti odvolací orgán 
zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatoval, že pri-
hlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným službám „výchova; 
vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť“ v triede 41 
medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavovalo 
označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, tvorené výlučne údaj-
mi poukazujúcimi na zameranie týchto služieb, čím naplnilo zá-
pisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných 
známkach.

Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúmavanom prípade neboli 
predložené dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobud-
nutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťa-
hu k nárokovaným službám pred podaním prihlášky ochrannej 
známky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných 
známkach, odvolací orgán uviedol, že nemožno konštatovať pre-
konanie namietanej zápisnej výluky v zmysle citovaného ustano-
venia.

Na základe všetkých uvedených skutočností odvolací orgán po 
preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumen-
tov uvedených v podanom rozklade konštatoval, že v preskúma-
vanom prípade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné 
napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe 
odvolací orgán podaný rozklad zamietol a potvrdil prvostup-
ňové rozhodnutie, ktorým bola prihláška ochrannej známky 
č. spisu POZ 2554-2015 zamietnutá.

Spracovala Ing. Miroslava Antalová
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Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 132/17
Luxemburg 6. decembra 2017

Rozsudok vo veci C-230/16
Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH

Dodávateľ luxusných výrobkov môže svojim 
autorizovaným distribútorom uložiť zákaz predávať 

výrobky prostredníctvom takej internetovej platformy 
tretej strany, akou je Amazon

Takýto zákaz je primeraný a nejde nad rámec toho, 
čo je nevyhnutné na zachovanie luxusného dojmu výrobkov

Spoločnosť Coty Germany predáva luxusné kozmetické výrob-
ky v Nemecku. S cieľom zachovať ich luxusný dojem predáva nie-
ktoré zo svojich značiek prostredníctvom selektívnej distribučnej 
siete, t. j. prostredníctvom autorizovaných distribútorov. Predaj-
né miesta týchto distribútorov musia spĺňať určité požiadavky, 
pokiaľ ide o prostredie, vybavenie a usporiadanie. Okrem toho sú 
autorizovaní distribútori oprávnení predávať dotknuté výrobky 
na internete, pokiaľ využívajú vlastný elektronický výklad ale-
bo neautorizované platformy tretích strán s tým, že účasť tých-
to platforiem nie je pre spotrebiteľa navonok viditeľná. Naproti 
tomu majú výslovný zákaz uskutočňovať on-line predaj výrobkov 
prostredníctvom platforiem tretích strán, ktoré pôsobia navonok 
viditeľným spôsobom vo vzťahu k spotrebiteľom. 

Spoločnosť Coty Germany podala na nemecké súdy žalobu sme-
rujúcu proti jednému z jej autorizovaných distribútorov, spoloč-
nosť Parfümerie Akzente, ktorou sa domáha, aby na základe tohto 
zmluvného ustanovenia bol tejto spoločnosti uložený zákaz dis-
tribúcie výrobkov Coty prostredníctvom platformy „amazon.de“. 
Vzhľadom na to, že Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Vyš-
ší krajinský súd Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) má po-
chybnosti o tom, či je toto ustanovenie v súlade s právom Únie 
v oblasti hospodárskej súťaže, obrátil sa v tejto súvislosti na Súd-
ny dvor. 

Svojím rozsudkom z dnešného dňa Súdny dvor, ktorým od-
kázal na ustálenú judikatúru1, najskôr spresňuje, že systém se-
lektívnej distribúcie luxusných výrobkov, ktorého cieľom je 
predovšetkým zachovať luxusný dojem týchto výrobkov, nie 
je v rozpore so zákazom dohôd stanoveným v práve Únie2, 
pokiaľ sú splnené tieto podmienky: 
i) výber predávajúcich sa musí uskutočniť podľa objektívnych 

kritérií, ktoré majú kvalitatívnu povahu, sú stanovené jednot-
ným spôsobom vo vzťahu ku všetkým potenciálnym predáva-
júcim a uplatňujú sa nediskriminačne, a 

ii) vymedzené kritériá nesmú prekračovať rámec toho, čo je ne-
vyhnutné. 

Súdny dvor v tomto kontexte pripomína, že kvalita luxusných 
výrobkov vyplýva nielen z ich materiálových vlastností, ale takis-
to aj z výzoru a prestížneho obrazu, ktoré vytvárajú dojem luxusu. 
Tento dojem predstavuje základný prvok týchto výrobkov v roz-
sahu, v akom ich spotrebitelia môžu odlíšiť od iných podobných 
výrobkov. Zásah do tohto dojmu luxusu môže preto ovplyvniť sa-
motnú kvalitu týchto výrobkov.

Súdny dvor následne konštatuje, že zákaz dohôd stanove-
ný v práve Únie nebráni takému zmluvnému ustanoveniu, 
o aké ide vo veci samej, ktorým sa autorizovaným distribúto-
rom v rámci systému selektívnej distribúcie luxusných výrobkov, 
ktorého cieľom je predovšetkým zachovať luxusný dojem týchto 
výrobkov, zakazuje využívať na internetový predaj dotknu-
tých výrobkov navonok viditeľným spôsobom platformy tre-
tích strán, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:
i) toto ustanovenie musí mať za cieľ zachovať luxusný dojem 

dotknutých výrobkov, 
ii) musí byť stanovené jednotným spôsobom a musí sa uplatňo-

vať nediskriminačne a 
iii) musí byť primerané vo vzťahu k sledovanému cieľu. Oberlan-

desgericht prináleží overiť, či ide o takýto prípad. 

Súdny dvor v tejto súvislosti uvádza, že s výhradou overe-
ní, ktoré musí vykonať Oberlandesgericht, sa zdá, že sporné 
ustanovenie je v súlade s právom. 

Je totiž nesporné, že cieľom dotknutého zmluvného ustanovenia 
je zachovať dojem luxusu a prestíže výrobkov Coty. Navyše zo spisu 
predloženého Súdnemu dvoru vyplýva, že Oberlandesgericht dospel 
k záveru, že toto ustanovenie je objektívne a jednotné a že sa nedis-
kriminačne uplatňuje na všetkých autorizovaných distribútorov. 

Navyše podľa Súdneho dvora je zákaz, ktorý uložil dodávateľ 
luxusných výrobkov svojim autorizovaným distribútorom, a to 
zákaz využívať na internetový predaj týchto výrobkov navonok 
viditeľným spôsobom platformy tretích strán, vhodný na zacho-
vanie luxusného dojmu dotknutých výrobkov. 

Vôbec sa nezdá, že by tento zákaz išiel nad rámec toho, čo je 
nevyhnutné na zachovanie luxusného dojmu výrobkov. Konkrét-
ne vzhľadom na neexistenciu zmluvného vzťahu medzi dodávate-
ľom a platformami tretích strán, na základe ktorého by dodávateľ 
mohol od týchto platforiem vyžadovať dodržiavanie podmienok 
kvality, ktoré uložil svojim autorizovaným distribútorom, súhlas 
udelený distribútorom na to, aby využívali takéto platformy pod 
podmienkou, že tieto platformy zodpovedajú vopred stanoveným 
požiadavkám na kvalitu, nemožno považovať za rovnako účinný 
ako sporný zákaz. 

