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Zoznam použitých skratiek a označení
NITT SK

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku, názov
národného projektu

OP DV

ochrana práv duševného vlastníctva

IDV

inštitúty duševného vlastníctva

DV

duševné vlastníctvo

TT

transfer technológií

CTT

Centrum transferu technológií

EEN

Enterprise Europe Network

NADSME

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

PHP

Hypertext Preprocessor, je otvorený skriptovací programovací jazyk [2]

My SQL

otvorený viacvláknový, viacužívateľský, relačný databázový server [1]

MS Excel

Microsoft Excel, komerčný tabuľkový program

PhD.

Philosophiae Doctor, akademický titul udelený absolventom doktorandského
štúdia [3]

VŠ

vysoká škola

SAV

Slovenská akadémia vied v Bratislave

ÚPV SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR

PCT

Patent Cooperation Treaty – Zmluva o patentovej spolupráci

WIPO

World Intellectual Property Organization – Svetová organizácia pre ochranu
duševného vlastníctva

Ostatné skratky a označenia sú vysvetlené lokálne v texte štúdie
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Úvod
Kým v minulosti sa úspešnosť podnikania spájala najmä s optimálnym využívaním
materiálnych prostriedkov, v súčasnosti sa pozornosť čoraz viac orientuje na nehmotný
majetok vrátane duševného vlastníctva, ktoré predstavujú významnú oblasť podnikateľskej
činnosti.
Vo všeobecnosti možno povedať, že duševné vlastníctvo zahŕňa priemyselné právo
a autorské právo. Kým autorské právo je zamerané na ochranu autorských diel (literárnych,
vedeckých, umeleckých – hudobných, výtvarných, ako aj softvér a diela súvisiace),
priemyselné právo je zamerané na patenty, dizajny, úžitkové vzory, ochranné známky,
označenie pôvodu a zemepisné označenie výrobkov, vrátane know-how, nekalej súťaže
a pod. Priemyselné vlastníctvo je podskupinou duševného vlastníctva. Zahŕňa tie typy
duševného vlastníctva, ktoré majú priemyselné využitie. Priemyselné právo je právom na
ochranu predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou
činnosťou, ako sú napr. vynálezy, dizajny a úžitkové vzory.
Duševné vlastníctvo ako zložka nehmotného majetku predstavuje v spoločnosti
významnú hodnotu a tvorí neoddeliteľnú súčasť vyspelej ekonomiky. Firmy v silnejúcej
konkurencii si uvedomujú jeho význam pre rozvoj a prosperitu, a preto kľúčové aktíva
podniku tvoria predmety duševného vlastníctva. V súčasnej dobe patrí k najdynamickejšie sa
rozvíjajúcim oblastiam práve oblasť duševného vlastníctva a obchodovanie s nehmotnými
statkami. Predmety priemyselných práv sú neodmysliteľnou súčasťou inovačného procesu.
Inovácie a prenos poznatkov sa odrážajú primárne vo výrobnom procese a majú
celospoločenský dopad. Inovačný proces, transfer technológií a zavedenie nových výrob sa
stáva bežnou súčasťou cyklu vývoj – výskum – výroba alebo vývoj/výskum – obchod/výroba.
Podceňovanie významu predmetov priemyselného práva jednotlivými subjektmi bolo
spôsobené

nedostatkom

systémovej

osvety

a propagácie

duševného

vlastníctva

na Slovensku. Medzi ďalšie faktory môžeme zaradiť neznalosť, apatiu a neinformovanosť
subjektov, nákladný patentový systém, štruktúru slovenského priemyslu a pod.
Z toho dôvodu je v rámci projektu NITT SK spracovaná štúdia „Identifikovanie
možných nástrojov propagujúcich aktívne využívanie inštitútov ochrany práv duševného
vlastníctva vedeckou komunitou v SR“. Štúdia si kladie za cieľ navrhnúť relevantné nástroje
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na propagáciu predmetov priemyselného vlastníctva. Prvá časť štúdie identifikuje a analyzuje
aktuálne využívanie propagačných nástrojov ochrany DV na základe údajov získaných formou
dotazníkového prieskumu. Ďalej sú spracované nástroje a prostriedky propagácie
problematiky priemyselno-právnej ochrany používané vybranými patentovými úradmi.
V druhej časti štúdia obsahuje návrh nástrojov vhodných na propagáciu predmetov
duševného vlastníctva.
Očakávame, že súčinnosť a úzka kooperácia v oblasti propagácie problematiky
duševného vlastníctva s ÚPV SR, ako aj s ďalšími relevantnými subjektmi vyústi v pozitívny
synergický efekt.
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1 Aktuálna situácia v oblasti propagácie a ochrany práv DV na
Slovensku
Aktuálny stav využívania a propagácie inštitútov duševného vlastníctva bol zisťovaný
dotazníkovým prieskumom. Cieľom prieskumu bolo zistiť, do akej miery vedeckovýskumná
komunita na Slovensku využíva inštitúty ochrany práv duševného vlastníctva (pozri časť 1.2),
a ktoré propagačné nástroje pri získavaní informácií v tejto oblasti využíva, resp.
uprednostňuje. Metodika dotazníkového prieskumu, analýza výsledkov a ich vyhodnotenie
sú popísane v nasledujúcich kapitolách.
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej
správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Okrem úloh podľa zákona 575/2001 Zb.,
podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v
oblasti duševného vlastníctva. Jeden z hlavných nástrojov na propagáciu a zvyšovanie
povedomia o inštitútoch duševného vlastníctva je vzdelávanie. Úrad priemyselného
vlastníctva SR (ďalej ÚPV SR) realizuje v Slovenskej republike jediný komplexný vzdelávací
kurz akreditovaný Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR na Slovensku – Kurz
duševného vlastníctva. Počas dvojročného štúdia získajú absolventi poznatky o duševnom
vlastníctve. Kurz pozostáva zo štyroch modulov: Základy práva duševného vlastníctva a
autorské právo, Tvorivosť – jej manažovanie, marketing a ekonomika, Informácie v oblasti
duševného vlastníctva, Právo priemyselného vlastníctva. Pri príležitosti Svetového dňa
duševného vlastníctva (26. apríl) ÚPV SR ďalej organizuje konferenciu „Duševné vlastníctvo
na Slovensku. Téma konferencie sa každoročne prispôsobuje aktuálnym otázkam z oblasti
duševného vlastníctva. Každoročne v spolupráci s univerzitami, spoluorganizuje konferenciu
„Duševné vlastníctvo na vysokých školách“. Okrem toho ÚPV SR zabezpečuje vzdelávanie
v špecializovaných jedno až dvojdňových kurzoch pre cieľové skupiny a ponúka tiež kurzy šité
na mieru. Zamestnanci ÚPV SR prednášajú na vysokých školách, špecializovaných
konferenciách, seminároch a workshopoch.

1.1 Metodika dotazníkového prieskumu
Definícia cieľovej skupiny: pracovníci vývoja a výskumu z vysokých škôl a z iných
vedeckovýskumných inštitúcií.
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Otázky pre všetky štyri štúdie Aktivity 3.1 projektu NITT SK boli zoskupené do jedného
dotazníka.
Oblasti dotazníka boli špecifikované nasledovne:
 Identifikácia respondenta
 Využívanie klasických médií (televízia, rozhlas, tlačové médiá) pri propagácii
výsledkov výskumu, vývoja a inovácií
 Využívanie internetu ako moderného masmediálneho prostriedku pri propagácii
výskumu, vývoja a inovácií
 Využívanie a propagácia inštitútov ochrany práv duševného vlastníctva
 Získavanie informácií o duševnom vlastníctve a transfere technológií prostredníctvom
internetového portálu
Pre potreby tejto štúdie bola použitá časť dotazníka týkajúca sa využívania
a propagácie inštitútov ochrany práv duševného vlastníctva, ktorú zostavila pracovná
skupina 1. Otázky sú uvedené v Prílohe 2.
Elektronická verzia dotazníka bola vytvorená v PHP kóde. Dotazník bol sprístupnený
na internetovej stránke projektu NITT SK http://nitt.cvtisr.sk v období 14.–28.3.2011.
O pravidlách vyplňovania dotazníka boli respondenti informovaní v úvode dotazníka.
V dotazníkovom prieskume boli použité dva štandardné typy otázok: uzavretý typ otázok
s možnosťou výberu jednej alebo viacerých odpovedí, a otvorený typ otázok s možnosťou
voľnej odpovede. Vyplnené dotazníky boli automaticky odoslané a uložené do My SQL
databázy. Údaje boli potom exportované do súboru programu MS Excel, ktorý umožňuje
výber každej otázky a odpovede samostatne. Tie bolo možné selektovať podľa číselného,
alebo textového označenia, tak ako boli definované v databáze, čo umožnilo presné a cielené
získavanie údajov pre potreby štúdií.
Dotazník vyplnilo 199 respondentov, avšak nie všetci respondenti odpovedali na
každú otázku. Z tohto dôvodu počet označených odpovedí nezodpovedá počtu vyplnených a
zaslaných dotazníkov.
Identifikácia respondenta pozostávala z ôsmich údajov, ktoré boli vyhodnotené
graficky. (Dotazník obsahujúci Údaje o respondentovi je uvedený v Prílohe 2)
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Graf 1 Rozdelenie respondentov podľa pohlavia

Na prieskume sa zúčastnil dvojnásobný počet mužov (Graf 1). Najviac zastúpenou
vekovou kategóriou boli respondenti do 35 rokov (Graf 2), ale jednotlivé kategórie sa
početnosťou významne nelíšili.

Graf 2 Rozdelenie respondentov podľa veku

Počet respondentov z vysokých škôl výrazne prevýšil respondentov z ostatných
sektorov (Graf 3).
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Graf 3 Rozdelenie respondentov podľa zamestnávateľa

Najviac respondentov bolo s praxou viac ako 20 rokov vo VaV, po nich nasledovala
skupina respondentov s praxou do piatich rokov. Najnižšiu účasť zaznamenali respondenti
s praxou od 5 do 10 rokov (Graf 4)

Graf 4 Rozdelenie respondentov podľa odpracovaných rokov vo vede a výskume

Najviac respondentov bolo z prostredia učiteľov VŠ, za ktorými nasledovali vedeckí
pracovníci (Graf 5).
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Graf 5 Rozdelenie respondentov podľa pracovného zaradenia

V dotazníkovom prieskume boli najvýraznejšie zastúpení respondenti pôsobiaci v
lekárskych a farmaceutických vedách (Graf 6).

Graf 6 Rozdelenie respondentov podľa vedného odboru
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Najvyšší podiel medzi účastníkmi prieskumu mali respondenti s 3. stupňom VŠ
vzdelania (Graf 7).

Graf 7 Rozdelenie respondentov podľa vzdelania

Prieskumu sa zúčastnilo najviac respondentov s viac ako 20 ročnou praxou vo vede
a výskume. Pokiaľ ide o vek respondentov, najviac zastúpená bola veková kategória do 35
rokov. Najvyšší počet respondentov dotazníkového prieskumu pracuje na vysokých školách.
Pokiaľ ide o zastúpenie vedných odborov, prieskumu sa s výraznou prevahou zúčastnili lekári
a farmaceuti, najnižšiu účasť zaznamenali zástupcovia technických vied.
Prekvapujúcim zistením bola nízka účasť respondentov z oblasti technických vied.

