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ÚPV SR – pôsobnosť a kompetencie 

 Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií 

polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu 

výrobkov a zemepisných označení. 

 

 Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho 

verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v 

Slovenskej republike 

 

 Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými 

je Slovenská republika viazaná. 

 

 Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a 

popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva. 
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Mám vlastné logo.  

Mám si ho dať patentovať? Poraďte... 

EnkaPova | Pred 3 rokmi 

Som študentka ekonomickej školy a mám 20 rokov. Navrhla som si vlastné logo ale, 

bojím sa ho publikovať na nete aby mi ho niekto neukradol (väčšina Slovákov to má 

dosť v obľube :( ).... V budúcnosti ho chcem používať v podnikaní v súvislosti s 

mojím menom (aj teraz by som ho chcela tu používať) ako sa mám poistiť ? Či sa 

mám na to vykašľať a veriť, že to nikto nespraví ?A tie poplatky na patentovom 

úrade sú vcelku "veľmi zaujímavé" :( Ako ste to vyriešili vy ? ... Prosím poraďte :) 

Vopred ďakujem za odpovede :)  

...... 

Alex1 | Pred 3 rokmi 

Na to logo, ak je to tvoj výtvor by sa malo vzťahovať duševné vlastníctvo, myslím. 

Nemyslím, že patentovanie ťa veľmi ochráni. Ak ti to niekto ukradne hoc aj 

patentované asi to budeš musieť riešiť súdnou cestou a dokazovať... Je to smutné, 

ale kradne sa všade, nielen na Slovensku :( 
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PATENT 

 

 PATENTY sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, 

zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné, a to po vykonaní 

formálno-právneho a vecného prieskumu. Uplatňuje sa tzv. odložený prieskum, so 

zverejňovaním prihlášok po uplynutí 18 mesiacov odo dňa priority.  

      Úplný prieskum sa vykoná na základe žiadosti, ktorá musí byť podaná najneskôr 

do 36 mesiacov od podania patentovej prihlášky. Je možné patentovať aj chemicky 

vyrobené látky a liečivá. Výluky z patentovania obsahuje zákon 435/2001 Z.z 

http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_01435.pdf
http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_01435.pdf
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PATENT 

 Patent (právny dokument) zaručuje svojmu majiteľovi právo zabrániť tretím 

osobám používať komerčne vynález bez jeho  povolenia. 

 

 

 

 Recipročne  -  za túto ochranu musí držiteľ sprístupniť vynález verejnosti 

 

 Ochrana je poskytovaná: 

 - na obmedzenú dobu, maximálne 20 rokov (udržiavacie poplatky!) 

 -  pre určitú zemepisnú oblasť, teritórium  

 

NEEXISTUJE  CELOSVETOVÝ PATENT! 
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ÚŽITKOVÝ VZOR 

 

 Technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je 
výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné . Práva a povinnosti 
vznikajúce z vytvorenia a uplatnenia úžitkových vzorov upravuje zákon č. 517/2007 
Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 495/2008 Z. z. 

 Konanie o prihláške úžitkového vzoru je založené na tzv. registračnom princípe 
(nevykonáva sa úplný prieskum, tak ako v prípade patentovej prihlášky). Úrad 
vykoná (ak je prihláška formálne správna)  rešerš na stav techniky, ktorá sa 
zverejňuje s prihláškou. Pokiaľ v lehote 3 mesiacov po zverejnení nedostane úrad 
námietky voči zápisu, úžitkový vzor sa zapíše.  

 Ochrana je poskytovaná: 

 -  na obmedzenú dobu, maximálne 10 (4 + 3 +3) rokov (je potrebná obnova) 

 -  pre určitú zemepisnú oblasť, teritórium 

http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_51707.pdf
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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.  

 

 Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach stanovuje podmienky pre tzv. 
zápisnú spôsobilosť ochrannej známky Zákon zároveň podrobne špecifikuje výluky 
označení zo zápisu a 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. 

 

 

 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. 

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_09506.pdf
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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. Prihlášky 
dizajnov sú podľa zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch skúmané po 
formálno-právnej aj vecnej stránke. Medzi základné podmienky na 
zápis dizajnu do registra a vydanie osvedčenia patrí svetová novosť 
a osobitý charakter 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. 

