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PVz 20899/Vz 26131 –I/622003

ROZHODNUTIE

Vo veci žiadosti majiteľa priemyselného vzoru č. 26131 s názvom „Kartón a obal (škatuľka) z neho
vytvorený“ majiteľa SCA H. P. AB, ktorého v konaní zastupuje P. B., a. s. (ďalej len „majiteľ“) o určenie, či
predmet podľa priloženého obalu výrobku patrí do rozsahu zapísaného priemyselného vzoru č. 26131,
rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 41 ods.1 zákona č.
444/2002 Z. z. o dizajnoch takto:

predmet určenia „Obal (škatuľka) na dámske hygienické vložky“ podľa priloženého obalu výrobku
p a t r í do rozsahu zapísaného priemyselného vzoru č. 26131.
Odôvodnenie:
Úradu bola 07.02.2003 doručená žiadosť o určenie, či predmet, ktorý je k žiadosti priložený a v nej opísaný
patrí do rozsahu ochrany zapísaného priemyselného vzoru č. 26131.
Žiadosť podal majiteľ priemyselného vzoru, ktorý v nej uviedol, že predmetom určenia je obal (škatuľka), v
ktorom sa na Slovensku predávajú dámske hygienické vložky. Zároveň majiteľ v žiadosti opísal predmet
určenia a priložil aj vzorku tohto obalu, ktorý je dostupný na trhu.
Podľa názoru majiteľa je tento obal zhodný s predmetom zapísaného priemyselného vzoru č. 26131, a to
vonkajších úprav č. 1 a č. 2, vyobrazenia č. 1.2 a 2.2.
Na základe uvedených skutočností majiteľ požiadal úrad o určenie, či priložený obal (škatuľka) spadá do
rozsahu ochrany zapísaného priemyselného vzoru.
Rozhodnutie úradu spočíva na nasledujúcich skutočnostiach a dôvodoch:
V zmysle ustanovenia § 41 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch úrad na základe žiadosti určí, či
predmet uvedený a opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany určitého zapísaného dizajnu.
V zmysle ustanovenia § 51 ods. 2 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch práva a vzťahy z priemyselných
vzorov zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa uplatňujú podľa tohto
zákona.
Úrad v konaní o určenie, či vonkajšia úprava výrobku v žiadosti vyobrazená a opísaná patrí do rozsahu
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určitého zapísaného dizajnu, skúma, či predmet určenia obsahuje všetky charakteristické znaky, v ktorých
predovšetkým spočíva novosť riešenia vonkajšej úpravy predmetu dizajnu. V prípade, ak zistí, že predmet
určenia všetky tieto charakteristické znaky obsahuje, určovaný predmet patrí do rozsahu ochrany. Ak zistí, že
neobsahuje všetky tieto znaky, potom určovaný predmet do rozsahu ochrany nepatrí.
V určovacom konaní bolo zistené, že priemyselný vzor č. 26131 „Kartón a obal (škatuľka) z neho
vytvorený“ majiteľa SCA H. P. AB, bol do registra priemyselných vzorov zapísaný po prieskume na základe
prihlášky priemyselného vzoru PVz 20899, podanej na úrade 08.10.1999 s uplatnením priority od
08.04.1999. Zápis priemyselného vzoru č. 26131 do registra 16.11.2000 v triede 09/03.01 podľa
medzinárodného triedenia dizajnov podľa Locarnskej dohody bol zverejnený vo Vestníku úradu č. 2/2001 z
12.2.2001.
Predmetom vonkajších úprav č. 1 a č. 2 zapísaného priemyselného vzoru č. 26131 je kartón a obal z neho
vytvorený, ktorý má tieto charakteristické vonkajšie znaky:
 obal má tvar hranola, ktorý má dve rôzne veľké obdĺžnikové základne, pričom spodná základňa je
menšia
 nad kratšími stranami spodnej základne sa nachádza predná a zadná stena lichobežníkového tvaru, ktoré
sú kolmé na základňu,
 nad dlhšími stranami spodnej základne sú šikmé bočné steny obdĺžnikového tvaru, ktoré zvierajú so
základňou tupý uhol,
 vrchná základňa hranola má tvar väčšieho obdĺžnika, ktorého kratšie strany sú zhodné s dlhšími stranami
spodnej základne,
 stredom oboch bočných obdĺžnikových strán obalu pozdĺžne vedie prelomenie – ryha hrúbky asi 1 mm,
kde je možné v prípade potreby ho zohnúť,
 kartón obsahuje na vrchnej, spodnej a bočnej časti uzatváracie prvky, ktorých tvarové riešenie
zabezpečuje uzatvorenie obalu.
Predmetom určenia je škatuľka, ktorá ma tieto charakteristické znaky:
 má tvar hranola, ktorý má dve rôzne veľké obdĺžnikové základne, pričom spodná základňa je menšia
 nad kratšími stranami spodnej základne sa nachádza predná a zadná stena lichobežníkového tvaru, ktoré