1.2 Stav využívania inštitútov OP DV v SR
Stav využívania inštitútov OP DV v SR bol zisťovaný prostredníctvom vyššie
popísaného dotazníkového prieskumu. Na tento tematický okruh bola zameraná otázka 19
(viď. Príloha č.2). Cieľom bolo zistiť, ktorým fázam procesu transferu technológií vedeckí
pracovníci venujú najväčšiu pozornosť a na základe toho určiť, ktorú oblasť ochrany DV je
potrebné propagovať s najvyššou prioritou. Pre účely dotazníkového prieskumu sme
uvažovali s nasledovnými fázami (stavmi): Poznám niektorý druh OP DV, plánujem podať
prihlášku na ochranu DV do roku 2014, mám podanú prihlášku, bola mi udelená ochrana DV,
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daný inštitút OP DV bol zavedený do výroby, príslušný inštitút OP DV bol ponúknutý na
licenciu, prípadne že daná licencia je už využívaná.
Výsledky prieskumu prehľadne zobrazuje nasledovná Tabuľka 1. Grafické spracovanie
výsledkov podľa tabuľkyTabuľka 1 je zobrazené v samostatných grafochGraf 8 aGraf 9.

Tabuľka 1 Výsledky dotazníkového prieskumu - využívanie inštitútov OP DV

Stav
Druh
ochrany
Patent
Úžitkový vzor
Dizajn
Ochranná známka
Dodatkové
ochranné
osvedčenie
výrobkov
Označenie pôvodu
výrobkov
a zemepisné
označenie výrobkov
Topografia
polovodičových
výrobkov
iný druh OP DV

plánované
podanie
podaná
poznám
prihlášky prihláška
do 2014
86
8
6
48
6
3
50
1
1
71
1
24

4

51

2

18

3

1

1

udelený
12
3

zavedený ponúknutý
do výroby na licenciu
4

licencia
na
využívanie

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
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Graf 8 Fázy využívania jednotlivých inštitútov OP DV

Odpoveď s možnosťou „poznám“ je v samostatnom grafickom okne (Graf 9).
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Graf 9 Využívanie inštitútov OP DV - odpoveď "poznám"

Z dôvodu prehľadnejšieho porovnania a interpretácie výsledkov je v nasledovnom
texte použité rozdelenie odpovedí uvádzaných v tabuľke 1 a grafoch 8, 9 do 3 kategórií.
Kategória A – poznám
Kategória B – plánované podanie prihlášky do r. 2014, podaná prihláška, udelená
ochrana DV
Kategória C – zavedený do výroby, ponúknutý na licenciu, licencia na využívanie.
Z výsledkov prieskumu (Tabuľka 1) vyplýva, že určitý počet respondentov pozná
jednotlivé inštitúty OP DV (kategória A), predovšetkým patent a ochrannú známku.
Vzhľadom na celkový počet účastníkov prieskumu – 199 osôb, sú tieto čísla neuspokojivé,
keďže patent pozná 86 (43%) respondentov, úžitkový vzor 48 (24%), dizajn 50 (25%) a
ochrannú známku 71 (35%) respondentov.
Z hľadiska využívania inštitútov OP DV bol zaznamenaný veľmi nízky počet
prihlásených inštitútov, ako i tých s plánovaným prihlásením do r. 2014 či udelených
inštitútov (kategória B). Z prieskumu najlepšie vyšiel patent a úžitkový vzor. Pomer odpovedí
z kategórie „poznám“ k odpovediam kategórie B je značný. V prípade patentov 86:26, pri

14 | S t r a n a

úžitkovom vzore 48:12. Pri ďalších dvoch najbežnejších inštitútoch OP DV sa tento pomer
zväčšuje: dizajn 50:2 a ochranná známka 71:2.
Výrazne nízke hodnoty sme zaznamenali v kategórii C, ktorá predstavuje transfer DV
do praxe: patent 86:5, úžitkový vzor 48:0, dizajn 50:0, ochranná známka 71:0.
Z realizovaného prieskumu v akademickej obci vyplýva, že je vo všeobecnosti
potrebné zamerať sa na aktívnu propagáciu inštitútov OP DV. Je potrebné sa intenzívne
venovať problematike výhod ochrany DV, ako aj systémovej podpore pri podávaní prihlášok.
Najväčšie rezervy sú však vo fáze komerčného zhodnocovania poznatkov a ich uplatnenia
v praxi.

1.3 Využívané zdroje informácií o OP DV na Slovensku
Využívanie propagačných nástrojov ako informačných zdrojov v oblasti duševného
vlastníctva bolo zisťované dotazníkovým prieskumom. Cieľom bolo zistiť, ktoré nástroje
propagácie akademická obec a výskumní pracovníci najviac využívajú a preferujú pri
získavaní informácií o problematike ochrany práv DV.
Oblasť nástrojov propagácie bola rozdelená do troch skupín. Používané propagačné
nástroje pre získavanie informácií zo Slovenska, zo zahraničia a voľba preferovaných
nástrojov.
Výsledky prieskumu sú zhrnuté v Tabuľka 2 a ich grafická interpretácia je znázornená
v grafochGraf 10, Graf 11, Graf 12 a Graf 13.
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Tabuľka 2 Výsledky dotazníkového prieskumu – propagačné nástroje

Pôvod zdrojov
a preferencia
Zdroj

Zdroje informácií o OP DV

Preferovaný
nástroj

zo Slovenska

zo zahraničia

TV

37

9

14

Rozhlas

28

7

9

Internet

64

41

52

Semináre, školenia, konferencie

37

19

17

Veľtrhy, výstavy

18

12

8

ÚPV SR

24

6

11

Vedecké knižnice

47

23

17

Strediská EEN

6

3

SARIO

3

2

NADSME

2

Iné organizácie, inštitúcie

1

Knižné publikácie

36

22

8

Tlač (noviny, časopisy)

29

11

6

Propagačné a prezentačné materiály

23

11

Reklama

14

7

Iné

1

1

1
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Graf 10 Využívanie zdrojov informácií o OP DV – celkový pohľad

Graf 11 Využívané nástroje propagácie pre získavanie informácií o DV na Slovensku
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Respondenti využívajú pre získavanie informácií z oblasti DV na Slovensku
predovšetkým internet, vedecké knižnice a TV. Silnú pozíciu majú tiež konferencie, tlač a ÚPV
SR.

Graf 12 Využívané nástroje propagácie pre získavanie informácií o DV v zahraničí

Medzi najpoužívanejšie zahraničné propagačné nástroje patrí podobne ako na
Slovensku internet, vedecké knižnice a konferencie. Tlač, televízia a rozhlas sú takisto
využívaným propagačným nástrojom, ale v menšej miere ako na Slovensku.
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Graf 13 Preferovaná nástroje propagácie pre získavanie informácií o DV

Respondenti preferujú ako propagačné nástroje, prostredníctvom ktorých získavajú
informácie o problematike DV internet, konferencie vedecké knižnice televíziu, ÚPV SR
a rozhlas. Svedčia o tom aj výsledky využívania propagačných nástrojov na získavanie
informácii zo SR a zo zahraničia (Graf 11, Graf 12).
Na základe týchto výsledkov je možné konštatovať, že pre efektívnu propagáciu DV je
potrebné zamerať sa práve na tieto propagačné nástroje.
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2 Propagácia ochrany duševného vlastníctva v zahraničí
Propagácia inštitútov ochrany práv duševného vlastníctva je kľúčovým nástrojom
zvyšovania povedomia odbornej, ale i laickej verejnosti o dôležitosti ochrany duševného
vlastníctva. Informovaná a motivovaná spoločnosť je jednou zo záruk rastu počtu prihlášok
všetkých foriem predmetov duševného vlastníctva. V tejto kapitole sú uvedené príklady
nástrojov používaných zahraničnými inštitúciami, predovšetkým národnými úradmi
duševného vlastníctva z Českej republiky, Nórska, Švédska, Fínska, Dánska, Švajčiarska,
Nemecka, Číny, Japonska a Kórei.

2.1.1 Česká republika
Úrad priemyselného vlastníctva ČR vyvíja každoročne aktivity na podporu
informovanosti a zvyšovania povedomia o priemyselnom vlastníctve. Zvláštnu pozornosť
venuje práci so študentmi stredných a vysokých škôl. Aktívne spolupracuje so súkromnou
vysokou školou – Metropolitní univerzita Praha pri výučbe bakalárskeho študijného odboru
"Priemyselné vlastníctvo" a magisterského študijného odboru "Medzinárodné a regionálne
vzťahy v priemyselnom vlastníctve". Metropolitná univerzita Praha má okrem týchto
odborov akreditované aj doktorandské štúdium zamerané na oblasť priemyselného
vlastníctva.
Prostredníctvom Inštitútu priemyselno-právnej ochrany zabezpečuje úrad dvojročné
diaľkové štúdium s problematikou ochrany priemyselného vlastníctva a organizuje
krátkodobé špecializované kurzy a semináre. ÚPV ČR sa v rokoch 2007 až 2010 zúčastnil
európskeho projektu IPeuropAware pod dohľadom Európskej komisie. Cieľom projektu bolo
zvýšiť povedomie o duševnom vlastníctve pre malých a stredných podnikateľov. Medzi
tradičné formy prezentácie činnosti úradu patrí účasť na výstavách a veľtrhoch a propagácia
duševného vlastníctva je realizovaná aj prostredníctvom publikácií úradu. Pre verejnosť
ponúka špecializovanú študovňu v ÚPV ČR, zdrojom informácií je aj webová stránka
www.upv.cz a e-mailová služba Helpdesk, ktorá reaguje na konkrétne otázky užívateľov.
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2.1.2 Nórsko
Aktivity na popularizáciu duševného vlastníctva v Nórsku patria predovšetkým do
kompetencie Nórskeho úradu priemyselného vlastníctva. Úrad poskytuje vzdelávacie služby
formou špecializovaných seminárov a kurzov z oblasti duševného vlastníctva pre odborníkov,
ale aj širokú verejnosť. V rámci zvyšovania povedomia o duševnom vlastníctve môžu
záujemcovia využiť služby Informačného centra. Informačnú úlohu plní aj webová stránka
úradu

www.patentstyret.no.

Úrad

ponúka

novú

rešeršnú

databázu

https://dbsearch2.patentstyret.no, ktorá integruje patenty, ochranné známky a dizajny do
jednej databázy a vyhľadáva sa jedným dotazom. Prioritou je spolupráca s médiami.