 
1 Súdny dvor zdôrazňuje, že cieľom rozsudku vo veci Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (C-439/09, pozri tiež TK č. 110/11) nebolo stanoviť zásadu, podľa ktorej ochra-

na luxusného dojmu nemohla od tohto okamihu viac odôvodňovať také obmedzenie hospodárskej súťaže, akým je obmedzenie vyplývajúce z existencie selektívnej 
distribučnej siete, vo vzťahu k akémukoľvek výrobku, a to aj vrátane luxusných výrobkov, a zmeniť tak ustálenú judikatúru Súdneho dvora. V tomto rozsudku Súdny 
dvor usúdil, že potreba zachovať prestížny dojem kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej hygieny, o ktoré išlo v tejto veci, nepredstavovala legitímnu požiadavku 
na účely odôvodnenia absolútneho zákazu internetového predaja týchto výrobkov. 

2 Článok 101 ods. 1 ZFEÚ. 
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Napokon za predpokladu, že by Oberlandesgericht dospel k zá-
veru, že na sporné ustanovenie sa v zásade vzťahuje zákaz dohôd 
stanovený v práve Únie, Súdny dvor uvádza, že nie je vylúčené, že 
by sa na toto ustanovenie mohla vzťahovať skupinová výnimka3. 

Za takých okolností, o aké ide v tejto veci, sporný zákaz využívať 
na internetový predaj navonok viditeľným spôsobom tretie spo-
ločnosti totiž nepredstavuje ani obmedzenie okruhu zákazníkov 
ani obmedzenie pasívnych predajov konečným užívateľom, teda 
obmedzenia, ktoré sú z dôvodu, že by mohli vyvolávať závažné 
protisúťažné účinky, vylúčené z uplatnenia skupinovej výnimky.

______________________________________________________________________________
UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umož-
ňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, po-
ložiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o plat-
nosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. 
Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade 
s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako 
viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný 
návrh s podobným problémom.______________________________________________________________________________
Neo iciálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor EÚ.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA 
v deň vyhlásenia rozsudku.

-o0o-

Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 129/17
Luxemburg 5. decembra 2017
Rozsudok vo veci T-893/16
Xiaomi, Inc./Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Apple bola úspešná vo svojej snahe o zabránenie zápisu 
označenia „MI PAD“ ako ochrannej známky EÚ 

pre elektronické prístroje a služby v oblasti telekomunikácie

V roku 2014 čínska spoločnosť Xiaomi, ktorá sa špecializuje na ob-
lasť elektroniky a mobilnej telefónie, podala v Úrade Európskej únie 
pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku na zápis slovného označenia 
„MI PAD“ ako ochrannej známky EÚ pre elektronické prístroje a služby 
v oblasti telekomunikácie. Spoločnosť Apple podala proti zápisu tohto 
označenia námietku, pričom ako jej základ uviedla svoju skoršiu ochran-
nú známku „IPAD“ zapísanú pre zhodné alebo podobné tovary a služby.

V roku 2016 EUIPO námietke podanej spoločnosťou Apple 
vyhovel: EUIPO konštatoval vysoký stupeň podobnosti medzi 
kolidujúcimi označeniami, na základe čoho dospel k záveru, že 
rozdiely medzi týmito dvoma označeniami nie sú dostatočné na 
vylúčenie existencie pravdepodobnosti zámeny a príslušná sku-
pina verejnosti si bude myslieť, že ochranná známka „MI PAD“ je 
variáciou ochrannej známky „IPAD“.

Spoločnosť Xiaomi nesúhlasila s rozhodnutím EUIPO a podala na 
Všeobecný súd Európskej únie žalobu o neplatnosť tohto rozhodnutia.

Rozsudkom z dnešného dňa Všeobecný súd žalobu spoločnosti 
Xiaomi zamietol a potvrdil, že označenie „MI PAD“ sa nemôže za-
písať ako ochranná známka EÚ.

Pokiaľ ide o porovnanie týchto dvoch označení, Všeobecný súd sú-
hlasil s posúdením EUIPO a uviedol, že z vizuálneho hľadiska spor-
né označenia vykazujú vysoký stupeň podobnosti, keďže označenie 
„IPAD“ sa v celom rozsahu nachádza v označení „MI PAD“, že sa obe 
označenia zhodujú, pokiaľ ide o sled písmen „ipad“ a že sa líšia len 
prítomnosťou dodatočného písmena „m“ na začiatku označenia 
„MI PAD“. Z fonetického hľadiska sporné označenia vykazujú prie-
merný stupeň podobnosti pre anglicky hovoriacu časť príslušnej sku-
piny verejnosti (je totiž pravdepodobné, že táto časť príslušnej sku-
piny verejnosti bude predponu „mi“ vnímať ako odkaz na anglické 
posesívum „my“, a teda bude vyslovovať „i“ v označeniach „MI PAD“ 
a „IPAD“ rovnako) a vysoký stupeň podobnosti pre časť verejnosti, 
ktorá anglicky nehovorí (táto časť verejnosti bude mať sklon vyslo-
vovať „i“ rovnakým spôsobom v oboch ochranných známkach). Na-
pokon z koncepčného hľadiska kolidujúce označenia vykazujú prie-

merný stupeň podobnosti pre anglicky hovoriacu príslušnú skupinu 
verejnosti (spoločný prvok „pad“ sa bude chápať tak, že znamená 
elektronický tablet, zatiaľ čo prvky „mi“ a „i“ sa budú vnímať ako 
predpony kvali ikujúce spoločný prvok „pad“ bez toho, aby význam-
nejšie menili jeho koncepčný vplyv) a neutrálny stupeň podobnosti 
pre časť verejnosti, ktorá anglicky nehovorí (keďže spoločný prvok 
„pad“ nemá pre túto časť verejnosti žiaden význam, kolidujúce označe-
nia posudzované ako celok nemajú nijaký osobitný koncepčný dosah).

Všeobecný súd tiež potvrdil, že na základe takto vykonaného po-
rovnania a vzhľadom na zhodnosť alebo podobnosť tovarov a slu-
žieb a zhodnosť alebo podobnosť týchto označení, EUIPO správne 
dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny zo strany 
verejnosti. Všeobecný súd dospel rovnako ako EUIPO k rozhodnutiu, 
že jednak rozdiel medzi spornými označeniami, vyplývajúci z výsky-
tu dodatočného písmena „m“ na začiatku označenia „MI PAD“, nie je 
dostatočný na vyváženie vysokého stupňa podobnosti týchto dvoch 
označení z vizuálneho a fonetického hľadiska, a jednak že príslušná 
skupina verejnosti sa bude domnievať, že predmetné tovary a služ-
by pochádzajú od toho istého podniku (alebo od podnikov, ktoré sú 
ekonomicky prepojené) a bude si myslieť, že prihlasovaná ochranná 
známka „MI PAD“ je variáciou skoršej ochrannej známky „IPAD“.

