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V Šamoríne vyrábali „fejkové“ energetické nápoje. Zadržali tisícky fl iaš

Kriminalisti z Kriminálneho úradu fi nančnej správy (KÚFS) mali podozrenie na nelegálnu výrobu alko-
holu. Po preverení objektu v Šamoríne napokon našli výrobňu energetických nápojov. Pre podozrenie 
z porušovania práva na duševné vlastníctvo priestory a všetky nájdené komponenty zaistili.

Podľa predbežných informácií sa v objektoch mali nachádzať i komponenty na výrobu nelegálneho 
alkoholu. Pri kontrole sa našlo takmer 40 tisíc kusov plastových fl iaš naplnených energetickým nápojom 
s objemom 330 ml.

Fľaše v priestore nielen plnili, ale aj označovali etiketou známej značky. Kriminalisti preto informácie 
preverili so zástupcom majiteľa ochrannej známky. Ten potvrdil, že ide o tovar porušujúci právo na duševné 
vlastníctvo. Išlo o falzifi káty nápojov známej značky. V skladoch našli kriminalisti z KÚFS uskladnených 

celkovo 37 765 fl iaš tohto nápoja, rovnako ako baliacu linku, na ktorej boli tieto falzifi káty aj vyrábané. Všetky falzifi káty 
energetických nápojov zaistili. Hovorkyňa fi nančnej správy Ivana Skokanová uviedla, že v tejto súvislosti vypočuli štyri osoby.

Viac info: 
https://www.etrend.sk/ekonomika/v-samorine-vyrabali-fejkove-energeticke-napoje-zadrzali-tisicky-fl ias.html

SPRÁVY Z ÚPV SR

SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
Úrad priemyselného vlastníctva SR - 26. apríl 2019

Každoročne 26. apríla oslavujeme Svetový deň duševného vlastníctva, aby sme si pripomenuli význam práv duševného 
vlastníctva (patentov, ochranných známok, dizajnov a autorských práv) pri podpore inovácií a tvorivosti. 
Témou tohtoročnej kampane Svetového dňa duševného vlastníctva je:

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A ŠPORT

Rýchlejšie, silnejšie, vyššie! To je úsilie otestovať si naše schopnosti, súťaživosť a úžas, ktorý zažívame pri sledovaní obyčaj-
ných ľudí, ktorí dosahujú mimoriadne úspechy už po tisíce rokov a podnecovali náš obdiv k športu.

Tohtoročná kampaň Svetového dňa duševného vlastníctva - „Dosiahnuť zlato“ – sa bližšie pozerá do sveta športu. Skúma, 
ako inovácia, kreativita a práva duševného vlastníctva podporujú a chránia rozvoj športu a jeho potešenie na celom svete.

Program 

Online prihláška na konferenciu 

Prihlášku prosíme vyplniť najneskôr do 23. apríla 2019 (utorok).

Všetkých účastníkov srdečne pozývame na obed.
Účasť na konferencii pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva je bezplatná. 

Kontakt:
Žofi a Ivaničová, tel.: 048/4300 118
e-mail: zofi a.ivanicova@indprop.gov.sk

SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
V ÚRADE PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR

2019
DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A ŠPORT
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08.30 Registrácia účastníkov

09.30 Svetový deň duševného vlastníctva 2019: Dosiahnuť na zlato 
JUDr. Richard Messinger, Úrad priemyselného vlastníctva SR

09.40 Autorské právo a šport
JUDr. Jakub Slovák, Ministerstvo kultúry SR 

10.00 SPORT.VIDEO – Inova  vna pla  orma a EU patentovaná video technológia
MSc. Matúš Parízek, Sportvideos

10.30 Ambush marke  ng a porušovanie práv organizátorov poduja  
Ing. Roman Krajniak, Aequlibrium sports marke  ng

11.00 Ochranné známky v športe a o športe
Ing, Zdena Hajnalová, Úrad priemyselného vlastníctva SR

11.15 – 11.30 Prestávka na kávu

11.30 Od nápadu k realizácii – Víťaz národnej ceny za dizajn 2018
Viktor Devečka, Bronislava Brtáňová, Forest Skis

12.00 Patent a šport – čo je potrebné vedieť
Ing. Alena Pitáková, Úrad priemyselného vlastníctva SR

12.15 Vrá  ť pohyb do škôl
Mgr. Juraj Skrip, majiteľ viacerých zapísaných technických riešení v športovej oblas  

13.00 Diskusia
Moderuje Ing. Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva SR

13.30 Obed

DUŠEVNÉ DUŠEVNÉ 
VLASTNÍCTVOVLASTNÍCTVO
A ŠPORTA ŠPORT

KONFERENCIA 

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO NA SLOVENSKU XIX

26. apríl 2019
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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Termín konania odborných skúšok

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďa-
lej len „úrad“) oznamuje, že termín odborných skúšok 
na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona 
č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie práv-
nych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spo-
ločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na 
5. a 6. november 2019.

Žiadosť o odborné skúšky sa podáva v úrade písomne 
spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, po-
tvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.) 
a dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú 
skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.).

Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávajú najne-
skôr do 4. októbra 2019 na adresu: Úrad priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Ban-
ská Bystrica.

Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky 
Slovenska

Konferenciu s názvom Fórum inžinierov a technikov Slo-
venska 2019 organizoval Zväz vedeckotechnických spoloč-
ností v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR 
a Centrom vedecko-technických informácií SR. Ústrednou 
témou podujatia bolo duševné vlastníctvo pri podpore eko-
nomiky Slovenska. Konferencia FITS je pokračovaním tradí-
cie každoročných stretnutí členov ZSVTS s názvom Fórum 
ZSVTS. Cieľom konferencie je poskytovať spoločnú platfor-
mu pre inžinierov a technikov z rôznych odborných oblastí 

pri hľadaní riešení, ako odstrániť bariéry vo využití tvorivého 
potenciálu. S tým súvisí celý rad tém, ktorým treba venovať 
zvýšenú pozornosť, ako napríklad vzdelávanie a príprava na 
inžinierske povolania, riadenie procesov výskumu a transferu 
výsledkov do praxe, motivácia mladých talentov a pod.