2.1.3 Švédsko
Popularizácia v oblasti duševného vlastníctva je jednou z priorít Švédskeho
patentového a registračného úradu http://www.prv.se/In-English/. Povedomie o duševnom
vlastníctve rozširuje úrad formou cieľovo orientovaných kurzov duševného vlastníctva, ktoré
ponúka pre firmy. Novinkou je organizovanie medzinárodných kurzov o duševnom
vlastníctve. Pravidelné tri medzinárodné tréningové programy sú organizované v spolupráci
so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva a financované Švédskou medzinárodnou
vývojovou a kooperačnou agentúrou (SIDA). Všetky tri programy pozostávajú z dvoch častí.
Prvá v Štokholme (Švédsko) a druhá – regionálna (v štáte, z ktorého záujemca
o medzinárodný kurz pochádza) o šesť mesiacov neskôr. Programy sú určené pre záujemcov
z vybraných rozvojových štátov. Okrem vzdelávacích služieb sú verejnosti sprístupnené aj
špecializované konzultačné služby (patenty, ochranné známky, dizajny) tzv. PRV Interpat.
Metóda Foreseeker je analytická metóda vyvinutá Švédskym patentový a registračným
úradom, ktorá je používaná pri štatistických analýzach a patentových trendov.

2.1.4 Fínsko
Fínsky

patentový

a registračný

úrad

http://www.prh.fi/en.html

realizuje

implementáciu Národnej stratégie duševného vlastníctva organizovaním seminárov pre
poradcov, podnikateľov a technologických expertov v spolupráci s Nadáciou fínskych
vynálezcov. On-line poradenstvo a konzultácie o duševnom vlastníctve zabezpečuje úrad
prostredníctvom služby PatRek Client Service. Fínsky patentový a registračný úrad
21 | S t r a n a

v spolupráci s Ministerstvom

obchodu

a priemyslu, Nadáciou

fínskych

vynálezcov,

Centrálnou federáciou malých podnikov, Fínskym národným fondom pre výskum a vývoj
SITRA a inými spolupracujúcimi inštitúciami sa v roku 1992 zapojili do národného projektu
INNOFINLAND http://www.innosuomi.fi/en/main.html. Cieľom projektu bolo oživiť fínsku
ekonomiku. INNOFINLAND organizuje národné podujatia, ako Národná a Regionálna cena za
inovácie - Innofinland Contest, cena za inovácie pre brancov - Innoint Invention Contest for
Conscripts a podujatie s názvom Innoschool. Ide o súťaž s ročnou periodicitou, do ktorej sa
môžu prihlásiť odborné školy. V rámci Innoschool sa v odborných školách sa zorganizuje
približne trojhodinové vzdelávanie pre žiakov o duševnom vlastníctve a následne má škola za
úlohu vypracovať kreatívny projekt. Projekty sa v závere vyhodnotia a najlepším sa udelia
ceny.

2.1.5 Dánsko
Dánsky patentový a známkový úrad zameral svoje aktivity v oblasti popularizácie
duševného vlastníctva predovšetkým na on-line nástroje. Medzi ponúkané služby patria
voľne prístupné databázy predmetov priemyselného vlastníctva, on-line systém podávania
prihlášok, služby IP Survey, IP Response a IP Marketplace. IP Survey, je špeciálna databáza na
vyhľadávanie patentových informácií http://www.dkpto.org/online-tools/ip-survey.aspx.
Stačí vyplniť profil so zoznamom požadovaných vyhľadávacích kritérií a na základe nich budú
zasielané požadované patentové informácie, napríklad aj o patentovej aktivite konkurencie.
IP Response, http://www.dkpto.org/online-tools/ip-response.aspx je manažérky nástroj
vyvinutý Dánskym patentovým a známkovým úradom, kde si záujemca vyplnením
anonymného on-line dotazníka môže bezplatne overiť, ako jeho firma nakladá s duševným
vlastníctvom. Po zodpovedaní 20 otázok mu úrad vypracuje správu, kde zhrnie výsledky
dotazníka a navrhne možnosti zlepšenia. IP Marketplace, http://www.ip-marketplace.org/
prostredníctvom databázy je možné nájsť patenty, úžitkové vzory, ochranné známky
a dizajny ponúknuté na predaj, resp. dopytované, alebo ponúknuté za účelom predaja
licencie.
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2.1.6 Švajčiarsko
Propagovanie predmetov duševného vlastníctva patrí vo Švajčiarsku do kompetencie
Švajčiarskeho federálne inštitútu duševného vlastníctva https://www.ige.ch/en/aboutus.html. Inštitút ponúka na webovom sídle službu Príručka pre inovatívne a kreatívne mozgy
http://www.ige.ch/guide/e/default.shtm. Tu sa môže záujemca dozvedieť, krok za krokom,
všetky potrebné náležitosti týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva. Zaujímavá je ponuka
defenzívnej publikácie technických informácií https://www.ige.ch/en/service/publishingtechnical-disclosures.html v prípade, že pôvodca vynálezu nemá záujem o patentovú
ochranu, ale nechce prísť o novosť svojej inovácie, čo je následne prekážkou udelenia
patentu kdekoľvek na svete.

2.1.7 Nemecko
Nemecký patentový a známkový úrad ponúka v rámci vzdelávania stáže pre
absolventov vysokých škôl a tréningové programy pre budúcich patentových zástupcov
a špecializované kurzy pre záujemcov z rôznych cieľových skupín. Nakoľko podľa nemeckého
služobného zákona sú oprávnení poskytovať právne informácie o duševnom vlastníctve
jedine patentoví zástupcovia, úrad zriadil 30 minútovú bezplatnú poradenskú službu, kde
patentoví zástupcovia konzultujú všetky otázky s potenciálnym prihlasovateľom.
Prostredníctvom Technického informačného centra v Berlíne poskytuje úrad rešeršné služby
o predmetoch priemyselných práv a pri propagovaní inštitútov duševného vlastníctva
spolupracuje s 24-mi Informačnými centrami po celom Nemecku. Informácie o predmetoch
duševného

vlastníctva,

okrem

publikačnej

činnosti

a svojej

webovej

stránky

http://www.dpma.de/english/index.html, poskytuje úrad počas účasti na domácich
a medzinárodných výstavách a veľtrhoch.

2.1.8 Japonsko
Japonský patentový úrad http://www.jpo.go.jp/index.htm, zodpovedá aj za
rozširovanie poznatkov o priemyselnom vlastníctve v Japonsku. K propagácii duševného
vlastníctva patrí oceňovanie najlepších inovátorov pri príležitosti Dňa inovácií – 18. apríla.
Cenu udeľuje minister ekonómie, obchodu a priemyslu a komisár Japonského patentového
úradu v nasledovných kategóriách: Cena za výnimočný podnik aktívny v podnikaní s
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priemyselným vlastníctvom (využitie patentu, ochrannej známky, patentovej stratégie,
dizajnu, propagovanie priemyselného vlastníctva) a Cena pre prispievateľov do systému práv
priemyselného vlastníctva. Japonský patentový úrad spolupracuje s Japonskou asociáciou
duševného

vlastníctva

(nevládna,

nezisková

organizácia)

http://www.jipa.or.jp/english/index.html. Aktivity asociácie sú zamerané na podporu
harmonizácie systému duševného vlastníctva a vzdelávaciu činnosť, ako organizovanie
workshopov, seminárov a sympózií s problematikou duševného vlastníctva.

2.1.9 Čína
Systém duševného vlastníctva v Číne patrí pod správu Čínskeho patentového a
známkového úradu http://www.chinatrademarkoffice.com/. Úrad zodpovedá aj za šírenie
poznatkov o duševnom vlastníctve. Na webovej stránke ponúka voľne dostupné registre
ochranných známok a patentov. Prihlasovateľmi sú väčšinou zahraničné firmy. Takýmto
spôsobom sa chránia proti zneužívaniu svojho duševného vlastníctva. Čínsky patentový
a známkový úrad ponúka ďalej konzultačné služby prostredníctvom internetu. Aj týmto
spôsobom sa snaží o propagáciu inštitútov duševného vlastníctva. Zaujímavým zdrojom
informácií o duševnom vlastníctve v Číne je internetový časopis Čínske duševného
vlastníctvo http://www.chinaipmagazine.com/en/index.asp. Na stránkach časopisu je možné
nájsť podrobné informácie týkajúce sa predmetov duševného vlastníctva, zoznam podujatí,
konferencií,

seminárov

a workshopov

s problematikou

duševného

vlastníctva

organizovaných v Číne, prípadové štúdie, analýzy, články, publikácie o duševnom vlastníctve.
Stránka je v anglickom jazyku a slúži ako dobrý zdroj na zorientovanie sa v problematike
duševného vlastníctva v Číne.

2.1.10 Kórea
Propagácia inštitútov duševného vlastníctva je v Kórei na veľmi vysokej úrovni.
Kórejský úrad duševného vlastníctva www.kipo.go.kr so svojimi aktivitami na podporu
duševného vlastníctva a on-line webovými nástrojmi je toho príkladom. Prostredníctvom
Medzinárodného tréningového inštitútu duševného vlastníctva, ktorý organizačne patrí pod
úrad zabezpečuje domáce a medzinárodné workshopy, semináre a tréningové programy pre
cieľové skupiny používateľov. Inštitút ponúka on-line e-learningové programy ako IP
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Panorama – projekt on-line vzdelávania v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného
vlastníctva a Kórejskou asociáciou na podporu inovácií, program IP Xpedite a IP Xpedite
Practical, ktoré vznikli ako výsledok spolupráce Kórejského úradu duševného vlastníctva,
združenia Ázijsko-Pacifickej ekonomickej spolupráce a Kórejskej asociácie na podporu
inovácií. V roku 2011 plánuje úrad v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného
vlastníctva (WIPO) vytvoriť špeciálny on-line vzdelávací program o duševnom vlastníctve pre
deti. Za účelom zvýšenia povedomia verejnosti o úspešných vynálezcoch, ktorí sa zapísali do
dejín, otvoril úrad "Sieň slávy vynálezcov". V stálej expozícii sa nachádzajú domáce a svetové
prevratné vynálezy a významní vynálezcovia od histórie až po súčasnosť. Pri propagovaní
duševného vlastníctva cez internet je zaujímavým nástrojom tzv. KIPOnet program, ktorý
umožňuje elektronické manažovanie duševného vlastníctva. Prihlasovateľom ponúka
kompletný servis, ako on-line podávanie prihlášok a patentové rešerše. Kórejský úrad
duševného vlastníctva spolupracuje s rôznymi organizáciami na podporu duševného
vlastníctva. Jednou z nich je Kórejská asociácia vynálezkýň (Korea Women Inventors
Association – KWIA), ktorá v Kórei podporuje ženy – vynálezkyne a podnikateľky. Asociácia
organizuje každoročne Medzinárodné fórum vynálezkýň spojené s otvorením Medzinárodnej
výstavy z tvorby vynálezkýň (KIWIE), s udeľovaním ocenení a medailí úspešným
vynálezkyniam a podnikateľkám a s Medzinárodným workshopom pre vynálezkyne a
podnikateľky.
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3 Návrh propagačných nástrojov v oblasti využívania inštitútov
ochrany práv duševného vlastníctva
Jednou zo základných vlastností priemyselného vlastníctva je jeho využiteľnosť v
praxi. Nevyhnutnou podmienkou úspešného komerčného zhodnotenia duševného
vlastníctva je jeho efektívny marketing a propagácia. Prvým krokom však je zabezpečenie
riadnej právnej ochrany duševného vlastníctva. Práve preto sme sa v tejto časti kapitoly
zamerali na priblíženie a rozčlenenie existujúcich propagačných nástrojov ako aj na návrh
konkrétnych nástrojov propagácie inštitútov ochrany práv duševného vlastníctva.