Vzhľadom na všetky tieto dôvody Všeobecný súd rozhodnutie 
EUIPO potvrdil.
______________________________________________________________________________
UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu 
obmedzujúce sa len na právne otázky možno podať na Súdny 
dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.
UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zru-
šenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. 
Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie 
a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na 
Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inšti-
túcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu 
medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.______________________________________________________________________________
Neo iciálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor EÚ.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA 
v deň vyhlásenia rozsudku.

 
3 Na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych 

dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 2010, s. 1). 

http://www.upv.sk
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Správy z ÚPV SR
Inovujte! Štát vás v tom od roku 2018 
podporí štvornásobne!

Dobrá správa pre inovatívne spoločnosti na Slovensku. Štát 
po troch rokoch existencie tzv. superodpočtu na výskum a vývoj 
štvornásobne navyšuje túto podporu! Superodpočet na výskum 
a vývoj umožňuje každej irme, ktorá realizuje inovatívne ale-
bo vývojové projekty, druhýkrát odpočítať od daňového zákla-
du výdavky, ktoré na takéto projekty vynaložila. Úspora, ktorú 
môže využitím superodpočtu na výskum a vývoj každá inovatívna 
irma pri splnení legislatívnych požiadaviek získať, je od 1. janu-

ára 2018 až 21 000 € z každých 100 000 € investovaných do vý-
vojových a inovatívnych projektov.

Slovensko sa touto legislatívnou zmenou v oblasti nepriamej 
podpory vývojových a inovatívnych iriem konečne zaradilo me-
dzi vyspelé ekonomiky, ktoré rovnako vysokými daňovými od-
počtami podporujú inovatívne irmy už desiatky rokov.

Viac info na: https://hnonline.sk/pr-clanky/1688280-inovujte-stat-
vas-v-tom-od-roku-2018-podpori-stvornasobne

(eb)

Výstava „Farby a krivky Poľany“

Vo vstupných priestoroch Úradu priemyselného vlastníc-
tva SR je od 1. februára 2018 sprístupnená výstava diel Júliusa 
Ciglana „Farby a krivky Poľany“.

Július Ciglan sa narodil sa 4. mája 1957 v Krupine – v súčas-
nosti žije a tvorí v Detve. Je absolventom Vysokej vojenskej školy 
ekonomického zamerania. V roku 2013 ukončil odbor umenie 
na UTV pri UMB Banská Bystrica. Výtvarnej činnosti sa aktívne 
venuje 17 rokov, námety na tvorbu čerpá hlavne z krajiny okolia 
Detvy - Podpoľania. 

Posledné roky sa venoval výtvarnému cyklu: „Stojí vysoká divá 
Poľana...“, ktorý ďalej rozvíja cyklom „Farby a krivky Poľany“. Svo-

je kresby – maľby vytvára väčšinou technikou suchého pastelu 
a akrylom, okrem toho je aj organizátorom výtvarných sym-
pózií. 

Od začiatku aktívnej výtvarnej činnosti je Július Ciglan pod 
drobnohľadom profesora PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD. V súčas-
nosti tvorí pod vedením PaedDr. Kataríny Lucinkiewiczovej, PhD., 
akademickej maliarky Soni Herényiovej – Belanovej a Mgr. Marti-
ny Martincovej.

Výstavou „Farby a krivky Poľany“ autor kladie dôraz na zobra-
zenie farebnosti vyhasnutej sopky Poľany v jej rôznych časových 
a ročných obdobiach. Svoje pohľady na krajinu, či jej detaily po 
ich dokončení, autor spája s lyricko-epickými skladbami Marína 
a Detvan od Andreja Sládkoviča. 

Výstava potrvá do 27. apríla 2018.

(eb)

Vedec roka SR 2017

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská 
akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spo-
ločností tento rok vyhlasujú 21. ročník oceňovania významných 
slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo 
všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2017. 

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky 
vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj 
najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

V tomto ročníku podujatia sa súťaží v piatich kategóriách:
• Vedec roka SR
• Mladý vedecký pracovník
• Inovátor roka
• Technológ roka
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce

https://hnonline.sk/pr-clanky/1688280-inovujte-stat-vas-v-tom-od-roku-2018-podpori-stvornasobne
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Návrhy na udelenie ocenení pracovníkom v oblasti vedy 
a výskumu prijíma Centrum vedecko-technických informá-
cií SR do 15. marca 2018. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutoční 
dňa 15. mája 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Pri-
maciálne námestie 2, Bratislava.

Viac info na: http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-
roka-sr.html?page_id=973

(eb)

Krištáľové krídlo 2017

21. ročník Krištáľového krídla sa 
konal 21. januára 2018. Ocene-
nia si prevzalo 9 osobností, ktoré 
v roku 2017 dosiahli výnimočný 
počin. Mimoriadnu cenu získali 
neurochirurg Juraj Šteňo a spevák, 
gitarista a skladateľ Pavol Ham-
mel. O nominovaných osobnostiach 
a laureátoch rozhodla odborná po-
rota Krištáľového krídla.

LAUREÁTI KRIŠTÁĽOVÉHO KRÍDLA ZA ROK 2017:

DIVADLO A AUDIOVIZUÁLNE UMENIE
 Tomáš Maštalír za výnimočný herecký výkon vo ilme Čiara
FILANTROPIA
 Marek Machata za neúnavnú pomoc v dvoch občianskych 
 združeniach
HOSPODÁRSTVO
 Vladimír Bakeš – odborník v oblasti poisťovníctva
HUDBA
 dirigent Rastislav Štúr za premiéru Pucciniho Triptychu
MEDICÍNA A VEDA
 patológ Lukáš Plank za jedinečný prístup v diagnostike 
 pľúcnych ochorení
PUBLICISTIKA A LITERATÚRA
 Dagmar Mozolová za sériu jedinečných rozhovorov 
 Encyklopédia spravodlivých
ROCK POP JAZZ
 speváčka Celeste Buckingham
ŠPORT
 Peter Hámor za výstupy na všetky osemtisícovky 
 i na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov
VÝTVARNÉ UMENIE
 výtvarník Juraj Čutek za bustu opernej speváčky Lucie Popp
MIMORIADNA CENA (LAUREÁTI)
 neurochirurg Juraj Šteňo a spevák a skladateľ Pavol Hammel

Viac info na: http://kristalovekridlo.sk/novinky/laureati-krista-
loveho-kridla-za-rok-2017/

(eb)

Inovatívny čin roka 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 
16. januára 2018 jedenásty ročník súťaže o Cenu ministra hos-
podárstva SR „Inovatívny čin roka 2017“. Cieľom súťaže o Cenu 
ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ je upozorniť širo-
kú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podni-
kateľov. Prihlášky do súťaže možno podávať do 6. apríla 2018.

Počas desiatich doterajších ročníkov sa podnikatelia, združe-
nia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé 
ceny s viac ako 300 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre Minister-
stvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energe-
tická agentúra.

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:
1. Výrobková inovácia,

2. technologická inovácia,

3. inovácia služby (netechnologický proces).

Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so síd-
lom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba – podnikateľ 
s bydliskom na území Slovenskej republiky. Prihlasuje sa produkt, 
proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený 
v roku 2017.

Viac info na: https://www.siea.sk/inovativny-cin-roka-2017/

(eb)

NCL(11-2018), nová verzia medzinárodného 
triedenia tovarov a služieb

Od 1. januára 2018 platí verzia 2018 jedenásteho vydania 
medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označovaná Medzi-
národným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva 
v Ženeve (WIPO) skratkou „NCL(11-2018)“.

Viac info na: 
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/systemy_
triedenia/NCL(11-2018).pdf

(sk)

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973
http://kristalovekridlo.sk/novinky/laureati-kristaloveho-kridla-za-rok-2017/
http://www.upv.sk
https://www.siea.sk/inovativny-cin-roka-2017/
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/systemy_triedenia/NCL(11-2018).pdf
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Z Epacenetu do Webregistrov ÚPV SR 

Používateľom rešeršnej databázy Espacenet prinášame ďal-
šiu dobrú správu – z detailu záznamu slovenského dokumentu 
v Espacenete sa dostanete jedným kliknutím do rovnakého zá-
znamu vo Webregistroch ÚPV SR. Môžete tak veľmi jednoducho 
zistiť právny stav patentu či úžitkového vzoru, teda údaj, kto-
rým Espacenet nedisponuje. Prelinkovanie je funkčné z lokality 
sk.Espacenet a tiež worldwide.Espacenet.

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB
=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&da
te=20030401&CC=SK&NR=17532002A3&KC=A3#
https://sk.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=
3&adjacent=true&locale=sk_SK&FT=D&date=20170403&CC=SK
&NR=501192016U1&KC=U1# 

(kd)

Zmena zákona o správnych poplatkoch

Dňa 12. októbra 2017 bol v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky uverejnený zákon č. 242/2017 Z. z., ktorým sa mení a do-
pĺňa čl. V zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Novela zákona o správnych poplatkoch prináša s účinnosťou 
od 1. januára 2018 zmeny aj v oblasti správnych poplatkov 
vyberaných za úkony a konania ÚPV SR (patenty, úžitkové vzo-
ry, dizajny, ochranné známky, dodatkové ochranné osvedčenia, 
označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov, 
topogra ie polovodičových výrobkov). 

Správne poplatky podľa novej právnej úpravy vyberá ÚPV SR 
v prípade, ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný po 
31. decembri 2017.

(ib)

Nový cenník služieb ÚPV SR

Od 1. januára 2018 nadobúda účinnosť nový cenník služieb ÚPV SR. 

Viac info na: https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/
pdf/Cennik sluzieb UPV SR 2018.pdf

(lh)

Nová organizačná štruktúra ÚPV SR

Od 1. januára 2018 je v platnosti nová organizačná štruktú-
ra Úradu priemyselného vlastníctva SR:

Viac info na: 
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/Organizacna
%20struktura%202018.pdf

(bp)

Prezentácia knihy: 
„100 rokov časopisu Právny obzor”

30. novembra 2017 sa v Kongresovej sále Národnej ban-
ky Slovenska uskutočnila prezentácia knihy „100 rokov časo-
pisu Právny obzor”. Na tvorbe publikácie sa celkovo podieľalo 
desať spoluautorov, pričom vedúcimi autorského kolektívu boli 
prof. JUDr. Oľga Ovečková, Dr.Sc. a doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 
Ako vyplýva z názvu, publikácia vyšla pri príležitosti stého výro-
čia od začiatku vychádzania časopisu Právny obzor.

Právny obzor je najstarším časopisom v oblasti právnej vedy 
na Slovensku a rovnako patrí medzi najstaršie v celom regióne 
Strednej Európy. Časopis vychádza kontinuálne od roku 1917. Od 
roku 1955 je vydavateľom časopisu Ústav štátu a práva Sloven-
skej akadémie vied. Právny obzor je dnes cenným historickým 
dokumentom, v ktorom je kontinuálne, za obdobie jednej sto-
ročnice, zaznamenaný vývoj nielen v oblasti právnej vedy, ale aj 
právnej praxe v rôznych obdobiach histórie až do dnešných čias. 
Je uceleným historickým dokumentom vývoja právneho myslenia 
a právnej vzdelanosti. Zaslúžil sa o vytvorenie a zaznamenanie po-
zitívnych hodnôt pre právnu vedu, právnu terminológiu a kultúru.

Publikácia „100 rokov časopisu Právny obzor” je rozdelená 
do piatich kapitol, pričom v prvej autori spomínajú na počiat-
ky existencie časopisu Právny obzor. Nasledujúcu časť venovali 
osobnostiam, ktoré stáli pri jeho vzniku a rozvoji. Tretia kapitola 
je zameraná na re lexie vývinu práva v storočnej histórii časopisu. 
Ďalšiu časť venovali dokumentácii vydávania časopisu a v poslednej 
kapitole sú vybrané články publikované v časopise Právny obzor. 

V rámci prezentácie si autori zaspomínali na zakladateľov ča-
sopisu, ako aj jeho vývoj počas storočnice. Pokrstili ju symbolicky 
ihličnatou vetvičkou, keďže zakladateľ JUDr. Emil Stodola pochá-
dzal z Liptova.

Viac info na: www.pravnyobzor.sk

(eb)

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030401&CC=SK&NR=17532002A3&KC=A3
https://sk.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=sk_SK&FT=D&date=20170403&CC=SK&NR=501192016U1&KC=U1
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/Cennik sluzieb UPV SR 2018.pdf
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/Organizacna struktura 2018.pdf
http://www.pravnyobzor.sk
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Madrid Monitor

Od januára 2018 je systém ROMARIN (z ang. Read-Only-
-Memory of Madrid Active Registry Information) nahradený 
novým monitorovacím nástrojom WIPO s príznačným názvom 
Madrid Monitor.

ROMARIN, uvedený do prevádzky v roku 1991 ako interný sys-
tém WIPO a od roku 2004  sprístupnený verejnosti ako online 
nástroj, používatelia využívali na rešerše a sledovanie stavu re-
gistrácie ochranných známok v rámci Madridského systému.

Madrid Monitor po dvadsiatich siedmich rokoch preberá štafe-
tu a prináša vylepšené a podľa WIPO aj zjednodušené funkcie. Pro-
stredie je dostupné v anglickom, francúzskom i španielskom jazyku 
a k dispozícii je niekoľko druhov vyhľadávaní vrátane image search.

Pred samotným vyhľadávaním odporúčame zoznámiť sa 
s funkciami a ich možnosťami, to platí najmä pre image search, 
kde sú kombinácie pomerne obmedzené. Návod je dostupný pria-
mo v záložke support. 

WIPO ponúka rôzne tutoriály, ako pracovať s novým nástrojom, 
krátke úvodne video nájdete na http://www.wipo.int/multime-
dia-video/en/madrid/madrid_2017.ogg 

Po registrácii môže používateľ využívať štandardné služby, 
medzi najčastejšie patrí upozornenie na zmenu v zázname, o kto-
rý sa zaujíma. Pre aktiváciu tejto služby je potrebné označiť ikonu 
hviezdičky (na obrázku zvýraznené oranžovou farbou).

