
E-zine ÚPV SR – 30. 4. 2019 – čE-zine ÚPV SR – 30. 4. 2019 – č íslo 4íslo 4
E-mailový časopis Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

                      ISSN 1337-5504

1

SPRÁVY Z ÚPV SR

Svetový deň duševného vlastníctva –
Duševné vlastníctvo a šport

Každoročne 26. apríla oslavujeme Svetový deň dušev-
ného vlastníctva, aby sme si pripomenuli význam práv du-
ševného vlastníctva (patentov, ochranných známok, dizajnov 
a autorských práv) pri podpore inovácií a tvorivosti. Tohtoroč-
ná kampaň Svetového dňa duševného vlastníctva – „Dosiah-
nuť zlato“ – sa bližšie pozrela do sveta športu. Skúmala, ako 
inovácia, kreativita a práva duševného vlastníctva chránia 
rozvoj športu a podporujú potešenie z neho na celom svete. 

Pri tejto príležitosti  Úrad priemyselného vlastníctva SR 
v Banskej Bystrici zorganizoval 19. ročník konferencie Du-
ševné vlastníctvo na Slovensku. „Slovensko je vynikajúce 
v tom, ako dokáže využívať duševné vlastníctvo – technické 
riešenia sa masívne uplatňujú v priemysle aj v bežnom živo-
te. Musíme sa však zlepšiť v jeho generovaní a to o to viac, 
že vo vyspelom svete dochádza k výraznému ústupu profesií 
zameraných na manuálne zručnosti. Predpokladáme rozvoj 
riešení v oblasti umelej inteligencie, biometrie, energetickej 
bezpečnosti, rozvoja zdieľaných služieb a obehového hos-

podárstva a aj v ochrane duševného vlastníctva nás čaka-
jú nové výzvy,“ uviedol Richard Messinger, predseda Úradu 
priemyselného vlastníctva SR. 

Na konferencii odzneli témy venované autorským právam 
v športe, porušovaniu práv duševného vlastníctva pri organi-
zovaní podujatí, predstavili sa víťazi  Národnej ceny za dizajn 
2018 a inovatívna patentová videotechnológia.

Eurostat: Iba tretina podnikateľov na Slovensku inovuje

Kým Slovensko v posledných rokoch napreduje v IT oblasti, napríklad Íri inovujú malé a stredné podniky, Lu-
xemburčania investujú viac do výskumu a Belgičania spustili viaceré inovačné projekty, ktoré prepájajú biznis 
a akademickú obec. Iba tretina fi riem pôsobiacich na Slovensku inovuje. Vyplýva to z aktuálnych údajov Európske-
ho štatistického úradu Eurostat, ktorý sa pozrel na to, či fi rmy vynakladajú úsilie a prinášajú nové prototypy, patenty 
a zlepšovania výroby a prevádzky.

Približne polovica európskych fi riem v rámci 28 krajín EÚ prišla s efektívnejšími modelmi výroby. Slovensko v tomto 
smere značne zaostáva. Podľa Eurostatu je to do istej miery spôsobené menšou podporou štátu, resp. legislatívnym 
nastavením, ktoré inovácie brzdí.

Eurostat upriamil pozornosť na fi rmy, ktoré v rámci inovácií čoraz viac chránia životné prostredie. Do roku 2040 bude 
svet potrebovať o 30 % viac energie ako doteraz. To znamená, že je nutné hľadať inovatívne spôsoby získavania energie, 
jej výroby, distribúcie a skladovania.

Európa sa síce v inováciách zlepšuje, ale svet je stále oveľa ďalej. Do výskumu a inovácií najviac investujú v západnej 
Európe, stredná a východná Európa zaostáva. Najinovatívnejšie fi rmy za sledované obdobie roku 2016 boli podľa Eurosta-
tu z Belgicka (68 %), Portugalska (67 %) či Fínska (65 %). Na opačnej strane rebríčka je Rumunsko (10 %), Poľsko (22 %) 
a Bulharsko (29 %).

