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ODPORÚČANÝ OBSAH VÝROČNEJ TECHNICKEJ SPRÁVY, TÝKAJÚCEJ SA ČINNOSTI V
OBLASTI INFORMÁCIÍ O DIZAJNOCH

Výročná technická správa, týkajúca sa informácií o dizajnoch, by mala zahŕňať nasledujúce polo�ky:

I. Vývoj registračných aktivít:

Zmeny zavedené z hľadiska podávania prihlá�ok a udeľovania ochrany (registrácie) v porovnaní s
predchádzajúcim rokom

Od 1. 10. 2002 nadobudol účinnosť nový zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch, ktorý nahrádza dovtedy platný
zákon č. 527/1990 Zb . o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlep�ovacích návrhoch. 

Na porovnanie s rokom 2001 a 2000 sú uvedené �tatistické údaje o dizajnoch prihlásených a zapísaných v roku
2002:

DIZAJNY

 Prihlá�ky Zápisy

 Domáce Zahraničné Spolu Domáce Zahraničné Spolu
2000 145 116 261 147 131 278
2001 155 89 244 120 99 219
2002 180 102 282 104 86 190

Trend 

2001/2000

-6.5% -21.2%

Trend 

2002/2001

+15.6% -13.2%

V roku 2002 bolo podaných na ÚPV SR spolu 282 prihlá�ok dizajnov, t.j. o 15,6 % viac ako v roku 2001. Zo
zahraničných prihlasovateľov má najväč�í počet prihlá�ok Nemecko (34) USA (19) a Česká republika (13).

Slovenskí prihlasovatelia podali o 25 prihlá�ok viac ako v roku 2001. Podiel domácich prihlá�ok tvorí 63,8 % z
celkového počtu podaných prihlá�ok. 

K 31. decembru 2002 bolo v Slovenskej republike platných 1 608 dizajnov. 

V konaní nastali zmeny súvisiace s novým zákonom č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch. 



2

II. Zále�itosti týkajúce sa tvorby, reprodukcie a dokumentov z oblasti dizajnov a sekundárnych zdrojov
informácií o dizajnoch, napr. úradné vestníky: 

Publikovanie, tlač, technológie kopírovania

Publikácia dizajnov

Úrad publikuje zapísané dizajny vo Vestníku ÚPV SR.

Informácie týkajúce sa dizajnov tvoria časť �Vestníka ÚPV SR �, ktorý v rámci jednej publikácie zahŕňa
informácie zo v�etkých oblastí priemyselných práv. Vestník v papierovej forme je vydávaný mesačne, v
odporúčanej veľkosti A4 (podľa ST.10/A), v bro�ovanej podobe, zvyčajne rozsahu 250-300 strán. V roku 2002
vychádzal v náklade 250 kusov, z ktorých 128 bolo mesačne distribuovaných formou predplatného.
Elektronická podoba vestníka bezplatne sprístupnená verejnosti na internete zahŕňa úplne re�er�ovateľné údaje.
V minulom roku pokračovala distribúcia úradného vestníka v rámci výmeny do 32 krajín. 

V roku 2002 bolo v úradnom vestníku zverejnených:

zapísaných dizajnov        215

predĺ�ených platností zapísaných dizajnov  137

Na spracovnie textu, sadzbu a tlač sa pou�íva MS Office 97, QuarkXpress 4.1 for Windows and Corel Draw 10,
Photoshop 6.0., FineReader 5.0, Adobe Acrobat 5.05 CE, SLEX99 � Lexikón slovenského jazyka obsahujúci
tieto časti: Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník slovenčiny, Pravidlá slovenského
pravopisu.

Technika Desk-Top Publishing sa pou�íva pre spracovanie vstupných dát a obrázkov pre vestník.

Hlavné druhy úradných oznámení v oblasti informácií o dizajnoch

Vestník obsahuje oznámenia o dizajnoch rozčlenené do týchto hlavných kapitol:

- zoznam zapísaných dizajnov (číselný rad s Locarnským triedením)
- zapísané dizajny (zoradené podľa tried Locarnského triedenia)
- zapísané dizajny s odlo�eným zverejnením 
- zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu zverejnenia
- úradné rozhodnutia (zánik, výmaz, atď.) 
- prevody a prechody práv a zmeny majiteľov
- predĺ�enie platnosti zapísaných dizajnov 
- registrované licenčné zmluvy 
- čiastočne vymazané zapísané dizajny 
- ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
- zálo�né právo
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III. Zále�itosti týkajúce sa klasifikácie, reklasifikácie a indexovania informácií o dizajnoch podľa
pou�itého klasifikačného systému:

Činnosti týkajúce sa klasifikácie a reklasifikácie; Pou�ívané klasifikačné systémy, napr. Medzinárodná
klasifikácia pre dizajny (Locarno Classification), ostatné klasifikácie:

Dizajny sú klasifikované podľa aktuálnej verzie Medzinárodného triedenia dizajnov (Locarnská klasifikácia)
expertmi úradu.