 

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/platne_pravne_predpisy/pravo_02444.pdf
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PATENTOVÁ INFORMÁCIA 

(PRIEMYSELNO - PRÁVNA  INFORMÁCIA) 
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PATENTOVÁ INFORMÁCIA 

 PATENTOVÁ INFORMÁCIA – vo všeobecnosti produkt vznikajúci 
pri procese registrácie priemyselno-právnej ochrany, od podania 
prihlášky až po prípadné udelenie ochrany 

 

 Primárnym zdrojom patentovej informácie je 

                    ZVEREJNENIE (PUBLIKÁCIA) 

 

 Zverejnenie informácií v ÚPV SR 

– Vestník ÚPV SR (podľa štandardov WIPO) - mesačne 

– Webregistre na internetovej stránke ÚPV SR (vybrané údaje z 
registrov) 



12 

INFORMÁCIE Z PATENTOVÝCH PUBLIKÁCIÍ 

 Technické informácie z opisu a obrázkov vynálezu  

 

 Právne informácie z patentových nárokov definujúcich rozsah patentovej 
ochrany a z tzv. právneho stavu dokumentu (či bol patent udelený, 
zaplatené udržiavacie poplatky a pod.)  

 

 Obchodné informácie z referenčných údajov identifikujúcich pôvodcu, 
majiteľa, dátum podania, krajinu pôvodu atď. 

 

 Patentové informácie majú zásadný význam pre širokú škálu profesií  

     technických vývojárov a výskumníkov, právnych expertov, manažérov 
obchodných stratégií 
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AKÉ ODPOVEDE NÁJDEME V PATENTOVÝCH 

INFORMÁCIÁCH 

Je vynález nový? 

Čo robia moji  

konkurenti? 

Aký je stav techniky 

 v danej oblasti? 

Kto je moja  

konkurencia? 

Aké riešenia existujú 

 pre daný technický 

 problém? 

Porušujem niečí 

 patent,  

alebo ho môžem 

 voľne používať? 

Čo sa deje v určitej 

 špecifickej technickej 

 oblasti? 
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VYUŽÍVANIE PATENTOVÝCH INFORMÁCIÍ 

 

15 – 25 % prostriedkov vynaložených na 

výskum a vývoj  sa ročne použije 

  

na vývoj už patentovaných riešení 
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VYUŽÍVANIE PATENTOVÝCH INFORMÁCIÍ 

 

70% priemyselných podnikov v Európe  

 

nevyužíva patentové informácie 
       

  

(z prieskumov European Patent  Organisation,  

2003, 2010) 
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PREČO  VYUŽÍVAŤ PATENTOVÉ INFORMÁCIE 

 90 miliónov dokumentov dostupných prostredníctvom EPO 

     (v databáze Espacenet) 

 

 dôsledne klasifikované dokumenty 

70.000 IPC /MPT symbolov (International Patent Classification) 

250.000 CPC symbolov (Cooperative Patent Classification) 

      (zavedené 1.1.2013 -  náhrada ECLA a USPC) 

 

 jedinečné technické informácie, až 80% všetkých technických 

informácií možno nájsť iba v patentových dokumentov  

       * zdroj WIPO: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents 

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents
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PATENTOVÝ DOKUMENT 
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PATENTOVÝ DOKUMENT 

ST.3 

ST.9 

ST16 

Viac informácií na :  http://www.wipo.int/standards/en/ 

     

http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-03-01.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-09-01.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-16-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/
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PATENTOVÝ DOKUMENT 

   

INID kód -  skratka  odvodená z názvu 

 

 “Internationally agreed Numbers for the Identification of 

(bibliographic) Data” 

 

 

 

 

KIND kód  -   druh dokumentu  (pre právne účely !!!)  
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PATENTOVÉ DOKUMENTY v UPV SR (ST.16) 

 

  zverejnené patentové prihlášky A3 

         patentové spisy B6 

         dodatkové ochranné osvedčenia bez kódu 

 

  preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok T1 

  opravené preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok T2 

   preklady európskych patentov s určením pre SR T3 

  opravené preklady európskych patentov s určením pre SR T4 

   zmenené preklady európskych patentov s určením pre SR T5 

  

 zverejnené prihlášky úžitkových vzorov U1 

 zapísané úžitkové vzory bez zmeny Y1 

 zapísané úžitkové vzory so zmenou Y2 

 

  opravy patentových dokumentov A8, A9, B8, B9, U8, U9, Y8, Y9, T8, T9 
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PATENTOVÝ DOKUMENT 