sú kolmé na základňu,
 nad dlhšími stranami spodnej základne sú šikmé bočné steny obdĺžnikového tvaru, ktoré zvierajú so
základňou tupý uhol,
 vrchná základňa má tvar väčšieho obdĺžnika, ktorého kratšie strany sú zhodné s dlhšími stranami
základne,
 stredom oboch bočných obdĺžnikových strán škatuľky pozdĺžne vedie prelomenie – ryha hrúbky asi 1
mm, kde je možné v prípade potreby škatuľku zohnúť,
 škatuľka obsahuje na vrchnej, spodnej a bočnej časti uzatváracie prvky, ktorých tvarové riešenie
zabezpečuje uzatvorenie škatuľky,
 škatuľka je tmavoružovej farby, predná a zadná strana sú identické a obsahujú približne v strede biely
nápis „Pamela perfect“, pod ním sa nachádza vyobrazenie jedného z výrobkov, ktoré tvoria jej obsah 
slipová vložka zaobleného lichobežníkového tvaru bielej farby, vedľa sú umiestnené štyri malé kvapky a
nápis „1mm“, v spodnej časti sa nachádza nápis „string“ v tmavomodrom poli tvaru oválu, vo vrchnej
časti škatuľky je umiestnený malý tmavomodrý nápis „Air&soft“ v krúžku tvorenom tieňovanou šípkou
s nápisom „gentle touch“,
 pravá bočná strana škatuľky obsahuje údaje o predávaných výrobkoch v piatich jazykoch, údaje o
distribútorovi, výrobcovi, dátume výroby a spotreby; vo vrchnej časti tejto strany škatuľky sa nachádza
malé logo  obchodné označenie výrobku: „Pamela perfect“ v štylizovanom kosoštvorci s tmavomodrým
lemom,
 ľavá bočná strana škatuľky obsahuje malé vyobrazenia ďalších druhov výrobkov, ktoré vyrába uvedený
výrobca (hygienické vložky), umiestnené v tabuľke, obrázky označujúce spôsob použitia, čiarový kód;
vo vrchnej časti tejto strany škatuľky sa tiež nachádza malé logo  obchodné označenie výrobku:
„Pamela perfect“ v štylizovanom kosoštvorci s tmavomodrým lemom,
 vrchná a spodná strana škatuľky sú rovnaké – obsahujú: logo „Pamela perfect“ v štylizovanom
kosoštvorci s tmavomodrým lemom, nápis „20“ v ľavom hornom rohu a nápis „string“ v tmavomodrom
poli v spodnej časti plochy (obdĺžnikového tvaru).
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Porovnaním vonkajších úprav týchto výrobkov bolo zistené, že základný (geometrický) tvar oboch škatuliek
je identický  ide o hranol, s dvoma obdĺžnikovými základňami, kde spodná základňa je menšia. Steny oboch
porovnávaných škatuliek majú rovnaký tvar  steny nad kratšími stranami spodnej základne sú
lichobežníkového tvaru, v ktorom rameno lichobežníka zviera so základňou tupý uhol. Bočné strany hranola
sú šikmé, majú obdĺžnikový tvar a v ich strede je po celej dĺžke prelomenie resp. ryha. Kartón z ktorého sú
obe škatuľky vytvorené obsahuje na vrchnej, spodnej aj bočnej časti uzatváracie prvky, ktorých tvarové
riešenie zabezpečuje uzatváranie škatuľky. Rozdiely v tvare a v rozmiestnení týchto prvkov sú len v
nepatrných detailoch, ktoré vzhľadom na charakter vonkajšej úpravy škatuľky, nemožno považovať za
charakteristické znaky.
Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že sa jedná o tvarovo zhodné výrobky a predmet
určenia „Obal (škatuľka) na dámske hygienické vložky“ obsahuje všetky charakteristické znaky ako sú
znaky, v ktorých spočíva novosť riešenia vonkajšej úpravy č. 1 a č. 2 zapísaného priemyselného vzoru č.
26131.
Na základe komplexného porovnania oboch škatuliek možno konštatovať, že predmet určenia „Obal
(škatuľka) na dámske hygienické vložky“ obsahuje všetky charakteristické znaky vonkajšej úpravy č. 1 a č. 2
priemyselného vzoru č. 26131. Ďalšie charakteristické znaky, ktoré obsahuje predmet určenia spočívajú
predovšetkým v jeho grafickej úprave, tieto znaky sa však považujú za znaky navyše, ktoré vzhľadom na
skutočnosť, že predmet určenia obsahuje všetky charakteristické znaky vonkajšej úpravy č. 1 a č. 2
priemyselného vzoru, nemôžu zabezpečovať únik z rozsahu ochrany priemyselného vzoru, a preto predmet
určenia aj napriek tejto úprave spadá do rozsahu ochrany priemyselného vzoru.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie o opravnom prostriedku:
Podľa § 46 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade v
lehote jedného mesiaca od jeho doručenia rozklad. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.
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