Bibliografické údaje a spracovanie na re�er�né účely:

Vo v�etkých relevantných výstupoch alebo záznamoch sa bibliografické údaje uvádzajú v zmysle odporúčaní
WIPO �tandardu ST.80. V�etky bibliografické údaje sa spracúvajú v elektronickej databázovej forme. Úplne
re�er�ovateľné údaje sú sprístupňované a aktualizované na internete ka�dých 15 min.

IV. Zalo�enie re�er�ných súborov informácií a ich udr�iavanie:

Budovanie súborov informácií a aktualizácia:

Archív dizajnov tvorí zbierka dizajnov Slovenskej republiky a bývalého Československa. V roku 2002 úrad
pokračoval za pravidelnej aktualizácie v budovaní manuálneho re�er�ného systému vo forme lístkového
katalógu, zoradeného podľa Locarnskej klassifikácie. 

Dokumentácia z ostatných úradov, ktorá je udr�iavaná a/alebo vzatá do úvahy ako časť sprístupnených
re�er�ných súborov:

V roku 2002 úrad v rámci dohôd o vzájomnej výmene získaval vestníky z oblasti dizajnov z nasledovných
�tátov a organizácií: AT, BA, BE, BG, BR, BX, CH, CZ, DE, EE, FR, GB, HR, HU, LT, LV, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, UA, US a WIPO. 

V. Činnosti v oblasti počítačových re�er�ných systémov pre dizajny:

Vnútropodnikové systémy (online/offline)

ÚPV SR prevádzkuje online databázu dizajnov, ktorá a slú�i pre potreby re�er�í a tie� pre účely konania
dizajnov. Vybrané údaje z registrov sú prístupné verejnosti na internete.

Re�er�e mo�no vykonávať podľa bibliografických údajov vo v�etkých databázach pou�ívaných pre dizajny.

Externé databázy

Databáza českých priemyselných vzorov.
WIPO Vestník medzinárodných dizajnov na CD-ROMe

Administratívny systém riadenia (napr. register, právny stav, �tatistika, administratívna podpora, atď.)

Úradný automatizovaný systém riadenia � softvér �INVENTIO� zahrňuje registre dizajnov.
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Administratívny riadiaci systém je zalo�ený na Lotus Domino.

Pou�ívané prostriedky (hardware, vrátane pou�ívaných typov terminálov a sietí a softvéru), pou�ívané nosiče
dát

Pou�ívané prostriedky: 

Fast ETHERNET 1000/10/10 Mbit/s, WINDOWS NT 4.0, 2000 pre servery; pracovné stanice PC Pentium,
Windows 95, NT 4.0 and 2000; HP Unix pre databázy, Informix Dynamic Server 9.21.

VI. Správa slu�ieb v oblasti dizajnov poskytovaných verejnosti (týkajúce sa mo�nosti, napr. vypo�ičania
prihlá�ok, registrovaných dizajnov klientom na prieskum, získania oficiálnych publikácií a výpisov z
registrov)

Plánovanie, správa, automatizácia, bezpečnosť:

Patentovú �tudovňu v minulom roku nav�tívilo celkove 1801 osôb, z toho 1161 z radov verejnosti.
Poskytnutých bolo 9982 prezenčných výpo�ičiek a vyhotovených 29954 fotokópií pre účely manuálnych a
strojových re�er�í ako aj kópií z odborných periodík, nepatentovej a ostatnej pomocnej literatúry. V oblasti
re�er�ných slu�ieb bolo vykonaných celkove 407 patentových, 2831 známkových a 38 dizajnových re�er�í na
základe 1183 písomne a 209 osobne uskutočnených zadaní. �tudovňa ÚPV SR a re�er�né pracovisko sú
otvorené denne od 8,00 do 15,00 s výnimkou stredy (9,00-16,00).

Informačné slu�by poskytované verejnosti (vrátane počítačových slu�ieb a re�er�ných súborov v kni�niciach
vzdialených od vá�ho Úradu a informácií o dizajnoch, ktoré poskytuje vá� Úrad na World Wide Web):

Slu�by poskytované verejnosti: 

- predaj �Vestníka ÚPV SR� v papierovej forme 
- v�eobecné informácie poskytované expertmi úradu 
- on-line re�er�e v úradnej databáze ochranných známok, mo�nosť samostatného prístupu do databázy v

�tudovni ÚPV SR 
- re�er�e na objednávku- mo�nosť objednávania v písomnej alebo on-line podobe 

Informácie o dizajnoch na webovej stránke 

- v�eobecné informácie 
- informácie o aktivitách úradu (semináre, tréningové kurzy, atď.) 
- in�trukcie úradu pre prihlasovateľov a tlačivá 
- príslu�né právne predpisy 
- ročenky 
- vybrané údaje z registrov 
- Vestník ÚPV SR 
- objednávky (re�er�e, nepatentová literatúra) 
- Locarnská klasifikácia (7.verzia) 
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VII. Zále�itosti týkajúce sa vzájomnej výmeny dokumentácie týkajúcej sa dizajnov a informácií z tejto
oblasti:

Medzinárodná alebo miestna spolupráca v oblasti výmeny informácií o dizajnoch, napr. vo forme úradných
vestníkov:

V roku 2002 pokračovala výmena informácií z oblasti dizajnov prostredníctvom úradných vestníkov so
zahraničnými patentovými úradmi a medzinárodnými organizáciami, vrátane WIPO.