 Patentový dokument obsahuje tieto časti: 

             titulná strana (title page) 

   opis (description) 

   nároky (claims) 

             výkresy (drawings) 

 

 Tieto prvky sú povinné pre všetky patentové  dokumenty (výkresy môžu byť 
vynechané v prípade, že predmet tohto vynálezu ich nevyžaduje) 

 

 Čísla publikácií v databázach  nie sú harmonizované na celom svete, ale zvyčajne 
sú  z nasledujúcich častí: 

  kód krajiny  (dvojpísmenkový)     DE 3629434 A1           

  rad čísel (a písmen)    WO 1995US15925; GB19950008026 

  druh dokumentu ( kind kód)    EP 0287578 B1 
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REŠERŠNÉ DATABÁZY 
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REŠERŠNÉ DATABÁZY 

 Príklady voľne dostupných databáz patentov: 

 

SR: webregistre ÚPV SR          

  

ČR: online databázy ÚPV ČR   

 

EPO: Espacenet (viac než 90 mil. dokumentov z viac ako 90 krajín) 

 

WIPO – PCT prihlášky a národné kolekcie mnohých krajín: Patentscope   

 

spoločný produkt USPTO a Google: Google Patent Search 

 

http://registre.indprop.gov.sk/registre/
http://registre.indprop.gov.sk/registre/
http://registre.indprop.gov.sk/registre/
http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html
http://worldwide.espacenet.com/
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
http://www.google.com/advanced_patent_search
http://www.google.com/advanced_patent_search
http://www.google.com/advanced_patent_search
http://www.google.com/advanced_patent_search
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REŠERŠNÉ DATABÁZY 

 Príklady voľne dostupných databáz patentov: 

 

databáza  DPMA (Nemecko): DEPATISNET   

databáza IPO Veľkej Británie: IPO GB     

kórejský úrad: KIPRIS  

americký patentový a známkový úrad: USPTO  

US patenty a  prihlášky,  EP dokumenty,  japonské abstrakty, PCT prihlášky, nemecké 

patenty, nepatentová literatúra: Freepatentsonline 

U.S. Food and Drugs Administration -  patenty udelené na liečivá : Orange Book 

 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
http://www.ipo.gov.uk/patent/p-find/p-find-publication
http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
http://patft.uspto.gov/
http://www.freepatentsonline.com/search.html
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/default.cfm
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/default.cfm
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REŠERŠNÉ DATABÁZY 

Príklady spoplatnených databáz  

 

LEXIS NEXIS (právne, účtovnícke databázy + patenty) : TotalPatent  

Minesoft (špecialista na patentové databázy):  PatBase 

Proquest: Dialog 

Questel: Orbit 

STN (prevádzkovaná  CAS & FIZ Karlsruhe) zameraná na chémiu: STN 

Thomson Reuters : Derwent World Patent Index 

 

EPO: http://www.epo.org/searching/subscription.html 

Global Patent Index (100 vyhľadávacích polí), PATSTAT(štatistická patentová 

databáza) 

 

 

 

https://wwwhttps/www.lexisnexis.com/en-us/products/total-patent.page.lexisnexis.com/en-us/products/total-patent.page
http://www.minesoft.com/
http://www.dialog.com/products/guide/ip.shtml
http://www.questel.com/Prodsandservices/Orbit.htm
http://www.stn-international.com/index.php?id=123
http://thomsonreuters.com/derwent-world-patents-index/
http://www.epo.org/searching/subscription.html
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REGISTRE  ÚPV SR na internete (tzv. WEBREGISTRE) 

http://registre.indprop.gov.sk/registre/?lang=sk 

 

 

http://registre.indprop.gov.sk/registre/?lang=sk
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WEBREGISTRE ÚPV SR 
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WEBREGISTRE ÚPV SR  

 Obsahujú vybrané, denne aktualizované údaje z registrov ÚPV SR 

 