Úrad priemyselného vlastníctva zastupovala Lucia Bocko-
vá, ktorá vo svojej prezentácii poskytla informácie o ochrane 
duševného vlastníctva so zameraním na priemyselné práva, 
ich jednotlivé druhy, podmienky ich získania, platnosť či prá-
va majiteľov, ako aj správne poplatky spojené s priemyselno-
-právnou ochranou.

Inštitút duševného vlastníctva

V rámci Inštitútu duševného vlastníctva sa 1. mar-
ca 2019 uskutočnili skúšky z modulu B. Modul úspešne 
ukončilo 21 absolventov. Účastníci vzdelávania sa naučili, 
ako vytvárať tvorivú atmosféru na pracovisku, dozvedeli sa 
o spôsoboch využitia výsledkov tvorivosti (priemyselno-práv-

ny marketing) a spôsoboch ohodnocovania nehmotného 
majetku fi rmy. Okrem uvedeného sa prednášali témy, ktoré 
sa týkajú duševného majetku podniku, problematiky ochrany 
priemyselného a duševného vlastníctva a ochrany označova-
nia výrobkov a služieb z pohľadu podnikania. Od 14. marca 
pokračuje inštitút modulom C.

Klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVEZ SR 
Lukášom Parízkom

Banskobystrická regionálna komora SOPK a Ministerstvo 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zorganizovali 
Klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVEZ SR Lukášom Pa-
rízkom, ktorý sa uskutočnil 27. marca 2019 (10.00 – 12.00) 

vo veľkej zasadačke Úradu BBSK na Námestí SNP 23 v Ban-
skej Bystrici.

Viac info: 
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/images/novin-
ky/2019/Program.pdf

Vedec roka 2018 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Sloven-
ská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnic-
kých spoločností tento rok vyhlasujú 22. ročník oceňova-
nia významných slovenských vedcov, technológov a mladých 
výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec 
roka SR 2018.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spo-
ločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého 
života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výsku-

me na Slovensku. Za rok 2018 a predchádzajúce obdobie sa 
plánuje udeliť ocenenie v piatich kategóriách:

• Vedec roka SR 
• Mladý vedecký pracovník
• Inovátor roka
• Technológ roka
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Viac info:
http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-
-sr.html?page_id=973
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Inovatívny čin roka 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vy-
hlásilo 15. januára 2019 dvanásty ročník súťaže o cenu mi-
nistra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2018. Cieľom 
súťaže o cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 
je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity 
slovenských podnikateľov. Termín podania prihlášok je do 
30. marca 2019.

Počas jedenástich doterajších ročníkov sa podnikatelia, 
združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali 

o jednotlivé ceny viac ako s 300 inovatívnymi projektmi. Sú-
ťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská 
inovačná a energetická agentúra a organizuje sa v troch ka-
tegóriách:

1. výrobková inovácia,
2. technologická inovácia a
3. inovácia služby (netechnologický proces).

Viac info:
http://www.siea.sk/inovativny-cin-roka-2018/c-17817/inova-
tivny-cin-roka-2018/

Užitočné informácie, úspešné príklady aj praktické rady. 
Koncom marca štartuje TOUR de ERA

Výskumníci, akademici, podnikatelia, ale aj záujemcovia z verejného či neziskového 
sektora majú v najbližšom období možnosť dozvedieť sa viac o programoch takzvaného 
Európskeho výskumného priestoru (ERA). Navyše získajú praktické rady na tvorbu pro-
jektových návrhov. Naprieč celým Slovenskom, od Bratislavy cez Banskú Bystricu až po 
Košice, štartuje koncom marca TOUR de ERA.

Viac info spolu s programom nájdete na:
http://www.cvtisr.sk/aktuality/uzitocne-informacie-uspesne-priklady-aj-prakticke-rady.-
koncom-marca-startuje-tour-de-era.html?page_id=26135 

SPRÁVY ZO SVETA

Europoslanci schválili kontroverznú reformu 
autorských práv na internete

Väčšinu poslancov Európskeho parlamentu nepre-
svedčili desaťtisíce demonštrantov ani petícia, ktorú 
podpísalo viac ako päť miliónov Európanov. Dnešné 
schválenie legislatívy, ktorá ovplyvní sektor, zamestná-
vajúci viac ľudí ako automobilový a telekomunikačný 

priemysel dokopy, je podľa jej odporcov čiernym dňom 
pre európsky digitálny trh.

Viac info:
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/europo-
slanci-schvalili-kontroverznu-reformu-autorskych-prav-
na-internete/

Štatistické výsledky Európskeho patentového 
úradu za 2018

Európsky patentový úrad zverejnil 12. 3. 2019 štatistic-
ké výsledky za rok 2018. Pozitívny trend vývoja počtu pa-

tentových prihlášok potvrdzuje dynamický technologický vý-
voj vo svete. Potešujúce je, že primárny podiel na celkovom 
počte prihlášok majú európske fi rmy. 

Viac info: https://www.epo.org/annual-report2018.

Štúdia Trendy v obchode s falšovaným 
a pirátskym tovarom

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) 
v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD) vypracovali štúdiu Trendy v obchode s fal-
šovaným a pirátskym tovarom.