Viac info: http://www.teraz.sk/ekonomika/eurostat-iba-tretina-podnikatelov-na-s/384770-clanok.html

Foto: archív ÚPV SR

http://www.teraz.sk/ekonomika/eurostat-iba-tretina-podnikatelov-na-s/384770-clanok.html
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Zmeny Vykonávacieho predpisu
k Zmluve o patentovej spolupráci

ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 86/2019 
Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejne-

né zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej 
spolupráci. Zmeny boli prijaté 2. októbra 2018 na zasadnutí 
Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu a nadobudnú 
platnosť 1. júla 2019.

Text zmien nájdete na portáli Slov-Lex:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/86

Agorateka – spôsob ako nájsť legálny obsah on-line

Vyhľadávanie legálneho obsahu on-line môže byť nároč-
né. Mnohé stránky s nelegálnym obsahom vyzerajú veľmi 
podobne ako legálne stránky, preto môže byť pre vás veľmi 
zložité zistiť rozdiel medzi legálnym a nelegálnym obsahom.

Agorateka je celoeurópska brána Úradu Európskej únie 
pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vytvorená Európskym 
strediskom pre sledovanie porušovania práv duševného 
vlastníctva v súlade s iniciatívou na zvyšovanie povedomia 
s názvom „Ideas Powered“. Umožňuje vám vyhľadávanie 
cez portály na národnej úrovni, ktoré poskytujú prepojenia 
na stránky s hudbou, fi lmami a televíziou, elektronickými kni-
hami, videohrami a športovými podujatiami. Zabezpečuje 
rýchly a jednoduchý on-line prístup k legálnym ponukám. 
Agorateka tiež poskytuje prehľad o on-line štruktúre webo-
vých stránok v rôznych krajinách, ktoré ponúkajú kreatívny 
obsah. Obsahuje užitočné informácie pre obyvateľov a pod-
niky vrátane štatistiky.

Práve 26. apríla odštartoval EUIPO mediálnu kampaň 
s názvom „Zvoľ  si obsah, nie zmätok“. Hlavným cieľom 
kampane je zvýšiť povedomie o projekte propagovaním ná-
rodných portálov, ktoré sú zapojené do siete ponúkajúcej 
legálny obsah hudby, fi lmu, elektronických kníh, videohier 
a športových podujatí. V súčasnosti portál zaznamenáva pol 
milióna sledovateľov mesačne, čo je dôkaz, že tento projekt 
má zmysel. 

Aj Slovensko má svoj národný portál: https://agorateka.eu/
ea/About
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Workshop „Využívanie a manažment duševného
vlastníctva v podmienkach malých a stredných
podnikov“

Ako efektívne chrániť a využívať svoj nehmotný majetok 
(duševné vlastníctvo), o tom diskutovali zástupcovia malých 
a stredných podnikov s domácimi a zahraničnými expertmi 
na workshope v priestoroch TECHNICOM-u v stredu 3. apríla 
2019.

Workshop organizoval Úrad priemyselného vlastníctva 
SR v spolupráci s Univerzitným vedeckým parkom Tech-
nicom v Košiciach a Svetovou organizáciou duševného 
vlastníctva. So skúsenosťami sa okrem partnerov z Fran-
cúzska a Švajčiarska podelili aj zástupcovia fi rmy SPINEA 
a Bukóza Holding Group. V diskusii rezonovali okrem otázok 
strategického plánovania a vymáhania práv duševného vlast-
níctva aj aktuálne témy, akými sú umelá inteligencia, internet 
vecí či blockchain z pohľadu duševného vlastníctva.

Zverejnenie výzvy na verejné obstarávanie

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na verejné obsta-
rávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom ob-
starávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na zriadenie pripojenia do verejnej 

dátovej siete Internet pre Úrad priemyselného vlastníc-
tva SR. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 13. 5. 2019
o 13.00 hod. miestneho času.

Viac info: https://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=-
zverejnenie-vyzvy-na-verejne-obstaravanie

Foto: archív ÚPV SR

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/86
https://agorateka.eu/ea/About
https://agorateka.eu
https://agorateka.eu
https://agorateka.eu
https://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=zverejnenie-vyzvy-na-verejne-obstaravanie
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História, aplikácie a trendy v umelej inteligencii
a možnosti ochrany práv duševného vlastníctva

Umelá inteligencia je nová digitálna hranica, ktorá bude 
mať hlboký vplyv na svet, transformujúc spôsob, akým žije-
me a pracujeme. Tvrdí vo svojej publikácii Svetová organi-
zácia duševného vlastníctva (WIPO). Okrem oblasti práv 
duševného vlastníctva obsahuje publikácia prehľad vývoja, 
techniky a možné aplikácie umelej inteligencie (AI). 