Podľa informácií z webových stránok bol Madrid Monitor zo-
stavený tak, aby re lektoval požiadavky a pripomienky používate-
ľov a naplno využil nové technické možnosti. 

WIPO verí, že Madrid Monitor tieto očakávania naplní.

(kd)

Zmena v poplatkoch PCT

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) ozná-
mila zmenu v poplatkoch za podanie medzinárodných prihlášok 
nasledovne:

Poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky podanej 
1. januára 2018 alebo neskôr predstavuje sumu 1163 €, ak cel-
kový počet strán neprekročí 30 strán medzinárodnej prihlášky. 
Za každú stranu nad 30 strán sa platí poplatok 13 €.

Okrem uvedeného, podaním medzinárodnej prihlášky elek-
tronicky (ePCT) sa poplatok za podanie zníži o 175 € alebo 
o 262 €, ak ide o podanie medzinárodnej prihlášky v znakovom 
formáte xml.

(lh)

Rozšírenie databáz TMview a Designview

Od 21. novembra 2017 ponúka vyhľadávací systém TMview 
prístup k ochranným známkam Argentíny a Moldavska. Integ-
rácia Národného inštitútu priemyselného vlastníctva Argentíny 
(INPI) a Štátnej agentúry duševného vlastníctva Moldavskej re-
publiky (AGEPI) je výsledkom Programu medzinárodnej spo-
lupráce Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) 
s jeho partnermi po celom svete.

TMview aktuálne obsahuje údaje o ochranných známkach 
62 participujúcich úradov. Rozšírenie databázy o viac ako 
2,5 milióna ochranných známok z INPI a viac ako 40 000 ochran-
ných známok z AGEPI znamená, že v súčasnosti poskytuje infor-
mácie a prístup k viac ako 47,6 miliónom ochranných známok. 
Od spustenia TMview 13. apríla 2010 bolo v systéme vykonaných 
už viac ako 35,7 miliónov vyhľadávaní používateľmi zo 157 rôz-
nych krajín sveta, pričom medzi najčastejších návštevníkov patria 
používatelia zo Španielska, Nemecka a Talianska.

4. decembra 2017 sprístupnil Japonský patentový úrad (JPO) 
údaje o svojich dizajnoch pre vyhľadávací systém Designview 
spravovaný Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo 
(EUIPO). Integrácia JPO je výsledkom Programu medzinárodnej 
spolupráce EUIPO s jeho partnermi po celom svete.

Od 21. novembra 2017 sú súčasťou Designview aj dizajny 
Argentíny, Švajčiarska a Moldavska. 

Designview aktuálne obsahuje údaje o dizajnoch 62 participu-
júcich úradov. Rozšírenie databázy o viac ako 86 000 dizajnov 
z INPI, 10 000 dizajnov z AGEPI, 124 000 zo Švajčiarskeho fe-
derálneho inštitútu duševného vlastníctva (IGE-IPI) a viac ako 
525.000 dizajnov z JPO znamená, že v súčasnosti poskytuje infor-
mácie a prístup k viac ako 13,2 miliónom dizajnom. 

Od spustenia Designview 19. novembra 2012 bolo v systéme 
vykonaných už viac ako 3,1 miliónov vyhľadávaní používateľmi 
zo 159 rôznych krajín sveta, pričom najčastejšie je využívaný 
v Nemecku, vo Veľkej Británii a v Španielsku.

Viac info na: www.tmdn.org

(eg)

Správy z WIPO

http://www.wipo.int/multimedia-video/en/madrid/madrid_2017.ogg
http://www.upv.sk
http://www.tmdn.org
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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Validácia európskych patentov v Kambodži

Európska patentová organizácia podpísala s vládou Kambo-
dže zmluvu o validácii európskych patentov. Zmluva nadobudne 
platnosť dňa 1. marca 2018. Od uvedeného dátumu je možné 
validovať európske patenty a európske prihlášky (vrátane me-
dzinárodných prihlášok obsahujúcich určenie pre európsky pa-
tent) v Kambodži aj napriek tomu, že Kambodža nie je členským 
štátom Európskej patentovej organizácie. Európskym patentom 
a prihláškam validovaným v Kambodži sa priznajú rovnaké práva 
a právne účinky ako národným prihláškam a národným patentom 
v Kambodži. Kambodža bude prvým ázijským štátom, ktorý uzná-
va európske patenty na svojom území.

(ľh)

Brexit neovplyvní členstvo 
Spojeného kráľovstva v EPO

Zástupcovia a experti Európskeho patentového úradu (EPO) 
vedení prezidentom Benoîtom Battistellom sa 25. januára 2018 
stretli v Mníchove s delegáciou Chartered Institute of Patent 
Attorneys (CIPA) na čele s jeho prezidentom Stephenom Jonesom.

Stretnutie zástupcov EPO a CIPA potvrdilo, že Brexit nebude 
mať vplyv na členstvo Spojeného kráľovstva v Európskej paten-
tovej organizácii ani na účinok európskych patentov v Spojenom 
kráľovstve. V súlade s tým budú európski patentoví zástupcovia 
so sídlom v Spojenom kráľovstve naďalej schopní zastupovať žia-
dateľov pred EPO.

Viac info na: https://www.epo.org/news-issues/news/2018/
20180125.html

(eb)

Portál pre transparentnosť

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo je plne odhod-
laný dodržiavať zásadu transparentnosti a prístupnosti v rámci 
článku 15 ods. 3 ZFEÚ. S cieľom uľahčiť prístup k dokumentom, 
ktoré sa predtým uvádzali v registri verejných dokumentov tohto 
úradu, bol vytvorený portál pre transparentnosť ako plne pre-
hľadávateľné online vstupné miesto pre všetky dokumenty, ktoré 
register obsahuje.

Cieľom portálu pre transparentnosť je dosiahnuť, aby vyhľadá-
vanie a nájdenie dokumentov bolo jednoduchšie ako kedykoľvek 
predtým, a budú tu dostupné nové dokumenty, ktoré sa uverejnia.

Dokumenty sú rozdelené do piatich kategórií: 
- inancie, 
- životné prostredie, 
- zamestnanci, 
- organizačné záležitosti a 
- sociálne záležitosti a vzťahy.

Viac info na: https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/transparency-
portal

(eb)

Ochrana a kontrola zemepisných označení 
poľnohospodárskych výrobkov v členských 
štátoch EÚ

14. decembra 2017 vydal Úrad Európskej únie pre dušev-
né vlastníctvo (EUIPO) novú štúdiu týkajúcu sa zemepisných 
označení poľnohospodárskych výrobkov. Hlavným cieľom štú-
die je získať lepšie poznatky o situácii systémov kontroly a och-
rany zemepisných označení v 28 členských štátoch EÚ prostred-
níctvom mapovania všetkých príslušných orgánov a zavedených 
postupov vrátane vykonávacích opatrení proti porušovaniu práv. 