 Vynálezy (technické riešenia) nájdeme v troch registroch: 

 register patentov ( národné prihlášky) od r.1993 

 register úžitkových vzorov  

 register európskych patentov s určením pre SR  

(SR pristúpila k Európskemu  patentovému dohovoru  v roku 2002 ) 

 

 Okrem  vynálezov registrovaných v hore uvedených registroch, úrad 
zverejňuje aj údaje z  registrov ochranných známok, dizajnov a 
dodatkových ochranných označení 
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WEBREGISTRE ÚPV SR možnosti vyhľadávania 

 

PUBLIKOVANÉ ÚDAJE (meno/názov majiteľa/ prihlasovateľa, 

meno pôvodcu, číslo prioritnej prihlášky, dátum a krajina priority 

a pod.) 

 

Vyhľadávanie kľúčových slov  v názve  dokumentu 

 
 

SYMBOLY triedenia 
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SYSTÉMY TRIEDENIA 

 

Systémy triedenia predmetov priemyselného vlastníctva sú 

určené na usporiadanie alebo vyhľadávanie záznamov alebo 

dokumentov z oblasti priemyselného vlastníctva. 

 

  Používajú sa najmä pri vykonávaní patentových rešerší, rešerší 

v ochranných známkach alebo dizajnoch. 
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SYSTÉMY TRIEDENIA 

 

 umožňujú klasifikáciu vynálezov, technických riešení, označení 

tovarov a služieb alebo dizajnov, resp. patentov, úžitkových 

vzorov, ochranných známok alebo zapísaných dizajnov do 

indexovaných,  systematicky organizovaných oblastí 
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SYSTÉMY TRIEDENIA – PATENTOVÉ TRIEDENIE 

 

 

Medzinárodné patentové triedenie (MPT, International Patent Classification, IPC, Int. Cl.) 

 

Kooperatívne patentové triedenie (Cooperative Patent Classification CPC) od 2013 

 

Japonské triedenie (FI a F-Term) 

 

 

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

Európske triedenie (European Classification, ECLA) do 2012 

 

US patentové triedenie (US Class)    do 2015 

 

Anglické triedenie (UKCL) 
 

     

 

 

http://ipc.indprop.gov.sk/ipcpub/
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_ep
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SYSTÉMY TRIEDENIA –  

ZNÁMKOVÉ A DIZAJNOVÉ 

 

 

Známkové a dizajnové 
 
• Medzinárodné triedenie tovarov a služieb (Niceské triedenie, 

NCL) 
 

• Medzinárodné triedenie obrazových prvkov ochranných 
známok (Viedenské triedenie, CFE)  
 

• Medzinárodné triedenie priemyselných vzorov - dizajnov 
(Locarnské, LOC)  

 

 

 

http://www.upv.sk/?systemy-triedenia-ochranne-znamky
http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/SK_Viedenske_triedenie_7_vydanie.pdf
http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/SK_Viedenske_triedenie_7_vydanie.pdf
http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/systemy_triedenia/Locarno 10 - web.pdf
http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/systemy_triedenia/Locarno 10 - web.pdf
http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/systemy_triedenia/Locarno 10 - web.pdf
http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/systemy_triedenia/Locarno 10 - web.pdf
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TYPY REŠERŠÍ 

 

  BIBLIOGRAFICKÉ  REŠERŠE (podľa známych údajov) 

 

TEMATICKÉ REŠERŠE (týkajú sa podstaty vynálezu) 

 

MONITORING (pravidelné opakovanie určitého vyhľadávania, 

tzv. sledovaného profilu) 

     Profilom može byť napríklad :  technológia alebo konkurenti, 

alebo kombinácia oboch,  výstupy sa môžu vzťahovať na dátum 

publikácie, alebo dátum podania prihlášky (od –do) 
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BIBLIOGRAFICKÉ REŠERŠE 

 

PRÍKLADY BIBLIOGRAFICKÝCH  REŠERŠÍ (podľa známych údajov) 

 

1. Názov firmy: 

Príklad: Continental  Matador 

 

2. Meno vynálezcu:  

Príklad: Vendelín Macho 

 

3. Dátum podania prihlášky úžitkového vzoru :   

Príklad : od 1.1.2014 do 31.12.2014   (počet prihlášok v minulom roku) 
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TEMATICKÉ REŠERŠE PATENTOVÉ 

 

REŠERŠ NA STAV TECHNIKY (základ – životne dôležitá 
rešerš !) 