Publikácia patrí medzi prvé, ktoré systematicky skúmajú 
trendy v technológii AI s cieľom zistiť, ktoré oblasti majú naj-
väčšiu časť inovačnej AI aktivity, ktoré spoločnosti a aké in-
štitúcie vedú vývoj AI a kde sa nachádzajú budúce rasty na 
trhoch.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf

https://innonews.blog/
https://innonews.blog/
https://innonews.blog/
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
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Európska únia začala projekt proti falšovaniu
v juhovýchodnej Ázii

Európska únia predložila projekt na posilnenie práv du-
ševného a priemyselného  vlastníctva  vo všetkých kraji-
nách ASEAN-u. Projekt bude zahŕňať dve platformy: Dušev-
né vlastníctvo v juhovýchodnej Ázii a ARISE Plus, ktoré sú 
súčasťou politiky EÚ v oblasti duševného a priemyselného 
vlastníctva. Prvá platforma už bola spustená aj v Južnej 
Amerike a Číne, kde sa zameriavala na podnikateľský svet, 
zatiaľ čo platforma ARISE sa zameriava na aspekty súvi-
siace s rozvojom a spoluprácou. Obe iniciatívy disponujú 
rozpočtom, ktorý presahuje čiastku 13 miliónov eur.

Viac o tomto projekte sa dočítate: https://www.euractiv.com/
section/asean/news/eu-launches-project-against-counter-
feiting-in-southeast-asia/
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Techsummit 2019

V termíne 29. – 30. mája 2019 sa 
uskutoční v Bratislave ďalší ročník 

konferencie, startupového mestečka a fi -
remných stretnutí pod názvom Techsummit 2019.

Techsummit je konferencia a otvorená platforma zameraná 
na prezentáciu aktuálnych trendov a informácií z oblasti 
inovácií v IT a súvisiacich technológiách s dôrazom na 
dynamiku prostredia veľkého i malého biznisu, zlepšovanie 
verejného prostredia a medzinárodnú výmenu know-how. 

Techsummit pomáha svojim účastníkom zorientovať sa v pre-
biehajúcom vývoji rýchlo sa meniaceho sveta technológií 
z pohľadu podnikania, legislatívy a používateľských možností.

Prvý deň konferencie bude venovaný globálnemu pohľadu 
lídrov na témy Techsummitu. Európska únia presadzuje di-
gitálnu transformáciu a snaží sa vyrovnať s veľkými hráčmi, 
ako sú USA a Čína.

Druhý deň konferencie bude venovaný podrobnejšiemu 
regionálnemu pohľadu k témam: Smart city, Priemysel 4.0. 
a Umelá inteligencia.

Viac informácií a registrácia: http://techsummit.sk/2019/

Najlepším slovenským startupom v energetike
je Danubia Nanotech

Vo fi nále PowerUP!, najväčšej súťaže pre startupy v regió-
ne strednej a východnej Európy, bude Slovensko zastupovať 
Danubia Nanotech. V poľskom Krakove zabojuje v konkuren-
cii 13 fi nalistov nielen o 50 000 eur, ale aj o pozornosť inves-
torov a obchodných partnerov.

Víťazná spoločnosť Danubia Nanotech zabojuje v celo-
európskom fi nále s grafénovým teplotným senzorom, ktorý 
by mal byť v budúcnosti aplikovaný aj na batériové články 
v elektromobiloch. „Vlastnosti grafénu umožňujú, že náš sen-
zor je oproti existujúcim  technológiám na trhu ľahší, lacnejší, 
môže merať na väčších plochách a vďaka aplikácii na adhe-
zívnej fólii sa dá ľahšie nasadiť na batériové články. Elektro-
mobilita je trend budúcnosti a my veríme, že náš senzor sa 
stane súčasťou moderných batérií,“ dodáva Patrik Križanský, 
konateľ Danubia Nanotech.