3.1 Prehľad možných nástrojov propagácie problematiky OP DV
3.1.1 Reklama, reklamné letáky
Cieľom tohto typu propagačného nástroja je propagácia výrobku, ktorý je chránený
inštitútom DV, ale môže ísť aj o popularizačnú formu vysvetľovania ochrany jednotlivých
druhov DV. Spravidla rozlišujeme tri základné druhy nástrojov, pričom do elektronickej
reklamy patrí aj mediálna reklama. Posledným fenoménom je internetová reklama, kde sú
zahrnuté aj reklamy vrátane sociálnych sietí.
a) Printové
b) Elektronické
c) Internetová
3.1.2 Webové sídlo
Webové sídlo môžeme právom považovať za vizitku firmy. Niektoré inštitúcie ako
napríklad patentové úrady (národné, medzinárodné), organizácie zamerané na podporu
inovačných služieb vo veľkej miere ponúkajú a objasňujú úlohu a význam DV. Je
pochopiteľné, že kým patentové úrady poskytujú široký záber informácií, tak napr. SARIO,
EEN, Centrá transferu technológií a iné inštitúcie budú zverejňovať iný rámec informácií, ale
v každom prípade pôjde o nástroj propagácie.
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3.1.3 Propagačné a prezentačné materiály
Tento typ propagačného nástroja sa môže niekedy prelínať s materiálmi uvedenými
v bode 3.1.1. Cieľom týchto dokumentov, nástrojov je propagovať inštitúty DV napríklad na
odborných fórach, podujatiach, veľtrhoch.
a) Printové
b) Elektronické, (Multimediálne) CD/DVD
3.1.4 Semináre, konferencie a školenia
Táto aktivita môže nadobúdať rôzne podoby.
Odborné konferencie (semináre)
Zamerané na určitú tému resp. problematiku napr.: tvorba a príprava licenčných
zmlúv, apod. Sú určené pre ľudí, ktorí už majú určitý odborný základ.

“Používateľské dni“ tzv. Online services users day
Ide o semináre úzko špecializované, kde odborníci preberajú rôzne odborné otázky –
najmä služby online – oblasť databáz, prihlasovanie prihlášok online, apod.

Úvodné semináre pre začiatočníkov
Cieľom je podchytiť klientelu používateľov, vychovávať ju a naučiť pracovať
s informáciami, čím sa tvorí spätná väzba.

E-learning / Web-learning
Nástroj na propagáciu, ktorý sa ukazuje ako nanajvýš vhodný, pre marketing a výučbu
zameranú na celú oblasť OP DV. V rovnakom čase sú pripojení používatelia z rôznych lokalít,
čo umožňuje vysokú efektivitu komunikácie a spätnú väzbu.
3.1.5 Veľtrhy a výstavy
Cielené zameranie a propagácia tovarov, služieb umožňuje nadviazanie kontaktov.
Cieľom je obchodná dohoda, predaj, keďže inštitúty duševného vlastníctva majú najmä
komerčný účel.
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3.1.6 Periodiká
Ďalším propagačným nástrojom sú odborné a vedecké periodiká, ktorých cieľom je
šíriť relevantnej komunite najnovšie informácie o duševnom vlastníctve.

Odborné
Zamerané na oblasť práva, súdnictva, judikatúry, priemyselno-právnej ochrany,
transferu technológii, duševného vlastníctva, domáce i zahraničné napr. Justičná revue,
Duševné vlastníctvo apod., vrátane elektronických periodík.

Špecializované
Nástroje zamerané na oblasť priemyslu, poľnohospodárstva, chémie, vzťahujúce sa
na transfer technológií, priemyselno-právnu ochranu, ako napr.: Trend, Hospodárske noviny
a pod..

Reklamné
Nástroje propagujúce výsledky vedy a výskumu, transferu technológií a priemyselnoprávnej ochrany.
3.1.7 Prostriedky Masovej komunikácie
Prostriedky masovej komunikácie zohrávajú stále významnú úlohu v procese
propagácie IDV. Svojim stálym záberom oslovujú širokú škálu používateľov. Propagácia IDV
stále nachádza miesto v týchto nástrojoch propagácie.
a) Tlač
b) Rozhlas
c) Televízia
d) Internet
3.1.8 Sociálne webové nástroje, uvedené v bode 2.3.1
Charakteristika sociálnych sietí:
-

efektívna forma marketingovej komunikácie

-

pomáhajú budovať komunity priateľov a preberať informácie

-

umožňujú vymieňať si myšlienky a názory, spoločne preberať obsah stránok
a nadväzovať kontakty
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-

nevyžaduje špeciálne programátorské znalosti,

-

vytvorenie stránky organizácie CVTI SR – na stránke je možné informovať o činnosti
organizácie, novinkách, pripravovaných podujatiach a pod.

-

vytvorenie podstránok pre jednotlivé činnosti organizácie resp. pre jednotlivé
predmety priemyselno-právnej ochrany – patent, dizajn, ochranná známka atď.

-

pre ilustráciu je vhodné uviesť niekoľko príkladov podobných organizácií na
sociálnych sieťach:
o Európsky patentový úrad a TWITTER – http://twitter.com/#!/EPOorg
o Európsky patentový úrad a FACEBOOK –
http://www.facebook.com/europeaninventoraward
o Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a TWITTER –
http://twitter.com/#!/OAMITWEETS

3.2 Návrh konkrétnych nástrojov propagácie inštitútov OP DV
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, okrem iného, realizuje aj
vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva. Jedným z hlavných nástrojov na
propagáciu a aktívne využívanie inštitútov ochrany duševného vlastníctva je zvyšovanie
odbornej

zdatnosti

dotknutých

pracovníkov

výskumu

a vývoja

prostredníctvom

vzdelávacieho kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR,
ktorý zabezpečuje ÚPV SR (viď úvod kapitoly 1). Pri príležitosti Svetového dňa duševného
vlastníctva (26. apríl) ÚPV SR ďalej pravidelne organizuje konferenciu „Duševné vlastníctvo
na Slovensku“. Téma konferencie sa každoročne prispôsobuje aktuálnym otázkam z oblasti
duševného vlastníctva. ÚPV SR tiež v spolupráci s univerzitami každoročne organizuje
konferenciu „Duševné vlastníctvo na vysokých školách“. Tiež zabezpečuje vzdelávanie jedno
až dvojdňových kurzoch a ponúka tiež kurzy šité na mieru. ÚPV SR ďalej zvyšuje povedomie
o duševnom vlastníctva a propaguje jednotlivé predmety priemyselného vlastníctva
vydávaním časopisu „Duševné vlastníctvo“ a elektronickým časopisom E-zine ÚPV SR.
Napriek aktivitám ÚPV SR je vzhľadom na aktuálnu situáciu v SR potrebné informovanie a
vzdelávanie o duševnom vlastníctve ďalej kontinuálne podporovať a rozvíjať a zabezpečovať
jeho aktívnu propagáciu.
Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu a najlepších príkladov propagácie OP
DV v zahraničí boli navrhnuté nasledovné nástroje propagácie IDV.
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3.2.1 Vzdelávanie o duševnom vlastníctve
Vzdelávanie vedecko-výskumných pracovníkov na univerzitách a SAV o duševnom
vlastníctve by sa malo stať hlavnou prioritou. To je možné zabezpečiť prostredníctvom
organizovania jedno až dvojdňových špecializovaných kurzov pre vedecko-výskumných
pracovníkov

v jednotlivých

regiónoch

Slovenska.

Špecializované

vzdelávacie

kurzy

navrhujeme organizovať v najväčších slovenských mestách, a to s pravidelnou periodicitou:
Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Komárno, Rimavská Sobota,
Košice, Prešov. Vzdelávacie kurzy by sa mali zamerať na oblasti ako charakteristika inštitútov
OP DV, význam ochrany DV, spôsob jej zabezpečovania, ohodnocovanie komerčného
potenciálu DV, využívanie DV, vyhľadávanie patentových informácií a pod. Kurzy by mali byť
organizované s pravidelnou periodicitou.

Povedomie o duševnom vlastníctve môže podporiť projekt na rozvoj tvorivosti na
školách. Cieľom projektu by bolo vyhlásenie celonárodnej súťaže o najzaujímavejšie
technické riešenie z vybranej oblasti. Následne by sa na zapojených školách zorganizoval
seminár, na ktorom by boli priblížené predmety duševného vlastníctva ešte pred podaním
návrhu technického riešenia. Zaslané návrhy by vyhodnotila odborná komisia.

Medzi ďalšie návrhy na zvýšenie povedomia o duševnom vlastníctve je organizovanie
špecializovaného kurzu Manažér transferu technológií, ktorý je dôležitý pri zabezpečovaní
funkčnosti Centier transferu technológii.

Kurz by prispel k rozšíreniu poznatkov z nasledovných oblastí:
o manažment duševného vlastníctva, zmluvné právo,
o oceňovanie duševného vlastníctva,
o tvorba zmlúv,
o právne poradenstvo v oblasti DV,
o vyjednávanie (interné/externé),
o sieťovanie a interpersonálne zručnosti (komunikácia a vnútorné vzťahy),
o marketing a predaj.
Kurz by bolo vhodné organizovať formou e-learningového vzdelávania. Inšpiráciou pri
zostavovaní môže byť e-learningové vzdelávanie Európskeho patentového úradu [16].
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Projekt e-learningového vzdelávacieho programu IP PANORAMA je výsledkom
spolupráce Svetového úradu duševného vlastníctva (WIPO) v Ženeve, Kórejského úradu
duševného vlastníctva a Kórejskej asociácie na podporu inovácií. Vznikol ako súčasť projektu
„Spoločný vývoj e-learningového programu“ v rokoch 2004 až 2007. Program bol navrhnutý
za účelom oboznámenia sa s problematikou duševného vlastníctva a jeho manažovaním.
IP PANORAMA je významným nástrojom zvyšovania povedomia o duševnom vlastníctve,
pozostávajúci z nasledujúcich modulov.

Modul 1 – Význam duševného vlastníctva,
Modul 2 – Ochranné známky a dizajny,
Modul 3 – Vynálezy a patenty,
Modul 4 – Obchodné tajomstvo,
Modul 5 – Autorské právo a práva s ním súvisiace,
Modul 6 – Patentové informácie,
Modul 7 – Technologické licencie v strategických partnerstvách,
Modul 8 – Duševné vlastníctvo v digitálnej ekonomike,
Modul 9 – Duševné vlastníctvo a medzinárodných obchod,
Modul 10 – Audit duševného vlastníctva,
Modul 11 – Ohodnotenie duševného vlastníctva,
Modul 12 – Licencie na ochranné známky.