Štúdia obsahuje aktualizovanú kvantitatívnu analýzu hod-
noty, rozsahu a veľkosti svetového obchodu s falšovanými 
a pirátskymi výrobkami. V správe sa používa na mieru prispô-
sobená štatistická metodika, ktorá bola pôvodne vyvinutá pre 
štúdiu OECD (2008) a vypracovaná pre správu OECD – EUIPO 
(2016), ktorá bola založená na údajoch za rok 2013. 

V tejto aktualizovanej správe založenej na údajoch za 
rok 2016 sa odhaduje, že v uvedenom roku mohol medzi-
národný obchod s falšovanými a pirátskymi výrobkami 
dosiahnuť objem až 509 miliárd USD. Toto číslo predstavuje 
3,3 % svetového obchodu. Nie sú v ňom zahrnuté falšova-
né a pirátske výrobky vyrobené a spotrebované na domácom 
trhu, ani pirátske digitálne produkty, ktoré sa šíria cez internet. 
V predchádzajúcej štúdii OECD – EUIPO, ktorá vychádzala 
z rovnakej metodiky, sa odhadlo, že v roku 2013 predstavo-
val falšovaný a pirátsky tovar 2,5 % svetového obchodu, čo 
sa rovná až 461 miliardám USD.

Viac info: https://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=stu-
dia-trendy-v-obchode-s-falsovanym-a-piratskym-tovarom
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Spojené štáty americké pristupujú k Marrákešskej 
zmluve ako 50. člen

USA sa pripojili ako päťdesiaty člen k rýchlo sa rozvíjajúcej 
Marrákešskej zmluve, realizovanej pod patronátom WIPO, kto-
rá presadzuje celosvetovú dostupnosť textov špeciálne prispô-
sobených pre osoby so zrakovým alebo tlačovým postihnutím. 

Spojené štáty americké sú zdrojom najväčšieho počtu textov 
v anglickom jazyku v rôznych dostupných formátoch, napríklad 

Brailovho písma, využívaných ľuďmi žijúcimi so zrakovým po-
stihnutím. Táto zmluva uľahčuje vytvorenie a medzinárodný 
transfer dostupných textov medzi 50 zmluvnými stranami, ktoré 
pokrývajú 78 krajín (vrátane 28-člennej Európskej únie).

Viac info:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0002.html

Technologické trendy 2019 

Svetová organizácia duševného vlastníctva vydala v januári 
2019 štúdiu v novej sérii Technologické trendy, ktorá sleduje vývoj 
technológií prostredníctvom analýzy údajov o inovačných činnostiach. 
Odhaľuje trendy patentovania inovácií v oblasti umelej inteligencie, 
popredných hráčov v akademickej a priemyselnej sfére, zemepisné 
rozšírenie patentovej ochrany a vedeckých publikácií týkajúcich sa 
tejto oblasti. Závery správy sú okomentované viac ako 20 poprednými 
svetovými odborníkmi, čo môže byť zaujímavé hlavne pre vedúcich 
predstaviteľov podnikov, výskumníkov a politikov.

Viac info:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf

Zmeny Spoločného vykonávacieho poriadku 
k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise 
ochranných známok a Protokolu k tejto dohode

Dňa 1. februára 2019 vstupuje do platnosti zmena Spo-
ločného vykonávacieho poriadku k Madridskej dohode 
o medzinárodnom zápise ochranných známok a Protoko-
lu k tejto dohode, ktoré boli prijaté Zhromaždením Madridskej 
únie na zasadnutí konanom 3. – 11. októbra 2016 v Ženeve. Ide 
o nové pravidlá 27bis a 27ter, ktoré zavádzajú možnosť roz-

delenia a zlúčenia medzinárodného zápisu ochrannej znám-
ky, ďalej pravidlá 22, 32 a 40, kde boli uskutočnené úpravy, 
a o sadzobník poplatkov, ktorý zahŕňa nový poplatok za roz-
delenie medzinárodného zápisu. Výpočet zmien je uvedený 
v prílohe.

Viac info:
https://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/zmena-pro-
vadeciho-radu.html

Blockathon fórum zamerané na boj proti 
falšovaniu

Európsky úrad duševného vlastníctva (EUIPO) spus-
til nové fórum zamerané na podporu rozvoja kvalitných 
technologických riešení v boji proti falšovaniu. Fórum 
má slúžiť na spájanie ľudí a organizácií s cieľom vytvárať 
infraštruktúru na boj s falšovaním, založenú na princípe 
blockchain. Potreba takejto štruktúrovanej spolupráce bola 
prezentovaná už počas podujatia BLOCKATHON, organi-
zovaného Európskym úradom pre duševné vlastníctvo v ro-
ku 2018. V súťaži sa stretlo 11 tímov kodérov, pracujúcich 
48 hodín, s cieľom vytvoriť sériu riešení proti falšovaniu urče-
ných pre spotrebiteľov, orgány fi nančnej správy, ako aj pod-
nikateľov. 

V nadväzujúcom workshope BLOCKATHON účastníci 
uznali potrebu vynaloženia väčšieho úsilia na synchronizá-
ciu, spoluprácu a decentralizáciu s cieľom spojiť všetkých 
relevantných hráčov. Odozvou na túto výzvu bola iniciatíva 
fóra, ktoré by jednoznačne uľahčilo spoluprácu. Fórum splní 

túto úlohu práve prepojením súkromných organizácií, orgá-
nov slúžiacich na vynucovanie práv a podnikateľov na účely 
podpory a identifi kácie autentického a falšovaného tovaru 
v rámci distribučných mechanizmov. 