Viac info: https://www.webnoviny.sk/najlepsim-slovenskym-
-startupom-v-energetike-je-danubia-nanotech/

Verejné hodnotenie ochrany a presadzovania
práv duševného vlastníctva v tretích krajinách

Európska komisia (GR pre obchod) začala verejné hod-
notenie s cieľom získať informácie od subjektov EÚ so záuj-
mom o ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva 
v tretích krajinách. 

Cieľom tohto verejného hodnotenia je identifi kovať tretie 
krajiny, v ktorých je ochrana a presadzovanie práv duševné-
ho vlastníctva dôvodom na znepokojenie, ako aj aktualizovať 
správu Európskej komisie o ochrane a presadzovaní práv du-
ševného vlastníctva v tretích krajinách.

Výsledky verejného hodnotenia pomôžu Komisii zamerať 
svoje úsilie a zdroje na prioritné krajiny a na konkrétne oblasti 
záujmu s cieľom zlepšiť celosvetovú ochranu práv duševného 
vlastníctva a ich presadzovanie. Svojím príspevkom môžete 
prispieť do 26. mája 2019 prostredníctvom online dotazníka:
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=260

Foto: www.euroactiv.com

Foto: www.webnoviny.sk

https://www.euractiv.com/section/asean/news/eu-launches-project-against-counterfeiting-in-southeast-asia/
http://techsummit.sk/2019/
https://www.webnoviny.sk/najlepsim-slovenskym--startupom-v-energetike-je-danubia-nanotech/
https://www.webnoviny.sk/najlepsim-slovenskym--startupom-v-energetike-je-danubia-nanotech/
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=260
http://www.euroactiv.com
http://www.webnoviny.sk
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MONITORING
Výber článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR uverejnených
v slovenských tlačených a elektronických médiách v marci a apríli 2019
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Europoslanci schválili kontroverznú reformu
autorských práv na internete
Väčšinu poslancov Európskeho parlamentu nepresvedčili 
desaťtisíce demonštrantov ani petícia, ktorú podpísalo viac 
ako päť miliónov Európanov. Dnešné schválenie legislatívy, 
ktorá ovplyvní sektor, zamestnávajúci viac ľudí ako automo-
bilový a telekomunikačný priemysel dokopy, je podľa jej od-
porcov čiernym dňom pre európsky digitálny trh.

Euractive.sk 26. 03. 2019
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/europoslanci-schvalili-kontro-
verznu-reformu-autorskych-prav-na-internete/

Logo, ktorým sa ĽSNS chcela dištancovať od fašizmu,
strane nezapísali
Strane Mariana Kotlebu nevyšiel ani druhý pokus získať och-
rannú známku na svoje logo. Úrad priemyselného vlastníc-
tva totiž odmietol aj druhú verziu straníckeho loga ĽSNS, 
ktoré extrémisti používajú od začiatku minulého roka. Nové 
logo vraj chcela strana využiť na to, aby sa dištancovala od 
extrémistických názorov. Pôvodný rovnoramenný dvojkríž 
v ňom nahradil cyrilo-metodský kríž, ktorý je aj v štátnom 
znaku Slovenskej republiky.

Domov.sme.sk 25. 03. 2019
https://domov.sme.sk/c/22079836/logo-ktorym-sa-lsns-chcela-distancovat-od-
-fasizmu-strane-nezapisali.html

Američania chcú zrušiť logo Valencie: Španieli reagujú
drsným odkazom!
Som pomsta. Som noc. Som Batman..., ale aj spor medzi 
tvorcami populárneho hrdinu DC Comics a futbalovým klu-
bom FC Valencia. Američanom sa nepáči, že španielske 
mužstvo má v znaku netopiera ako Batman. Valencia po-
užíva netopiera v znaku od roku 1919 a Batman vznikol až 
o 20 rokov neskôr. Napriek tomu sa DC Comics dokonca ob-
rátil na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo a žiada, 
aby si Valencia zmenila logo.

