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Správy z ÚPV SR
Banskobystrický samosprávny kraj vníma 
dôležitosť priemyselných práv!

Stretnutie s predsedom BBSK Jánom Lunterom bolo ve-
nované spolupráci a podpore inovácií v rámci projektovej 
schémy catching-up regions. Zároveň sa na stretnutí otvo-
rila otázka dôležitosti priemyselných práv pre ekonomické 
hodnoty kraja.

Vedenie samosprávneho kraja podporuje prípravu spo-
lupráce, ktorá sa spečatí memorandom a následnými vstup-
mi nášho úradu.

(ji)
Foto: archív ÚPV SR

Implementácia modelu CAF v ÚPV SR pokračuje

Ako záver 20-mesačného projektu Zavádzanie a podpo-
ra manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy bol 
v júli 2020 úradu udelený titul Efektívny užívateľ modelu 
CAF, ktorý platí dva roky. Cieľom implementácie modelu 
CAF v organizáciách verejnej správy je neustále sa zlepšo-
vať vo všetkých oblastiach v systéme manažérstva kvality, 
preto sme v januári 2021 opätovne začali s implemen-
táciou modelu CAF. Veríme, že sa nám podarí zlepšiť fun-
govanie úradu pre verejnosť, pre externé a interné zainte-
resované strany a opätovne titul Efektívny užívateľ modelu 
CAF získame.

(ep)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je náš 
stabilný partner!

Potvrdilo to aj stretnutie predsedu UPV SR Matúša Med-
veca a generálneho tajomníka služobného úradu ÚPV SR Ja-
roslava Ivanča s rektorom UMB Vladimírom Hiadlovským. 
Výrazom novej etapy spolupráce je otvorenie otázky príp-
ravy absolventov univerzity na prácu vo sfére duševného 
vlastníctva.

(ls)
Foto: archív ÚPV SR

Pozor na podvodníkov – falošné platby za testy 
a vakcíny proti COVID-19!

Úrad priemyselného vlastníctva SR opätovne upozor-
ňuje, že trestná činnosť súvisiaca s farmaceutickými 
výrobkami a vakcínami neprestáva ani počas pandémie 
COVID-19. Pripomíname, že vakcíny proti COVID-19 sa 
distribuujú výhradne prostredníctvom o iciálnych me-
chanizmov kontrolovaných štátom a ich dostupnosť za-
bezpečujú zdravotnícke zariadenia.

Správou reagujeme na poslednú prax v Spojenom kráľov-
stve, kde rôzne webové sídla ponúkajú vakcíny za úhradu 
online prevodom alebo za prístup k bankovým účtom. Ide 
však len o spôsob, ako získať peniaze, osobné údaje a prí-
stupy k bankovým účtom obyvateľov.

V prípade akýchkoľvek pochybností je dôležité nepod-
ľahnúť tlaku manipulácie takýchto podvodníkov, overiť si 
informácie a kontaktovať príslušné štátne orgány.

(ep)

http://www.upv.sk
https://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=pozor-na-podvodnikov-falosne-platby-za-testy-a-vakciny-proti-covid-19
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Aktuálne zo zbierky zákonov!

V sobotu 20. 2. 2021 bol v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky pod č. 83/2020 v čiastke 28 vyhlásený zákon, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o ozna-
čeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach vý-
robkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách 
v znení neskorších predpisov.

Znenie zákona nájdete na Slov-Lex.sk

(jm)

Liptovské droby sa stali chráneným 
zemepisným označením!

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/247 vy-
daným 11. 2. 2021 sa do registra chránených označení pô-
vodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov 
Liptovské droby ako chránené zemepisné označenie.

Nariadenie nadobudne účinok vo všetkých členských 
štátoch EÚ 10. marca 2021.

(zh)
Foto: craftlog.com

Správy z EPO

Spomedzi popredných technických oblastí zaznamenali 
najväčší nárast podaných prihlášok farmaceutický priemy-
sel (+10,2 %) a biotechnológie (+6,3 %).

Najviac vynálezov v roku 2020 bolo v oblasti medicín-
skej technológie (+2,6 %). Predošlí šampióni v raste, 
digitálna komunikácia (+1,0 %) a výpočtová technika 
(+1,9 %), naďalej dosahovali silnú patentovú aktivitu a umiest-
nili sa na druhom a treťom mieste.

Najväčší pokles zaznamenala doprava (–5,5 %) najmä 
v podoblastiach letectvo a kozmonautika (–24,7 %), v men-
šej miere automobilový priemysel (–1,6 %).