Výkonný riaditeľ EUIPO Christian Archameau vyzýva or-
ganizácie súkromného sektora a všetkých zainteresovaných 
jednotlivcov, aby sa k fóru pripojili, čím prispejú k rozvíjaniu 
a testovaniu vhodného riešenia, ktoré by úspešne bojovalo 
s globálnym falšovaním. „V dnešnom rýchlo sa meniacom 
svete potrebujeme používať najnovšiu technológiu na zís-
kanie spoľahlivého potvrdenia o pôvode tovarov a trasy za-
bezpečované medzinárodnými dodávateľskými reťazcami. 
Schopnosť vytvárať trvalé a nemenné záznamy je jedným 
z najlepších spôsobov na dosiahnutie pozitívnych výsledkov 
v boji s falšovaním.“

Viac info nájdete na: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/-
blockathon

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0002.html
https://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/zmena-provadeciho-radu.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/blockathon
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MONITORING
Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR 
uverejnených v slovenských tlačených a elektronických médiách 
vo februári a marci 2019

Švajčiarski hodinári žalujú Samsung, dôvodom je vzhľad 
ciferníkov
Spory o duševné vlastníctvo neobchádzajú ani relatívne mla-
dý segment nositeľných zariadení, ktorý zastupujú hlavne 
inteligentné hodinky. Samsung má na konte niekoľko takých-
to produktov a najnovšie aj žalobu. Švajčiarska hodinárska 
spoločnosť Swatch, ktorá má v portfóliu také značky ako Lon-
gines, Omega a Tissot, sa domnieva, že niektoré ciferníky 
inteligentných hodiniek Samsung svojím vzhľadom nápadne 
pripomínajú produkty spoločnosti Swatch.

Techbyte.sk 26.02.2019
https://www.techbyte.sk/2019/02/svajciarski-hodinari-zaluju-samsung-ciferniky-
vzhlad/

EU: Reforma autorského práva
Znenie novej legislatívy, na ktorom sa neformálne dohod-
li vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady ministrov 
Európskej únie (EÚ), by malo rozšíriť pôsobnosť ustanovení 
autorského práva EÚ na internet. Nové pravidlá sa tak pria-
mo dotknú aj služieb poskytovaných platformami ako You-
Tube, Facebook či Google News.

Svet-komunikacie.sk 21.02.2019
http://www.svet-komunikacie.sk/2019/02/eu-reforma-autorskeho-prava.html

Playstation 5 bude schopná spúšťať hry z Playstation 4! 
Tvrdí to patent Sony
Pred niekoľkými týždňami sme vás informovali o novom pa-
tente spoločnosti Sony, ktorý naznačoval to, že na chystanej 
konzole Playstation 5 si budete môcť zahrať minimálne hry 
z konzoly Playstation 4 a možno aj zo starších konzol spoloč-
nosti Sony. Aj keď to neznamená ofi ciálne potvrdenie podpo-
ry tejto žiadanej funkcie, minimálne to ukazuje, že Sony sa 
o túto oblasť zaujíma. To sa potvrdilo aj dnes, kedy sa objavil 
ďalší patent tejto japonskej spoločnosti, ktorý naznačuje, že 
by sme sa tejto funkcie v Playstation 5 mohli dočkať.

Gamesite.zoznam.sk 22.02.2019
https://gamesite.zoznam.sk/playstation/ps4/novinky/34468-playstation-5-
bude-schopna-spustat-hry-z-playstation-4-tvrdi-to-patent-sony

Šéf Huawei: Dizajn skladacieho Galaxy Fold je zlý
Február je pre mobilné technológie vždy kľúčový. Veľkí vý-
robcovia totiž jeden po druhom predstavujú to, na čom pra-
covali a ukazujú, ako sa budú v daný rok technológie vyvíjať. 
Tento rok bol špeciálny v tom, že sme spoznali zariadenia 
novej generácie – Samsung Galaxy Fold a Huawei Mate X.

Techbyte.sk 01.03.2019
https://www.techbyte.sk/2019/03/sef-huaewi-dizajn-galaxy-fold-zly/

Čo je za úspechom Izraela ako národa startupov?
Správa Svetového ekonomického fóra o globálnej konkuren-
cieschopnosti (Global Competitiveness Report) za obdobie 
rokov 2016 a 2017 ukazuje, že Izrael je po Švajčiarsku dru-
hým najlepším miestom pre inovácie vo svete.

Finreport.sk 06.03.2019
https://fi nreport.sk/agenturne-spravy/co-je-za-uspechom-izraela-ako-naroda-
startupov/

Zomrel jeden z vynálezcov vreckovej kalkulačky
Vo veku 86 rokov zomrel v USA jeden z vynálezcov vrecko-
vej kalkulačky Jerry Merryman. Ako informovala agentúra AP, 
J. Merryman zomrel 27. februára v Dallase v americkom štá-
te Texas na zdravotné komplikácie súvisiace so zlyhávaním 
srdca a obličiek.

Etrend.sk 06.03.2019
https://www.etrend.sk/ekonomika/zomrel-jeden-z-vynalezcov-vreckovej-
kalkulacky.html

Rozhovor: Prečo Slovensko zaostáva v inováciách?
O súčasnom stave inovácií na Slovensku a cieľoch Ame-
rickej obchodnej komory (AmCham) sme sa porozprávali 
s Ronaldom Blaškom, výkonným riaditeľom tejto organizácie, 
ktorá združuje viac ako 330 fi riem – výrobných, servisných, 
poradenských, domácich aj zahraničných. Z uvedeného 
počtu tvoria približne 40 % slovenské spoločnosti, zhruba 
20 % je amerických a približne 40 % predstavujú medziná-
rodné spoločnosti. Ronald Blaško predtým pôsobil v GLOB-
SEC-u, desať rokov v Slovenských elektrárňach a ako zá-
stupca pre externé záležitosti spoločnosti Foratom v Bruseli 
v Belgicku.