Správy z EPO Správy z EUIPO

https://www.epo.org/news-issues/news/2018/20180125.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/transparency-portal
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/transparency-portal
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Štúdia prináša všeobecný prehľad a opis každého vnútroštát-
neho systému kontroly potravín a poľnohospodárskych výrob-
kov, vín, liehovín a aromatizovaných nápojov na báze vína. Ok-
rem toho obsahuje aj príručku so súhrnným zoznamom všetkých 
vnútroštátnych príslušných orgánov a inšpekčných organizácií 
spolu s príslušnými kontaktnými údajmi, ako aj užitočné infor-
mácie pre používateľov zemepisného označenia.

Zhrnutie v slovenskom jazyku: https://www.indprop.gov.sk/swift_data
/source/images/novinky/2018/01/Enforcement_of_GIs_
EXECUTIVE_SUMMARY_sk.pdf

Celá štúdia v anglickom jazyku: https://www.indprop.gov.sk/swift_
data/source/images/novinky/2018/01/EUIPO_Geographical_
Indications_full_report_en.pdf

Viac info na: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/
observatory-publications

(eg)

Spoločné oznámenie o vyjadrení nových druhov 
ochranných známok

S cieľom podporiť proces transpozície smernice Európske-
ho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 
o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti 
ochranných známok a posilniť jej harmonizačný vplyv, EUIPO 
a úrady priemyselného vlastníctva členských štátov EÚ vypra-
covali dokument poskytujúci súhrnné informácie o druhoch 
ochranných známok, ich de iníciách a možných spôsoboch ich 
vyjadrenia. 

Harmonizovaná a jednotná implementácia relevantných usta-
novení smernice (EÚ) 2015/2436 a nariadenia Európskeho par-
lamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej 
známke EÚ týkajúcich sa druhov ochranných známok, ich de i-
níciách a možných spôsobov ich vyjadrenia prispeje k zlepšeniu 
právnej istoty, predvídateľnosti a dostupnosti pre používateľov 
v celej európskej sieti duševného vlastníctva. 

Nové druhy ochranných známok, ktorých sa spoločné ozná-
menie týka, budú na národnej úrovni dostupné až po trans-
pozícii smernice (EÚ) 2015/2436 do vnútroštátneho práva 
ochranných známok (s predpokladaným termínom účinnosti 
január 2019).

Viac info na:
Spoločné oznámenie o vyjadrení nových druhov ochranných známok
Prehľad akceptovaných elektronických formátov

(jm)

Skalický rubín získal chránené označenie, 
môžu ho vyrábať len vinári zo Skalice a okolia

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR 
Gabriela Matečná odovzdala Certi ikát Chránené označenie 
pôvodu v Európskej únii (EÚ) za Skalický rubín. Certi ikát 
odovzdala ministerka predsedovi občianskeho združenia Vínna 
cesta Záhorie Ľudovítovi Bráneckému v piatok 26. januára 2018 
v Skalici. Práve toto združenie iniciovalo v roku 2010 kroky, aby 
Skalický rubín získal tento certi ikát.

Skalický rubín charakterizuje plná chuť, výrazný obsah anti-
oxidantov a farba, od ktorej sa odvíja aj jeho historický názov. 
„Iniciátorom prvého kroku ochrany dedičstva vinohradníctva 
a vinárstva v Skalici bolo v roku 2010 občianske združenie Vínna 
cesta Záhorie,“ doplnil Bránecký.

Viac info na: 
https://ekonomika.sme.sk/c/20747030/skalicky-rubin-mozu-
vyrabat-len-vinari-zo-skalice-a-okolia.html
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/456228-skalicky-
rubin-mozu-vyrabat-len-vinari-zo-skalice-a-okolia/
http://www.teraz.sk/slovensko/ministerka-g-matecna-
odovzdala-certi ika/305043-clanok.html

(eb)

Európska smernica o ochrane autorských práv 
pre politické nezhody stagnuje

Nová legislatíva má zmodernizovať pravidlá autorských práv, 
no ochrana musí pokrývať podľa odborníkov aj obsah vytvorený 
spravodajskými agentúrami. Európska komisia vlani v septembri 
predložila návrh smernice o ochrane autorských práv. Nová legis-
latíva má zmodernizovať pravidlá autorských práv, prispôsobiť 
ich technologickému pokroku 21. storočia a ustanoviť pravidlá 
výnimiek a obmedzení ochrany autorských práv.

Viac info na: https://euractiv.sk/clanky/digitalizacia/europska-
smernica-o-ochrane-autorskych-prav-pre-politicke-nezhody-
stagnuje/

(eb)

   Správy z EÚ

https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/images/novinky/2018/01/Enforcement_of_GIs_EXECUTIVE_SUMMARY_sk.pdf
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/images/novinky/2018/01/EUIPO_Geographical_Indications_full_report_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications
http://www.upv.sk
https://ekonomika.sme.sk/c/20747030/skalicky-rubin-mozu-vyrabat-len-vinari-zo-skalice-a-okolia.html
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/456228-skalicky-rubin-mozu-vyrabat-len-vinari-zo-skalice-a-okolia/
http://www.teraz.sk/slovensko/ministerka-g-matecna-odovzdala-certi%ED%AF%80%ED%BF%90ika/305043-clanok.html
https://euractiv.sk/clanky/digitalizacia/europska-smernica-o-ochrane-autorskych-prav-pre-politicke-nezhody-stagnuje/
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/images/novinky/2017/12/SK Common Communication.pdf
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/images/novinky/2017/12/SK Overview of the accepted electronic file formats for all types of trade marks by each Office.pdf
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Medzinárodná výstava technických noviniek, 
patentov a vynálezov INVENT ARENA 2018 

Druhý ročník Medzinárodnej výstavy INVENT ARENA 2018 sa 
uskutoční v dňoch 20. – 22. júna 2018 v Třinci.

Hlavným cieľom bude osloviť zástupcov škôl, iriem, výskum-
ných a obchodných organizácií, ako aj investorov hľadajúcich zau-
jímavé inovatívne riešenia, ktoré možno uplatniť v praxi.

Na výstave INVENT ARENA budú prezentované technické no-
vinky, vynálezy, patenty a nové technológie v kategóriách:

1. Ekológia a ochrana životného prostredia
2. Hutníctvo, strojárenstvo a stavebníctvo
3. Doprava a energetika
4. Chémia, poľnohospodárstvo
5. Zdravotníctvo, biotechnológia
6. Výpočtová technika, telekomunikácia, automatizácia, infor-

matika
7. Mladí inovátori (do 26 rokov)
8. Ženy
9. Ostatné

Najlepšie exponáty v jednotlivých kategóriách budú ocenené 
zlatou, striebornou a bronzovou medailou. Pre absolútneho víťa-
za je pripravená Grand Prix. 

Druhý ročník potrvá tri dni. Vystavovatelia tak majú o deň viac 
na oslovenie klientov, obchodných partnerov a investorov. Uzá-
vierka prihlášok je 20. mája 2018.

