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Informačné zdroje ÚPV SR 
- Webové sídlo 

- Vestník ÚPV SR 

- Webregistre 

- facebook 
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Podpora klientov 

Infocentrum  

- odborná konzultačná činnosť pri získavaní informácií o možnom a čo 
najvhodnejšom spôsobe ochrany DV. 

- Informácie z registrov, stav konania, atd. 

- Telefón, e-mail, osobne, poštou                

2017 - 6460 žiadostí o informáciu (z toho telefonicky 4759, e-mailom 1509, 
osobne 186, poštou 6) 

 

Prediagnostika priemyselných práv (s podporou EPO a EUIPO) 

- priblíženie priemyselného vlastníctva malým a stredným podnikom, ktoré v 
dostatočnej miere neochraňujú svoje inovácie kvôli chýbajúcej informovanosti 
alebo nesprávnej podnikateľskej stratégii. 

- Cieľom je analyzovať situáciu v podniku, oboznámiť jeho zástupcov s 
možnosťami priemyselnoprávnej ochrany, upozorniť na možné dopady 
nekalosúťažného konania a poskytnúť objektívne odporúčania. 

2017 - 32 
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Rešeršné služby 

- Komerčná služba ÚPV SR 

- Platená podľa platného Cenníka služieb  

 

 

- Bibliografické služby (P, OZ, ÚV, D, DOO)                (8) 

- Patenty (stav techniky, s komentárom, monitoring)          (40) 

- Dizajny (vzhľad výrobku, monitoring)                  (6) 

- Ochranné známky (zhodnosť, zameniteľnosť, monitoring)      (436) 

 

 

+   Služby študovne (predaj publikácií, tlač. a elektr. výstupy ÚPV SR, 
posielanie dokumentov) 

 - stredisko patentových informácií PATLIB 

 - depozitná knižnica WIPO  
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Vzdelávanie a partneri 

- Kurz Duševné vlastníctvo - komplex informácií o duševnom vlastníctve (4 
moduly, 2 roky) 

 

- Semináre, konferencie v ÚPV SR 

- Vzdelávanie/prednášky pre školy (ZŠ, SŠ, univerzity)      (23) 

- Vzdelávanie podnikateľov v spolupráci s profesijnými združeniami (8) 

 

- Konzultačná činnosť na veľtrhoch a výstavách 

 

- Partneri úradu: SOPK, INNOINFO, PATLIB centrá, SAV, centrá pre transfer 
technológií, Finančné riaditeľstvo SR, CVTI, podnikateľské inkubátory, a. i.   
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Publikácie ÚPV SR 

Časopis Duševné vlastníctvo 
 - raz za ¼ roka,  
 - v tlačenej aj elektronickej podobe  
 
 
 
 
 
e-zine ÚPV SR  
- raz mesačne, v elektronickej podobe 
 
 
 
 
 
Odborné publikácie 



Ďakujem za Vašu pozornosť!  
 

Lucia Bocková 

Odbor služieb, vzdelávania a informácií 

Úrad priemyselného vlastníctva SR 

 

Lucia.bockova@indprop.gov.sk 

 

www.upv.sk 
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