Sport24.pluska.sk 21. 03. 2019
https://sport24.pluska.sk/futbal/spanielsko/americania-chcu-zrusit-logo-valen-
cie-spanieli-reaguju-drsnym-odkazom.html

GDPR a autorské práva: Aktivita a efektívnosť
europoslancov
Ako aktívni boli slovenskí poslanci v Európskom parlamen-
te pri prijímaní legislatívy regulujúcej digitálny trh? Aký bol 
ich vplyv v porovnaní s inými europoslancami? EURACTIV.
sk spracoval tematickú správu porovnávajúcu aktivitu a vplyv 
poslancov a politických skupín v EP pri dvoch legislatívnych 
textoch, ktoré dôležitým spôsobom regulujú digitálny trh 
a ktorými sú: všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe 
pod skratkou GDPR, a smernica Autorské právo na digitál-
nom jednotnom trhu.
Euractiv.sk 28. 03. 2019
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/gdpr-a-autorske-prava-aktivita-
-a-efektivnost-europoslancov/

Louis Vuitton chce sledovať svoj luxusný tovar cez blockchain
PARÍŽ – Konglomerát luxusnej značky LVMH, majiteľ kultové-
ho labelu Louis Vuitton, sa pripravuje na spustenie blockcha-
inu na preukázanie pravosti svojich produktov. Krypto platfor-
ma dostala názov AURA a mala by byť spustená ešte v máji 
alebo júni tohto roku. Okrem produktov značky Louis Vuitton

bude sledovať aj parfumy od Christiana Diora a neskôr sa 
rozšíri na ďalších vyše 60 luxusných značiek konglomerátu 
LVMH. LVMH už viac ako rok zamestnáva blockchain tím, 
ktorý úzko spolupracuje so štúdiam ConsenSys a Microsoft 
Azure.

Netky. 28. 03. 2019
http://www.netky.sk/clanok/louis-vuitton-chce-sledovat-svoj-luxusny-tovar-cez-
-blockchain

Slováci veria fi rmám sledujúcim dlhodobé svetové trendy
Na trvalé trendy, do ktorých sa oplatí dlhodobo investovať, 
sa zameriava tematické investovanie, ktoré pre väčšinu Slo-
vákov v súčasnosti predstavuje stále veľkú neznámu. To, čo 
však Slováci naopak poznajú veľmi dobre, je umelá inteli-
gencia, ktorú viac ako 34 % považuje za hlavný technologic-
ký trend dnešnej doby. Najviac zmien podľa Slovákov čaká 
automobilový priemysel, naopak za najstabilnejšie považujú 
bankovníctvo a služby. Ukazujú to výsledky prieskumu pre 
skupinu Amundi Czech Republic.

Dobrenoviny.sk 31. 03. 2019
https://www.dobrenoviny.sk/c/159316/slovaci-veria-fi rmam-sledujucim-dlhodo-
be-svetove-trendy

Facebook a Instagram na Slovensku končia! Môže za to
dodatok v európskej reforme autorského práva, ktorú si
pred schválením nikto nevšimol
Koncom marca schválil Európsky parlament reformu autor-
ského práva na internete. Nové nariadenia mali už pred 
schvaľovaním mnoho odporcov, no väčšina poslancov ho-
vorila o tom, že nové pravidlá prispejú k bezpečnejšiemu a
 spravodlivejšiemu internetu. Po niekoľkých dňoch od schvá-
lenia však treba dať tentokrát za pravdu menšine. Internet sa 
zmení na nepoznanie. Francúzski odborníci našli v zákone 
dodatok, ktorý si doposiaľ nikto nevšimol.

Interez.sk 01. 04. 2019
https://www.interez.sk/facebook-a-instagram-na-slovensku-koncia/

Fyzička Hedwig Kohn by oslávila 132. výročie narodenia
Hedwig Kohn rozbila stereotypy a stala sa jednou iba z troch 
žien, ktoré vyučovali na univerzite v Nemecku pred druhou 
svetovou vojnou. V piatok 5. 4. 2019 sme si pripomenu-
li 132. výročie jej narodenia. Kohn sa narodila v roku 1887 
a v roku 1913 získala vo veku 20 rokov doktorát pod vedením 
významných atómových fyzikov Otta Lummera a Rudolfa La-
denburga. V roku 1930 dostala na univerzite habilitáciu – ter-
mín pre akademikov, ktorí mohli vyučovať na univerzite.