Viac info na: www.inventarena.cz

(eb)

Veľtrh Veda výskum inovácie 2018

III. ročník veľtrhu „Veda 
výskum inovácie“ s podnadpi-
som „Spoločne tvoríme skve-
lú budúcnosť“ sa uskutoční od 
15. do 17. mája 2018 na výsta-
visku v Brne. Podujatie je jedi-
nečnou platformou na prepo-
jenie vedecko-výskumnej a pod-
nikateľskej sféry. Je príležitos-
ťou pre výskumníkov fyzicky 

predstaviť výsledky svojej práce priamo potenciálnym užíva-
teľom, komercionalizovať výsledky výskumu a vývoja. Veľtrh je 
určený pre školy, vedecké inštitúcie, ale aj pre jednotlivcov. Súčas-
ťou bude aj sprievodný program, ktorého nosnými témami budú: 
zahraniční investori, spoločná zodpovednosť a ľudské zdroje. 

Viac info na: http://www.vvvi.cz/index.html

(eb)

EÚ zakázala geoblokovanie. 
Nakupovanie cez internet bude férovejšie

Európska únia obmedzí geoblokovanie, kvôli ktorému mohli 
predajcovia ponúkať rôzne produkty na rôznych trhoch a obme-
dzovať ich doručenie do iných členských krajín.

Dosiaľ mohli obchodníci v Európskej únii pri internetovom 
predaji ponúkať spotrebiteľom rôzny tovar podľa toho, v akej 
lokalite sa nachádzajú. Znamená to, že Nemec si môže napríklad 
na Amazone kúpiť tovar, ktorý Slovákom irma odmieta poštou 
doručiť napriek tomu, že s doručovaním iných produktov nemá 
žiaden problém. Európsky parlament začiatkom februára odhla-
soval zákaz geoblokovania. Výnimky predsa len existovať budú. 
A nie sú zanedbateľné.

Európsky parlament zákaz geoblokovania odhlasoval s drvivou 
prevahou 557 hlasov oproti 89 (33 poslancov sa hlasovania zdr-
žalo). Pre spotrebiteľa to znamená, že od budúceho roka ich ob-
chodník z inej krajiny nebude môcť presmerovať na iný obchod 
alebo ich pri dokončení nákupu zastaviť hlásením o nedoručova-
ní tovaru do konkrétnej európskej krajiny. Tovar bude predajca 
povinný poslať do inej krajiny len vtedy, ak v nej už má zastúpe-
nie, respektíve ak v nej svoje služby už ponúka.

Smernica, ktorú musí ešte odobriť Rada Európy, sa bude vzťa-
hovať len na fyzický tovar. Pri produktoch chránených duševným 
vlastníctvom to ale bude trochu komplikovanejšie. Regulácia sa 
nevzťahuje napríklad na elektronické knihy, hudbu, online hry, 
ilmy a streamovacie služby. Presne teda služby, pri ktorých by 

nediskriminačný prístup zákazníci ocenili najviac.

Viac info na: https://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/457878-
eu-konecne-zakazala-geoblokovanie-nakupovanie-cez-internet-
bude-ferovejsie/

(eb)
Foto: https://vat.pravda.sk/

   Správy zo sveta

http://www.inventarena.cz
http://www.vvvi.cz/index.html
https://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/457878-eu-konecne-zakazala-geoblokovanie-nakupovanie-cez-internet-bude-ferovejsie/
https://vat.pravda.sk/
http://apl.trz.cz/WEB/TRISIA/InventarProg.nsf/formPrihlas?OpenForm
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Z obsahov vybraných časopisov

Justičná revue

č. 11/2017

FICOVÁ, S. Iný uhol pohľadu na zákaz kumulácie dôvodov dovolania

MIČKOVÁ, M. Právo ochrany výkonov vydavateľov tlače v nemec-
kom právnom poriadku, jeho autorskoprávne a súťažnoprávne 
aspekty (prezentované na príklade spoločnosti Google)

ČERNÝ, P. Zneužití práva v judikatuře správních soudů České republiky

č. 12/2017

PORUBAN, A. Ponuková povinnosť v pracovnom práve a rozhodo-
vacia prax súdov

KNAPKOVÁ, M. Nesúrodosť ekonomickej a právnej terminológie 
na príklade základných pojmov teórie irmy

KUCBEL, D. Vybrané otázky zmeny žaloby v režime CSP

č. 1/2018

FUNTA, R. Facebook z pohľadu súťažného práva

SEGEČ, M. Spojenie vecí a vylúčenie veci podľa nového Správneho 
súdneho poriadku

SYROVÝ, I. Ochrana dobromyseľného nadobúdateľa vs. neplatný 
prevod

Průmyslové vlastnictví 

č. 6/2017

SLAVÍK, J., BEDNÁŘ, Š. Dodatek k Dohodě o obchodních aspektech 
práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a jeho vliv na farmace-
utický průmysl

MAREK, M. Mnichovská konference „Supplementary Protection 
Certi icate in Europe: Status Quo and Perspectives“

JENERÁL, E. Několik poznámek k tzv. patentovým trollům

EVROPSKÉ PRÁVO
JENERÁL, E. Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na 

evropského patentového zástupce; Aktualizované Instrukce 
k provádění průzkumu v EPÚ

JUDIKATURA
KOPECKÁ, S. Rozsudek Soudního dvora ve ve věci C-93/16 Ornua 

Co-operative Ltd, v. Tindale & Stanton Ltd España SL

č. 1/2018

KRATOCHVÍL, J. Úřad průmyslového vlastnictví v roce 2017

ZDVIHALOVÁ, M. De iniční vymezení institutu rozlišovací způso-
bilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky 
a Evropské unie

EVROPSKÉ PRÁVO
JENERÁL, E. Rozhodnutí správní rady EPO z 13. 12. 2017, týkající 

se změn Poplatkového řádu s účinností od 1. 4. 2018

Rozhodnutí správní rady EPO z 13. prosince 2017, týkající se 
změny Pravidla 51(1) EPC s účinností od 1. dubna 2018

Zvolen nový president Evropského patentového úřadu 

K rozhodnutí prezidenta Evropského patentového úřadu ze dne 
10. července 2017, týkající se požadavků a povinností expertů 
nominovaných podle (nového znění) Pr. 32 EPC (účinnost od 
1. října 2017)

Právní otázky zkušebního textu D z roku 2016

JUDIKATURA
KOPECKÁ, S. Řízení o předběžné otázce – Název ‚Champagner 

Sorbet‘ – Potravina obsahující jako složku šampaňské víno – 
Složka dodávající potravině základní charakteristiku

Quark 

č. 12/2017

VNUK, P. Dobrý sluha, zlý pán

KOMÁREK, Z. Prvá mapa hviezdy
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MARÔNEK, M. Keď elektróny zvárajú