Na základe povolenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva získala Slovenská
republika práva na preklad IP PANORAMA. Tento e-learningový produkt bude využívaný
v rámci projektu NITT SK a prístupný na portáli NPTT.

Medzi ďalšie navrhované aktivity na podporu zvyšovania povedomia o duševnom
vlastníctva patria špecializované jednodňové konferencie, semináre a workshopy.
Konferencie, semináre a workshopy sú v rámci svojej časovej nenáročnosti
významným vzdelávacím modulom, resp. propagačným nástrojom zabezpečujúcim priamy
prenos poznatkov ku konečným spotrebiteľom a žiadateľom. Vychádzajúc z dotazníkového
prieskumu (sumár výsledkov je popísaný v kapitole 1.3) vyplýva, že tieto nástroje sú na
Slovensku, ako aj v zahraničí využívané vo veľkej miere. Ďalším ukazovateľom vyplývajúcim
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z dotazníkového prieskumu je preferencia získavania informácií o témach súvisiacich s DV.
Z prieskumu vyplýva, že záujem o informácie prostredníctvom spomínaných troch nástrojov
je značný (približne 15% respondentov). Z hľadiska formy navrhujeme organizáciu
konferencií, odborných seminárov a workshopov. Pokiaľ ide o obsahové zameranie, ako
vhodné sa javia témy pokrývajúce jednotlivé fázy procesu transferu technológií počnúc
základnou charakteristikou duševného vlastníctva, cez ohodnocovanie potenciálu duševného
vlastníctva a prezentáciu možných spôsobov jeho ochrany, získavanie patentových informácií
a spracovanie

patentových

prihlášok,

až

po

marketing

a komerčné

zhodnotenie

v priemyselnej, resp. spoločenskej praxi.
Vhodné tiež bude zamerať sa na organizovanie medzinárodných konferencií na
aktuálne témy v oblasti priemyselných práv DV. s cieľom oboznámiť odbornú verejnosť na
Slovensku s problematikou ochrany a komercializácie duševného vlastníctva.
V spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR navrhujeme spoluorganizovanie
konferencie „Význam duševného vlastníctvo pre vedu a výskum na Slovensku“. Konferencia
by mala ročnú periodicitu a putovný charakter.
3.2.2 Propagácia duševného vlastníctva v rozhlase a TV
Rozhlas a televízia predstavujú v súčasnosti významné propagačné nástroje. Tento fakt
potvrdzujú aj výsledky dotazníkového prieskumu, kde najmä na Slovensku je tento nástroj
vysoko využívaný (približne 22% respondentov). Aj na základe výsledkov dotazníkového
prieskumu navrhujeme zvýšenie informovanosti o DV prostredníctvom prezentácií v médiách
zabezpečiť zrealizovaním krátkych informačných blokov na vybrané témy z oblasti
duševného vlastníctva.

1. Úvod do duševného vlastníctva,
2. Autorské právo a práva s ním súvisiace,
3. Vynálezy a patenty,
4. Úžitkový vzor – malý patent,
5. Význam ochrany značky formou ochrannej známky,
6. Zemepisné označenia a označenia pôvodu výrobkov,
7. Dizajn a jeho ochrana.
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Informačné bloky budú obsahovať prezentácie o jednotlivých predmetoch duševného
vlastníctva (konanie o uvedených predmetoch a príslušná legislatíva, príklady z praxe),
rozhovory s pracovníkmi Úradu priemyselného vlastníctva SR, patentovými zástupcami,
prihlasovateľmi a majiteľmi predmetov priemyselného vlastníctva a ich prax s ochranou
duševného vlastníctva.
3.2.3 Sociálne siete – FACEBOOK, TWITTER
Sociálne siete spôsobili revolúciu vo využívaní internetu ako nástroja na propagáciu
produktov, služieb a podporu ich predaja, pričom umožňujú zamerať sa na konkrétnu cieľovú
skupinu. Otvárajú možnosti menej finančne náročného a zároveň efektívnejšieho on-line
marketingu, ponúkajú nové prístupy priameho kontaktu s potenciálnymi záujemcami,
inšpirujú pri tvorbe komunikačnej stratégie.
Tento nástroj navrhujeme využívať pri informovaní o pripravovaných podujatiach, službách a
aktualitách s možnosťou výmeny myšlienok a názorov, nadväzovanie kontaktov a budovanie
partnerstiev.
Existujú dve možnosti zviditeľnenia organizácie na Facebooku (ďalej len FB) a to: založenie
konta alebo skupiny. V prípade konta, vystupuje na FB registrovaný ako osoba. Ďalšie osoby
prijíma ako priateľov. V prípade skupiny, uchádza sa o priazeň svojich fanúšikov. Pre obe
možnosti (konto alebo skupina) je možné použiť komunikáciu prostredníctvom nástenky, kde
je možné vkladať fotografie, zverejňovať odkazy a videá, vytvorenie udalostí a pod. V rámci
propagácie vytvoreného konta/skupiny je dôležité umiestniť na web organizácie odkaz na FB.
Pre použitie FB ako propagačného nástroja inštitútov DV odporúčame vytvorenie
skupiny/konta s cieľom propagácie najnovších informácií a služieb poskytovaných v tejto
oblasti, pripravovaných podujatí a iné. Registrovaní užívatelia z akademickej obce majú
možnosť využívať diskusné prostredie s cieľom výmeny informácií.
Sociálne siete Research gate a BiomedExperts, ktorých užívateľmi sú vedci, tiež ponúkajú
možnosť propagácie DV.
FB tiež ponúka možnosť vytvorenia spoplatnenej reklamy.

3.2.4 Krátke propagačné videá – YOUTUBE
Navrhujeme nasledovné námety na vytvorenie videa pre propagáciu DV:
o význam ochrany v oblasti priemyselných práv,
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o proces udelenia/zapísania predmetov priemyselného práva,
o hodnota ochrannej známky,
o netradičné priemyselné dizajny,
o rozhovory s vedátormi, zástupcami SAV,
o interview s patentovým zástupcom.
3.2.5 Propagácia duševného vlastníctva na výstavách a veľtrhoch
Projekt je možné realizovať v spolupráci s ÚPV SR na vybraných výstavách a veľtrhoch
v SR. Na výstave by mali pôvodcovia slovenských riešení možnosť prezentovať vlastné
riešenia, ktoré boli vybraté komisiou. Na výstave je možné získať investora, distribútora,
dohodnúť licenciu, predať riešenie a v prípade úspešnosti aj získať niektoré z ocenení pre
vystavovateľov.

Prispieť k propagácii národnej kontraktačnej výstavy UmInEx, organizovanej ÚPV SR,
pre tvorcov chránených a prihlásených vynálezov a technických riešení, hľadajúcich podporu
pri ich výrobe. Výstava je tradične organizovaná v Banskej Bystrici. Tu sa otvára priestor pre
spoluprácu pri spoluorganizovaní uvedeného podujatia.

„Národná sieň slávnych vynálezcov“, ako stála expozícia významných národných
a svetových vynálezov, spolu s prezentáciou slávnych slovenských ev. svetových vynálezcov
by významne prispela ku zvýšeniu povedomia o duševnom vlastníctve.
3.2.6 Prediagnostika priemyselných práv a technologický audit
Povedomie slovenskej akademickej obce o priemyselno-právnej ochrane nie je na
požadovanej úrovni. Tento spôsob ochrany považujú za proces finančne nákladný,
a komplikovaný. ÚPV SR začal v roku 2007 poskytovať službu Prediagnostika priemyselných
práv, ktorej zámerom je poskytnúť konzultačno-poradenskú službu v oblasti priemyselnoprávnej ochrany najmä malým a stredným podnikom. Navrhujeme, v spolupráci s ÚPV SR
modifikovať túto službu pre potreby vedeckých inštitúcií a poskytovať túto službu
pracoviskám výskumu a vývoja v SR..
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3.2.7 Inovatívne Café
Odborné debaty v príjemnom prostredí na aktuálne témy v rôznych slovenských
mestách by mohol zahŕňať projekt Inovatívne Café. Vhodným miestom pre takýto typ
projektu by mohli byť vedecké knižnice, ktoré z dotazníkového prieskumu vyšli ako najviac
navštevované inštitúcie z hľadiska samostatného získavania odborných informácií danej
problematiky. Na Slovensku predstavovali približne 30% návštevnosti, kde predpokladom pre
takúto vysokú účasť môžu byť aj výsledky získavania informácií z knižných publikácií a tlače.
Debaty by boli určené pre vedecko-výskumných pracovníkov z univerzít a SAV s cieľom zvýšiť
povedomie a podporiť kritický pohľad na stav výskumu a vývoja na Slovensku. Publikum by
dostalo príležitosť vypočuť si argumenty odborníkov na rôzne témy, zapojiť sa do debaty.
Prostriedkom propagácie inštitútov duševného vlastníctva by mohla byť séria diskusných
podujatí na aktuálne témy z oblasti vedy a výskumu. Cieľom je zvýšiť povedomie
o predmetoch DV a podporiť inovácie.
V každej diskusii vystúpia dvaja alebo viacerí odborníci z rozdielnych organizácií,
najlepšie s rozdielnymi názormi, pričom jeden z nich tézu obhajuje a ďalší sa mu snaží
oponovať.
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4 Záver
Vyspelé štáty si uvedomujú potrebu neustálej osvety, propagácie a v neposlednom
rade aj vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva na všetkých stupňoch škôl. Využívajú na
to rôzne inštitúcie, nástroje a informačné prostriedky. Tieto aktivity majú za následok aj rast
počtu patentových prihlášok, úžitkových vzorov, ochranných známok a pod. Okrem toho sa
vzdelávaním a cielenou propagáciou predchádza súdnym sporom. Dochádza k rýchlejšiemu
zavedeniu inovácií a prenosu poznatkov do výrobnej sféry. Vo vyspelých štátoch sa inovačný
proces skracuje priamym zapájaním univerzít do priemyselného vývoja a výskumu. Transfer
technológií medzi univerzitami a privátnymi subjektmi má svoje opodstatnenie a povedomie
o predmetoch priemyselného vlastníctva je aj napriek slabšiemu využívaniu predmetov
priemyselných práv veľmi silné. Na Slovensku zatiaľ chýba systémová osveta a propagácia
duševného vlastníctva a jeho ochrany. Neznalosť, apatia, neinformovanosť subjektov iba
znásobujú podceňovanie jeho významu. Svoju úlohu zohráva nákladný patentový systém a
štruktúra slovenského priemyslu.
Cieľom štúdie bolo zmapovať súčasný stav využívania propagačných nástrojov na
Slovensku formou dotazníkového prieskumu a poukázať na používané nástroje a prostriedky
propagácie vo vybraných patentových úradoch a iných relevantných inštitúciách. V druhej
časti obsahuje štúdia návrh propagačných nástrojov pre predmety duševného vlastníctva.
Spolupráca v oblasti propagácie bude predpokladať súčinnosť s ÚPV SR, prípadne s ďalšími
subjektmi ako napr. CTT, EEN, NADSME a pod. Výsledky štúdie, ktoré sa budú realizovať
v praxi, majú prispieť k cielenej a systémovej propagácii duševného vlastníctva na
celoslovenskej úrovni. Cieľom tejto systémovej propagácie je stimulovať subjekty, aby vo
väčšej miere využívali systém priemyselného vlastníctva vrátane inovačného procesu a
transferu technológií.
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4506.2152%3B%20.NET%20CLR%203.5.30729%29&portal_browser_name=Micros
oft%20Internet%20Explorer
[17] http://www.youtube.com/user/EPOfilms
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6 Prílohy
Príloha č. 1: Inštitúty ochrany práv duševného vlastníctva
Patent
Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na
využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Majiteľ patentu dáva verejnosti
zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu.
Týmto zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických
informácií, ktoré sú dostupné vo svete.
Doba platnosti patentu je 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Predpokladom
trvania platnosti patentu je platenie udržiavacích poplatkov.