 

REŠERŠ NA NOVOSŤ ( je moje riešenie nové ? porovnávame 
obsah dokumentov z najbližšieho stavu techniky s opisom 
nášho riešenia) 

 

REŠERŠ NA PATENTOVÚ ČISTOTU – odpoveď na otázku 
zasahujem niekomu do práv? 

  (zložité vyhľadávanie bez 100% istoty – nevidíme skrytý stav 
techniky)  
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BIBLIOGRAFICKÁ REŠERŠ: MENO PRIHLASOVATEĽA 
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TEMATICKÁ REŠERŠ: STAV TECHNIKY – použitím MPT 

symbolov 
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STAV TECHNIKY: PODTRIEDA B60C 
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MEDZINÁRODNÉ  PATENTOVÉ TRIEDENIE 
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Hierarchická štruktúra MPT (IPC) 
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Hierarchická štruktúra MPT (IPC) 

  Sekcie     A, B, C, D, E, F, G, H 
 

  Triedy  - napr. A47 
 

  Podtriedy  - napr. A47J 
 

  Skupiny -  napr. A47J37 
 

  Podskupiny  - napr. A47J37/06 
 

 

 

 

Stránka UPV SR (anglicko-slovenská verzia) 

http://ipc.indprop.gov.sk/ipcpub/#refresh=page&lang=sk&menulang=SK&indexes=yes 

Stránka WIPO: 

http://web2.wipo.int/ipcpub/#refresh=page 

http://ipc.indprop.gov.sk/ipcpub/
http://web2.wipo.int/ipcpub/
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Vyhľadávať pomocou kľúčových slov 
alebo pomocou patentovej klasifikácie ? 

• Patentové prihlášky nepoužívajú 

„bežný“ jazyk (snaha o čo 

najširšiu ochranu, skryť podstatu 

pred konkurenciou a pod.) 

    

• Niekedy je zložité nájsť vhodné 

kľúčové slová + synonymá 

 

• Na dosiahnutie dobrých 

výsledkov sú zvyčajne potrebné 

zručnosti a skúsenosti s 

vyhľadávaním 

• Každý patent je klasifikovaný 

patentovým expertom 

• IPC je hierarchické a veľmi detailné 

môžete postupne zužovať svoje 

vyhľadávanie 

• Opisy symbolov sú napísané 

spôsobom, aby sa dali ľahko 

porozumieť 

• Potrebujete menej skúseností 

• ALE: IPC symboly nebudú 

vyhovovať  vašim požiadavkám na 

100% 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ PATENTOVÁ KLASIFIKÁCIA 
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online DATABÁZY ÚPV ČR 
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ONLINE DATABÁZY ÚPV ČR 
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49 

ESPACENET 

http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP 

 

http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
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Espacenet - predtým ako začnete... 
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databáza ESPACENET  http://worldwide.espacenet.com 

 

 

http://worldwide.espacenet.com/
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54 

 databáza ESPACENET 

 Výber z databáz:  

          WORLDWIDE 

          EPO 

          WIPO 

                         

 abstraktové vyhľadávaniev databáze Worldwide (cieľom je  
publikovať anglický abstrakt pre každý dokument) 

 fulltextové vyhľadávanie pre EP a WO dokumenty 

 vyhľadávacie výrazy sa zvýrazňujú  

  zoznam výsledkov možno zoradiť podľa rôznych kritérií, 
exportovať (napr. *.xls) 
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databáza ESPACENET 

  link do Európskeho patentového registra  (EP publikácie) 

 

  služba Patent Translate, umožňuje strojový preklad v dvojiciach jazykov pre  
(už aj AJ – SJ,NJ - SJ, FJ - SJ) 

 

 mozaika obrázkov 

 

 zobrazenie citovaných aj citujúcich dokumentov k danej publikácii 

 

 patentové rodiny (ekvivalentné dokumenty publikované v rôznych krajinách) 

 

  nová klasifikácia CPC, klasifikačné vyhľadávanie 
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ESPACENET -  ADVANCED SEARCH 
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Espacenet  - My patent list 
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databáza PATENTSCOPE  

http://patentscope.wipo.int/ 

 

 

 

 

 

http://patentscope.wipo.int/
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Databáza PATENTSCOPE 
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databáza PATENTSCOPE  