Info.sk 05. 04. 2019
https://www.info.sk/sprava/155185/fyzicka-hedwig-kohn-by-oslavila-132-vyro-
cie-narodenia/

Benz s prvým automobilom takmer neuspel, zachránil ho
manželkin nápad
Keď pred 90 rokmi zomieral, bol už automobil fenoménom, 
ktorý zaplavil celý svet a pod rôznymi značkami ho vy-
rábali desiatky fi riem. Jeho vynálezca Carl Friedrich 
Benz pritom s prvým vozidlom takmer neuspel.

History.hnonline.sk 04. 04. 2019
https://history.hnonline.sk/nove-dejiny/1918306-benz-s-prvym-automobilom-
-takmer-neuspel-zachranil-ho-manzelkin-napad

https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/europoslanci-schvalili-kontroverznu-reformu-autorskych-prav-na-internete/
https://domov.sme.sk/c/22079836/logo-ktorym-sa-lsns-chcela-distancovat-od--fasizmu-strane-nezapisali.html
https://domov.sme.sk/c/22079836/logo-ktorym-sa-lsns-chcela-distancovat-od--fasizmu-strane-nezapisali.html
https://sport24.pluska.sk/futbal/spanielsko/americania-chcu-zrusit-logo-valencie-spanieli-reaguju-drsnym-odkazom.html
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/gdpr-a-autorske-prava-aktivita--a-efektivnost-europoslancov/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/gdpr-a-autorske-prava-aktivita--a-efektivnost-europoslancov/
http://www.netky.sk/clanok/louis-vuitton-chce-sledovat-svoj-luxusny-tovar-cez-blockchain
https://www.dobrenoviny.sk/c/159316/slovaci-veria-fi
https://www.interez.sk/facebook-a-instagram-na-slovensku-koncia/
https://www.info.sk/sprava/155185/fyzicka-hedwig-kohn-by-oslavila-132-vyro-cie-narodenia/
https://www.info.sk/sprava/155185/fyzicka-hedwig-kohn-by-oslavila-132-vyro-cie-narodenia/
https://www.info.sk/sprava/155185/fyzicka-hedwig-kohn-by-oslavila-132-vyro-cie-narodenia/
https://history.hnonline.sk/nove-dejiny/1918306-benz-s-prvym-automobilom--takmer-neuspel-zachranil-ho-manzelkin-napad
https://history.hnonline.sk/nove-dejiny/1918306-benz-s-prvym-automobilom--takmer-neuspel-zachranil-ho-manzelkin-napad
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Skladací smartfón chce aj Lenovo. Patent prezrádza,
ako by mohol vyzerať
Do klubu výrobcov, ktorí sa začali pozerať smerom k sklada-
cím smartfónom a ohybným obrazovkám, sa pridáva aj Leno-
vo. Čínska spoločnosť sa k nim vlastne pridala skôr. Patent si 
podala ešte v septembri 2018.

HNonline.sk 03. 04. 2019
https://www.techbyte.sk/2019/04/skladaci-smartfon-lenovo-patent-koncept-di-
zajn/

Členské krajiny EÚ schválili reformu o autorskom práve
Zmeny podľa zástancov zaručia, že autori a umelci budú 
mať za svoje diela prístupné na internete zaplatené. Podľa 
kritikov smernica zabráni spájaniu textov či fotografi í, a tým 
potlačí tvorivosť a šírenie informácií.

Postoj.sk 15. 04. 2019
https://www.postoj.sk/42510/clenske-krajiny-eu-schvalili-reformu-o-autor-
skom-prave

Odhalíme vám, aký inovatívny výskum prebieha na pôde
FCHPT – 4. časť
Biochémia sa zaoberá aj závažnými problémami, akými sú 
civilizačné ochorenia či narastajúca hrozba mikroorganizmov 
rezistentných na antibiotiká. Svojím dielikom do skladačky vo 
výskume génov, proteínov a mikroorganizmov prispeli aj naši 
študenti a vedeckí pracovníci z Fakulty chemickej a potravi-
nárskej technológie STU v Bratislave.