(ež)
Foto: epo.org

EUIPO/EPO: Analýza práv duševného vlastníctva
podnikov v EÚ

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) 
a Európsky patentový úrad (EPO) už tradične prinášajú 
dáta v štúdii, ktoré hovoria jasnou rečou čísiel v prospech 
tých, ktorí vlastnia práva duševného vlastníctva. Aké sú 
hlavné zistenia?

• Podniky, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, 
majú v priemere o 20 % vyššie príjmy na zamestnanca;

• podniky, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, vy-
plácajú v priemere o 19 % vyššie mzdy;

• malé a stredné podniky (ďalej len MSP), ktoré vlastnia 
práva duševného vlastníctva, majú o 68 % vyššie príj-
my na zamestnanca ako MSP, ktoré nevlastnia žiadne 
práva duševného vlastníctva;

• pri veľkých spoločnostiach sú príjmy na zamestnanca 
o 18 % vyššie v prípade vlastníkov duševného vlastníc-
tva v porovnaní s tými, ktorí ich nevlastnia.

... ešte stále váhate, či je naozaj to duševné vlastníctvo 
také dôležité?

(ls)

EPO: Viete, v ktorej oblasti bolo v roku 2020 
patentovaných najviac vynálezov? 
Odpovede nájdete v patentovej štatistike Európskeho 
patentového úradu za rok 2020.

Napriek pandémii bol celkový počet európskych patento-
vých prihlášok podaných v roku 2020 takmer na rovnakej 
úrovni ako v predchádzajúcom roku, znížil sa len o 0,7 %. 
Európsky patentový úrad prijal v minulom roku celkovo 
180 250 patentových prihlášok, čo bolo mierne pod re-
kordnou úrovňou dosiahnutou v roku 2019 (181 532).

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/83/20210525
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/247
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_feb-2021
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Správy z EUIPO
EUIPO: Služba alternatívneho riešenia sporov 
(ADR)

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo spúšťa 
webovú stránku zameranú na alternatívne riešenie sporov 
(ADR). Tu nájdete všetky informácie o službe a výhodách, 
ktoré prináša. ADR funguje pod záštitou odvolacích sená-
tov EUIPO. Zistíte, ako iniciovať žiadosť o začatie konania 
a aké dokumenty je potrebné v rámci služby predložiť. 

Procesy vykonávané v rámci EUIPO nepredstavujú pre 
sporové strany žiadne ďalšie náklady, sú online a dostupné 
v 12 jazykoch.

(ls)
Foto: euipo.europa.eu

EUIPO: eComm ako komunikačný nástroj s EUIPO

Cieľom služby je poskytnúť používateľom najmodernej-
šie komunikačné nástroje. Od 1. marca 2021 sa eComm 
stáva spôsobom komunikácie s EUIPO vo veci ochranných 
známok EÚ a dizajnov Spoločenstva. 

Všetci prihlasovatelia, ktorí si ako komunikačný nástroj 
s úradom zvolili „fax alebo poštu“, budú odteraz dostávať 
elektronickú komunikáciu, ktorá je rýchlejšia ako pošta 
a bezpečnejšia ako fax. Novú službu nájdete v sekcii „ko-
munikácia“ v používateľskej zóne v karte „nové“.

Kliknite na tlačidlo „odpovedať“ a môžete rýchlo reago-
vať na o iciálne oznámenia EUIPO. Služba je k dispozícii 
takmer pre všetky typy elektronickej komunikácie s úra-
dom. 

Všetky informácie o službe nájdete na euipo.europa.eu.

(ls)
Foto: euipo.europa.eu

EUIPO: EasyFiling – nový formulár elektronickej 
prihlášky ochrannej známky EÚ

EUIPO spustil v pondelok 18. januára nový formulár elek-
tronického podania určený priamym podávateľom z Európ-
skeho hospodárskeho priestoru.

EasyFiling je nová aplikácia vhodná do mobilných zaria-
dení, ktorá kombinuje umelú inteligenciu a najnovšie tech-
nológie na zjednodušenie elektronického podania. Noví 
prihlasovatelia, ktorí majú iba malé alebo žiadne vedomos-
ti o postupe prihlasovania ochranných známok EÚ, môžu 
využiť aplikáciu, ktorá by mala zabrániť chybám a onesko-
reniam pri zápise ochranných známok. Interaktívny virtu-
álny asistent okrem iného uľahčí výber vopred schválených 
podmienok tovarov a služieb a pomôže neskúseným pri-
hlasovateľom porozumieť rizikám kon liktu s podobnými 
registrovanými ochrannými známkami.