PRIKRYL, Ľ., V. Priekopník geológie Karpát

č. 1/2018

KOMÁREK, Z. Planéta, ktorá mení teóriu

SANIGA, M. Programátorka príroda

JESENÁK, K. Záhadné skupenstvo vody

VNUK, P. Silové polia, SCI-FI aj veda

RESKA, J. Park na moste

č. 2/2018

MANGOVÁ, B. Potrava budúcnosti

MLŹNEK, R. Svet ultranízkych teplôt

FABIAN, K. Začiatky internetu na Slovensku

JESENÁK, K. Hydrotermálne deje v laboratóriách a v prírode

World Patent Information

č. 49/2017

DEORSOLA, Adriana Brigante et al. Intellectual Property and 
Trademark Legal Framework in BRICS Countries: A Compara-
tive Study (Právny rámec duševného vlastníctva a ochranných 
známok v krajinách BRICS: porovnávacia štúdia)

BRICS je označenie spoločného hospodárskeho zoskupenia krajín 
Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika. Prvýkrát toto označenie 

použila v roku 2001 investičná banka Goldman Sachs, vtedy ešte 
ako BRIC. Južná Afrika do spoločenstva pristúpila až v decembri 
2010 a formálne bola uvedená vo februári 2011. Hneď po roku 
1995, keď vstúpila do platnosti Dohoda o obchodných aspektoch 
práv duševného vlastníctva TRIPS, systém duševného vlastníctva 
všetkých týchto krajín prešiel významnými zmenami a krajiny sa 
stali signatármi viacerých zmlúv a dohôd. Krajiny BRICS sa aktív-
ne podieľajú aj na formovaní medzinárodného systému duševné-
ho vlastníctva vrátane ochranných známok. Napríklad Brazília sa 
stala jedným z prvých jedenástich signatárov Parížskeho dohovo-
ru na ochranu priemyselného vlastníctva a tiež Madridskej doho-
dy. K najväčšiemu počtu zmlúv sa pripojilo Rusko, a to k ôsmim 
a Čína k piatim.

CARRARA, Paolo, RUSSO, Davide. Patent Searches Opinion: How 
to Minimize the Risk when Reviewing Patent Applications (Ná-
zory na patentový prieskum: Ako minimalizovať riziko pri po-
sudzovaní patentových prihlášok)

Dôvody, pre ktoré sa vykonáva prieskum patentových dokumen-
tov, možno rozdeliť do troch hlavných skupín. Prvá skupina za-
hŕňa monitorovanie a identi ikovanie nových trendov techniky, 
mapovanie konkurencie, transferu technológií a pod. Do druhej 
skupiny patrí prieskum patentových dokumentov s cieľom zistiť, 
či vynálezy spľňajú podmienky patentovateľnosti a či nie sú po-
rušované práva iných patentov. V rámci tretej skupiny sa realizuje 
prieskum patentov kvôli výhodnému investovaniu alebo získa-
vaniu patentov. Každá z týchto aktivít si vyžaduje špeciálny pa-
tentový prieskum zahŕňajúci rôzne stratégie, techniky a nástroje. 
Prostredníctvom súčasných nástrojov možno získať množstvo 
kvalitných informácií, napríklad informácie o patentových doku-
mentoch rôznych krajín, právnom stave dokumentov či členoch 
patentovej rodiny. 
Rýchly nárast patentových dokumentov, a to hlavne patentových 
prihlášok, si vyžaduje neustále zlepšovanie metód a techník 
prieskumu a zvyšovanie spoľahlivosti patentových analýz. Paten-
toví špecialisti musia napríklad počítať s tým, že počas konania 
sa môže zmeniť obsah patentového dokumentu a tiež právny stav 
patentových prihlášok a udelených patentov.

PINTO, Pablo E. et al. The Dynamics of Patentability and Collabo-
rativeness in Chile: An Analysis of Patenting Activity Between 
1989 and 2013 (Dynamika patentovania a spolupráce v Čile: 
analýza patentových aktivít v rokoch 1989 a 2013)

V Čile bol v ostatných rokoch zaznamenaný mimoriadny eko-
nomický rast a orientácia na inovácie, čo sa odrazilo aj v počte 
udelených patentov. Prvé právne normy týkajúce sa priemysel-
ného vlastníctva boli v Čile prijaté v roku 1833 a odvtedy pre-
šli mnohými zmenami a úpravami. V súčasnosti poskytovanie 
právnej ochrany na predmety priemyselného vlastníctva patrí 
do kompetencie Čílskeho národného inštitútu priemyselného 
vlastníctva (INAPI). Patenty sú udeľované na vynálezy, ktoré 
sú nové, priemyselne využiteľné a nesmú byť zrejmé pre osoby 
s bežnými zručnosťami v danej oblasti. Na základe prieskumu 
databáz prevádzkovaných INAPI bolo zistené, že počas rokov 
1989 až 2013 došlo v Čile k nárastu udelených patentov, ale 
univerzitám a vysokým školám patrí z nich len malé percento. 
Väčšina patentov, až 79 % sa týka poľnohospodárstva, potravi-
nárstva, lekárskych vied, veterinárstva, biochémie, metalurgie 
a fyzikálnych alebo chemických procesov.

http://www.upv.sk
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  Vzdelávací program Duševné vlastníctvo: od septembra 2017 pokračuje v Úrade priemyselného vlast-
níctva SR v Banskej Bystrici vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Duševné vlastníctvo.

Program je rozdelený do štyroch samostatných nadväzujúcich modulov:
- Modul A – Základy práva duševného vlastníctva a autorské právo,
- Modul B – Tvorivosť - jej manažovanie, marketing a ekonomika,
- Modul C – Informácie v oblasti duševného vlastníctva,
- Modul D – Právo priemyselného vlastníctva.

V nasledujúcom školskom roku 2018/2019 budú prebiehať moduly A, B a C.

  Aktivity so základnými školami: prednášky o duševnom vlastníctve, exkurzie žiakov a učiteľov v priesto-
roch úradu, možnosť spolupráce v oblasti prezentácie/výstav výtvarných a technických prác žiakov.

  Aktivity so strednými školami: prednášky prispôsobené zameraniu SŠ, ponuka prednášok v priestoroch 
úradu (daná problematika je názorne prezentovaná študentom, napr. nahliadnutím do patentovej knižnice či štu-
dovne).

  Aktivity s vysokými školami: prednášky pre študentov a akademickú obec, organizovanie medzinárodných 
konferencií pre univerzity v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO).

  Aktivity v oblasti zlepšovania povedomia podnikateľov o priemyselnom vlastníctve: 
 prednášky vhodné nielen pre začínajúcich podnikateľov, ale aj pre podnikateľské subjekty etablované na trhu.

  Odborné, špecializované semináre, workshopy a prednášky podľa záujmu

V prípade záujmu o kurz Duševné vlastníctvo kontaktujte odbor podpory klientov: 
Ing. Helena Gentileová, tel.: 048/43 00 313, e-mail: helena.gentileova@indprop.gov.sk

V prípade záujmu o aktivity so školami a semináre kontaktujte odbor podpory klientov: 
Mgr. Adriána Mesiariková, tel.: 048/43 00 278, e-mail: adriana.mesiarikova@indprop.gov.sk

Aktivity ÚPV SR v oblasti vzdelávania

http://www.upv.sk
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