PCrevue.sk 05.03.2019
https://www.pcrevue.sk/a/Rozhovor--Preco-Slovensko--zaostava-v-inovaciach

Americkí vedci prišli s riešením, ako efektívnejšie vyrá-
bať zo slanej vody pitnú. Ich vynález má ambíciu zachra-
ňovať životy
Nový prototyp ponúka optimalizovaný proces odsoľovania 
morskej vody.
Pri výrobe pitnej vody usadeniny soli zasahujú a znižujú 
účinnosť solárnych zariadení na odsoľovanie. Riešenie tohto 
problému uvádzajú americkí vedci, ktorí vyvinuli solárnu od-
soľovaciu stanicu, v ktorej voda už nie je v priamom kontakte 
s materiálmi absorbujúcimi slnečné svetlo. Takto sa je možné 
vyhnúť nielen slaným usadeninám, ale aj vyšším teplotám 
odparovania.

Vosveteit.sk 07.03.2019
https://vosveteit.sk/americki-vedci-prisli-s-riesenim-ako-efektivnejsie-vyrabat-
zo-slanej-vody-pitnu-ich-vynalez-ma-ambiciu-zachranovat-zivoty/

Nadácia ESET vyhlasuje grant na popularizáciu vedy 
a výskum
Nadácia ESET vyhlasuje novú grantovú výzvu, ktorej cieľom 
je podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu 
na Slovensku. Žiadateľom rozdelí tento rok sumu 30 000 eur. 
Vďaka novej grantovej výzve podporí nadácia neziskové 
projekty, ktoré aktívne popularizujú vedu a výskum na Slo-
vensku, majú verejnoprospešný dopad, dlhodobý prínos 
a slúžia širšej komunite ľudí. Príjemcom grantu sa môže stať 
nezisková organizácia, združenie, komunita, verejná vysoká 
škola a iná právnická osoba s projektom s verejnoprospeš-
ným dopadom.

Touchit.sk 07.03.2019
https://touchit.sk/nadacia-eset-vyhlasuje-grant-na-popularizaciu-vedy-a-
vyskumu/222755

https://www.techbyte.sk/2019/02/svajciarski-hodinari-zaluju-samsung-ciferniky-vzhlad/
http://www.svet-komunikacie.sk/2019/02/eu-reforma-autorskeho-prava.html
https://gamesite.zoznam.sk/playstation/ps4/novinky/34468-playstation-5-bude-schopna-spustat-hry-z-playstation-4-tvrdi-to-patent-sony
https://www.techbyte.sk/2019/03/sef-huaewi-dizajn-galaxy-fold-zly/
https://finreport.sk/agenturne-spravy/co-je-za-uspechom-izraela-ako-naroda-startupov/
https://www.etrend.sk/ekonomika/zomrel-jeden-z-vynalezcov-vreckovej-kalkulacky.html
https://www.pcrevue.sk/a/Rozhovor--Preco-Slovensko--zaostava-v-inovaciach
https://vosveteit.sk/americki-vedci-prisli-s-riesenim-ako-efektivnejsie-vyrabat-zo-slanej-vody-pitnu-ich-vynalez-ma-ambiciu-zachranovat-zivoty/
https://touchit.sk/nadacia-eset-vyhlasuje-grant-na-popularizaciu-vedy-a-vyskumu/222755
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Milovníci módy, zbystrite pozornosť! „Fotoúlovok“ 
colníkov za desaťtisíce, vidíte rozdiel?
Patríte k milovníkom športovej módy? Možno vás neprekva-
pí, že obľúbené značky sa často stávajú terčom podvodní-
kov. Poriadny úlovok sa však podaril bratislavským colníkom. 
Tí odhalili a zaistili stovky falzifi kátov tenisiek, pričom škoda 
bola vyčíslená na viac ako 54 tisíc eur.

Topky.sk 06.03.2019
https://www.topky.sk/cl/100370/1776865/Milovnici-mody--zbystrite-pozornost-
-FOTO-Ulovok-colnikov-za-desattisice--vidite-rozdiel-

Projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na 
Slovensku
Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu má 
za cieľ napomáhať rozvoju inovačných procesov prostred-
níctvom vzájomnej spolupráce malých a stredných podnikov 
s aktérmi kreatívneho priemyslu. Zároveň má vytvoriť lepšie 
podmienky na tvorbu inovatívnych riešení subjektov pôso-
biacich v kreatívnom priemysle, konkrétne v oblasti reklamy 
a marketingu, architektúry, informačných a komunikačných 
technológií a dizajnu, vrátane módneho dizajnu, a podporiť 
tvorbu nových obchodných modelov a sieťovania mikropod-
nikov, malých a stredných podnikov pôsobiacich v kreatív-
nom priemysle.
K dispozícii bude bezplatné poradenstvo v dvoch regionál-
nych konzultačných centrách. Informácie bude možné získať 
aj na odborných podujatiach, prostredníctvom publikácií, in-
formačných materiálov, analýz a z webového portálu. Podpo-
rované bude aj vytváranie kreatívnych sietí a klastrov.

Siea.sk 
https://www.siea.sk/podpora-kreativneho-priemyslu/c-15468/projekt-podpora-
rozvoja-kreativneho-priemyslu-na-slovensku/

Odhalíme vám, aký inovatívny výskum prebieha na pôde 
FCHPT – 1. časť
Vďaka vývoju pokročilých technológií nás v blízkej budúcnosti 
čaká nástup takzvanej priemyselnej revolúcie 4.0. Jej cieľom 
je zefektívniť výrobné a pracovné procesy a zaistiť vyššiu 
bezpečnosť. Tomuto nadchádzajúcemu trendu sa venujú aj 
na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU 
v Bratislave. Študenti majú k dispozícii rôzne inovatívne ná-
stroje a dokonca sa sami môžu podieľať na vývoji technológií 
práve na využitie v priemysle 4.0.

