Ochrona praw autorskich, patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe
Nadzór nad realizacją obowiązujących w Republice Słowackiej regulacji prawnych w
zakresie patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i
regionalnych oraz umów międzynarodowych, sprawuje Państwowy Urząd Własności
Przemysłowych Republiki Słowackiej. Na stronie internetowej tego urzędu
www.indprop.gov.sk znajdują się wszelkie obowiązujące akty prawne w tym zakresie oraz
umowy międzynarodowe podpisane przez Republikę Słowacką.
Prawa autorskie
Prawa autorskie w republice Słowackiej chronione są na podstawie Ustawy nr 618/2003 Zb. o
prawie autorskim oraz prawach związanych z prawem autorskim. Ochrana prawna wg ww.
ustawy obejmuje dzieła autorskie obywateli słowackich oraz dzieła opublikowane na terenie
Słowacji bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszania autora. Ochronie podlegają
również prezentacje artystyczne, zapisy dźwiękowe, audio-wizualne oraz bazy danych
wytworzone lub opublikowane na terytorium Słowacji.
Patenty
Zgodnie z Ustawą nr 435/2001 Z.z. o patentach oraz dodatkowych świadectwach ochronnych
w brzmieniu ustawy nr 402/2002 Z.z., patenty udzielane są na nowe wynalazki, które mają
zastosowanie w przemyśle, po wykonaniu ich formalno-prawnej oraz merytorycznej analizy.
Analiza wykonywana jest na wniosek zgłaszającego, który powinien być złożony najpóźniej
do 36 miesięcy od złożenia wniosku patentowego. Patenty mogą być przyznawane również na
substancje chemiczne i farmaceutyki. Okres ochrony patentowej wynosi 20 lat od złożenia
wniosku patentowego.
Wzory przemysłowe
Jako wzory przemysłowe, mogą być chronione nowe rozwiązania techniczne, które
przekraczają ramy zwykłych czynności zawodowych i mają zastosowanie w przemyśle.
Ochrona wzorów przemysłowych polega na jego rejestracji w Państwowym Urzędzie
Własności Przemysłowych RS. Przed rejestracją wykonywana jest analiza wniosku pod
względem formalno-prawnym. Ochrona wzoru przemysłowego trwa 4 lata od dnia rejestracji.
Na podstawie wniosku właściciela wzoru, okres ochrony może być przedłużany dwukrotnie każdorazowo o 3 lata. Regulacje prawne dotyczące ochrony wzorów przemysłowych
zawierają Ustawy nr 478/1992 Zb. oraz nr 90/1993 Z.z.
Znaki towarowe
Wg ustawa nr 55/1997 Z.z. o ochronie znaków towarowych, znakiem towarowym jest
oznaczenie słowne lub graficzne odróżniające towar lub usługę jednej osoby od towaru lub
usługi drugiej osoby. Ustawa określa również wyjątki, które nie mogą być uznane za znak
towarowym np. znaki zawierające nazwy państw, regionów, oznaczenia kłamliwe itp.
Wniosek w sprawie ochrony znaku towarowego może złożyć jakakolwiek osoba prawna lub
fizyczna. Okres ochrony wynosi 10 lat od dnia złożenia wniosku. Na wniosek właściciela
znaku, ochronę mnożna przedłużyć na następne 10 lat.