Na čo možno udeliť patent a na čo nie?
Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú
priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie,
ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy ako aj
biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.
Patent nie je možné udeliť na objavy alebo vedecké teórie, programy počítačov, nové
odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a
zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné
alebo obchodné účely. Nové odrody rastlín, nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia
chorôb ľudí a zvierat je možné chrániť podľa iných právnych predpisov.

Aký má význam byť majiteľom patentu?
Majiteľ patentu má výlučné právo na vynález, to znamená, že bez jeho súhlasu ho
nesmie nikto využívať. Majiteľ môže poskytnúť súhlas na využívanie patentu iným osobám.
Súhlas na využitie patentu sa udeľuje licenčnou zmluvou. Patent je možné tiež predať, resp.
previesť na inú osobu, či už fyzickú alebo právnickú. Prevod aj licenčná zmluva nadobúda
účinnosť voči tretím osobám zápisom do patentového registra [5].
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Úžitkový vzor
Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických
riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky.
Za technické riešenie podľa tohto zákona sa nepovažujú najmä: objavy, vedecké teórie a
matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej
činnosti, hier alebo obchodnej činnosti, programy počítačov, len uvedenie informácií.

Úžitkovým vzorom nemožno chrániť:
a)

technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo
dobrými mravmi.

b)

odrody rastlín a plemená zvierat,

c)

biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,

d)

chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a
diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo
zvieracom tele,

e)

technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu
alebo obsahujúcich biologický materiál alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je
biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý,

f)

spôsoby výroby chemických látok,

g)

spôsoby výroby farmaceutických látok,

h)

medicínske použitie látok a zmesí látok.

Doba ochrany úžitkového vzoru trvá len štyri roky, ale na žiadosť jeho majiteľa je
možné ju predĺžiť dvakrát o tri roky. Maximálna doba platnosti úžitkového vzoru je 10 rokov.
Táto ochrana je teda ideálna pre predmety s kratšou životnosťou [6].

Dizajn
Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch
línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho
zdobení. Zápis dizajnu platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Dobu platnosti zápisu
dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa dizajnu najviac štyrikrát, a to vždy o
ďalších 5 rokov na celkovú dobu 25 rokov.
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Čo možno dizajnom chrániť?
Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku. Výrobkom je priemyselne alebo
remeselne vyrobený predmet vrátane súčiastok určených na zostavenie do jedného
zloženého výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak s výnimkou
počítačových programov. Zloženým výrobkom je výrobok, ktorý sa skladá z niekoľkých
súčiastok, ktoré môžu byť vymenené a ktoré umožňujú rozloženie a nové zostavenie
výrobku. Predmetom ochrany je vyobrazený vzhľad výrobku alebo jeho časti. Rozsah ochrany
je daný vyobrazením dizajnu tak, ako je zapísaný v registri. Inštitút zapísaného dizajnu
nechráni technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku, hoci by
táto bola z vyobrazení zrejmá v konkrétnom vyhotovení alebo i zovšeobecnená.
Dizajn je spôsobilý ochrany, ak je nový a má osobitý charakter. Dizajn sa považuje za
nový, ak nebol pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku práva prednosti
sprístupnený verejnosti zhodný dizajn. Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky líšia iba
nepodstatne. Dizajn má osobitý charakter, ak celkový dojem, ktorý vyvoláva u
informovaného užívateľa, sa líši od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvoláva
dizajn, ktorý bol sprístupnený verejnosti pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom
vzniku jeho práva prednosti [7].

Ochranná známka
Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie,
ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej
osoby. Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno
graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice,
kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie
je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Označenia, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou
Ide napríklad o označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, označenia
obsahujúce názvy štátov, označenia druhu výrobkov alebo služieb, všeobecne známe
zemepisné označenia, klamlivé označenia, označenia zhodné s ochrannou známkou
zapísanou pre inú osobu pre zhodné tovary alebo služby.
42 | S t r a n a

Združenie fyzických alebo právnických osôb môže ako prihlasovateľ podať prihlášku
na zápis označenia ako kolektívnej ochrannej známky.
Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej
známky. Na žiadosť majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa úrad platnosť zápisu
ochrannej známky obnoví, po zaplatení správneho poplatku, na ďalších 10 rokov.

Aké sú práva majiteľa ochrannej známky?
Majiteľ má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so
službami, pre ktoré je zapísaná v registri. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať
spolu s ochrannou známkou značku

®. Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z

ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo
ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať
primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.
Majiteľ ochrannej známky môže ochrannú známku previesť písomnou zmluvou na inú
fyzickú osobu alebo právnickú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná,
alebo pre niektoré z nich.
Majiteľ ochrannej známky môže udeliť inej osobe oprávnenie na používanie
ochrannej známky pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná
známka zapísaná licenčnou zmluvou. Ochranná známka môže byť predmetom záložného
práva [8].

Dodatkové ochranné osvedčenia
ÚPV SR udeľuje dodatkové ochranné osvedčenia na liečivá a na výrobky na ochranu
rastlín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o
dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na
ochranu rastlín.

Čo sa chráni dodatkovým ochranným osvedčením?
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín,
ktoré môžu byť uvádzané na trh len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom.
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Dodatkové ochranné osvedčenie môže byť udelené len majiteľovi základného
patentu alebo jeho právnemu nástupcovi. Maximálna doba platnosti osvedčenia je päť
rokov.
V prípade liečiv, pri ktorých boli vykonané štúdie v súlade s výskumným pediatrickým
plánom schváleným Európskou agentúrou pre lieky (EMEA), je možné po splnení
predpísaných podmienok predĺžiť túto dobu o ďalších šesť mesiacov.

Aké sú podmienky na udelenie dodatkového ochranného osvedčenia?
Dodatkové ochranné osvedčenie môže byť udelené na akékoľvek liečivo, resp.
výrobok na ochranu rastlín, ktoré pred uvedením na trh podlieha správnemu povoľovaciemu
konaniu, za predpokladu, že ku dňu podania žiadosti sú v Slovenskej republike splnené
nasledovné požiadavky: liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín je chránené platným
základným patentom (slovenským alebo európskym s určením pre Slovenskú republiku),
bolo vydané platné povolenie uviesť predmetné liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín na
trh ako liek alebo ako prípravok na ochranu rastlín. Na liečivo, resp. výrobok na ochranu
rastlín nebolo v predchádzajúcom období udelené dodatkové ochranné osvedčenie,
povolenie podľa bodu b) (pozri úžitkový vzor) je prvým povolením uviesť liečivo, resp.
výrobok na ochranu rastlín na trh ako liek alebo prípravok na ochranu rastlín.
Dodatkové ochranné osvedčenie môže byť udelené len majiteľovi základného
patentu alebo jeho právnemu nástupcovi.

Čo je základný patent?
Základný patent je patent, ktorý chráni liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín ako
taký, prípravok na ochranu rastlín, spôsob výroby liečiva, resp. výrobku na ochranu rastlín
alebo použitie liečiva, resp. výrobku na ochranu rastlín, a ktorý jeho majiteľ určil na účely
konania o udelení osvedčenia.
Ako dlho trvá ochrana?
Dodatkové ochranné osvedčenie platí počas doby rovnajúcej sa časovému úseku,
ktorý uplynul odo dňa podania prihlášky základného patentu po deň, kedy bolo vydané prvé
povolenie uviesť liečivo resp. výrobok na ochranu rastlín na trh v spoločenstve, skrátenému o
päť rokov, najdlhšie však počas piatich rokov odo dňa účinnosti osvedčenia. Osvedčenie
nadobúda účinnosť po uplynutí zákonnej doby platnosti základného patentu.
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V prípade liečiv, pri ktorých boli vykonané štúdie v súlade s výskumným pediatrickým
plánom schváleným Európskou agentúrou pre lieky (EMEA), je možné po splnení
predpísaných podmienok predĺžiť túto dobu o ďalších šesť mesiacov [9].

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov
Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných
prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti
alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané
zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba,
spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste,
oblasti alebo krajine.
Zemepisným označením výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo
výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto
miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo
charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a
výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom
zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine.
Označením

pôvodu

alebo

zemepisným

označením

je

možné

chrániť

poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky
a iné výrobky, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti vplývajú prírodné podmienky
alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím tradíciou, povesťou, majú dobré
meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu [10].

Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu EÚ
Na úrovni Európskeho spoločenstva je možné chrániť: poľnohospodárske výrobky
a potraviny, víno, liehoviny.
Poľnohospodárske výrobky, potraviny a víno možno chrániť ako označenie pôvodu aj
ako zemepisné označenie, liehoviny len ako zemepisné označenie [14].

Topografia polovodičových výrobkov
Topografia polovodičových výrobkov (ďalej len "topografia") je séria akokoľvek
zafixovaných

alebo

zakódovaných

vzájomne

súvisiacich

zobrazení,

znázorňujúca
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trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé
zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku v
ktoromkoľvek stupni jeho výroby

Čo je predmetom ochrany?
Zákon NR SR č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov
umožňuje ochranu topografií, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti pôvodcu, a
ktoré nie sú v odvetví polovodičových výrobkov bežné.
Doba trvania ochrany topografie sa skončí uplynutím 10 rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom ochrana topografie vznikla [15].
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Príloha č.2: Otázky dotazníkového prieskumu pre štúdie Aktivity 3.1
projektu NITT SK
Časť A: Údaje o respondentovi
1.

Pohlavie:
Muž

Žena

2. Vek:
Do 35 rokov
35 – 50 rokov
50 - 60 rokov
Nad 60 rokov

3.

Zamestnávateľ:
VŠ
SAV
Iný (verejný sektor) .........................
Iný (súkromný sektor) .......................

4.

Prax vo vede a výskume:
0 – 5 rokov
5 – 10 rokov
10 – 20 rokov
Viac ako 20 rokov

5.

Pracovné zaradenie:
Vedecký pracovník
Učiteľ VŠ
Odborný pracovník VŠ
Technický pracovník
Doktorand
Študent VŠ
Iné ............................................

6.

