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Dňa 26. apríla 2017 si pracovníci Úradu priemyselného vlastníctva SR a pozvaní hostia 
pripomenuli Svetový deň duševného vlastníctva konferenciou Duševné vlastníctvo na 
Slovensku XVII a Dňom otvorených dverí v ÚPV SR. Pozvanie na slávnostné otvorenie 
prijali aj Martin Turčan - zástupca primátora mesta Banská Bystrica, Marína Spirová – ria-
diteľka Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, Július Ernek – prednosta Okresného 
úradu Banská Bystrica, Peter Hojčuš, zástupca Slovenskej komory patentových zástup-
cov, Marián Blaha, predseda Okresného súdu Banská Bystrica, Eduard Korpáš vedúci ka-
tedry justičného vzdelávania z Justičnej akadémie SR – Pezinok a Pavel Rohárik, sudca 
Okresného súdu Banská Bystrica. K zúčastneným sa prihovoril predseda Úradu priemy-
selného vlastníctva SR Richard Messinger.  
Nasledoval XVII. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku XVII, s názvom 
Inovácie v každodennom živote, ktorú moderovala Lucia Bocková. Cieľom konferencie, 
ktorej sa zúčastnilo viac ako 90 hostí, bolo priblížiť tematiku inovácií, najmä ich význam, 
uplatnenie v praxi a v bežnom živote. Program konferencie bol rozdelený do dvoch pred-
náškových blokov, pričom v dopoludňajšom sa predstavili Ing. Darina Kyliánová,  
RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., Ing. Artur Bobovnický, PhD., Ing. Martin Gondár  
a Ing. Gabriel Gašpar, PhD. Popoludňajší blok začal videoodkazmi od Martina Ferianca, 
následne pokračovali Ing. Andrea Čorejová, doc. Ing. Peter Drgoňa, PhD., Ing. Jozef Ba-
ťalík, JUDr. Lenka Midriaková a Ing. Miloš Pardavý. V rámci diskusie rezonovala najmä 
téma mladých inovátorov. Účastníkov v tejto súvislosti zaujali videá Martina Ferianca na 
tému: „Aj mladí vedia byť vynaliezaví“.  
26. apríl bol v úrade aj Dňom otvorených dverí. 
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„Veľká novela“ prinesenie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva (2. časť) 
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V článku je spracovaný prehľad legislatívnych zmien, ktoré už od roku 2016 pripravuje 
Úrad priemyselného vlastníctva SR a ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2018, resp. 2019. 
Tzv. veľkou novelou sa novelizuje patentový zákon, zákon o úžitkových vzoroch, zákon  
o dizajnoch, zákon o ochranných známkach a zákon o správnych poplatkoch. Zmeny sa 
dotknú tak ustanovení súkromnoprávnej povahy (najmä zamestnanecký režim, spolumaji-
teľstvo, licencie, vymožiteľnosť práv), ako aj verejnoprávnej povahy (konanie o prihláške, 
rešerš medzinárodného typu, rešerš v prioritnej lehote, zrušovacie, výmazové a určovacie 
konanie, rozklad, vzťah k správnemu poriadku, elektronické podávanie). Zámerom autora 
je prispieť a k transparentnej a efektívnej odbornej diskusii aj ku kvalite prijímanej legisla-
tívy v oblasti práva priemyselného vlastníctva. 
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Okrem iného prednáša aj v rámci vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo, ktorý  
organizuje Úrad priemyselného vlastníctva SR. Sám ho pre pár rokmi absolvoval. Ako 
hodnotí prínos tohto vzdelávania pre vašu prax? Tento kurz bol pre mňa pomyselným 
otvorením dverí do právnického pohľadu na danú problematiku, nehovoriac a tom, že 
všetky tieto pohľady boli dopĺňané pohľadom skúsených pracovníkov z ÚPV SR. A ako to 
obohatilo mňa? Pozrite sa na moje patenty či úžitkové vzory. Väčšina z nich bola podaná 
až po absolvovaní kurzu, a to neznamená, že som pred tým nepracoval. Žiaľ, nechránil 
som si svoje myšlienky.Za svoju prácu bol ocenený viacerými medailami a oceneniami, 
napr. prestížnym ocenením TOP manažér kvality roku 2010, udelený Úradom Normalizá-
cie, merania a skúšobníctva SR. Ocenenie ho vždy poteší, ale aj zaväzuje. Často je vý-
sledkom dlhoročnej spolupráce v oblasti výskumu alebo pri implementácii určitej myšlien-
ky do praxe. Čo sa týka TOP manažéra kvality? Je to výsledok implementácie systému 
kvality výskumu a vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach, vtedy prvej vedecko-
výskumnej a vzdelávacej inštitúcie na Slovensku. Bola to sizyfovská práca presvedčiť ľudí 
zvyknutých na určité stereotypy, aby sa „podriadili“ systému riadenia kvality. Tento systém 
je funkčný, stále je na univerzite využívaný a už nie je na ťarchu, ale na zlepšenie práce. 
Takto je vnímaný v súčasnosti pracovníkmi univerzity. 
Všetky svoje poznatky chce dať študentom. Nadchnúť ich pre vedu, poznanie a kreativitu. 
Ešte viac sa venovať doktorandom, pretože oni budú vzdelávať naše vnúčatá a my sme 
povinní dať deťom vzdelanie ako prostriedok ich budúcej sebarealizácie. 
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