Ta3.sk 12. 04. 2019
https://www.ta3.com/clanok/1152656/odhalime-vam-aky-inovativny-vyskum-
-prebieha-na-pode-fchpt-4-cast.html

Odhalíme vám, aký inovatívny výskum prebieha na pôde
FCHPT – 5. časť
Odpad zo syntetických plastov patrí medzi najpálčivejšie 
témy súčasnosti, a preto sa im venuje množstvo odborníkov 
z celého sveta. Pomôcť by mohol aj výskum Fakulty che-
mickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, kde 
pracujú na technológii biologicky degradovateľných plastov, 
ktoré si môžu nájsť uplatnenie dokonca aj v medicíne.

Ta3.sk 15. 04. 2019
https://techpedia.ta3.com/veda-a-vyvoj/novinky/6557/odhalime-vam-aky-ino-
vativny-vyskum-prebieha-na-pode-fchpt--5-cast

Qualcomm a Apple ukončili súdne spory a dohodli sa na
spolupráci
Patentové spory a ťahanice o duševné vlastníctvo v poníma-
ní veľkých spoločností sú takmer vždy na dlhé lakte. V tomto 
smere sa už pár rokov doťahujú aj hviezdy technologického 
priemyslu, spoločnosti Qualcomm a Apple. Tomu je však koniec.

Techbyte.sk 17. 04. 2019
https://www.techbyte.sk/2019/04/qualcomm-apple-spor-sud-koniec-dohoda/

R. Chovanec: Oblasťou inovácií pre SR je aj
automobilový priemysel
Oblasťami inovácií pre Slovensko sú automobilový i elek-
trotechnický priemysel, IT, robotizácia, automatizácia, bio-
technológia a nové materiály. Na to sú naviazané eurofondy 
v tomto programovom období, na to má SR potenciál štruk-
túrou priemyslu. Uviedol to vo štvrtok štátny tajomník Minis-
terstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec počas podu-
jatia HNClubu, ktorého témou bolo naštartovanie výskumu 
a inovácií na Slovensku.

Teraz.sk 11. 04. 2019
https://www.teraz.sk/ekonomika/r-chovanec-oblastou-inovacii-pre-sr/389577-
-clanok.html

ESET Science Award: Nové ocenenie pre vedeckú
špičku na Slovensku
ESET Science Award je nové vedecké ocenenie určené výni-
močným vedcom pôsobiacim na Slovensku. Cieľom ocenenia 
je vyjadriť uznanie špičkovým vedcom a ich vedeckej práci, 
pretože si zaslúžia úctu a pozornosť.

Esetscienceaward.sk 17. 04. 2019
https://www.esetscienceaward.sk/

Založili sme slovenský národný Club of Excellence pre
SME Instrument
9. 4. 2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie národného klubu, 
ktorý združuje najlepšie slovenské inovatívne fi rmy, ktoré zís-
kali prestížny európsky grant SME Instrument alebo ocene-
nie Seal of Excellence. Cieľom je prepojiť výnimočné fi rmy 
ocenené Európskou komisiou v schéme SME Instrument, 
resp. jeho nasledovníkovi EIC Akcelerátor, vytvoriť priestor 
na výmenu názorov a prepojenia na investorov, resp. výz-
namných hráčov na lokálnej úrovni.

Innonews.blog 16. 04. 2019
https://innonews.blog/2019/04/16/zalozili-sme-slovensky-narodny-club-of-ex-
cellence-pre-sme-instrument/

Ani v minulosti nebol na dresoch štátny znak.
Kohút naznačil, prečo chceli nové logo
Téma loga na dresoch hokejových reprezentantov pred nad-
chádzajúcim svetovým šampionátom, ktorý Slovensko hostí, 
bola zbytočná. V relácii rádia Expres Braňo Závodský Naživo 
to povedal šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) 
Martin Kohút.