Techpedia.ta3.com 11.03.2019
https://techpedia.ta3.com/veda-a-vyvoj/novinky/6434/odhalime-vam-aky-
inovativny-vyskum-prebieha-na-pode-fchpt--1-cast

Sklamaný „otec“ webu. Čo nám jeho vynález dal a vzal
Revolučná technológia, ktorá za 30 rokov svojej existencie 
zmenila svet. World Wide Web mal pôvodne slúžiť na výme-
nu informácií medzi vedcami. Uplynulo už 30 rokov od chvíle, 
keď mladý počítačový expert Tim Berners-Lee (na snímke) 
navrhol v najväčšom fyzikálnom laboratóriu na svete CERN 
internetový hypertextový systém na prepojenie a prístup k in-
formáciám v rôznych počítačoch.

Science.hnonline.sk 15.03.2019
https://science.hnonline.sk/nove-technologie/1906888-sklamany-otec-webu-
co-nam-jeho-vynalez-dal-a-vzal

Študenti Trenčianskej univerzity sa vzdelávajú priamo 
vo fi rmách!
Trenčianska univerzita zavádza novinky v technických štu-
dijných odboroch. Študenti časť štúdia absolvujú priamo vo 
vybraných fi rmách. Nejde však o bežné duálne vzdelávanie. 

Firmy budú študentom poskytovať podnikové štipendium, 
študenti budú riešiť reálne zadania a ich učebné osnovy 
ovplyvnia konkrétne podniky.

Topky.sk 15.03.2019
https://www.topky.sk/cl/1000991/1778665/Studenti-Trencianskej-univerzity-
sa-vzdelavaju-priamo-vo-fi rmach-

V roku 2016 boli vyrobené falšované výrobky za vyše 
460 miliárd eur
Podľa výpočtov stúpol podiel falšovaných výrobkov na sveto-
vom obchode od roku 2013 o 0,8 percentného bodu a dosia-
hol 3,3 %. Na celom svete sa v roku 2016 vyrobil falšovaný 
tovar alebo tovar bez povolenia za vyše 460 miliárd eur. Do 
samotnej Európskej únie z toho prišlo takmer 7 %. Uvádza 
to štúdia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) a Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo, ktorú v ponde-
lok publikovali v Paríži.

Teraz.sk 18.03.2019
https://www.teraz.sk/ekonomika/v-roku-2016-boli-vyrobene-falsovane-
v/384547-clanok.html

V Trnave vyvinuli unikátny prístroj: Zmeria, či žiarovka 
spôsobila požiar
Vyvinuli prístroj, ktorý je určený na meranie účinnosti sve-
telných zdrojov, čím môže byť efektívnym pomocníkom pri 
zisťovaní príčin vzniku požiaru. Unikátny kalorimeter predsta-
vila Materiálovotechnologická fakulta (MTF) Slovenskej tech-
nickej univerzity (STU) na utorkovej konferencii Kriminalistika 
v praktických príkladoch, ktorej 15. ročník sa koná na jej pôde 
v Trnave.

Trnava.dnes24.sk 19.03.2019
https://trnava.dnes24.sk/v-trnave-vyvinuli-unikatny-pristroj-zmeria-ci-ziarovka-
sposobila-poziar-325605

Odhalíme vám, aký inovatívny výskum prebieha na pôde 
FCHPT – 2. časť
Viete, ako sa dá znížiť nebezpečenstvo vzniku škodlivých 
mikroorganizmov v potravinách? A čo taká kozmetika? Pre-
nikajú z nej nebezpečné chemické látky do ľudského tela? 
Práve tieto oblasti sledujú aj na Fakulte chemickej a potravi-
nárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Brati-
slave.

Techpedia.sk 12.03.2019
https://techpedia.ta3.com/veda-a-vyvoj/novinky/6443/odhalime-vam-aky-
inovativny-vyskum-prebieha-na-pode-fchpt--2-cast

Odhalíme vám, aký inovatívny výskum prebieha na pôde 
FCHPT – 3. časť
Biotechnológia je moderná veda, ktorá využíva mikroorga-
nizmy a enzýmy na produkciu látok, určených najmä pre 
chemický alebo farmaceutický priemysel. Inováciám v tejto 
oblasti sa pritom venujú aj výskumníci z Fakulty chemickej 
a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorí sa zao-
berajú hneď niekoľkými zaujímavými projektmi.

Techpedia.sk 19.03.2019
https://techpedia.ta3.com/veda-a-vyvoj/novinky/6468/odhalime-vam-aky-
inovativny-vyskum-prebieha-na-pode-fchpt--3-cast

Tanečné žaloby sa pomaly končia a v Epic Games môžu 
pokojne spávať
Popularita Fortnite pritiahla pozornosť ďalších. V posledných 
mesiacoch sa na Epic Games kvôli Fortnite hrnula jedna ža-