 



63 

DATABÁZY DIZAJNOV 

Na území SR môžu byť platné DIZAJNY zapísané v troch registroch 

 

 Národný register (ÚPV SR) 

 

 Medzinárodný register (WIPO)  - Dizajny 

     designované pre EÚ (EM) 

 

 Register komunitárnych dizanov (OHIM) 
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Dizajny -  webregistre UPV SR 

http://registre.indprop.gov.sk/registre/?lang=sk 

 

http://registre.indprop.gov.sk/registre/?lang=sk
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Dizajny -  webregistre UPV SR 
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Hague Express databáza (WIPO) 

Databáza medzinárodných dizajnov (pre Slovensko je relevantná 

designácia EM) 

http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/designdb/hague/en/
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Hague Express 
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dizajny Spoločenstva (OHIM) s jednotným účinkom 

 v celej Európskej únii 

https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/designs 

 

 

 

https://oami.europa.eu/eSearch/
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Databáza  Designview (OHIM) 

Do databázy prispieva viacero úradov, aj UPV SR 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 

 

 

 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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OCHRANNÉ ZNÁMKY 

 
 

Na území SR môžu byť platné OZ zapísané v troch registroch 

 

 Národný register (ÚPV SR) 

 

 Medzinárodný register (WIPO)  - ochranné známky 

     designované pre SR alebo pre EÚ (EM) 

 

 Register komunitárnych známok (OHIM) 
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OCHRANNÉ ZNÁMKY 

 
 

Národný register 

http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=sk&register=

oz 

 

 

http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=sk&register=oz
http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=sk&register=oz
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OCHRANNÉ ZNÁMKY 

 
 

Register medzinárodných známok  (WIPO) 

http://www.wipo.int/romarin/ 

 

 

http://www.wipo.int/romarin/
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OCHRANNÉ ZNÁMKY 

 
 

Register ochranných známok Spoločenstva (s jednotným účinkom v 

rámci celej EÚ) 

 

https://oami.europa.eu/eSearch/ 

  

 

 

 

https://oami.europa.eu/eSearch/
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OCHRANNÉ ZNÁMKY - TMView 
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ZHRNUTIE  

 Na vykonávanie rešerší je potrebné mať  základnú znalosť triedenia 
(patentové, dizajnové, známkové) 

 

 Pri vyhľadávaní pomocou bibliografických údajov je potrebné myslieť na 
rôzny pravopis (mená bez diakritiky, skratky, rôzne formáty dátumov a čísel) 

 

 Pre rešerš na stav techniky je vhodné používať klasifikáciu v kombinácii s 
kľúčovými slovami (vrátane synoným a vedeckých termínov) , resp. 
vyhľadávať pomocou čo najpresnejšej klasifikácie, výraz sa dá vytvoriť 
pomocou zátvoriek a logických operátorov and, or, not, (, ) 

 

 Pred začiatkom projektu je potrebná rešerš na stav techniky, počas projektu 
monitorovanie stavu techniky 
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UŽITOČNÉ LINKY 

Patent Information Tour (EPO) 

http://application.epo.org/wbt/pi-tour/ 

Kurzy, e-learningy, študijný materiál 

http://www.epo.org/learning-events.html 

Espacenet Assistant 

http://application.epo.org/wbt/espacenet/assistant.php?lg=en 

  videá k databáze PatentScope 

https://patentscope.wipo.int/search/en/tutorial.jsf 

 

 

 

http://application.epo.org/wbt/pi-tour/
http://application.epo.org/wbt/pi-tour/
http://application.epo.org/wbt/pi-tour/
http://www.epo.org/learning-events.html
http://www.epo.org/learning-events.html
http://www.epo.org/learning-events.html
http://application.epo.org/wbt/espacenet/assistant.php?lg=en
https://patentscope.wipo.int/search/en/tutorial.jsf


Ďakujem za Vašu pozornosť!  
 

Ing. Zuzana Čellárová 

Odbor podpory klientov 

Úrad priemyselného vlastníctva SR 

 

zuzana.cellarova@indprop.gov.sk 

 

www.upv.sk 
 

 

Meno 

    
 

 

 

 

 

mailto:zuzana.cellarova@indprop.gov.sk
http://www.upv.sk/