Vedný odbor: (v prípade potreby zaškrtnite kombináciu)
Prírodné vedy
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Technické vedy
Lekárske a farmaceutické vedy
Pôdohospodárske vedy
Spoločenské vedy
Humanitné vedy

7.

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
3. stupeň vysokoškolského štúdia
2.stupeň vysokoškolského štúdia
1.stupeň vysokoškolského štúdia
Stredná škola
Iné .........................................................

8.

Kraj (sídlo zamestnávateľa):
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Časť B: Využitie klasických médií (TV, rozhlas, printové médiá) pri propagácii výsledkov výskumu, vývoja
a inovácií

9. Aké klasické médiá sledujete pravidelne?

10.

Ktoré preferujete?

Printové...

Printové... (upresnite.....................

Rozhlasové...

Rozhlasové... (upresnite....................

Televízne...

Televízne... (upresnite......................

Zaujímate sa o informácie v médiách:
Len z vlastného odboru
Aj z príbuzných vedných disciplín
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Všetko zaujímavé z vedy
Iné .....
11.

Aká forma týchto informácií Vás najviac zaujíma?
Rozhovory
Články samotných vedcov
Články redaktorov
Súťaže s obsahom vedeckých informácií
Ankety, Recenzie
Iné (doplňte aké) ................................................................

12.

Akou formou prispievate k propagácii svojej vednej disciplíny Vy osobne?
Publikačná činnosť
Prednášková činnosť
Propagácia vedy pre mladých poslucháčov, študentov stredných a vysokých škôl
Vystúpenia v televízii, rozhlase


S celoslovenskou pôsobnosťou



S regionálnou pôsobnosťou

Prostredníctvom internetu (vlastné webové stránky, blogy, diskusné fóra a pod.) (6)
Iné (doplňte aké) ................................................................
13.

Aká je vaša predstava o propagácii vašej vednej disciplíny v klasických médiách (televízia, rozhlas, tlač?
..............................................................................................................................

Časť C: Využitie internetu ako moderného masmediálneho prostriedku pri propagácii výskumu, vývoja
a inovácií

14.

Ako často využívate internet ako nástroj vedeckej komunikácie (zdieľanie a prezentácia výsledkov

vlastného bádania, získavanie nových poznatkov a kontaktov, spolupráca..) ?
Denne
15.

2-4 krát týždenne

príležitostne

Uprednostňujete pri vedeckej komunikácii internet pred klasickými médiami (tlač, rozhlas, televízia)?
Áno

nie

niekedy
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16.

Vyplňte nasledujúce tabuľky zamerané na využívanie internetových nástrojov pri vedeckej komunikácii

(zdieľanie a prezentácia výsledkov vlastného bádania, získavanie nových poznatkov.) a Váš záujem o ich využitie
v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.

a)

Komunikačné nástroje

Využívanie

Internetový
nástroj
využívam

plánujem
využiť

nevyužívam

Mám záujem
získavať
informácie
o ochrane
duševného
vlastníctva
prostredníctvom

e-mail
Hlasový email
telefonovanie
cez internet
online chat
instant
messaging
(ICQ, Skype..)
Iný (dopíšte)...
b)

Vzdelávacie a vyhľadávacie nástroje
Pri získavaní
nových
poznatkov
mi najviac
pomáha

Využívanie

Internetový
nástroj
využívam

plánujem
využiť

nevyužívam

Na
prezentáciu
svojej práce
najčastejšie
využívam

Pre
efektívny
transfer
technológií
je vhodný
nástroj

Mám
záujem
získavať
informácie
o ochrane
DV
prostredníct
vom

e-mailové
periodikum,
info-mailom
Elektronický
časopis
Otázky
odpovede
(FAQ)

&

RSS
Vyhľadávače
(Google,
Scirus...)
e-learning
MashUp
(Google
News..)
Iný (dopíšte)...
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c)

sociálne médiá

Využívanie

Internetový
nástroj
využívam

plánujem
využiť

nevyužívam

Pri
získavaní
nových
poznatkov
mi najviac
pomáha

Na
prezentáciu
svojej práce
najčastejšie
využívam

Pre
efektívny
transfer
technológií
je vhodný
nástroj

Mám
záujem
získavať
informácie
o ochrane
DV
prostredníct
vom

diskusné fóra
blogy
Wiki
Sociálne siete
(Academici,
Facebook...)
Sociálne
záložky
(Del.icio.us,
CiteULike.. )
Zdieľanie
multimédií
(Flickr,
YouTube ..)
Iný (dopíšte)...

d)

audiovizuálne nástroje

Využívanie

Internetový
nástroj
využívam

plánujem
využiť

nevyužívam

Pri
získavaní
nových
poznatkov
mi najviac
pomáha

Na
prezentáciu
svojej práce
najčastejšie
využívam

Pre
efektívny
transfer
technológií
je vhodný
nástroj

Mám
záujem
získavať
informácie
o ochrane
DV
prostredníct
vom

Elektronické
konferencie/
videokonferencie
webcasty
podcasty
vodcasty
Virtuálny svet
(Second Life,
Active World..)
Internetové
rádio/televízia
Iný (dopíšte)...

17.

Odpovedzte prosím na otázky
áno

nie

Mení otvorený prístup (Open Access) k vedeckým informáciám zásadne Vaše komunikačné /
publikačné zvyklosti?
Prispieva neformálna komunikácia pomocou nástrojov webu 2.0 k intenzívnejšej výmene
informácií a kolaborácii v oblasti vedy?
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18.

Poznáte nasledujúce iniciatívy/projekty?
nepoznám
poznám
Science Commons

hlbšie sa zaujímam/ angažujem sa

Science 2.0
Virtuálna kolaborácia
Iný (dopíšte) ................

Časť D: Využívanie a propagácia druhov ochrany práv duševného vlastníctva

19.

Vyplňte, prosím, nasledovnú tabuľku (zaškrtnite, pokiaľ s daným tvrdením súhlasíte):

Druh ochrany
práv duševného
vlastníctva

Poznám

Predpokladám
že podám
prihlášku do
konca roku
2014

Podal(a)
som
prihlášku

Bol mi
udelený

Bol
zavedený
do výroby

Bol
ponúknutý
na licenciu

Bola
uzavretá
licenčná
zmluva na
jeho
využívanie

Patent
Úžitkový vzor
Dizajn
Ochranná
známka
Dodatkové
ochranné
osvedčenie
Označenie
pôvodu
výrobkov
a zemepisné
označenie
výrobkov
Topografia
polovodičových
výrobkov
Iný ................
20.
Ktoré služby by ste využili pri podaní prihlášky na niektorý z druhov ochrany práv duševného
vlastníctva?
Služby patentového zástupcu
Rešeršné služby
Právne služby
Konzultačné služby
Iné (doplňte) ....................................................
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21.

Vyplňte, prosím, nasledovnú tabuľku (zaškrtnite, pokiaľ s daným tvrdením súhlasíte):

Nástroj propagácie (zdroj
informácií)

Prostredníctvom ktorých propagačných
nástrojov (zdrojov informácií) získavate
informácie o druhoch ochrany práv
duševného vlastníctva?
Zo Slovenska

Zo zahraničia

Ktorý propagačný
nástroj preferujete?
(Výber max. 3
odpovedí.)

TV
Rozhlas
Internet
Semináre, školenia
konferencie
Veľtrhy, výstavy
Úrad priemyselného
vlastníctva SR
Vedecké knižnice
Strediská Enterprise Europe
Network
SARIO
NADSME
Iné organizácie / inštitúcie:
.....
Knižné publikácie
Tlač (noviny, časopisy)
Propagačné a prezentačné
materiály
Reklama
Iné(uveďte aké) ....................
22.

Námety na iné propagačné nástroje:
..........................................................................................................................

Časť E: Informácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií na webe

23.

Navštívili ste už niektoré webové stránky venované duševnému vlastníctvu a transferu technológií?
Weby duševného vlastníctva:

Weby transferu technológií:

Nie
Áno
uveďte, ktorý: ............................................
24.

Ktoré z uvedených informácií by ste hľadali na webovej stránke venovanej duševnému vlastníctvu a
transferu technológií?
Právne predpisy z oblasti duševného vlastníctva
Adresáre patentových úradov, patentových zástupcov
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Informácie poplatkoch počas ochrany u patentu, dizajnu, ochrannej známky v jednotlivých
štátoch
Ponuky technológií na licencovanie
Ponuky expertov na spoluprácu
Informácie o priemyselnom vlastníctve – patent, úžitkový vzor, ochranná známka, dizajn a
pod.
Poradenstvo pri realizácii patentovej a inej ochrany
Databázy patentov a výsledkov výskumu a vývoja (EÚ, USA, Ázia)
Iné (uveďte): ..................................................................................................................

25.

Uvítali by ste využitie nástrojov webu 2.0 na webovom sídle e-bulletinu zameraného na problematiku
duševného vlastníctva a transferu technológií?
Nie
Áno, uveďte ktorý (napr. RSS, blog, diskusné fórum, sociálne záložky...)........

26.

Mali by ste záujem získavať e-bulletin aj v tlačenej verzii?
Áno
Nie

27.

Akú periodicitu vydávania tlačenej verzie e-bulletinu by ste uvítali?
Štvrťročne
Dvojmesačne
Iná periodicita (uveďte aká) ............................................

28.

Mali by ste záujem prispievať do e-bulletinu o duševnom vlastníctve a transfere technológií bez nároku
na autorský honorár?
Nie
Áno

54 | S t r a n a

Príloha č.3: Slovník pojmov z oblasti duševného vlastníctva
Autorské právo
Autorské práva a príbuzné práva (označované aj ako literárne a umelecké práva)
chránia pôvodné literárne a umelecké diela, ako aj hudobné skladby, televízne programy,
počítačové programy, databázy, reklamnú tvorbu a multimediálne platformy.

Dizajn
Vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä
línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia.

Dizajn Spoločenstva
Je dizajn, ktorý je zapísaný v registri dizajnov Spoločenstva. Úrad pre harmonizáciu
vnútorného trhu (OHIM) so sídlom v Alicante (Španielsko) rozhoduje o ne/udelení ochrany
v rámci Spoločenstva pre oblasť dizajnov a ochranných známok a vykonáva ich správu.

Dodatkové ochranné osvedčenie
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín,
ktoré môžu byť uvádzané na trh len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom.
Podmienky pre udelenie
Dodatkové ochranné osvedčenie môže byť udelené za predpokladu, že ku dňu
podania žiadosti sú v Slovenskej republike splnené nasledovné požiadavky:
a) liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín je chránené platným základným patentom
(slovenským alebo európskym s určením pre Slovenskú republiku),
b) bolo vydané platné povolenie uviesť predmetné liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín
na trh ako liek alebo ako prípravok na ochranu rastlín,
c) na liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín nebolo v predchádzajúcom období udelené
dodatkové ochranné osvedčenie,
d) povolenie podľa bodu b) je prvým povolením uviesť liečivo, resp. výrobok na ochranu
rastlín na trh ako liek alebo prípravok na ochranu rastlín.
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Európska patentová organizácia
Je medzivládna organizácia, ktorá bola zriadená 7.10.1977 na základe Európskeho
patentového dohovoru podpísaného na diplomatickej konferencii v Mníchove v roku 1973.
Organizácia pozostáva zo Správnej rady a z Európskeho patentového úradu ako
výkonnej zložky. Na čele organizácie stojí prezident, ktorého volí Správna rada. Úrad spravuje
registre, udeľuje patenty na základe Európskeho patentového dohovoru platiaceho pre
zmluvné štáty. Organizácia má sídlo v Mníchove a pobočky Haagu, Viedni, Bruseli a Berlíne.