https://www.topky.sk/cl/100370/1776865/Milovnici-mody--zbystrite-pozornost--FOTO-Ulovok-colnikov-za-desattisice--vidite-rozdiel-
https://www.siea.sk/podpora-kreativneho-priemyslu/c-15468/projekt-podpora-rozvoja-kreativneho-priemyslu-na-slovensku/
https://techpedia.ta3.com/veda-a-vyvoj/novinky/6434/odhalime-vam-aky-inovativny-vyskum-prebieha-na-pode-fchpt--1-cast
https://science.hnonline.sk/nove-technologie/1906888-sklamany-otec-webu-co-nam-jeho-vynalez-dal-a-vzal
https://www.topky.sk/cl/1000991/1778665/Studenti-Trencianskej-univerzity-sa-vzdelavaju-priamo-vo-firmach-
https://www.teraz.sk/ekonomika/v-roku-2016-boli-vyrobene-falsovane-v/384547-clanok.html
https://trnava.dnes24.sk/v-trnave-vyvinuli-unikatny-pristroj-zmeria-ci-ziarovka-sposobila-poziar-325605
https://techpedia.ta3.com/veda-a-vyvoj/novinky/6443/odhalime-vam-aky-inovativny-vyskum-prebieha-na-pode-fchpt--2-cast
https://techpedia.ta3.com/veda-a-vyvoj/novinky/6468/odhalime-vam-aky-inovativny-vyskum-prebieha-na-pode-fchpt--3-cast
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Úrad priemyselného vlas-
tníctva SR aj v tomto ka-
lendárnom roku vychádza 
čitateľom v ústrety a bude 
vydávať časopis Duševné 
vlastníctvo v tlačenej aj 
v elektronickej verzii.

Tlačené periodikum bude 
predplatiteľom distribuova-
né poštou, cena jedného 
čísla bude 4,50 €, cena roč-
ného predplatného bude 
18 € + poštovné. Odbera-

teľom bude účtované poštovné podľa platného cenníka Slo-
venskej pošty.

Elektronické periodikum bude predplatiteľom distribuované 
v PDF formáte, cena jedného čísla bude 3,50 €, cena ročné-
ho predplatného bude 14 €.

Online objednávka: http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-
-casopisu-dusevne-vlastnictvo

Pokyny pre autorov
Časopis Duševné vlastníctvo je špecializovaným odborným 
recenzovaným časopisom so zameraním na problematiku 
teórie a praxe duševného vlastníctva. Časopis vychádza šty-
rikrát do roka.

Zaslané príspevky v rubrike Štúdie sú anonymne posudzo-
vané dvomi nezávislými recenzentmi a konečné rozhodnutie 
o publikácii všetkých zaslaných príspevkov je v kompeten-
cii redakčnej rady. Orientačný čas recenzie je jeden mesiac. 
Články prechádzajú jazykovou korektúrou.

Uzávierka na prijímanie Štúdií do časopisu má tieto pravidlá: 
do 15. januára sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené 
v 1. čísle; do 15. marca sa prijímajú príspevky, ktoré budú 
uverejnené v druhom čísle; do 15. júna sa prijímajú príspev-
ky, ktoré budú uverejnené v 3. čísle a do 15. septembra sa 
prijímajú príspevky uverejnené v 4. čísle.

Príspevky do rubriky Informácie je možné posielať priebežne, 
pričom budú uverejnené v najbližšom čísle.

Časopis Duševné vlastníctvo

loba za druhou. Hlavným spôsobom monetizácie hry sú totiž 
tzv. emotes, čiže tanečné pohyby, ktoré môžu hráči po ich 
zakúpení vykonávať. Tieto sú do veľkej miery inšpirované re-
álnymi tanečnými pohybmi, čo neuniklo pozornosti ľudí, ktorí 
tieto pohyby spopularizovali. Práve pre obvinenia z nedovo-
leného používania týchto pohybov zažalovali Epic Games 
ľudia ako Terrence Ferguson (rapper 2 Milly), Alfonso Ribeiro 
(Fresh Prince of Bel-Air) a „Backpack Kid“. Všetci tvrdili, že Epic 
Games použil ich tance bez ich súhlasu a samozrejme chceli 
podiel zo zisku. Prvú trhlinu však ich plány dostali v momente, 
keď Alfonsovi Ribeirovi zamietli žiadosť o udelenie ochrannej 
známky na jeho známy Carlton Dance. Od tohto momentu bolo 
jasné, že tieto žaloby nemajú veľké šance na úspech.

Gamesite.zoznam.sk 12.03.2019
https://gamesite.zoznam.sk/ostatne/novinky/34659-tanecne-zaloby-sa-pomaly-
koncia-a-v-epic-games-mozu-pokojne-spavat

Slovenskú Wikipédiu dnes vypli na protest proti 
smernici EÚ
Stránka Wikipédie je už od noci nedostupná a nachádza 
sa nej len oznam s titulkom „Vedomosti potrebujú moderné 
autorské právo vhodné pre otvorený internet“ na čiernom 
podklade. Kameňom úrazu sú články 11 a 13, ktorým sme 
sa v uplynulých mesiacoch opakovane podrobne venova-
li. Prvý menovaný sa týka poplatkov za využívanie titulkov 
online článkov, sprievodných fotografi í či krátkych úryvkov 
textu zobrazovaných sociálnymi sieťami pri ich zdieľaní po-
užívateľmi, prípadne pri zobrazovaní obsahu spravodajskými 
agregátmi typu Google News.

Zive.azet.sk 21.03.2019
https://zive.azet.sk/clanok/138954/slovenska-wikipedia-chysta-protest-na-
den-prestane-fungovat/

Inštitúcie EÚ sa dohodli na podpore programu pre vedu 
a výskum
Európska komisia (EK) v stredu privítala predbežnú dohodu, 
ktorú sa podarilo dohodnúť vyjednávačom Európskeho par-
lamentu a Rady EÚ o budúcom programe EÚ pre výskum 
a inováciu Horizont Európa. Čiastočnú politickú dohodu 

o programe Horizont Európa ešte musia formálne schváliť 
poslanci Európskeho parlamentu a ministri členských krajín 
(Rada EÚ). Dohoda odobrila investície do výskumu a ino-
vácií, do znalostnej ekonomiky a na zachovanie a zlepše-
nie európskeho spôsobu života, ktoré sú podľa eurokomisie 
„investíciami do budúcnosti“ a majú zachovať konkurencie-
schopnosť EÚ v celosvetovom meradle.

