
 

 
ISSN 1339-5564 

 
 
Editoriál  
(Spišiaková, L.) ......................................................................................................................... 3 
 
Liaison míting – ochranné známky  
(Mikuličová, J., Uhríková, M.)  .................................................................................................. 6 

Liaison míting – ochranné známky je oficiálne fórum, na ktorom sa stretávajú experti znám-
kových úradov členských štátov EÚ, kandidátskych krajín ESVO, experti EUIPO a asociácií 
používateľov, aby diskutovali o technických a odborných záležitostiach v oblasti ochran-
ných známok. Príspevok prináša bližší pohľad na niektoré z tém, ktoré boli predmetom dis-
kusie na 20. zasadnutí Liaison mítingu – ochranné známky v októbri 2018. 

 
Priority rozvoja systému PCT a ÚPV SR v ich kontexte; zmena pravidla 69.1(a) PCT 
(Hladká, L.)  ............................................................................................................................ 19 

Priority rozvoja systému PCT – oblasť právnych a inštitucionálnych otázok, oblasť technic-
kého (IT) prostredia, finančných otázok a kvality, tak ako ich predstavil generálny riaditeľ 
Svetovej organizácie duševného vlastníctva na 11. zasadnutí pracovnej skupiny PCT;  
ÚPV SR a niektoré predpokladané úlohy, ktoré súvisia s prioritami rozvoja systému PCT; 
zmena pravidla 69.1(a) PCT, ktorá umožňuje prieskumovým autoritám začať prieskum skôr 
 

Môže označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním držiteľom licencie? 
(Klinka, T.)  ............................................................................................................................. 23 

Inštitút nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti má v známkovom práve svoju históriu a vý-
znam. Autor v príspevku analyzuje otázku, kto môže byť subjektom, v prospech ktorého 
svedčia obchodné aktivity preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláse-
ného označenia jeho používaním. A konkrétnejšie, či takýmto subjektom môže byť aj držiteľ 
licencie udelenej zo strany prihlasovateľa. 

 
Aktuálne z autorského práva  
(Bednárik, R.)  ........................................................................................................................ 25 
 
Z galérie tvorcov: Mgr. Elena Farkašová, ArtD. 
(Spišiaková, L.) ....................................................................................................................... 28 

„Dizajn sa v dnešnom svete stáva multipovolaním s narastajúcou sociálnou zodpovednos-
ťou a dizajnér osobnosťou, vyznačujúcou sa multischopnosťami.“ Nielen o teórii dizajnu, 
ale aj o jeho praktickej stránke, výučbe či realizácii sme sa bavili s Mgr. Elenou Farkašovou, 
ArtD., teoretičkou dizajnu, ako aj autorkou niekoľkých publikácií. 

 
Spektrum dobrých nápadov a riešení ................................................................................ 31 

Rubrika venovaná zaujímavým priemyselnoprávne chráneným alebo na ochranu prihláse-
ným riešeniam. 

 

1/2019 



Zaujalo nás ............................................................................................................................ 34 
Štúdia venovaná identifikácii a analýze malvéru na vybraných webových stránkach pre po-
dozrenie z porušenia autorských práv 

 
Finančná správa SR ............................................................................................................. 39 
 
Spoločný systém hodnotenia kvality CAF ......................................................................... 40 
 
Z rozhodnutí ÚPV SR ........................................................................................................... 42 
 
Z rozhodnutí súdneho dvora EÚ ......................................................................................... 45 
 
Správy z ÚPV SR 

Stážový program v ÚPV SR .............................................................................................. 47 
Tvorivý bystrický študent Marek Kraus získal cenu Krištáľový Merkúr 2018 ..................... 47 
Vedec roka 2018................................................................................................................ 47 
Inovatívny čin roka 2018 .................................................................................................... 48 
Koncom marca štartuje TOUR de ERA ............................................................................. 48 
Inštitút duševnéhovlastníctva ............................................................................................. 48 
Ukončenie používania faxov .............................................................................................. 48 
Uvádzanie identifikátora osoby v podaniach ..................................................................... 48 

 
Správy z WIPO 

Technologické trendy 2019................................................................................................ 49 
Spojené štáty americké pristupujú k Marrákešskej zmluve ako 50. člen  .......................... 49 

 
Správy z EPO 

Prieskum týkajúci sa patentovateľnosti vynálezov vytvorených alebo  
zahŕňajúcich umelú inteligenciu  ........................................................................................ 49 

 
Správy z EUIPO 

Ponuka vzdelávania v rámci EUIPO .................................................................................. 50 
Blockathon fórum zamerané na boj proti falšovaniu .......................................................... 50 

 
Správy z EÚ 

Zasadnutie pracovnej skupiny Rady EÚ pre DV ................................................................ 51 
Reforma autorského práva rozdeľuje Európu, jednotný nie je ani Vyšehrad  .................... 51 
Zmeny Spoločného vykonávacieho poriadku k Madridskej dohode o medzinárodnom zá-
pise 
ochranných známok a Protokolu k tejto dohode  ............................................................... 51 
Umelá inteligencia – európska perspektíva ....................................................................... 52 

 
Správy zo sveta 

Europoslankyňa J. Reda: Online filter na kontrolu autorského práv .................................. 52 
Zháňate lacný „superšport“? Urobte si ho z vlastného auta! ............................................. 52 
Moslimovia kritizujú dizajn tenisiek Nike, vraj na podrážke zobrazujú Alaha .................... 52 

 
Nové publikácie .................................................................................................................... 53 
 
Recenzia 
Farkašová, Elena. Podoby dizajnu – Marián Ihring ................................................................ 54 
 
Z obsahov vybraných časopisov ........................................................................................ 55 
 
 
 
Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo: 
http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo 