Hnonline.sk 23. 04. 2019
https://hnonline.sk/ms-v-hokeji-2019/1928549-ani-v-minulosti-nebol-na-dre-
soch-statny-znak-kohut-naznacil-preco-chceli-nove-logo

   E-zine ÚPV SR číslo 4
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https://www.teraz.sk/ekonomika/r-chovanec-oblastou-inovacii-pre-sr/389577-clanok.html
https://www.esetscienceaward.sk/
https://innonews.blog/2019/04/16/zalozili-sme-slovensky-narodny-club-of-excellence-pre-sme-instrument/
https://hnonline.sk/ms-v-hokeji-2019/1928549-ani-v-minulosti-nebol-na-dre-soch-statny-znak-kohut-naznacil-preco-chceli-nove-logo
https://hnonline.sk/ms-v-hokeji-2019/1928549-ani-v-minulosti-nebol-na-dre-soch-statny-znak-kohut-naznacil-preco-chceli-nove-logo
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Úrad priemyselného vlastníc-
tva SR aj v tomto kalendárnom 
roku vychádza čitateľom v ústrety 
a bude vydávať časopis Duševné 
vlastníctvo v tlačenej aj v elektro-
nickej verzii.

Tlačené periodikum bude pred-
platiteľom distribuované poštou, 
cena jedného čísla bude 4,50 €, 
cena ročného predplatného bude 
18 € + poštovné. Odberateľom bu-
de účtované poštovné podľa plat-

ného cenníka Slovenskej pošty.
Elektronické periodikum bude predplatiteľom distribuo-

vané v PDF formáte, cena jedného čísla bude 3,50 €, cena 
ročného predplatného bude 14 €.
Online objednávka:
http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-
-vlastnictvo

Pokyny pre autorov

Časopis Duševné vlastníctvo je špecializovaným odbor-
ným recenzovaným časopisom so zameraním na problema-
tiku teórie a praxe duševného vlastníctva. Časopis vychádza 
štyrikrát 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 pra-
vidlá: do 15. januára sa prijímajú príspevky, ktoré budú uve-
rejnené v 1. čísle; do 15. marca sa prijímajú príspevky, ktoré 
budú uverejnené v druhom čísle; do 15. júna sa prijímajú 
príspevky, ktoré budú uverejnené v 3. čísle a do 15. septem-
bra sa prijímajú príspevky uverejnené v 4. čísle.

Príspevky do rubriky Informácie je možné posielať priebež-
ne, pričom budú uverejnené v najbližšom čísle.

Časopis Duševné vlastníctvo
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Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo 1/2019

– Editoriál
(Spišiaková, L.) ................................................................ 3

– Liaison míting – ochranné známky .............................. 6
(Mikuličová, J., Uhríková, M.)

 Liaison míting – ochranné známky je ofi ciálne fórum, na 
ktorom sa stretávajú experti známkových úradov člen-
ských štátov EÚ, kandidátskych krajín ESVO, experti 
EUIPO a asociácií používateľov, aby diskutovali o tech-
nických a odborných záležitostiach v oblasti ochranných 
známok. Príspevok prináša bližší pohľad na niektoré 
z tém, ktoré boli predmetom diskusie na 20. zasadnutí Liai-
son mítingu – ochranné známky v októbri 2018.

– Vízia rozvoja systému PCT, zmeny pravidiel PCT
 a elektronické služby ................................................... 19

(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 umožňu-
je prieskumovým autoritám začať prieskum skôr; elektro-
nické služby poskytované IB WIPO a ich využívanie v ÚPV SR.

– Môže označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť 
používaním držiteľom licencie? .................................. 23
(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.) ................................................................. 25

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

KTO VIE, ODPOVIE
Koľko fl iaš známeho energetického nápoja zadržali kriminalisti pri razii v Šamoríne s podozrením, že ide o „fejky“? 

Pýtali sme sa v minulom čísle nášho periodika. Správna odpoveď je: V skladoch našli kriminalisti z KÚFS uskladnených celkovo 
37 765 fl iaš tohto nápoja. Za správnu odpoveď posielame malý darček: Dušanovi Stricovi z Martina.

Súťažná otázka č. 4:
Z ktorých krajín pochádzajú najinovatívnejšie fi rmy podľa Eurostatu za rok 2016? (vymenujte všetky tri spomenuté)

Odpoveď pošlite na adresu e-zine@indprop.gov.sk spolu s vaším menom a adresou. V predmete správy uveďte „e-zine_otáz-
ka_4“. Vyžrebovanému autorovi správnej odpovede pošleme malý darček. Tešíme sa na vaše e-maily.

https://www.indprop.gov.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo
https://www.indprop.gov.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
mailto:e-zine@indprop.gov.sk
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