Dobrenoviny.sk 20.03.2019
https://www.dobrenoviny.sk/c/158394/institucie-eu-sa-dohodli-na-podpore-
programu-pre-vedu-a-vyskum

V Európe sa protestovalo proti reforme autorských práv
Desaťtisíce ľudí protestovali v sobotu v Berlíne a ďalších 
nemeckých mestách proti reforme autorských práv v Európ-
skej únii. Podobné protesty organizovala iniciatíva Save the 
Internet (Zachráňme internet!) aj vo Francúzsku, Rakúsku, 
Česku, Holandsku, Dánsku, Švédsku, Poľsku, Fínsku, Por-
tugalsku a na Cypre, informovali agentúry DPA a AFP. V Ne-
mecku sa najväčšia demonštrácia konala v Mníchove, kde 
sa jej podľa polície zúčastnilo približne 40 000 prevažne mla-
dých ľudí. Ďalšie protesty boli napríklad v Kolíne nad Rýnom, 
Düsseldorfe, Hamburgu, Stuttgarte, Magdeburgu, Rostocku, 
Lipsku či Hannoveri.

Aktuality.sk 23.03.2019
https://www.aktuality.sk/clanok/678451/v-europe-sa-protestovalo-proti-reforme-
autorskych-prav/

Brexit môže ovplyvniť oblasť médií a audiovízie
Odchod Veľkej Británie z Európskej únie môže mať dopad aj 
na dve oblasti, ktoré patria pod Ministerstvo kultúry SR. Ako informu-
je rezort na svojej webovej stránke http://www.culture.gov.sk/ 
v časti venovanej vystúpeniu Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska z Európskej únie (brexit), ide kon-
krétne o oblasť médií a audiovízie a oblasť autorského práva 
a práv súvisiacich s autorským právom. 

Netky.sk 25.03.2019 
http://www.netky.sk/clanok/brexit-moze-ovplyvnit-oblast-medii-a-audiovizie

http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
https://gamesite.zoznam.sk/ostatne/novinky/34659-tanecne-zaloby-sa-pomaly-koncia-a-v-epic-games-mozu-pokojne-spavat
https://zive.azet.sk/clanok/138954/slovenska-wikipedia-chysta-protest-na-den-prestane-fungovat/
https://www.dobrenoviny.sk/c/158394/institucie-eu-sa-dohodli-na-podpore-programu-pre-vedu-a-vyskum
https://www.aktuality.sk/clanok/678451/v-europe-sa-protestovalo-proti-reforme-autorskych-prav/
https://www.aktuality.sk/clanok/678451/v-europe-sa-protestovalo-proti-reforme-autorskych-prav/
https://www.aktuality.sk/clanok/678451/v-europe-sa-protestovalo-proti-reforme-autorskych-prav/
http://www.culture.gov.sk/
http://www.netky.sk/clanok/brexit-moze-ovplyvnit-oblast-medii-a-audiovizie
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KTO VIE, ODPOVIE
Aké množstvo falšovaného tovaru bolo odhalené počas nedávnej colnej kontroly zameranej na smartfóny a ich príslu-

šenstvo ochranných známok a dizajnov Apple produktov?
Pýtali sme sa v minulom čísle nášho periodika.

Správna odpoveď je: V rámci Slovenska bolo odhalených celkovo 2 538 kusov napodobenín značky Apple.
Za správnu odpoveď posielame malý darček: Ing. Jánovi Oravcovi zo Žiliny.

Súťažná otázka č. 3: Koľko fl iaš známeho energetického ná-
poja zadržali kriminalisti pri razii v Šamoríne s podozrením, že 
ide o „fejky“? 

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk spolu s vaším menom 
a adresou. V predmete správy uveďte „e-zine_otázka_3“. Vyžrebovanému 
autorovi správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo 1/2019

– Editoriál 
 (Spišiaková, L.)

– Liaison míting – ochranné známky 
 (Mikuličová, J., Uhríková, M.) 
 Liaison míting – ochranné známky je ofi ciálne fórum, na 

ktorom sa stretávajú experti známkových úradov členských 
štátov EÚ, kandidátskych krajín ESVO, experti EUIPO 
a asociácií používateľov, aby diskutovali o technických 
a odborných záležitostiach v oblasti ochranných známok. 
Príspevok prináša bližší pohľad na niektoré z tém, ktoré 
boli predmetom diskusie na 20. zasadnutí Liaison mítingu 
– ochranné známky v októbri 2018.

– Vízia rozvoja systému PCT, zmeny pravidiel PCT 
a elektronické služby 

 (Hladká, L.)
 Vízia rozvoja systému PCT tak, ako bola predstavená ge-

nerálnym riaditeľom WIPO; hlavné oblasti rozvoja systému 
PCT; zmena pravidla 69 ods. 1 písm. a), ktorá umožňuje 

prieskumovým autoritám začať prieskum skôr; elektronické 
služby poskytované IB WIPO a ich využívanie v ÚPV SR. 

– Môže označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť 
používaním držiteľom licencie? 

 (Klinka, T.)
 Inštitút nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti má v znám-

kovom práve svoju históriu a význam. Autor v príspevku 
analyzuje otázku, kto môže byť subjektom, v prospech kto-
rého svedčia obchodné aktivity preukazujúce nadobudnu-
tie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia jeho 
používaním. A konkrétnejšie, či takýmto subjektom môže 
byť aj držiteľ licencie udelenej zo strany prihlasovateľa.

– Aktuálne z autorského práva 
 (Bednárik, R.) 

Viac info na:
https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo
https://www.indprop.gov.sk/?on-line-objednavka-casopisu-
dusevne-vlastnictvo

Foto: FS SR
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