Európska patentová prihláška
Prihláška vynálezu s cieľom získať európsky patent. Prihlasuje sa do Mníchova
spravidla už elektronicky. Do 18 mesiacov musí byť prihláška zverejnená, aj vo vestníku.
Zverejnená prihláška sa publikuje (aj na produktoch CD) a berie sa do úvahy ako stav
techniky pri prieskume pri udeľovaní pri patentoch.

Európsky patentový úrad
Je výkonnou zložkou Európskej patentovej organizácie. Vykonáva proces: od
prieskumu formálnej náležitostí prihlášky až po prieskum resp. udelenie európskeho
patentu, ako aj rozhodnutia sťažnostného senátu, ktoré sú dvojstupňové.

Inštitút PV
Pod pojmom „Inštitút priemyselného vlastníctva“ rozumieme druhy priemyselného
vlastníctva a to najmä: patent, dizajn, ochranná známka, úžitkový vzor, dodatkové ochranné
osvedčenie.

Licencia
Za licenciu sa obyčajne považuje situácia, keď jedna strana (poskytovateľ licencie)
udeľuje druhej strane (nadobúdateľovi) povolenie dočasne užívať ochranné práva v odbore
priemyselného vlastníctva (patenty, ochranné známky, priemyselné vzory) za určitú úplatu
[4].
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Majiteľ patentu
Oprávnená osoba/y, resp. po ich smrti dedič, ktorá ako jediná môže nakladať s
„majetkom“ priemyselného práva.

Medzinárodná ochranná známka
Je ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Medzinárodného úradu
Svetovej organizácie duševného vlastníctva na základe Madridského systému a dohody.

Medzinárodná prihláška (podľa PCT)
Prihláška podávaná cez národný úrad alebo cez WIPO podľa zmluvy PCT, zverejňuje
sa do 18 mesiacov.
Výhody: jeden jazyk, veľa dezignácií štátov, jedna inštitúcia pre vyhotovenie rešeršnej
správy ako aj správne poplatky –WIPO. PCT prihláška poskytuje ďalších 18 mesiacov k 12
mesiacom prioritnej lehoty, počas ktorých môže prihlasovateľ preskúmať komerčný
potenciál svojho výrobku v rôznych krajinách a rozhodnúť sa, či požiada o patentovú
ochranu.

Novosť vynálezu
Vynález je nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.

Nepatentovateľné vynálezy
V niektorých krajinách môžu byť počítačové algoritmy, chránené patentom. V iných
krajinách sú však explicitne vylúčené z patentovateľnosti a považované za nepatentovateľné.

Ochrana práv PV
Ochrana jednotlivých inštitútov priemyselného vlastníctva, podľa resp. pomocou
platných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ako aj komunitárnych predpisov
vrátane predpisov súvisiacich.

Ochrana vynálezu
Na vynález je udelený patent ako forma ochrany.
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Ochranná známka
Slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé
odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Z hľadiska
uplatnenia ochrany poznáme: národnú, medzinárodnú a známku spoločenstva.

Ochranná známka spoločenstva
Je taká ochranná známka, ktorá je zapísaná v registri ochranných známok
Spoločenstva. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) so sídlom v Alicante
(Španielsko) rozhoduje o ne/udelení ochrany v rámci Spoločenstva pre oblasť dizajnov
a ochranných známok a vykonáva ich správu.

Označenie pôvodu výrobku
Je názov určitého miesta, oblasti, alebo vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný
na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo
vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho
charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto
výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.

Oznámenie o udelení patentu
Bývajú publikované vo Vestníku.
Oznámenie o zápise
Bývajú publikované vo Vestníku.
Oznámenie o zverejnení
Bývajú publikované vo Vestníku.

Patent
Patent je výlučné právo udelené vládou na vynález, ktorý je nový, je výsledkom
vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľný. Poskytuje vlastníkovi výlučné právo
zakázať alebo zabrániť iným osobám bez jeho predchádzajúceho súhlasu vyrábať, používať,
ponúkať na predaj, predávať alebo dovážať výrobok alebo postup, ktorý je založený na
patentovanom vynáleze.
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Patentová ochrana v zahraničí
Existujú tri spôsoby ochrany: národná, regionálna, medzinárodná
Národná ochrana
O ochranu sa požiada jednotlivo v každom patentovom úrade krajiny podľa záujmu.
Osobitne v každej krajine sa podáva patentová prihláška v požadovanom jazyku a zaplatí sa
poplatok. V prípade väčšieho počtu krajín je tento spôsob komplikovaný a drahý.
Regionálna ochrana
Ak sú krajiny členom regionálneho patentového systému, je možné požiadať o
ochranu s účinkom pre územie všetkých alebo len niektorých krajín podaním prihlášky v
danom regionálnom úrade. Regionálnymi patentovými úradmi sú: Africká organizácia
duševného vlastníctva, Africký regionálny úrad priemyselného vlastníctva, Euroázijský
patentový úrad, Európsky patentový úrad, Patentový úrad rady spolupráce krajín zálivu
Medzinárodná cesta
Ak má firma záujem o ochranu svojho vynálezu v niektorej z členských krajín Zmluvy
o patentovej spolupráci (PCT), potom by mala zvážiť podanie medzinárodnej patentovej
prihlášky (PCT prihlášky). Aby to bolo možné, musí byť štátnym príslušníkom krajiny, ktorá je
zmluvnou stranou PCT, alebo tam musí mať fungujúci podnik. Podaním jednej
medzinárodnej prihlášky podľa PCT môže naraz žiadať o ochranu vynálezu vo viac ako 125
členských štátoch PCT. Takú prihlášku môže podať v národnom patentovom úrade a/alebo v
prijímacom úrade WIPO v Ženeve vo Švajčiarsku.

Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva
Bol podpísaný v roku 1883. Je to najstaršia medzinárodná dohoda v oblasti
priemyselného vlastníctva, upravovala pojmy patent, vynález, továrenský známka,
povinnosti patentového úradu, stanovila pojmy ako priorita a pod. Bola odvtedy
niekoľkokrát modifikovaná.

Patentová prihláška (pozri prihláška vynálezu)
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Platnosť ochrannej známky
Ochranná doba ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej
známky. Na žiadosť majiteľa je možné ochrannú dobu predlžovať obnovou zápisu po
zaplatení správneho poplatku vždy na ďalších 10 rokov.

Platnosť patentu
Patent platí 20 rokov pri platení udržiavacích poplatkov

Platnosť ochrany dizajnu
Zápis dizajnu platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Dobu platnosti zápisu
dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa dizajnu najviac štyrikrát, a to vždy o
ďalších 5 rokov na celkovú dobu 25 rokov.

Porušovanie práv majiteľa
Využívanie patentu, ochrannej známky, dizajnu, úžitkového vzoru bez súhlasu
majiteľa.

Pôvodca vynálezu
Spravidla autor vynálezu. V niektorých prípadoch autor môže byť aj majiteľ a
v niektorých prípadoch zas majiteľom patentu je firma a pôvodcom autom napr.: Novák,
Peter ako autor a majiteľ alebo FIRMA ako majiteľ a Novák Peter ako autor.

Právo duševného vlastníctva
Zahŕňa priemyslové práva a autorské práva.

Priemyselné právo
Je právom na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú
tvorivou duševnou činnosťou, ako sú napr. vynálezy, dizajny.

Priemyselné vlastníctvo
Je podskupinou duševného vlastníctva. Zahŕňa tie typy duševného vlastníctva, ktoré
majú priemyselné využitie. (vynález, dizajn, úžitkový vzor apod.)
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Priemyselný vzor
Jeden z inštitútov priemyselného vlastníctva. Predchodca dizajnu, platil do roku 2002.
V súčasnosti na Slovensku platí dizajn.

Prihláška dizajnu
S cieľom získať a zapísať dizajn do registra dizajnu.

Prihláška úžitkového vzoru
Prihlásenie technického riešenia s cieľom získania ochrany – úžitkový vzor.

Prihláška vynálezu
Prihláška vynálezu s cieľom získať patentovú ochranu.

Platnosť ochrany úžitkového vzoru
Ochrana úžitkovým vzorom trvá 4 roky od podania prihlášky úžitkového vzoru. Na
základe žiadosti majiteľa úžitkového vzoru môže byť ešte dvakrát predĺžená, vždy o 3 roky.

Stav techniky
Za stav techniky sa považujú všetky poznatky z danej oblasti techniky sprístupnené
verejnosti kdekoľvek vo svete a to pred dňom podania patentovej prihlášky. Stav techniky
tvoria patenty, patentové prihlášky a nepatentová literatúra každého druhu.

Topografie polovodičových výrobkov
Ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti pôvodcu, a ktoré nie sú v priemysle
polovodičových výrobkov bežné. Ochrana podľa zákona sa vzťahuje takisto na časti
topografií, ktoré sú využiteľné samostatne, ako aj na zobrazenie slúžiace na výrobu
topografie.

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva na
Slovensku. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií
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polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a
zemepisných označení. Je gestorom medzinárodných zmlúv v oblasti priemyselného
vlastníctva. Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho
verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej
republike.

Úžitkový vzor
Ak je technické riešenie nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne
využiteľné hovoríme že ide o úžitkový vzor.

Vedecká komunita
Komunita, spoločenstvo, resp. široká skupina ľudí, (akademická obec, výskumná obec,
vysoké školy a pod.) ktorí pracujú v technických, prírodných aj spoločenských vedách a sú
producenti ako aj spotrebitelia vedeckých informácií a poznatkov.

Vynález
Technické riešenie, ktoré musí spĺňať znaky – novosť, priemyselná využiteľnosť.

WIPO
World Intellectual Property Organization – Svetová organizácia duševného vlastníctva
je špecializovanou agentúrou Organizácie Spojených národov. WIPO bolo založené v roku
1967 na podporu ochrany duševného vlastníctva na celom svete prostredníctvom spolupráce
medzi štátmi a v spolupráci s ďalšími medzinárodnými organizáciami. Jej sídlo je v Ženeve vo
Švajčiarsku.

Zapísaný dizajn
Dizajn zapísaný do registra dizajnov.

Zemepisné označenie výrobku
Je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný
na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento
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výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané
tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa
uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine.

Zmluva o patentovej spolupráci
Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorou sa zavádza inštitút medzinárodnej prihlášky,
spôsob jej podávania, zverejnenia a náležitosti čo musí obsahovať apod.

63 | S t r a n a