Výmena strojovo-čitateľných informácií, napr. údaje, ktoré sú obsiahnuté na CD-ROMe alebo magnetických
záznamoch:

V uplynulom roku úrad získaval na CD-ROMe ulo�ené registrované dizajny z JPO a udelené patenty na dizajn
z USPTO.

VIII. Ostatné podstatné skutočnosti, týkajúce sa vzdelávania, kurzov a propagácie, pou�ívanie
patentových informácií, vrátane technickej pomoci rozvojovým krajinám:

Tréningové kurzy pre domácich a zahraničných účastníkov, vyu�ívanie audiovizuálnych prostriedkov

�tvormodulový kurz Du�evné vlastníctvo, akreditovaný Ministerstvom �kolstva SR a prebiehajúci v Úrade
priemyselného vlastníctva SR nav�tevovalo v roku 2002 93 účastníkov z úradu a z radov odbornej verejnosti.
Dvadsať dva zamestnancov úradu ukončilo kurz a ďal�ích 25 pokračuje v �túdiu v roku 2003. 

V spolupráci ÚPV SR a WIPO sa uskutočnil dvojdňový seminár pre malé a stredné podniky.

Podporné aktivity: 

KONFERENCIA 

KONFERENCIU � DU�EVNé VLASTNíCTVO NA SLOVENSKU II. zorganizoval úrad pri príle�itosti osláv
Medzinárodného dňa du�evného vlastníctva dňa 26.4.2002. Zúčastnilo sa jej 25 lektorov a 80 účastníkov.

PREDNÁ�KY

Úrad uskutočňoval mimo svojho sídla predná�ky o ochrane priemyselného vlastníctva a vymáhateľnosti práv z
tejto oblasti.

Prebiehali aj predná�ky pre �tudentov ekonomických, technických a právnych fakúlt univerzít na Slovensku.

Úrad zabezpečil �pecifické predná�ky pre ministerstvá a odvetvia hospodárstva, obrany a �kolstva.

ČASOPIS 

Časopis �Du�evné vlastníctvo� vydal ÚPV SR v roku 2002 v 4 číslach pokrývajúc v�etky relevantné oblasti
práv priemyselného vlastníctva, autorského práva, doménových mien, obchodných mien, log, licencií, kreativity
a mana�mentu. Časopis uverejnil 47 autorských príspevkov a mno�stvo prekladov, noviniek a rozhodnutí ÚPV
SR a Najvy��ieho súdu SR. 
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VÝSTAVY

Úrad sa zúčastnil výstavy INCHEBA v Bratislave, Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Nitre, výstavy
FOR ARCH v Banskej Bystrici a medzinárodnej výstavy noviniek IENA v Norimbergu (Nemecko) s cieľom
zabezpečiť sprostredkovanie bezplatných informácií a konzultácií v oblasti ochrany priemyselných práv. 

PUBLIKÁCIE

Nové bro�úry týkajúce sa Aktivít ÚPV SR, PATENTOV, Ú�ITKOVÝCH VZOROV, OCHRANNÝCH
ZNÁMOK, DIZAJNOV, PRODUKTOV A SLU�IEB a WEB STRÁNKY ÚPV SR ako aj letáky a iné
materiály boli vypracované podľa nového dizajnu materiálov úradu. V�etky obsahovali informácie o aktivitách
úradu a priemyselnoprávnej ochrane vo forme ľahko prístupnej �irokej verejnosti.

V rámci novej edície pre potreby účastníkov �túdia v In�titúte DV ako aj pre verejnosť boli vydané 3 autorské
publikácie � MARKETING MY�LIENOK, OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÝCH
NÁZVOV a ZNÁMKA SPOLOČENSTVA.

Úrad vydal preklad materiálu WIPO �Du�evné vlastníctvo ako zdroj kvalitného rozvoja�, doplneného o state
charakterizujúce slovenské �pecifiká, pod názvom DU�EVNÉ VLASTNÍCTVO � PROSTRIEDOK ROZVOJA
MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA. 

ÚPV SR taktie� vydal ZBORNÍK z konferencie.

Boli vydané aj 2 nové publikácie pokrývajúce platné medzinárodné zmluvy , dohody a dohovory, ktorými je SR
viazaná v oblasti priemyselných práv a súhrn platných predpisov v oblasti priemyselného vlastníctva v SR.

INÉ

Úrad usporiadal dňa 25.4.2002 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v súvislosti s oslavami Svetového dňa
du�evného vlastníctva.