(ls)

Správy zo sveta

WIPO: Medzinárodné registrácie patentov rástli 
aj v roku 2020

Medzinárodné patentové prihlášky zaslané do WIPO 
v roku 2020 naďalej rástli, a to aj napriek pandémii, pričom 
najväčší nárast bol zaznamenaný z Číny a USA, uvádza na 
svojej stránke Svetová organizácia duševného vlastníctva.

Medzinárodné patentové prihlášky podané prostredníc-
tvom Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) vzrástli v roku 
2020 o 4 % a dosiahli 275 900 prihlášok, čo je vôbec naj-
vyšší zaznamenaný počet napriek odhadovanému poklesu 
globálneho HDP o 3,5 %.
Čína (68 720 prihlášok, medziročný nárast o 16,1 %) 

zostala najväčším používateľom systému PCT, nasledovaná 
USA (59 230 prihlášok, +3 %), Japonskom (50 520 prihlá-
šok, –4,1 %), Južnou Kóreou (20 060 prihlášok, +5,2 %) 
a Nemeckom (18 643 prihlášok, –3,7 %). 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/adr-service
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/adr-service
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/easy-filing
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Preskúmajte najnovšie štatistiky WIPO o vývoji duševné-
ho vlastníctva vo svete.

(ls)
Zdroj: wipo.int

Bloomberg: Top 60 najinovatívnejších krajín 
sveta 2021!

Bloomberg zverejnil rebríček najinovatívnejších krajín 
sveta v roku 2021. Na popredných miestach sú už tradične 
Južná Kórea, Singapur a Švajčiarsko. Z krajín EÚ sú v top 10 
Nemecko, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Holandsko a Rakúsko.

Slovensko sa v rebríčku umiestnilo na 44. mieste, v po-
rovnaní s rokom 2020 pokleslo o tri miesta.

Čína: Analýza EUTM a RCD v rokoch 2010 – 2019

Správa China Focus bola pôvodne zameraná na skúma-
nie exponenciálneho rastu záujmu čínskych prihlasovateľov 
o registráciu ochrannej známky EÚ (EUTM) či dizajnu Spo-
ločenstva (RCD). Tento trend bol už jasne identi ikovaný 
v predchádzajúcich ročníkoch analýzy. 

Globálna pandémia však v súčasnosti ovplyvnila reb-
ríčky prihlasovateľov a mnoho z top 10 krajín, pokiaľ ide 
o EUTM či RCD, bolo ňou značne zasiahnutých. 

Tohtoročná analýza sa preto zameriava práve na dopyt 
Číny na celkové objemy prihlášok EUTM a RCD od chvíle, 
kedy sa pandémia začala šíriť globálne v prvých mesiacoch 
roka 2020. Zo správy možno jasne vidieť:
– nárast čínskeho podielu na celkových prihláškach EUTM 

(z 9,5 % v roku 2019 na 16,2 % v roku 2020);
– nárast čínskeho podielu na prihláškach RCD (zo 14,3 % 

v roku 2019 na 19,1 % v roku 2020);

– viac ako 25 % celkových podaní triedy 10 (lekárske prí-
stroje) pochádzalo v roku 2020 od čínskych prihlasova-
teľov.
Podrobné informácie o tom, ako sa čínsky dopyt po prá-

vach duševného vlastníctva v EÚ odzrkadľuje na celko-
vej dynamike prihlášok, nájdete v China: EUTM and RCD 
Focus – 2010 to 2019 Evolution & 2020 COVID-19 Impact 
Analysis. 

(ls)

HIPO: Maďarský úrad duševného vlastníctva 
oslavuje 125. výročie 

Predseda EPO António Campinos predniesol slávnostnú 
reč pri príležitosti 125. výročia Maďarského úradu dušev-
ného vlastníctva (HIPO). Pripojili sa k nemu hostia z ma-
ďarského ministerstva pre inovácie a technológie, maďar-
ského ministerstva inancií, Svetovej organizácie duševné-
ho vlastníctva (WIPO) a Úradu Európskej únie pre duševné 
vlastníctvo (EUIPO).

Úrad pre duševné vlastníctvo bol v Maďarsku založený 
v roku 1896 a v roku 2003 vstúpilo Maďarsko do Európ-
skeho patentového úradu. 

(ls)
Foto: hipo.gov.hu

http://www.upv.sk
https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures/
https://eraportal.sk/aktuality/top-10-najinovativnejsich-ekonomik-sveta/?era=1
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/China-EUTM-RCD_2010-2019_Evolution-2020_COVID-19_Impact_Analysis.pdf



