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Svetové
trendy, 
dynamika
vývoja
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Trend národných úradov 
priemyselného vlastníctva

Transformácia z registračných
úradov na konzultačné a
vzdelávacie



ÚPV SR a transfer technológií
4

Trend národných úradov –
konzultácie, vzdelávanie

• Podľa prieskumu, z 23 opýtaných národných
úradov: 

• 83% realizuje konzultačné služby pred 
ochranou DV

• 92% poskytuje vzdelávanie

• 74% vzdeláva verejnosť (odbornú, 
všeobecnú)

• 74% poskytuje IP SCAN

• 74% poskytuje rešerše

Zdroj: Survey on the SMEs support, ÚPV SR, 10/2022
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Global 
Innovation 
Index 2021 
(WIPO)

• Silné stránky: 
• Export špičkových technológií (21. 

miesto)
• Ekologická udržateľnosť (11. miesto)
• Export kreatívnych výrobkov a služieb

(14. miesto)

• Slabé stránky:
• Investície (104. miesto)
• Ľahkosť začatia podnikania (102. 

miesto)
• Spolupráca univerzít a priemyslu

v oblasti výskumu a vývoja (92. miesto)

SR (oproti 2021):

Prepad hodnotenia :

• 37. miesto 46. 
miesto

• 54 45 bodov 
(132 krajín)
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Patentová aktivita SK univerzít SPOLU –
udelené patenty (2017 – 2021) 
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• Jedna tretina národných patentov pochádza z univerzít 

• Univerzity = relevantný partner v prípade registrácie vynálezov
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Aktivita SK univerzít SPOLU – zapísané 
úžitkové vzory (2017 – 2021)
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• Jedna tretina národných úžitkových vzorov pochádza z univerzít 

• Univerzity = relevantný partner pri registrácii vynálezov
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Závery

1. Univerzity potrebujú 
produkovať a publikovať 
výsledky

2. Ochrana výsledkov musí byť 
včasná a efektívna
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Aktivity
ÚPV SR:
Transfer
technológií
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Okrúhle stoly ÚPV SR

• Zástupcovia akademického prostredia, vládnych inštitúcií a 
súkromného sektora

• Cieľ: preskúmať možnosti zvýšenia inovačnej výkonnosti 
akademického prostredia, ako aj možností spolupráce v oblasti 
podpory inovácií medzi univerzitami, štátom a podnikateľskou 
sférou

• Konkrétne závery: 

• Návrh tvorby inovačných opatrení na celoštátnej a 
koordinovanej úrovni, 

• Výstupy zo stretnutia sa predstavia pri príprave národnej 
inovačnej stratégie, 

• Koordinujú sa ceny pre inovátorov: zlúčenie Cena Jána Bahýľa
a inovátora roka, 

• MŠVVaŠ SR sa bude zaoberať zvýšením váhy za patenty v 
metodike financovania, 

• ÚPV SR začne prípravy na verejnej konzultácii k PPP, 

• iniciácia ďalších stretnutí aj s účasťou podnikateľského 
prostredia. 
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Spolupráca medzi 
univerzitami, UPV SR a CVTI

• Dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorená 11. 6. 2021

• Vytvorenie Inovačného centra priemyselného vlastníctva
na pôde Právnickej fakulty UK

• Účel: poskytovanie pomoci, podpory a poradenstva pre
osoby, ktoré majú záujem uplatniť si svoje práva najmä, avšak
nie výlučne v oblasti priemyselného vlastníctva v súvislosti s
ich konkrétnym prípadom

• ÚPV SR poskytlo odborné vzdelávanie pracovníkom
Inovačného centra

• Prebiehajú práce na vzdelávaní pre vedecko-výskumných
pracovníkov univerzít
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Zlepšenie postavenia 
SR v medzinárodných 
rebríčkoch 

Akčné kroky, ktoré sú súčasťou stratégie DV:

 Zvýšenie povedomia o ochrane duševného vlastníctva: zriadenie
Akadémie duševného vlastníctva v rámci ÚPV SR

 Posudzovanie Patentových voucherov

 Vytvorenie inovačnej mapy SR

 Realizácia vzdelávacích podujatí pre laickú a odbornú verejnosť

 Realizácia vzdelávacích podujatí o ochrane duševného vlastníctva
na vzdelávacích inštitúciách

 Zaviesť zrýchlený postup v konaní

 Poskytovať audit priemyselných práv a rešerše

 Aktívne komunikovať s univerzitami a MSP

Slovensko Česko Maďarsko Poľsko Slovinsko Rakúsko

Patenty (PCT) 38,7 45,5 56,9 35,8 83,9 116,5

Prihlášky -

ochranné 

známky

57,5 68,6 54,6 68,5 125,1 143,3

Prihlášky -

dizajny
33,7 56,9 26,3 125,7 55,7 155,5

European innovation scoreboard
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Záver

Otvárame diskusiu so zástupcami 3
sektorov (okrúhle stoly)

Spolupracujeme s partnermi – univerzitami
a inštitúciami transferu technológií

Tvoríme spoločnú budúcnosť ochrany a
povedomia DV na Slovensku - ÚPV SR a
MŠVVaŠ SR (CVTI SR) v rámci Národnej
stratégie výskumu, vývoja a inovácií



Ďakujem za Vašu pozornosť! 

Úrad priemyselného vlastníctva SR

infocentrum@indprop.gov.sk

www.upv.sk
Meno

Priemyselné vlastníctvo na univerzitách

mailto:matus.medvec@indprop.gov.sk
http://www.upv.sk/

